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Солени глоби грозят нарушителите на разпоредбата

Св. 7 отроци в
Ефес. Св.
прпмчца
Евдокия

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

Корупция му
е майката

На България не й върви на ре-
форматори. Още един техен законопроект
попи вода в дълбоките пустинни пясъци на
Народното събрание вчера, с което управл-
яващите окончателно изпаднаха в потрес
дали се криво молиха, или ги криво разбраха.
Още не са си разказали ваканционните спо-
мени, а припевите за извънредни парламен-
тарни избори станаха вече хит на депутат-
ските раздумки.

Айде, провалът на съдебната реформа
можеше да се обясни с някакви сложни из-
числения за 180 гласа, за промяна в Консти-
туцията, за исторически компромиси и
тем подобни лакърдии. Здравната реформа
е блато, от което няма излизане. Само с
пенсионната реформа нещичко се получи,
ако под реформа се разбира да работиш по-
вече за пенсия.

Антикорупционният закон обаче се издъ-
ни с гръм и трясък, сякаш корумпираните
по високите етажи на властта бяха пос-
тигнали завидна историческа коалиция. Еле-
ментарно - щом няма воля за борба с коруп-
цията, значи има воля да продължава коруп-
цията. Корумпираните да почерпят! Коруп-
ция му е майката, както би казал Бай Ганьо.
А сега да чуем какво ще каже Меглена Куне-
ва на три синджира корумпирани...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Заради високите

температури и мно-
гото суха растител-
ност, и в Пернишко,
както в цялата стра-
на, пожароопасната
обстановка се усло-
жи, което наложи гра-
д о н а ч а л н и к ъ т
инж.Иван Иванов да
издаде специална за-
повед, с която кате-
горично са забранява
паленето на стърни-
ща и други растител-
ни отпадъци, както и
използването на из-
точници на огън в зе-
меделските земи и из-
вън тях – по слогове,

межди, крайпътни ка-
навки и др.

Кметовете и кмет-
ските наместници на
малките населени мес-
та са задължени да
изискват от предсе-
дателите на земедел-
ските кооперации,
сдружения, фирми,
арендатори, частни
стопани да спазват
категорично въпрос-
ната разпоредба. Те-
хен ангажимент е и да
вземат мерки, за да не
се палят отпадъци на
по-малко от 50 метра
от нивите и горски-
те насаждения.

При констатирани

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

170 -360

Информационен всекидневник

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Сурвакарската  група

от село  Големо Бучино
се спечели златен медал
на VII-я Международен
Пожаревацки карнавал,

Сурвакарите от Големо Бучино със
златен медал от Пожаревац

съобщиха от общинска-
та администрация. Гру-
пата спечели овациите
на многолюдната пуб-
лика с атрактивните
си маски и колоритни-

те си изпълнения и жу-
рито заслужено ги удо-
стои с първото място.

„В карнавала участва-
ха над 40 формации от
Република Сърбия, Ре-
публика Македония,
Черна гора, Словения и
България и завоюване-
то на златния медал се
счита от сурвакарска-
та група на село Големо
Бучино като сериозен
успех и висока оценка за
усилията им за запазва-
не на местните тради-
ции“, заяви кметът на
Големо Бучино Алексан-
дър Александров.

нарушения трябва да
се налагат админис-
тративни наказания
съгласно чл.41 а от
Закона за земеделски-
те земи. Глоби от
1500 до 6000 лева
трябва се наложат на
позволилите си да
палят стърнища и
други растителни
отпадъци, а ако по-
добно нарушение бъ-
де констатирано
втори път, и санкция-
та скача драстично –
минималната става
2000 лева, а максимал-
ната -12 000, е посоче-
но в кметската запо-
вед.

Слънчево

СТР.11

СТР.2 ×ÈÒÀËÈÙÅÒÎ Â ÐÀÄÎÌÈÐ
ÃÎÒÂÈ ÞÁÈËÅÉ

ÑÚÄÈÉÑÊÀ ÒÅÑËÀ ÓÄÀÐÈ
“ÌÈÍÜÎÐ” /×ÈÊÀÃÎ/

ÎÁßÂÀ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀÒÀ
ÍÀ ÑÒÐ, 12

Пожар вилнее в Голо бърдо
Любомира ПЕЛОВА

Пожар, възникнал в местността
‘’Кървавото” в планината Голо
Бърдо, се  гаси  от пернишките ог-
неборци цяла нощ . Горят около 10
декара  храсти и сухи треви.

 Пламъците лумнали около 22,40
часа в сряда вечерта и бързо об-
хванали сухите храсти и треви в
района. Димът и заревото от огне-
ната стихия се виждаха от центъра
на Перник, заявиха очевидци. Не-
забавно са изпратени дежурни
екипи от РС ПБЗН Перник, които
локализирали огнището на пожа-
ра. Жасенето му продължи и вче-
ра.

Най - вероятната причина за лум-
налите пламъци е традиционната
човешка небрежност.
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Любомира ПЕЛОВА
Новият твор-

чески сезон на НЧ
„Напредък 1895”
в Радомир започ-
на. Любителските
колективи дават
начало на занима-
нията си от 1 ок-
томври. Фолклор-
на формация „Ет-
нофолк“ и детски

89 килограма среден добив
от ръжта в региона

Силвия ГРИГОРОВА
Напредва жътвата на ръжта в региона, ин-

формираха от Областна дирекция „Земеде-
лие”.

Първи с прибирането на реколтата от ръж
приключиха стопаните от Радомир, които
тази година засяха само 100 дка с тази
култура. От тях те получиха 20 т зърно при
200 кг среден добив от дка, който е най-ви-
сокия в областта. На полето жъна само 1
комбайн.

Най-много площи с тази култура в облас-
тта са засели земеделските производители
от Брезник- 650 дка. От тях те вече са успе-
ли да ожънат 600 дка, което означава
92.31% от площите. От тях са получили 42т
зърно при 70 кг среден добив от декар, кой-
то е най-ниския в региона. В жътвата до се-
га са се включили 2 комбайна.

Стопаните от община Земен все още не са
започнали да жънат засетите 180 дка с ръж.

По данни на Областна дирекция земеде-
лие до сега стопаните от региона са прибра-
ли 62 т зърно при 89 кг среден добив от де-
кар, който е по-нисък от миналогодишния. В
хамбарите си те са прибрали до сега общо
62т зърно като в жътвата за сега са се
включили само 3 комбайна.

Добивът от ръжта можеше да бъде по-до-
бър, ако стопаните бяха подхранили навре-
ме посевите и ги бяха третирали с хербици-
ди.

Приключи жътвата на
ечемика в областта

Силвия ГРИГОРОВА

танцов състав
„Етнофолк“ наби-
рат начинаещи и
напреднали тан-
цьори, за да по-
пълнят състава
си. Талантливите
певци могат да из-
бират между пев-
ческа група „Ясни-
чета“, фолклорна
група „Надежда“ и

За месец 2400 шофьори
без книжки и 160 гонки

Любомира ПЕЛОВА
Само за месец са хванати близо 2400 шо-

фьори без книжки, каза по време на блиц-
контрола в парламента министърът на вът-
решните работи Румяна Бъчварова. Тя уто-
чни, че тези данни са само за август, съоб-
щиха от пресцентъра на вътрешното минис-
терство.

Общо установените нарушения са над 46
000 отново за този период. От тях близо 20
000 са фишове. Пияните шофьори са над
1400.

Голяма част от нарушенията са станали в
малки населени места, само за две седми-
ци в такива райони са установени близо
200 нарушения.

През август са установени нарушения на
над 260 пешеходци.

Агресивните шофьори са над 700 само за
10 дни. А сигналите за гонки са около 160,
уточни Бъчварова.

Преди дни стана ясно, че цивилни поли-
цаи и младежи ще донасят в МВР за неза-
конни гонки. Целта е окончателно да бъде
сложен край на среднощните състезания
между мощни автомобили. Вече се обсъж-
да и възможността автомобилното хули-
ганство да бъде  вписано като престъпле-
ние в Наказателния кодекс. Има и предло-
жения участниците в нерегламентирани
състезания да бъдат наказвани веднага с
до 15 денонощия арест.

Освен това от МВР обявиха намерението
си полицаи да влизат в трафика с мотори и
автомобили, за да респектират и да извеж-
дат нарушители от движението.

По последни данни на МВР от началото на
годината при над 4700 тежки пътни катас-
трофи са загинали 443 души, а повече от
5950 са били ранени.

×èòàëèùå „Íàïðåäúê“ â Ðàäîìèð â þáèëååí ñåçîí
Тази година се навършват 120 години от създаването му

Глоби за нередовно извозвани
битови отпадъци в Перник

група за стари
градски песни „По-
лъх от младос-
тта“. Децата до
4 клас могат да
пеят във вокална-
та група за поп
пеене „Усмивка“ и
певческа група за
народни песни
„Манечка“. Клу-
бът по спортни

Любомира ПЕЛОВА
Ако фирмата, анга-

жирана със сметосъ-
бирането и сметоиз-
возването в Перник
не си върши работа-
та както трябва, ще
понесе финансови сан-
кции, заяви кметът
на общината инж.Ива-
н Иванов по повод
сигнали и на кметове
на малки населени мес-
та, и на граждани, че
графиците не винаги
се спазват и съдове-
те за смет преливат
от боклуци, а от тях
в летните горещини
се носи и отврати-
телна смрад. Както
„Съперник” вече писа,
кметът на едно голе-
мите кметства в гра-
да – „Църква” Румен
Петров алармира, че
там се чисти  редов-
но само главната ули-
ца, а страничните
тънат в боклуци. За
подобни нелицеприя-
тни в жилищни райо-
ни на града алармира-

ха на пресконферен-
ция и журналисти от
пернишките медии.

Специално за „Цър-
ква” градоначалникът
Кметът на Перник
Иван Иванов разпоре-
ди проверка на случая
и ако сигналът на мес-
тния управник се ока-
же верен, ще има гло-
ба за фирмата. „Кол-
кото и усилия да пола-
гахме, не можахме да
решим изцяло пробле-
ма с боклука“, заяви
пред кметовете на на-
селени места градона-

Перничанин троши лампа
на бензиностанция в града

Любомира ПЕЛОВА
32-годишен перничанин е задържан за счупено осветително тяло

на бензиностанция.
Преди два дни, около 1, 40 часа в дежурната част на полицията бил

подаден сигнал, че неизвестен е счупил осветително тяло та бензи-
ностанция в областния град. Пристигналите на място униформени за-
държали 32-годишният Е.Й. Наложена му е полицейска мярка за
срок от 24 часа. Мотивите за случилото се са в процес на установ-
яване.

Образувано е досъдебно производство.

Приключи жътвата на пролетния ечемик в
областта. От засетите общо 6 150 дка с тази
култура стопаните от региона са получили
1 747 т зърно при 284 кг среден добив от де-
кар като в прибирането на реколтата са уча-
ствали общо 10 комбайна.

Най-много площи с ечемик тази година
засяха земеделските производители от Ра-
домир- 3 960 дка. От тях те получиха 1 307 т
зърно при 330 кг среден добив от декар,
който е най-високия в областта. В жътвата
се включиха 5 комбайна.

Стопаните от Брезник са на второ място в
региона по засети площи с ечемик- 2 020
дка. От тях те получиха 414 т зърно при 205
кг среден добив от декар като използваха
3 комбайна.

В Земен от засетите общо 120 дка с ече-
мик, стопаните от общината получиха 15 т
зърно при 125 кг среден добив от декар,
който е ней-ниския в региона. В жътвата се
включи  само 1 комбайн.

В Перник засетите площи са най-малко-
само 50 дка. От тях пернишките земеделци
получиха 11 т зърно при 220 кг среден до-
бив от декар като използваха само 1 ком-
байн.

Тази година стопаните от Ковачевци и
Трън се отказаха да сеят пролетен ечемик.

Според агроспециалистите,  полученият
среден добив от декар е сравнително добър
като се има предвид неблагоприятната про-
лет. Резултатите можеха да бъдат още по-
добри, ако стопаните от областта бяха успе-
ли навреме да подхранят посевите и да ги
третират с хербициди.

чалникът и им даде
един съвет - „Налагай-
те глоби! Когато
няма съзнание - има
глоби”, каза Иванов.
Примерът от послед-
ните дни, когато ден
след като бяха изчис-
тени няколко нерегла-
ментирани сметища,
те отново бяха зари-
ти с боклуци, показва,
че въпросът не опира
само до пари или до
контейнери, а най-ве-
че до манталитет, е
категоричен градона-
чалникът.

танци „Орхи ден-
с“ също набира
участници – деца
и възрастни.

Тренировките на
клуба по таекуон-
до започнаха на 1
септември, но за-
писванията за
групата от начи-
наещи спортисти
продължават до
15 септември.
Женският клуб за
запазване на мес-
тните традиции
и обичаи също
очаква нови члено-
ве. От читалище-
то се надяват да
възстановят и
любителския теа-
тър, който има
традиции в града.
Деца и възрастни
с актьорски та-
лант могат да се
запишат в теат-
ралното студио.

О б у ч и т е л н и т е
курсове и школи
започват своите
занимания от 15
септември. През
този сезон ще се
провеждат обуче-
ния по пиано, кои-
то по традиция
се радват на
голям интерес,
изобразително из-
куство, компю-
търна грамот-
ност, работа с ин-

тернет и англий-
ски език за начи-
наещи и напредна-
ли.

НЧ „Напредък
1895? тази година
навършва 120 го-
дини от създава-
нето си. В начало-
то на месец ок-
томври ще бъде
представена кни-
га, разказваща за
историята на кул-
турната инсти-
туция, която па-
зи българщината
повече от век.  В-
сички инициативи
на читалището
през тази година
са посветени на
юбилея.

Целта на люби-
телските и обучи-
телните школи и
състави към НЧ
„Напредък 1895? е
да бъдат осигуре-
ни разнообразни
занимания за сво-
бодното време на
радомирци. Дей-
ността на чита-
лището е насоче-
на предимно към
младите, но в гру-
пите има място
за всички. Минала-
та година в раз-
личните форма-
ции и обучения се
включиха 200 ду-
ши.
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Това заяви пернишкият депутат Лъчезар Никифоров

нашата позиция беше
формирана и от об-
стоятелството, че в
момента има висящо
производство по об-
разувано конститу-
ционно дело, номер 7
от 2015-а година, с ис-
кане за задължително
тълкуване на Чл.153 и
Чл.158, т.3 от Консти-
туцията, относно из-
раза „промени във
формата на държавно
управление“. Разчита-
ме, че Конституцион-
ният съд ще се произ-
несе и ние ще имаме
яснота по този въп-
рос . За член  153 – да-
ли това е в прерога-
тивите на обикнове-
но Народно събрание,
или член 158, т.3 – да-
ли това е в прерога-
тивите на Велико На-
родно събрание. От
решението на този
въпрос ще зависи на-
шата позиция, защо-
то искаме юридически
да бъдем абсолютно
прецизни, За това и не
можем да говорим за
препядстване на зако-

на заради нашето гла-
суване в комисията“,
посочи той.

Според Никифоров
АБВ ще настоява и за
преразглеждане на
предложенията за пре-
разпределение на кво-
тите във ВСС, срещу
което има ясно изразе-
ни негативни стано-
вища както от Глав-
ния прокурор, така и
от Висшия адвокат-
ски съвет и от Ин-
спектората към ВСС.
„Ние ще настояваме
нашите предложения,
които касаят разпре-
деленията на квоти-
те, и по-точно на про-
курорско-следовател-
ската квота, да бъдат
приети. В становища-
та на Главния проку-
рор, ВАС и Инспекто-
рата на ВСС се казва
недвусмислено, че е
нарушен балансът на
представителство-
то при формирането
на състава на двете
колегии и ние в пле-
нарна зала ще се бо-
рим да се отстрани

Зоя ИВАНОВА
„Всички в АБВ сме

убедени в необходи-
мостта от цялостна
и задълбочена съдеб-
на реформа. Подкре-
пихме формално внас-
янето на предложе-
нията за промени, но
считаме, че трябва да
изчакаме решението
на Конституционния
съд по съобразнос-
тта на  идеите за из-
менения, касаещи ос-

новния закон на стра-
ната“. Това заяви в
ефира на БНР депута-
тът от ПГ на АБВ  и
член на временната ко-
мисия за промени в
Конституцията Лъче-
зар Никифоров.

“Това, от което ние
се притеснихме, е лип-
сата на дебат и липса-
та на комуникация
между отделните пар-
ламентарни групи. Ис-
кам да подчертая, че

Доктор по философия стана
говорител на ПГ на АБВ

Зоя ИВАНОВА
На свое заседание вчера парлментарната

група на политичееска партия АБВ едино-
душно избра народният представител д-р
по философия  Мариана Тодорова за своя
официален говорител. Тя ще е със статут на
зам.-председател.

Като официален говорител народният
представител д-р Мариана Тодорова ще из-
разява официалните становища и позиции
на политическото ръководство на ПП АБВ и
решенията на парламентарната група на
партията относно дейността на народните
представители от АБВ в 43-то Народно съб-
рание.

Синдикалистите от МВР
притеснени от посегателствата

върху униформени
Любомира ПЕЛОВА

Една пета от БСП-претендентите
да управляват общини са жени

Зоя ИВАНОВА
Жените кандидат-кметове, издигнати

от БСП, са 41 или близо 20 процента от
претендентите на социалистите, съобщи
заместник-председателят на партията
Бойко Великов след последното заседа-
нието на Националния съвет на БСП.

Има обновление в кандидатурите и ка-
то образование и възраст, допълни той
след утвърждаването на номинациите на
139 души, в това число кандидатите за
кметове на общини в девет областни цен-
търа. Между тях са и бившият министър
на образованието от кабинета на Пламен
Орешарски Анелия Клисарова за Варна
и бизнесменът Георги Гергов за Плов-
див. За кандидат-кмет на Враца е номи-
ниран Николай Георгиев, Мая Димитрова
– за Добрич, Георги Кючуков – Кърджа-
ли, Атанас Гергинов – Кюстендил, Антон
Георгиев – Плевен, Денчо Бояджиев –
Разград; Станислав Стойков – Силистра;
Деян Дончев – Търговище, и Мариета
Сивкова – Ямбол.

Предстоят още форуми за утвърждава-
не на кандидатури и за подготовката за
местните избори като цяло. В 76 на сто от
общините БСП ще има свои самостоятел-
ни кандидати за кметове и листи за об-
щински съветници, в 15 общини ще уча-
ства в инициативни комитети, в 23 - в коа-
лиции с други формации от лявото прос-
транство, главно от “БСП лява Бълга-
рия”.

Партията ще се стреми към подобрява-
не на резултатите в сравнение с парла-
ментарните избори, макар че на местни
избори активността е по-малка, коменти-
ра лидерът на социалистите Михаил Ми-
ков.

Според него, най-важното е БСП да се
утвърди като основна опозиционна пар-
тия, като основна алтернатива на полити-
ката на управляващите. По места ще се
сключват споразумения, включително за
подкрепа на втори тур и за действия
след изборите в общинските съвети в за-
висимост от това дали левите организа-
ции имат мнозинство, или не.

този недостатък на
законопроекта”.

Лъчезар Никифоров
коментира и възмож-
ностите за развитие
на дебата по проме-
ните в Закона за съ-
дебната власт, като
посочи, че ПГ на АБВ е
внесла свой собствен
законопроект още в
началото на пролет-
та. „Там сме разписа-
ли много подробно на-
шите виждания за
необходимостта от
промени в закона, ко-
гато се състои об-
съждането желаем на-
шите предложения да
бъдат разгледани
много задълбочено и
на равна нога с оста-
налите.  Аз мисля, че
внесохме един много
добър законопроект.
Той беше одобрен и
от цялата юридичес-
ка общност, включи-
телно и на обсъжда-
нията присъстваше
и ресорният минис-
тър Христо Иванов”,
посочи в заключение
Никифоров.

Зоя ИВАНОВА
Местното ръко-

водство на СДС Пер-
ник подава ръка на
младите хора в града
и кани най-активните
и будни млади гражда-
ни да се включат в

СДС Перник с лице към младите

листата за общински
съветници на СДС
Перник, работейки за
каузите, които защи-
тават през структу-
рата на Общинския
съвет. Така от син-
ята централа ще про-

дължат онова, което
е било създадено още
по времето на покой-
ната кметица Антоа-
нета Георгиева.”През
мандата на г-жа Геор-
гиева, с нейното ак-
тивно участие и под-
крепа, бе създаден Об-
щинският младежки
съвет.  Г-жа Антоане-
та Георгиева беше чо-
век, който помагаше и
съдействше за реали-
зацията на младите
хора в Перник. Искаме
да запазим този дух и
да направим нещо,
което тя със сигур-
ност би приветства-
ла” -  е написал в про-
фила си във Фейсбук
председателят на
СДС Перник Христиан
Даскалов

Зоя ИВАНОВА
ПП ГЕРБ – Перник

стартира инициати-
вата  „Моите идеи за
Перник”. Тя ще про-
дължи един месец и
целта й е жителите
на града да дадат
своите предложения
за бъдещото разви-
тие на общината. Кан-
дидатът за кмет на
Перник д-р Вяра Це-
ровска заяви, че с кам-
панията се цели да бъ-
дат провокирани

„Моите идеи за Перник“ –
новата инициатива на ГЕРБ

всички активни граж-
дани да споделят
своята визия за обла-
городяване на облика
на Перник-  град, кой-
то има огромен по-
тенциал.

Предложенията мо-
гат да бъдат подава-
ни в офисите на ПП
ГЕРБ в Перник на ул.
„Търговска“N:30 и на
ул.“Благой Гебрев“ N:
20 или на имейл
pernik_pr@gerb.bg. Най-
добрите идеи ще бъ-

дат включени в уп-
равленската програма
на кандидата за кмет
д-р Вяра Церовска.
„За нас е изключител-
но важно да знаем как-
во мислят хората. С
инициативата „Мои-
те идеи за Перник“
всъщност продължа-
ваме традицията да
се вслушваме в граж-
даните и да отговар-
яме на техните нуж-
ди“, каза още д-р Вяра
Церовска.

Най-големият полицейски синдикат –
Синдикална федерация на служителите в
МВР изрази в писмо до медиите притесне-
нието си от зачестилите посегателства вър-
ху униформени служители и неизпълнение-
то на техните разпоредби. Според тях, това
сериозно застрашава авторитета на инсти-
туцията, а оттам и реда в обществото.

„В последните дни се наблюдава увели-
чаване на случаите на неизпълнение на по-
лицейски разпореждания, придружени с
нанасяне на леки телесни повреди на слу-
жители на МВР, при изпълнение на техните
служебни задължения (в София, кв. „Ор-
ландовци”, град Перник при битов инци-
дент и в Монтана след футболен мач). 

Синдикална федерация на служителите в
МВР категорично се противопоставя на опи-
тите представители на различни политичес-
ки партии да „употребят“ пострадалите слу-
жители и случаите на явно незачитане авто-
ритета на държавна институция в контекста
предстоящите местни избори. Недопустимо
е представители на законодателната и из-
пълнителната власт да призовават да се то-
лерират действия, ярко противоречащи на
законите в Република България. 

СФСМВР намира подобни действия за
изключително вредни и със сериозни пос-
ледствия за правния ред и имиджа на дър-
жавността.

Това са действия с обратен знак на т. нар.
„полицейско насилие“ и в никакъв случай
не трябва да бъдат толерирани и подцен-
явани. 

За съжаление, „възмущение” в момента
няма нито от законодателната и изпълни-
телната власт, нито от гражданите. Причини-
те за това са много. Може би се дължи на
липсата на осъзнаване на проблема, може
да се дължи на факта, че унижен или пос-
традал служител в МВР не е достатъчно ат-
рактивна новина, която продава, а може да
е липса на желание да се защитят хората,
които осигуряват обществения ред в дър-
жавата. 

За СФСМВР е изненадващ фактът, че
всеки случай на гражданин, оплакал се -
основателно или не, че е жертва на злоупот-
реба със служебно положение се популяри-
зира масово, а три случая, в които има по-
ругаване на държавността и хоспитализи-
рани служители в МВР не представляват
интерес нито за медиите, нито за общество-
то. 

Независимо какви са мотивите за подоб-
но различно отношение, то води до дезин-
формираност на гражданите и граничи с
цензура” се казва в писмото.
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Направи го с нашенски традиционни песни и танци

Комисията за промени в
Конституцията прие

законопроекта, АБВ и БСП -против
Любомира ПЕЛОВА

Продължава от
миналия брой

Отправихме се пеша
към старата част /
“Буда”/ на града, ми-
навайки през Арката и
верижният мост “Се-
чани”, който свързва
двете части /източ-
ната и западната/ -
Буда и Пеща.

Буда построена на
стръмния хълм, наре-
чен “Хълмът с дворе-
ца” на Мария Тереза.
До него се стига пеша
или чрез зъбчатата
железница. Тук се на-
мират останките на
Кралския дворец в
който са приютени
няколко музей и една

галерия; църквата
“Св.Матияш” от Х²²
век. В близост до дво-
реца, покрай калдръ-
мените улици и  къщи-
те на унгарските бла-
городници се намира
прочутото укрепле-
ние на рибарите и
рибния пазар – Рибар-
ските кули, които
непринудено опасват
като обрач всички из-
броени забележител-
ности. В подножието
на хълма се намира ба-
зиликата “Св.Сте-
фан” – най-голямата
католическа катедра-
ла в Унгария.

Връщайки се обрат-
но попадаме на голямо

задръстване от хора
и щандове – за храна и
сувенири. Имаш чувс-
твото, че целият
град е излазъл под
хълма Буда по поре-
чието на реката да
празнува, семейно или
с приятели. С тъга се
качваме в автобуса,
направихме една пано-
рамна обиколка, но не
можахме да видим дру-
гата част на Будапе-
ща.

Вечерната програма
включваше парад на
участващите групи
във фестивала и гала
концерт по закриване-
то на фестивала. Но
дъжда отново ни изи-

гра лоша шега – пара-
да отпадна, всичко се
пренесе в кино салона
на културният дом.
Българите бяха оста-
вени в последната
трета част на гала
концерта заедно с
турската грепа.. В де-
сетминутното си
участие кладничани
вложиха всичко, емо-
ция, техника, чар, и
успяха да вдигнат
публиката която нес-
пирно ги аплодираше
в такта на граовски-
те ритми. Накрая на
всяко изпълнение на
унгарска или чуждес-
трана група организа-
торите поднасяха
грамота и порцелано-
ва чиния със символи-
те на града и фести-
вала в знак на уваже-
ние и за участие в то-
зи международен фо-
рум.

Изморени, но щас-
тливи, се отправихме
към общежитието.
Тук ни очакваше прия-
тна изненада – тан-
цьора бай Лило беше
подредил масите и ис-
каше да почепи за
своя петдесет годи-
шен семеен живот, ма-
кар и далече от своя-
та половинка. Отно-
во се започнаха едни
песни, танци, до къс-

но през нощта който
до кога откара.

РАВНОСМЕТКАТА
Това поредно уча-

стие на фолклорният
ансамбъл от село
Кладница в двата меж-
дународни фестива-
ла, доказа че те не
случайно са едни от
най-добрите предста-
вители на традицион-
ния фолклор не само в
Граово, но и в страна-
та, че вървят по пра-
вилния път за запаз-
ване и разпростране-
ние на традиционния
фолклор. След успеш-
ните им представ-
яния на националните
събори в Рожен и
гр.Копривщица, те до-
бавиха още щрихи към
своята богата колек-
ция от награди и из-
яви както в страната
така и в чужбина. Бла-
годаря Ви, че ми дадах-
те възможност отно-
во да съпреживеем с
вас емоциите, при-
тесненията и прежив-
яванията около фес-
тивалните изяви, и
най-вече възможнос-
тта да се докосна до
фолклора на европей-
ските народи.

Милчо Георгиев
Хореограф

-фолклорист

ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ТРЪГВАТ НА ПЪТ

Ремонтите на магистралите почнаха отново
Силвия ГРИГОРОВА

След края на сезона на отпуските отново тръгват ремонти-
те по „Тракия” и „Хемус”. Заради голямото пътуване през
лятото, работата беше спряна.

Във вторник започна ремонтът на магистрала „Хемус”
между Варна и Шумен, , информира Нова ТВ. Предвидено е
да се рехабилитира 30 километра участък, като 18 от тях са
на територията на Шуменска област, а останалите са във
варненската част.

В участъците, където се прави ремонт движението е спо-
койно, но през почивните дни, когато трафика от и към море-
то е интензивен, се очаква да се образуват тапи на няколко
места в страната.

На АМ „Хемус” ще се извърши частична рехабилитация,
която включва и преасфалтиране. На всички места има въ-
ведена времена организация на движение и обходни мар-
шрути. Експертите призовават да бъдете внимателни, ако
тръгвате към морето.

„Движението в посока Варна се измества в северното
платно и там движението става двупосочно в участък с дъл-
жина около 6,5 километра”, обясни инж. Георги Златев от
Агенция „Пътна инфраструктура”.

„Организацията, която е въведена тук, е благоприятна.
Няма кой знае колко обходни маршрути по нисък клас път,
така че не мисля, че ще има някакви проблеми за гражда-
ните, които ще пътуват”, обясни Тодор Кятовски, отговорник
на участък на АМ „Хемус“.

През цялото лято не са спирали ремонтите при виадуктите на Бебреш и Елешница, а също и по съоръженията
при тунелите Ечемишка и Топли дол. Точно след седмица пък започват ремонтите на АМ „Тракия”.

„Възстановяваме ремонтите на виадукта на 77-и километър. Лявото платно, което остана не ремонтирано в посо-
ка София, ще бъде ремонтирано, но там преди и след моста са осигурени прозорци, така че само в дължината на
моста ще се наложи да бъде двупосочно движението”, обясни инж. Георги Златев от Агенция „Пътна инфраструк-
тура”.

На южната магистрала ще бъдат поетапно затворени два участъка на територията на Пазарджик. „Когато при-
върши ремонтът в участъка на пътен възел „Динката“, тогава ще стартира ремонтът в района на пътен възел Па-
зарджик”, коментира още Златев.

По същия начин ще се процедира и на АМ „Хемус”. Трасето за ремонт е разделено на десет участъка, като мак-
симум по два ще бъдат затваряни за ремонт едновременно. Всички дейности трябва да приключат до два месе-
ца.

По време на ремонта на виадуктите на АМ „Хемус”, всеки петък ще има две ленти за движение в посока Варна и
една към София, а в неделя две ленти ще има към София и една към Варна.

Временната комисия за обсъжда-
не на Законопроекта за изменение
и допълнение на Конституцията
одобри законопроекта. АБВ и БСП
гласуваха против.

Десет от членовете на комисията
гласуваха за него. При обсъжда-
нията против законопроекта се об-
явиха Чавдар Георгиев от “БСП
лява България” и Лъчезар Ники-
форов от АБВ.

Атанас Атанасов от Реформатор-
ския блок посочи, че законоп-
роектът не е това, което от коали-
цията са искали, а съдебната сис-
тема се нуждае от много по-ради-
кална реформа. Той добави обаче,
че тъй като е прието основното
предложение на РБ - за раздел-
янето на Висшия съдебен съвет на
две колегии, законопроектът е
малка, но важна крачка за съдеб-
ната реформа.

Явор Хайтов от “България без
цензура” заяви, че ББЦ ще под-
крепи в цялост внесения законоп-
роект.

Текстовете на внесения проект
предвиждат разделянето на Вис-
шия съдебен съвет на две камари -
на съдиите и прокурорите, като ре-
шенията им няма да зависят от
пленума, пряк избор на магистра-
ти, засилване на ролята на инспек-
тората на съвета, създава се въз-
можност за внасяне на жалби от
Висшия адвокатски съвет до Кон-
ституционния съд. В проекта не бе-
ше включено предложението за
намаляването на мандата на ВСС и
отпадането на тайното гласуване.

Правосъдният министър Христо
Иванов определи като важна меж-
динна стъпка в едно дълго пътува-
не решението на комисията за
промяна в Конституцията днес в
парламента.

По думите му консенсусът се
проявява с конкретни процедурни
стъпки по отношение на съдебната
реформа, но следват много други -
електронното правосъдие и ре-
форма в юридическото образова-
ние.

Дали ще има промени между
първо и второ четене в зала на
текстовете, с които се предлага
промяна в Конституцията, е из-
цяло в полето на депутатите, каза
министър Иванов, според когото
политическото време изтича и
трябва да има ясни резултати до
януари 2016 г., когато се очаква
следващият доклад на Европей-
ската комисия.

Председателят на комисията за
обсъждане на Законопроекта за
изменение и допълнение на Кон-
ституцията Димитър Лазаров ко-
ментира, че до петък ще бъде го-
тов докладът на комисията и ще
бъде внесен в парламента. Лаза-
ров е оптимист, че промените ще
минат в зала.



Рекламно  приложение

Петък, 4 септември 2015 г., брой 169/5776/ 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.
1. Гарнсониера, Тв. ливади, ет. 1, за ремонт - 18 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
2. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 1, ОТЛИЧЕН С ОБЗАВЕЖДАНЕ- 85 000 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ЕТ. 2, БЛ. ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
7. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 39 000 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ
10. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ. 1, ТЕЦ, ДОБЪР ВИД - 40 000 ЛВ.
11. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 37 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
13. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
14. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ. 4 - 74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. КВ.КАМЕНИНА, 1 ЕТ., ЗП: 48 КВ.М,
ДВОР: 420 КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 000 ЛВ.
2. КВ.МОШИНО, 1 ЕТ. ЗП: 67 КВ.М, ДВОР: 820 КВ.М - 32 000 ЛВ.
3. КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 450КВ.М- 65 000 ЛВ.
4. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ. - 100 000 ЛВ.
5. С. КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60КВ.М,
ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 26 000 ЛВ.
6.С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900 ЛВ.
7. С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66 КВ.М, ДВОР: 2 160 КВ.М - 23 000 ЛВ.
8. С. ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800 КВ.М - 32 000 ЛВ.
9. С. КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300КВ.М - 20 000 ЛВ.
10. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000 КВ.М - 20 000 ЛВ.
11. С. БУСИНЦИ, 2 ЕТ., ДВОР 400 КВ.М,
РЗП: 80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА - 16 600 ЛВ.
12. С. ЧУЙПЕТЛОВО, 2 ЕТ., ДВОР 1 562 КВ.М,
ЗП: 80КВ.М, ОТЛИЧНА - 95 000 ЕВРО
13.УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
14. УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК,
ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25 ЕВРО/КВ.М
15.УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.
16.УПИ 1 146 КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
17.УПИ 1 116 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
18.ГАРАЖ,  КВ. КЛЕПАЛО, 20 КВ.М - 3 800 ЛВ.
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.  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, Ид.ц, ет. 2, ТЕЦ, за ремонт - 54 000 лв.
5. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
7. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 29 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6/, ново стр., - 39 800 лв.
12. Двустаен, Изток, 71 кв.м, гредоред - по договаряне
13. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
15. Тристаен, Изток, ет. 7, преустроен,85 кв.м - 52 000 лв.
16.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
17. Къщи и апартаменти в Делта Хил
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
20. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
21. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
22. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
23. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
24. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
25. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
26. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
27. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
28. Парцел, Рударци, 535 кв.м - 12 500 евро
29. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
30. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
31. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
32. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
33. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
34. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
35. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
36. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
37. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, обзаведена - 200лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., без ел. уреди - 170 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
4. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
5. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
6. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.
7. Лекарски кабинет, Изток, 60 кв.м - 450 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Боксониера, Център, 27 кв.м, ет.1, без ТЕЦ - 11 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет. 5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
3. Гарсониера Тв. Ливади 40 кв.м, ет. 1, тухла плоча,
без ТЕЦ, подходящ за живеене и за бизнес, цели - 17 000 лв.
4. Двустаен Пашов 62 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
5. Двустаен Изток 58 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
6. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
7. Двустаен Център 67 кв.м, ет. 3, тухла, ТЕЦ, тераса, баня- лукс, таван - 39 500 лв.
8. Двустаен Албени, 70 кв.м, ет. 1, тип звезда, голяма тераса, килер - 32 000 лв.
9. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
10. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
11. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
12. Тристаен гр.Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
13. Къща над сладкарска кооперация 2 етажа, тухла плоча, РЗП:120кв.м, двор 300кв.м- 38 000 лв.
14. Къща над автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП: 70кв.м, двор 350кв.м - 26 000 лв.
15. Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП: 140кв.м, двор 520кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 60 000 евро
16. Къща с.Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 77 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
17. Къща с.Люлин, 2 етажа, РЗП: 75кв.м, двор 364кв.м, тухла плоча, лок. отопление - 31 000 евро
18. Вила с.Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 80 кв.м, двор 481 кв.м, гараж, барбекю- 38 000 евро
19. Вила с.Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 100 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
20. Вила с.Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 70 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
21. Парцел с.Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро

НАЕМИ:
1. Гарсониера ИЦ 35кв.м, ет.9, ТЕЦ, тераса, лукс ремонт,
напълно обзаведен, всички ел уреди - 300 лв.
2. Тристаен Център 90кв.м, ет.2, ТЕЦ, СОТ, климатик,
луксозен, напълно обзаведен, всички ел уреди - 500 лв.
3. Магазин Изток 110кв.м, партер, СОТ, климатик,
ВЦ, склад, лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 500 лв.

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,  ул."Отец Паисий", ет.2, т/пл., ТЕЦ, 2 тераси - 55 000 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.

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид.ц., 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. 

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, 2 тер., по БДС- 35 000 лв.
2. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м- 20 000 лв.
3. Къща, ул. Р. Димитров, РЗП: 120 кв.м,
дв. 190 кв.м, тх., пл., гараж - 22 000 евро
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 135 кв.м - 52 000 евро
5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен,
витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7  магазина - 16 000 евро

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

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 5, нов,
ремонт, напълно обз. - 450 лв.

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Център, ет. 3,ет. 4 - 170 лв., 250 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, след остовен ремонт - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, обз. - 170 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Луксозен Двустаен, преустр. в Тристаен,
Супер Център - 400 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
7. Гарсониера, Тева - 150 лв.
8. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
9. Офис, Център - 120 лв.

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, 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, Център, тх, ТЕЦ, ет:3, 70 кв.м, тер. - 39 700 лв.

15. Двустаен, Проучване, 67 кв.м, ТЕЦ, ремонт, с обзавеждане - 39 000 лв.

16. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.

17. Двустаен, Мошино,67 кв.м, ТЕЦ, ет:5, 2 тер, асансьор  - 25 900 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.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

5. Радомир, кв. Тракия, ет. 8 - 10 500 лв.
6. Радомир, ет. 7, по БДС, подготвен за ремонт - 12 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 10 500 лв.
13. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
16. Парцел, Варош, 412 кв.м - 18 000 лв.
17. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
19. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
20. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 24 000 лв.
21. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
22. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
23. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
4. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Димова махала, ет. 1, ремонт, тх. - 20 000 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
4. Димова махала, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 22 500 лв.
5. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
7. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., за ремонт - 32 500 лв.
8. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 23 000 лв.
9. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 - 20 000 лв.
10. 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. - 25 000 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 - 25 900 лв.
10. Изток ,ет. 6, ТЕЦ, тер., ремонт - 37 000 лв.
11. Изток, ет. 7, панел, ремонт - 31 000 лв.
12. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., за ремонт - 31 000 лв.
13. Изток, ет. 5, ТЕЦ, среден - 30 000 лв.
14. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт - 20 500 лв.
15. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 27 000 лв.
16. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
17. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., по БДС - 43 000 лв.

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

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

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

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/



Имоти, реклами 7Съперник 4 септември 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Ид.ц., около Общината, ет. 1, ПВЦ, подобрения - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 19 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/5/, ТЕЦ, камина, климатик, ПВЦ - 38 000 евро
4. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 45 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, ТЕЦ, тер., тх., ПВЦ - 31 500 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 57 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
9. Двустаен, при гаров район, ет. 2, нов, лукс, 62 кв.м - 500 евро/кв.м
10. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
11. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
12. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
13. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, ет. 2/8/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
16. Двустаен, Мошино, ет. 2/3/, тх., ТЕЦ, тер., ПВЦ, подобрения - 48 000 лв.
17. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
18. 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, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
3. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
4. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер, ПВЦ, подобр. - 32 000 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. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведен, лукс - 300 лв.
3. Гарсониера, Център, ул. Кракра, ет. 4, тец, нап. обзав., добро състояние - 250 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, при Гаров район, 100 кв.м, напълно обз., лукс, климатик - 480 лв.
8. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
2 тер. тип звезда - 25 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Вардар,

ет:3(4), ТЕЦ,  тер, 70 кв.м - 45 000  лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Мошино, 67 кв.м,  ТЕЦ,
ет. 5, 2 тер., асансьор - 25 900 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.
3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 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 - 35
000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1. 1.Гарсониера, Радомир,
Център, до Поликлиниката, ет:
3, средна, юг, с подобрения -

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 7, юг, ТЕЦ, РVС, ремонт - 27 000 лв.
3. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
5. Изток, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, ПВЦ, тер, юг - 32 000 лв.
7. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, подобрения - 35 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 29 500 лв.
4. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.
Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тераси - 32 000 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, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 55 000 лв.
6. Изток, ет. 3 до Х-училище, ТЕЦ, 2 тер., непрех. - 39 000 лв.
7. 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.
6. УПИ, Мошино, 370 кв.м, равен - 17 000 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. Купува веднага, гарсо-
ниера и двустаен, в Изток
или Бучински път

 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. 

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237
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на чешма, панорама, слън-
чев, ток, вода, на улица, 17
000 лв. - тел. 0888/700 258;
0888/932 391
Продавам къща в с. Студе-

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

Рударци, 800 кв.м, равен, ог-
раден с разрешение за
строеж, ток, вода, канал, 42
000 лв. - тел. 0888/695 324
УПИ, Димова махала, 1 100

кв.м, разрешително за
строеж, с Н=15 м и РЗП: 2
200 кв., продажба или обе-
зщетение – тел. 0899/19 42
00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв.

ливади, ет. 4, ЕПК, преустр. в
Тристаен, усвоена тер., с алу-
м. дограма, теракот, с обза-
веждане, 37 000 лв./без пос-
редник/ - тел. 0887/ 884 095;
0888/503 237

Давам под наем, едностаен
апартамент, Център, обзаве-
ден, непоследен етаж, 50 кв.м
- тел. 0898/459 455
Давам под наем гарсониера,

Твърди ливади, ТЕЦ, ет. 6,
след основен ремонт, обзаве-
дена, 200 лв. - тел. 0899/941
060
Давам под наем складово

(производствено) помещение
200 кв.м., с рампа, денонощ-
на охрана и паркоместа.   - тф.
0888 92 53 48
Давам под наем, луксозни

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

Продавам, двустаен, кв. Из-
ток, 68 кв.м, ет. 6/8, с подоб-
рения, панел, сменена догра-
ма, чист и поддържан - тел.
088 882 0327; 089 856 9784
Продавам, двустаен, кв. Те-

ва, 64 кв.м, ет. 3/8, две тера-
си, ТЕЦ, панел, спешно - 24
000 лв. - тел. 088 882 0327;
089 856 9784
Продавам Двустаен в Моши-

но, близо до всякакъв тран-
спорт, магазин за хр. стоки,
ОУ, ОДЗ, ДКЦ. Обзаведена
кухня, остъклена тераса, вътр.
изолация, непоследен етаж,
тухла от 1984 год. Ипотека.
Моля, без агенти НИ! тел. -
087 850 8880
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешително
за търговска цел . 35 кв. м.
реални , 22 кв. м. хол , 9 кв. м.
спалня , 2 кв. м. тоалетна и 2
кв. м. кухненски бокс . има и
навес за паркиране на кола -
около 25 кв. м. подовете са те-
ракот навсякъде , стените та-
пети , в кухнята има оставено
място за печка и съдомиялна .
има два климатика , в спалн-
ята има оставено място за пе-
ралня и сушилня . има забе-
лежки по външния вид на обе-
кта , но вътре е ок . има ре-
шетки на прозорците и метал-
на врата . до преди 3 години е
ползван като търговски обект ,
преди 2 години е правен ре-
монт и една година е ползван
като апартамент .среден апа-
ртамент , топъл е през зимата
, абонатната е под апартамен-
та . парното е спряно , има
топла вода . - тел. 0877/574
726; 0895/171 357
Парцел, УПИ-665 кв.м, Ради-

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 Sharan, Дизелов
Скоростна кутияРъчна, Про-
бег 14 2000 км, 2002г., Ван
САМО НА ЧАСТИ доставки с
курер в цялата страна ПРЕД-
ЛАГАМЕ МОНТАЖ И ГАРАН-
ЦИЯ НА ЧАСТИТЕ -тел 0876-
293-111
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

Продавам къща над болни-
цата, вертикален близнак, с
отделен двор и двоен гараж,
38 000 лв. - тел. 0898/706 333
Продавам място 1000 кв

метра в землището на гр.
Банкя-София, с. Клисура, мес-
тността "Мъртвака" в близост
до мястото има построени ви-
ли цена по договаряне за по-
вече информация на тел.-
0887/298 797 Едвард Сакалян
Продавам, Двустаен, ул. Со-

фийско шосе, 54 кв.м, стара
тухла, готов завършен, 2 ет.
последен, сменена дограма и
ел. инсталация - тел. 0898/610
692
Продава се 3-стаен апарта-

мент в гр.Перник на ул. Крак-
ра 56 срещу бившата баня.
След ремонт блока е части-
щен гредоред, ет. 2, 82 кв.м,
тухла- тел. 0898/610 692

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

разни

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

ни стаи всяка със собствен са-
нитарен възел - 0888/952 264
Давам под наем, охраняемо

складово помещение с рампа
150 кв.м, по пътя за кв. Кал-
кас, след САМИ-М - тел. 60 37
20; 60 39 20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно

помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Га-
гарин 6, ул. Св. св. Кирил и Ме-
тодий 61, 120 кв.м  - тел. 60 35
74

Търся работа като фадро-
мист или мотокарист - тел.
0895768206
Фирма производител дървена

дограма и врати търси да назначи
работници на длъжността: Дърво-
делци и монтажници с опит Работ-
ното място е в производствена ба-
за в района на Красно село.
k a m b e r a b g @ g m a i l . c o m
тел. 0895667669
Работа в Англия /кухня или

пакетаж/ подходяща за жена,
шофьорска книжка е предимс-
тво - тел 0899/ 632 403
Вестник „Съперник” търси

РЕКЛАМЕН АГЕНТ  с опит –
тел.0887/88 40 95; 0888/50 32
37
Кафе аперитив “Струма тър-

си барман/ка, за предпочита-
не пенсионер/ка/ - тел. 0896/
820 636

Доставям пернишки и бо-
бовдолски въглища на място.
въглищата са високо кало-
рични и са изчистени от пе-
пел и камани и всякъкви
блокуци. за парно котели и
печки цената е изгодна и
превоза е за наша сметка.
пернишки - 200лв бобовдол-
ски - 220лв това са цените за
Перник, София и София об-
ласт. тел. 0896273108

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА
АКУМУЛАТОРНИ  БАТЕРИИ С 24

МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ
Представителство за Перник и Oбластта
ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08

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

ЗАВЕДЕНИЕ
ТЪРСИ
сервитьор,

готвач,
и момче

за доставка
по домовете

- тел. 0885/927 082

Строителна
бригада
извършва:

хидроизолация на
покриви, тенекеджийски
работи, безшевни улуци,
подреждане на керемиди,

нови конструкции и
ремонт на стари покриви.

тел. 0895/996 979
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Русия забрани вноса на
българка земеделска продукция

Русия е забранила от 1 сеп-
тември вноса на земеделски
продукти от България от списъ-
ка на подлежащи на карантина
плодове и зеленчуци.

Това съобщи санитарната
служба Росселхознадзор.

Решението е "във връзка с
факти, изложени в писмо на
Българската агенция за безо-
пасност на храните (БАБХ), спо-
ред които се признават за фал-
шифицирани всички експортни
и реекспортни фитосанитарни
сертификати, издавани уж от
българската страна за подле-
жаща на карантина продукция,
внасяна в Русия".

Росселхознадзор забрани реекспорта на растителна продукция от България още
на 24 април заради многобройни случаи на подправяне на реекспортни документи.

"Не ни се струва възможно да се борим с това, защото нашите колеги дори не
искат да се борят с контрабандата", отбеляза тогава заместник-ръководителката
на службата Юлия Швабаускене.

Например от България с реекспортни сертификати в Русия са влизали ябълки уж
от Китай, Бразилия и Мароко. Само че Росселхознадзор не можа да потвърди произ-
хода на тази продукция, допълни Швабаускене.

Според руските стандарти "подлежащи на карантина" са всякаква растителна
продукция, опаковката и тарата, почва или организми, обекти или материали, които
може да станат носители на вредни организми или да спомогнат за разпростран-
яването на такива организми.

Списъкът на "подкарантинните продукти" обхваща широк спектър: рязани цветя,
лук, картофи, домати, моркови, зеле, краставици, бобови растения, грозде, орехи и
ядки, ябълки, круши, пшеница, царевица, ръж, ечемик, ориз.

В съобщението не се посочва обемът на засегнатата продукция, но данни на
руската митница за първото полугодие показват, че целият внос от България е бил
за малко над 211 млн. долара, или има свиване с 33.6% спрямо опредходната
година. В целия внос в Русия от страните в ЕС на България се падат едва 0.65%.

Вчера изненадващо българският посланик в Москва Бойко Коцев се обяви за
отпадане на санкциите срещу Русия. Това противоречи на официалната позиция на
страната ни.

Камион блъсна и уби служител на ДАИ край София
Служител на ДАИ загина, след

като бе блъснат от камион с българ-
ска регистрация по време на про-
верка на главния път София-Кало-
тина, съобщиха за Дир.бг от МВР.

Сигналът за инцидента, който е
станал в района на ханче „Атлан-
тик” при разклона за софийското
село Пролеша, е подаден в 10.01 ч.

Инспекторът на ДАИ е спрял за
проверка ТИР със сръбска регис-
трация, когато друг сръбски ка-
мион засича движещия се в съща-
та посока камион с българска ре-
гистрация, пренасящ пясък. Бъл-
гарският камион се отклонява
вдясно, като удря спрения за про-
верка ТИР, откъсва отворената шо-
фьорска врата и помита инспекто-
ра на ДАИ.

39-годишният мъж е починал на място. Той е семеен, с две деца.
"Работи в ДАИ от 2009 година, без наказания, изряден, дисциплиниран служи-

тел”", заяви пред Нова телевизия шефът на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация” Цветелин Цветанов.

На място се извършва оглед.
Двама младежи пък загинаха при жестока катастрофа край Петрич снощи, след

като колата, в която пътували, се е ударила в спрял край пътя камион.
През изминалото денонощие в страната са станали 27 тежки пътни произшес-

твия с шестима загинали и 31 ранени, от които двама са с опасност за живота,
съобщиха от Пътна полиция.

В София са станали 107 леки и четири тежки катастрофи, при които има петима
ранени.

Вчера от МВР съобщиха, че само за август са задържали около 2400 шофьори
без книжки и са засекли 160 автомобилни гонки.

Президентът откри щаба на НАТО в София
Щаб за интегриране на

силите на НАТО беше
активиран на територията на
България на церемония в
София. Симпатизанти на
"Атака" протестираха.

Откриването на Щабните
елементи едновременно в
шест европейски столици,
включително в София, е
категоричен израз на
ангажираността и
солидарността на Алианса за
защита на всички негови
членове, каза президентът и
върховен главнокомандващ
на Въоръжените сили Росен
Плевнелиев.

Щабовете ще бъдат
свързващото звено между
националните и
съюзническите войски при
провеждане на общи учения и тренировки, както и за логистично и инфраструктурно
обезпечаване на развръщането на Силите на НАТО с много висока степен на готовност
при извънредни ситуации, застрашаващи сигурността и териториалната цялост на
страните членки по Източния фланг, включително България, посочи президентът.

"Днес демонстрираме своята решимост и висока степен на готовност за действие.
Желаем мир, но можем да гарантираме мира само със своята решимост да се
противопоставим на всяко деструктивно действие и опит да се разруши международния
правов ред", добави Плевнелиев.

Заместник-помощникът на генералния секретар на НАТО по политическите въпроси
и политиката за сигурност Джеймс Апатурай заяви на церемонията, че НАТО не търси
конфронтация с нито една държава, но съседните региони са станали по-нестабилни и
опасни в последните години и за да се защитим, трябва да се адаптираме, което и
правим.Апатурай поздрави правителството за професионализма при изграждането на
новата структура и акцентира, че не става въпрос за военна щабквартира, структурата
няма да командва войници, с отбранителни цели е и не заплашва никого.

Във видеовръзка на живо от в литовската столица Вилнюс беше показано и
изказването на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

Шест командни центъра на НАТО в България, Естония, Литва, Латвия, Полша и Румъния
започнаха работа на 1 септември, а официалната церемония по откриването им е днес.

На брифинг в София външният министър Даниел Митов обясни, че Щабният елемент
ще се занимава с координация на дейностите по осигуряване на колективната отбрана,
координация по отношение на предстоящите учения, и логистично и координационно
планиране на евентуално разполагане на сили, ако това се наложи.

В него ще работят 40 души - 20 от тях са български офицери, 20 - съюзнически.
Началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов обясни, че днес се открива

началната фаза на дейност на тези структури, като пълната оперативна готовност за
действие е предвидена към декември. Началото на активна дейност е в началото на
2016 година.

По време на церемонията, която започна с посрещане на държавния глава от
почетна гвардейска част, в близост до сградата на т.нар. МО-2 протестираха
привърженици на "Атака".

Снимка на мъртво дете на имигранти шокира Европа
Снимка на мъртво

малко момченце на бе-
жанци, което лежи по ли-
це на морския бряг, из-
хвърлено от морето, шо-
кира хиляди хора по све-
та.

Пълният ужас на чо-
вешката трагедия, раз-
гръщаща се по брегове-
те на Европа, намери из-
раз в снимки, показва-
щи безжизненото тяло
на малко момче, което
беше сред най-малко 12
сирийци, удавили се при
опит да стигнат до гръц-
кия остров Кос. Това пи-
ше британският в. "Гар-
диън", цитиран от БТА.

Кадрите дадоха пред-
става за извънредните
рискове, които поемат
бежанците в стремежа

си да стигнат до Запада.
Една от снимките показваше дете с тъмна коса, облечено в червена тениска и

къси панталони, изхвърлено от морето и лежащо с лице към земята на брега
недалеч от турския курортен град Бодрум.

На друга снимка се виждаше полицай с мрачно изражение, отнасящ малкото
тяло. За няколко часа тя се превърна в най-популярната снимка в Туитър, отбеля-
зва изданието.

Турски медии идентифицираха момчето като Айлан Курди на 3 години и съоб-
щиха, че петгодишното му братче е умряло по подобен начин.

Според разпространената информация двете деца идвали от сирийския град
Кобане, където по-рано тази година се водеха ожесточени сражения между гру-
пировката "Ислямска държава" и кюрдските сили, посочва "Гардиън".

Трагедията с двете деца, загинали при потъване на препълнен със сирийски
бежанци плавателен съд на път за Гърция, предизвика огромна вълна на съчувс-
твие в Европа и засили дебатите на континента за това как да се действа в отго-
вор на влошаващата се мигрантска криза, изтъква британският в. "Дейли телег-
раф".

Кадрите се превърнаха в обединителен център за тези, които настояват, че
Европа трябва да отвори вратите си за бежанците.
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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.

Днес е точният съвпад на Слънцето с Уран във вашия
знак. Аспектът ни залива с творческо вдъхновение, носи
прозрение за бъдещето, за промените които предстоят и
които трябва да се направят. Ще ви хрумнат почти

гениални идеи. Една информация ще се окаже решаваща в личния ви и
професионален избор. До три дни може да разрешите проблем,
който отдавна ви мъчи.

Проблемът на деня е желанието да запазите
статуквото. Борите се с вятърните мелници на старите
идеи, продължавате да държите на неработещите
предложения и на дейности, които времето вече е

изхвърлило на боклука. Не е изключено да ви извадят от играта или
сами да се изолирате проявявайки ненужно упорство и неразбиране.
Колективната инициатива ще работи против вас.

Чудесен ден за представяне на нови идеи и нововъведения
в работата и производството. Участвайте в конкурси,
търсете нова работа. Хората с перспективни виждания ще
бъдат оценени и назначени. Енергийният ви потенциал

търси поле за изява. Денят е благоприятен за подписване на нови
договори и сключване на брак по любов. Печели този, който направи
оригинално предложение и даде нестандартно решение на
възложените задачи и проекти.

С лекота получавате някаква особена вътрешна свобода
и разкрепостеност. Печелят хората, умеещи да постъп-
ват нестандартно в ситуация, която изисква ново мнение
и решение. Не подкрепяйте бити каузи. Може да застане-
те зад кандидатура, която ще помогне да излезете на чел-

ни позиции в бизнеса и в обществото. Концентрирайте се над най-
важното и не се самозабравяйте, ако постигнете успех. Ще се
появят нови оратори в местата, където се събират повече хора.

Днешният ден освобождава опасни страсти и
неконтролируеми енергии. Вероятно е да се решите на
изненадващ ход, който ще обърка конкуренцията, но и
вашите позиции ще се разклатят. Прибързано напускате
работа или приемате ново предложение. Дълго сдържани

амбиции взимат връх и ви карат да постъпите революционно. Това е
един от дните.

Денят е благоприятен за нови начинания. И на
работното място ще успеете, ако направите
нововъведение. Предложете и нестандартна реклама,
която ще привлече нова група клиенти. Оставете
официалния тон, разкрепостете се, поговорете от

сърце и душа с тези, които са способни да ви подкрепят в
житейски и бизнес план. Хората с оригинално мислене и
напредничави идеи ще бъдат одобрени на конкурси.

Днес ще бъдете изпреварени от по-информираните или
от тези, които успешно прогнозират бъдещето
развитие на работното ви място. Научавате последни за
готвените рокади, а това, което предлагате като
вариант, се отхвърля. Дистанциите се увеличават. Не

позволявайте на емоцията да вземе превес над разума. Денят
провокира скандали и обрати, които може да ви откажат от
играта. Чувството за мярка ще ви помогне да преглътнете едно и
да предложите друго.

Това, което дълго е кипяло и вряло под повърхността,
днес ще избие, ще изкипи и ще донесе
предизвикателства, на които няма да знаете как да
реагирате. Трудно ще удържите емоцията, ще се
почувствате обидени, отхвърлени и ощетени, а това ще

ви накара да хапете и жилите наред. В такива моменти Скорпионът
забива жилото си и в себе си, вреди на имиджа и отношенията си с
любимите хора.

Ще имате ползи от свои и чужди инициативи.
Усещате накъде духа вятъра и правите изпреварващ
ход. Интуитивно напипвате верния път, ориентирате
се в една ситуация, в която почти няма външна
информация и извличате максимални облаги. Направете

предложение и очаквайте такова. Може да сключите изгоден
договор. Видимо и невидимо покровителство бди над вас, така че
както и да се развие една ситуация, ще извлечете ползи.

Не продължавайте да блъскате в стената. Денят дава
възможност да се излезе от задръстена ситуация чрез
оригинален подход и метод, който в момента е пред очите ви,
но някак не ви се иска да го видите. Внимателно преценете
всяка възможност. Колкото и да ви е нервно или тъжно,
постарайте се да изглеждате весели и доволни. В момента е

важно да объркате конкуренцията.

Ден на тежки битки между консервативното мислене и
прогреса. Ще се сблъскате челно с интересите на хора,
които не искат, не могат и не биха си позволили да загубят
и да се променят. Правите пробив и изявявате себе си, но
може и за пореден път може да ви откажат от играта.
Постъпете нестандартно в една ситуация, в която до

момента сте били лесно управляеми и прогнозируеми. Предлагат ви
нова работа, откачете се от старите нелоялни работодатели.

Днес се отваря третото око. Интуицията ви
набира скорост и до утре ще намерите решението на
стар проблем. Това, което не е могло да се превземе, е
по-добре да се заобиколи. Постъпете като реката,
заобиколете и оставете в плена на ревността и
разочарованието - тези, които са ви създавали

проблеми. И в професионален план ще направите ход, с който ще
привлечете вниманието на шефове и бизнес партньори.
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Ñúäèéñêà òåñëà óäàðè „Ìèíüîð”(×èêàãî)
Щатските „чукове” завършиха наравно с германци

Страницата подготви Яне Анестиев

Григор отпадна на US Open
Григор Димитров имаше перфектният

жребий, за да стигне далеч на тазгодишния
US Open, но не и перфектната игра и се сбо-
гува с турнира още във втори кръг след 3-6
6-7(2) 6-4 6-3 4-6 от Михаил Кукушкин. Бъл-
гаринът просто не успя да изкара от себе
си най-качествените си удари и макар да се
върна от 0-2 сета, преклони глава в петия
след 3 часа и 42 минути на корта.Мачът не
започна в особено високо темпо и си личе-
ше, че двамата тенисисти се опитват да нас-
троят мерника си. Димитров бързо поведе с
30-0, но също толкова бързо наниза две
непредизвикани и една двойна грешка и
трябваше да мине през 2 брейкпойнта още
в откриващото си подаване. Григор се
справи с ранния тест, а с мощен бекхенд по
правата на свой ред стигна до 30-40 на сер-
вис на Кукушкин, който се самопроби с
двойна грешка.Българинът обаче не се въз-
ползва от шанса да отвори аванс и след не-
разчетено излизане към мрежата, видяхме
резултат 30-40 в трети пореден гейм. Този
път защитата на Григор се пропука и с про-
пуск от форхенд той предаде подаването
си. В следващият сервис гейм на нашето
момче видяхме същия тъжен сценарий - не-
точност от форхенд за 30-40 и още един
брейк за Кукушкин.Казахстанеца започва-
ше да набира самочувствие и безпроблем-
но затвърди за 5-3, докато броят на непре-
дизвиканите грешки от ракетата на Григор
достигна притеснителните 11. Димитров се
срина тотално в последното си подаване в
сета и го загуби на нула, при това с двойна
грешка.Григор изигра няколко по-агресив-
ни точки след почивката и това веднага му
подсигури два брейкпойнта, само че бълга-
ринът реши да ги изиграе твърде изтеглен
зад основната линия, което се оказа греш-
ният избор. Талантът ни все пак стигна до
трети шанс, при който ретурът му се откло-
ни от мрежата и тупна неспасяемо в полето
на Кукушкин. Димитров все още не успява-
ше да ограничи до минимум броя на неточ-
ностите и трябваше да прани в историята
още два брейкпойнта, за да съхрани аванса
си за 3-1.Последва ново ужасяващо пода-
ване за най-добрия ни тенисист, в което той
заличи геймбол при 40-30 с двойна грешка,
а после подари изравняването на Кукуш-
кин с по един пропуск от форхенд и бек-
хенд. Посрещачите се добраха до едва две
точки в следващите 4 гейма и резултатът
стана 5-5. Григор отново саботира шансове-
те си с двойна грешка за 1-2 точки в тай-
брека, а бекхендът му продължи да оставя
огромни пробойни в защитата на българина
и Кукушкин скоро прати и този сет на смет-
ката си със 7-2 точки.Григор се прибра в
съблекалнята, вероятно в търсене на някак-
во решение за тежкия удар, а след почив-
ката даде само две точки в първите три гей-
ма на съперника си. Димитров обаче скоро
загуби добрата инерция и при 1-3 пропусна
няколко прекраси шанса да поведе с 4-1.
Кукушкин пък реагира с ретур уинър по
правата и получи точка за рибрейк, при
която дойде време за непредизвикана
грешка №42 от ракетата на българина.Този
път Димитров отговори мощно и моментал-
но си върна преднината, след което се из-
мъкна от още три брейкпойнта с наказател-
на акция от форхенд и поведе с 5-2. Бълга-
ринът не само, че намали пасива си в сето-
вете, но стигна и до изразняване, след като
проби в десетия гейм на четвъртата част за
6-4. В решителния обаче, Григор сбърка
първи, след като при 2-2 изостана с 0-30 и
спаси брейкпойнт при 30-40, но Кукушкни
си подсигури втори шанс и го материализи-
ра.Нататък казахстанецът логично се фоку-
сира само върху своите подавания, където
остана непоклатим до крайното 6-4 и прик-
лючи с тазгодишното участие на Димитров
в Ню Йорк.

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ

ЮГОЗАПАДНА  В  ГРУПА
РИЛСКИ СПОРТИСТ - ВИТОША        

Вас.Ел-Хатиб  Пл.Ванков  Март.Русев-Сф
4-ти Ат.Дреновички Сф  Делегат: БОР.АН-

ГЕЛОВ
БЕЛАСИЦА - СОФИЯ-2010              

Емил.Антонов  Теод.Паунов  Вас.Пархо-
менков-Кн

4-ти Влад.Борисов Кн   Делегат: ПАН.КО-
БУРОВ

ВИХРЕН - ЧИКО                             
Мар.Спасов  Рад.Вутов  Й.Йоцов-Сф

4-ти Бл.Манов Бл  Делегат: ТОД.ВЕЛКОВ
ПФК ЦСКА-АД - ВЕЛБЪЖД              

Бор.Ненков  Павл.Михайлов  Стан.Ста-
нев-Сф

4-ти Ник.Рамунски Сф  Делегат:
ПЕТ.ДОНЧЕВ

ГЕРМАНЕЯ - БОТЕВ /Ихт/                
Тих.Алексов  Г.Минев  Бор.Понорски-Сф
4-ти Г.Николов Сф  Делегат: ПЛ.ИЛИЕВ

СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - ЧЕПИНЕЦ      
Г.Димитров  Ден.Соколов  Влад.Чешме-

джиев-Сф
4-ти Иво Ценов Сф  Делегат: ЕВГ.МИН-

ЧЕВ
БАЛКАН /Варв/ - СТРУМСКА СЛАВА  
Й.Воденичаров  Ат.Тимев  Бор.Араба-

джийски-Бл
4-ти Мар.Хаджиев Бл  Делегат: ВАЛ.ПЕТ-

РОВСКИ
ПИРИН /ГД/ - ФК МИНЬОР              

Стан.Апостолов  Г.Й.Стоянов  Люб.Боса-
ков-Пз

ПРЕДСТОЯЩИ МАЧОВЕ

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

5-ТИ КРЪГ
Неделя 18,00 часа

Рилски сп. – Витоша
Беласица – София 2010

Ихрен – Чико
ЦСКА – Велбъжд
Германея – Ботев

Сливн.герой – Чепинец
Балкан – Стр.слава
Балкан – Стр.слава
Пирин(ГД) - Миньор

товка и това проли-
чава по време на мача.
Но срещу такъв силен
отбор, какъвто е “Ш-
вабен”, и е, може би,
най-добрият отбор в
лигата, се предста-
вихме доста организи-
рано и момчетата се
раздадоха. При едно
по-реално съдийство,
можеше да спечелим и
трите точки, но една
също е добър резул-
тат срещу този съ-
перник. Има много да
се работи по отноше-
ние задържането на
топката и да се тър-
си някакво решение в
атакуващ план, тъй
като в момента стра-
даме от липса на напа-
датели. Но, в края на
крайщата, ще трябва
да се справяме по то-
зи начин”, коментира
старши-треньорът
на “Миньор” (Чикаго) -
Цветан Йончев. Тази
неделя няма да има ма-
чове в Метрополи-
тън Сокър Лийг, зара-
ди “Деня на труда”,
който е национален
прзник на САЩ. На 13-
ти септември, , “Ми-
ньор” (Чикаго) госту-
ва на друг немски тим
- “Грийн-Уайт”, в дер-
бито на опашкарите.

таря Мартин Митев,
спориха дълго със
страничния съдия, но
голът беше признат.
Малко след това, “ви-
нкелите” останаха с
човек по-малко, заради
директен червен кар-
тон на ветерана Тони
Тодоров, който спря, с
цената на нарушение,
противников напада-
тел. Въпреки измисле-
ния гол и намаления
състав, “чуковете”
удържаха престижно-
то равенството сре-
щу най-добрия отбор
в историята на лига-
та. Мачът се игра в
предградието на Чика-
го, Бъфало Гроув, в
“Швабен център”.
Припомняме ви, че в
първия си мач като
домакин, “Миньор” за-
губи катастрофално с
6:0 от “Швабен”. С ра-
венството нашите
момчета стартират
втория полусезон от
най-силната полупро-
фесионална лига в
САЩ - Метрополитън
Сокър Лийг. “Изиграх-
ме един стегнат мач.
Разбира се, имаше
стари слабости. Най-
големият проблем на
отбора е, че няма доб-
ра физическа подго-

Съдийска тесла за
“Миньор” (Чикаго)
срещу “Швабен 1926”
През изминалата не-

Няма кой да плати глобата на щангистите
Държавата няма да плати глобата заради последния скандал с до-

пинга при щангистите ни. Това обяви министърът на спорта Красен
Кралев днес. Напомняме, че санкцията е в размер на 500 000 дола-
ра. „Питайте федерацията по вдигане на тежести кой ще я плати, ние
няма да я платим. Предполагам, че ще трябва да търсят частни спон-
сори, които да им помогнат“, заявиКрасен Кралев.„Федерацията
трябва да даде план за подготовка на състезателите, които са без на-
казания. След това, в зависимост от квотите, да се направи анализ на
състоянието на спортистите и шансовете за медали и да започнем да
ги подготвяме за Олимпийските игри“, добави министърът.

Вратар почина на тренировка
Младият вратар на гръцкия ПАЕ Верия Стелиос Маркусис почина

на тренировка, вследствие на сърдечна криза, предаде гръцката на-
ционална агенция ANA-MPA. 18-годишният спортист е бил откаран
своевременно в болница, но при пристигането му там само е била
констатирана смъртта му. 

Маркусис бе изпробван това лято от втородивизионния немски
тим Карлсруе, където медицинските тестове не са показали никакви
проблеми. За днес е предвидена аутопсия, която се очаква да внесе
повече яснота около гибелта на младия вратар. 

“Металург” отпадна от “Пирин”(ГД) за Купата
Отборът на Пирин ГД победи Металург в Перник с 2:0 в среща от

турнира за купата на България. Това бе втора победа за неврокоп-
чани в турнира след като преди това победиха и Беласица/Петрич/
със същия резултат като гост. Възпитаниците на Тодор Киселичков
вкараха по един гол и през двете полувремена на тежкия терен в
Перник.Точни за победителите бяха Атанас Иванов през първото и
Марио Близнаков през второто полувреме. В края на срещата Близ-
наков пропусна дузпа , а с това и възможността да направи резул-
тата класически. 

деля, “Миньор” (Чика-
го) беше жестоко пор-
язан на мача си срещу
“Швабен 1926”, от

страничния съдия.
“Чуковете” поведоха
в 5-та минута с гол на
Ивалин Гунчев и про-
тиводействаха ус-
пешно на немския тим
до началото на втора-
та част, когато гер-
манците вкараха гол
от стопроцентова за-
сада. Голмайсторът
за “Швабен” се беше
настанил на гол-линия-
та, на минимум ме-
тър разстояние от
последният “жълто-
черен” защитник, ко-
гато получи топката
и отбеляза за 1:1. Бъл-
гарите, начело с вра-



Поредна полицейска акция в
защита на по-малките селища

Любомира ПЕЛОВА
В сряда на  тери-

торията  на  пер-
нишката Областна
дирекция на МВР
е проведена спе-
циализирана поли-
цейска операция.
Целта й е била да
се противодейства
на  битовата  прес-
тъпност, да се подобри безопасността  на
движението  в  малките  населени  места,
както и по  третокласната  и  общинска  път-
на  мрежа.

Спецакцията е обхванала  районите на
град Батановци,  град Радомир и град
Брезник.  В  хода  на  операцията  са  про-
верени 24 моторни превозни средства и 24
лица. Служителите на реда са констатирали
10 нарушения на Закона за движение по
пътищата, за които са  съставени  са  3  акта
и са наложени 7 глоби  с фиш .

Ïåðíèøêèòå îãíåáîðöè ñå ãîòâÿò çà ïðàçíèê

АПРОПО

124 септември 2014 г.

Произшествията, на които са реагирали те досега, са повече в сравнение с 2014 година

ПО ПОВОД КОНСТАТАЦИИ-
ТЕ, ЧЕ ГРАНДИОЗНИТЕ РАЗ-
КОПКИ В СОФИЯ СА КАТО
ПРАВИЛО РЕМОНТ НА РЕ-
МОНТА, се сетихме, че и в
Перник подобни изводи съв-

сем не са лишени от смисъл. Пресен при-
мер - на улица “Република”, която е на
входа на квартал Тева откъм бившия “Ви-
нпром”, от ония дни течеше, та се късаше
крупна В и К авария. Дойдоха спецове в
понеделник, копаха яко с багера, дори
затвориха временно движението, и си оти-
доха по живо по здраво с мисълта за дос-
тойно изпълнен водопроводен дълг. И още
не беше се скрил багерът зад завоя, вода-
та отново шурна от разкопаното с по -
голям дебит отколкото преди ремонта. И
така вече три дена и три нощи улицата е
воден канал, в който колите си охлаждат
гумите и шаситата в жегите. А местните се
проклетисват, че са повикали аварийната
група, щото преди гьоловете бяха по - по-
носими. Остави прахосването на питейна
вода, което принципно е кощунство в тая
суша, ама и асфалтът скоро вече ще е са-
мо мил спомен, отнесен от вихъра на В и К
ремонта. Ето само един гаден пример за
въпиющата нужда от ремонт на ремонта, с
който скоро ще догоним столицата по от-
ношение на тая силно рекламирана и без-
смислена трудова дейност.

ТИЯ ДНИ В БРЕЗНИК ОТКРИВАТ,
ПРЕДИЗБОРНО, РАЗБИРА СЕ, ПЛО-
ЩАДКА ЗА СТРИЙТФИТНЕС, ТАКА
МОДЕРНИ НАПОСЛЕДЪК. Това са спе-
циални зони, където местните ергенаши
помпат мускули под блесналите от възхи-
щение погледи на кварталните моми.
Няма лошо - нали един от олимпийските
лозунги е :”Здрав дух в здраво тяло”. А и
на днешно време мускулите са белег на
високо обществено положение. Като гле-
даме статистиките обаче ни се струва, че
тия силови уреди  по - скоро биха били по-
лезни да се използват за оздравителна
гимнастика, вместо за силов многобой.
Особено в населени места с подчертано
демографски проблеми, бабите могат ид-
еално да разкършат сковани стави, да
раздвижат обездвижена мускулатура и
да върнат физическия си статус няколко
петилетки. Така тази играчка за младите
може да има социални последствия за
старите. И ако е предизборно, да е. Канди-
дат - кметовете здраво да обещават пове-
че площадки за стрийтфитнес, акценти-
райки на универсалното им приложение. И
на откриването да присъстват баба, дядо и
внуче.

г. в РСПБЗН – Трън,
08.09.2015 г. в РСПБЗН
– Брезник, 09.09.2015
г. в РСПБЗН – Радомир,
10.09.2015 г. в УПБЗН
– Земен и на
11.09.2015 г. в
РСПБЗН– Перник.

Всички желаещи мо-
гат да се запознаят с
техниката, ежеднев-
ните занимания на ог-
неборците и мерките
за пожарна безопас-
ност и защита при
бедствия.

Организирани са ме-
роприятия с игрови
елементи и евакуация
с децата от:

– ОДЗ „В. Терешко-
ва”, гр. Батановци –
от 10.30 часа на
08.09.2015 г.;

–  ЦДГ №  2 „Родо-
любче”, гр. Перник,
централен градски
парк – от 10.30 часа на
09.09.2015 г.;

– ЦДГ №  3 „Проле-
тен цвят”, гр. Перник,
кв. Изток – от 10.30 
часа на 10.09.2015 г.;

– ОДЗ „Радомирче”,
гр. Радомир – от 10.00
часа на 11.09.2015 г.;

– ЦДГ „Брезица”, гр.
Брезник – от 10.00 ча-
са на 08.09.2015 г.;

– ОДЗ „Ален мак”, гр.
Трън – от 10.00 часа
на 10.09.2015 г.

На 08.09.2015 г. от
11.00 часа в община
Радомир ще се проведе
дискусионно-информа-
ционна среща с пред-
ставители на местна-
та изпълнителна
власт, младежки сдру-
жения и гражданското
общество по въпроси-
те на превенцията и
защитата при пожари
бедствия и извънред-

243-ма закопчани за
каналджийство до края на

юни, алармира МВР
Любомира ПЕЛОВА

В условията на засилен миграционен на-
тиск към Европа, противодействието на ка-
налджийството е ключов приоритет за
всички държави-членки на ЕС. Ръководс-
твото на МВР ежедневно следи ситуацията
и анализира тенденциите в рамките на спе-
циализиран оперативен щаб към министъра
на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

Според последните данни от статистиката
на МВР, задържаните за съпричастност към
противоправно превеждане са общо 243 за
първото полугодие на 2015 г. От тях 84 са 
български граждани, 159 са чужденци. От
задържаните в тези първи шест месеца ка-
то обвиняеми са били привлечени 137 ду-
ши.

Поради зачестяването на явлението „ка-
налджийство“ през последните месеци и
неговия трансграничен характер, МВР про-
дължава да разширява международното
оперативно сътрудничество с партньорски-
те служби от ЕС и от останалите страни, а
така също с Интерпол, Европол, Фронтекс и
др.

Важен елемент от цялостната дейност на
МВР по противодействие на незаконната
миграция, в това число и борбата с канал-
джийството, остава провеждането на на-
ционални специализирани операции. През
първите шест месеца на 2015 г. са проведе-
ни 123 специализирани полицейски опера-
ции за разкриване на незаконно пребива-
ващи граждани на трети страни, съобщиха
от пресцентъра на вътрешното министерс-
тво.

ни ситуации и попул-
яризиране на добро-
волчеството, която
ще продължи с демонс-
трации (около 11.45
часа) на пл. “Свобода”
на пожарогасителна и
спасителна дейност с
участието на
РСПБЗН-Радомир и
доброволното форми-
рование на общината.

Информационни сре-
щи, свързани с осигур-
яването на ПБЗН са
предвидени в периода
от 8 до 11 септември
с представители на
местната изпълни-
телна власт на гр.
Перник, кметство Из-
ток и кметство Мър-
чаево.

За правилното си
поведение  при пожа-
ри, бедствия и  из-
вънредни ситуации,
населението може да
се информира на
страницата на
ГДПБЗН в сайта на
МВР (http://
www.nspbzn.mvr.bg),
и н ф о р м а ц и о н н и я
сайт (http://
pojarna.com) и на
страницата на ОД-
МВР-Перник  в сайта
на МВР.

Седмицата на по-
жарната безопасност
в Пернишка област
ще завърши на
14.09.2015 г. в 10  ча-
са с полагането на
венци и цветя на па-
метните плочи на за-
гиналите пожарника-
ри при изпълнение на
служебния си дълг –
Никола Миков и Сашо
Евтимов, съответно
в завод “Пектин”, гр.
Перник и село Лева ре-
ка, община Трън.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишките огне-

борци се готвмят за
своя професионален
празник, който по
традиция се чества на
14-ти септември. В на-
вечерието му те от-
четоха и свършеното
от началото на годи-
ната досега. Анализът
им сочи, че 11 души са
пострадали, а един е
загинал при пожари за
изминалите осем месе-
ца на 2015-та година.
Произшествията,  на
които са реагирали
екипите на „Пожарна
безопасност и защита
на населението са с 64
повече в сравнение с
миналата година. От
началото на 2015 г. до
сега пожарникарите са

се отзовали на 996 по-
виквания. За същия пе-
риод на 2014 г. те са
били 932. Пожарите с
материални загуби
през тази година са
145, а без – 352.  Огне-
борците са участвали
в 44 аварийно-спаси-
телни дейности, в 394
помощни операции и
са дали дежурства в
11 мероприятия. Лъж-
ливите повиквания до
пожарната  пък от на-
чалото на годината
до сега са били 50.

В периода от 7 до 14
септември в област
Перник ще се проведе
традиционната седми-
ца на пожарната безо-
пасност. Тя е посвете-
на на професионалния
празник на български-

те огнеборци и спаси-
тели, който се чества
на 14 септември. През
седмицата се отдава
почит на загиналите
при изпълнение на слу-
жебния си дълг и се
отдава дължимото на
огнеборците за тех-
ния професионализъм,
трудолюбие, смелост
и всеотдайност.

В тази връзка са ор-
ганизирани мероприя-
тия, насочени към по-
вишаване информира-
ността на общество-
то по отношение на
пожарната безопас-
ност и защитата при
пожари, бедствия и
други извънредни си-
туации, към издигане
престижа на профе-
сията и популяризира-
не на извършваните
дейности.

В службите за “По-
жарна безопасност и
защита на население-
то” в целия регион са
отворени приемни за
граждани от 9:30 до
12:00 часа за периода
07.09. - 11.09.2015 г. и
горещи телефонни но-
мера за връзка, съот-
ветно: тел. 076/60-49-
07 за въпроси от об-
ластно ниво; тел. 076/
67-67-88 за въпроси,
касаещи пожарната
безопасност на тери-
торията на община
Перник; тел. 0777/8-
24-72 за общините Ра-
домир, Ковачевци и Зе-
мен; тел. 07751/38-73
за община Брезник; 
тел. 076/67-60-70 за
община Трън.

В рамките на инициа-
тивата ще се проведе
“Ден на отворените
врати” на 07.09.2015

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1490

гр. Перник 02.09.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното са-

моуправление и местната администрация
ИЗМЕНЯМ

Заповед № 1452 от 25.08.2015 г., както следва:
В т. 3 от заповедта площта на терена за разполагане на

двустранно рекламно – информационно съоръжение да
се чете – 12,00 кв.м /билборд/ с обща площ 24,00 кв.м,
вместо изписаните 14,00 кв.м /билборд/ с обща площ
28,00 кв.м.

МОТИВИ:
Изменението се налага поради допусната техническа

грешка в изписването на площта на терена в Заповед
№1452 от 25.08.2015 г.

Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед №
1452 от 25.08.2015 г. на Кмета на Община Перник.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на
зам. кмета Евелина Манчева.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от
обявяването и чрез Кмета на Община Перник пред Адми-
нистративен съд Перник.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК
/инж.Иван Иванов/
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