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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.806 лв.
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Това стана при двудневна спецоперация на ГД”национална полиция”

Св. мчк Евсигний
(Предпр. на

Преображение
Господне)

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

Полицаи
в храстите

Всичко живо се е подплашило,
че върнаха старите права на катаджиите
да глобяват на пътя, да се крият в храсти-
те и да засичат скоростта по техен си на-
чин. Какво чак толкова е станало, та се вди-
га шум до бога заради някакви 20 лева?  На-
ли уж всички сме обхванати от носталгия-
та по доброто старо време, когато уни-
формените правеха каквото си искат, ама
имаше ред и закон.

Сега някои се напъват да изкарат пътни-
те полицаи най-големите душмани на чове-
чеството, щото можели да злоупотребят
с правата си. Вярно, полицаите напоследък
са натоварени с толкова функции, че имат
работа не само в храстите, но и извън храс-
тите – в полето. Я  колко канабис изпожъ-
наха в плодородните югозападни ниви. Жъ-
нат като арендатори по еврофондовете и
за още питат. А ние се впечатляваме от ко-
легите им, дебнещи в храстите. За тях ви-
наги има работа. България е необятно поле
за престъпления, били те на пътя или край
него. Въпросът е униформените да са по-
добре в храстите, отколкото в джунглата
на беззаконието. Това е девизът на деня –
да превърнем храстите в защитена тери-
тория. Нещо като дюните по морето...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Специализирана поли-

цейска операция за кон-
трол на водачи на мо-
торни превозни средс-
тва за употреба на ал-
кохол и за правоспособ-
ност е проведена от 31
юли до 2 август на те-
риторията на цялата
страна. Акцията бе ор-
ганизирана от Главна
дирекция “Национална
полиция” с цел контрол
над два от най-тежки-
те фактори за тежки
пътни инциденти с
жертви и ранени.

Вчера станаха ясни и
резултатите от нея.
За двата дни на опера-
цията са проверени во-
дачите на общо 6325
моторни превозни
средства. Установени
са 106 водачи след упо-
треба на алкохол от 0,5

до 1,2 промила и 52-ма
водачи - след употреба
на алкохол над 1,2 на хил-
яда.

Контролните органи
са установили и 111
неправоспособни вода-
чи. Перник е сред чети-
рите региона с най-
голям брой шофьори,
седнали зад волана без
книжка. Тук нарушите-
лите са били 10. Най-
голям е техният брой
на територията на ОД-
МВР-Сливен – 14.

От ГД “Национална
полиция” припомнят,
че според разпоредби-
те на Закона за движе-
ние по пътищата, при
констатиране на управ-
ление на МПС под въз-
действието на алкохол
с концентрация от 0,5
до 1,2 промила предви-
дената санкция е от

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

180 - 320

Информационен всекидневник

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

СТР.9

СТР.3

СТР. 11

ÄÅÑÅÒÊÈ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÈ
ÑÚÑ ÇÀÏÎÐ ÍÀ ÏÀÐÈÒÅ

ÍÎÂÈÒÅ ÖÅÍÈ ÍÀ ÒÎÊÀ
Â ÑÈËÀ ÎÒ 1-ÂÈ ÀÂÃÓÑÒ

ÄÍÅÑ ÑÅ ÑÚÁÈÐÀÒ
ÔÓÒÁÎËÍÈ ØÅÔÎÂÅ

Любомира ПЕЛОВА
Жител на Земенско

е привлечен като об-
виняем.  На 28 фев-
руари тази година,
двама роднини от зе-
менското село Падине
се скарали, а по-късно
и се сбили. Полицаите
установили, че екшъ-
нът се разиграл меж-
ду 65-годишният П.Л.
и неговият съселянин
и роднина му 68-го-
дишният Й.Й. По-въз-
растният ударил с
приклад на пушка в

областта на главата
опонента си. Прис-
тигналите на място
полицаи иззели закон-
но притежаваното
ловно оръжие от 68-
годишният мъж. При
претърсване на дома
му бил намерен само-
делно направен писто-
лет и патрони за не-
го.

В процеса на започ-
натото досъдебно
производство било
установено, че пос-
традалият е получил

лека телесна повреда,
която се преследва по
частен път. На Й.Й. е
повдигнато обвине-
ние за притежаване
на самоделно огнес-
трелно оръжие и
боеприпаси за него
без да има надлежно
разрешително за то-
ва. Наказателният ко-
декс предвижда от
две до осем години ли-
шаване от свобода.
Взета му е мярка за
неотклонение „под-
писка”.

500 до 1000 лева и лиша-
ване от правото за уп-
равление на МПС за
срок от 6 месеца до 1
година. В случаите над
1,2 промила концентра-
ция на алкохол деяние-
то е съставомерно, ка-
то се образува досъ-
дебно производство, а

Земенчанин пред Темида заради незаконно оръжие

предвиденото наказа-
ние е лишаване от сво-
бода до 1 година. В слу-
чаите на установяване
на неправоспособен во-
дач, глобата варира от
100 до 300 лева, а в ус-
ловията на повторно
провинение е предвиде-
но наказателно произ-

водство и лишаване от
свобода до 2 години.

От ГДНП съобщават,
че подобни специализи-
рани операции за кон-
трол на водачи на МПС
за употреба на алкохол
и без правоспособност
ще продължават и за-
напред.

Променлива
облачност
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Любомира ПЕЛОВА
С решение №

C(2015) 5444 от 30
юли 2015 г. Европей-
ската комисия одо-
бри програмата за
трансгранично сът-
рудничество „ИН-
ТЕРРЕГ по Инстру-
мента за предприсъе-
динителна помощ за
трансгранично сът-
рудничество Бълга-
рия-Сърбия“. Одо-
брението дойде в
деня, в който се про-
веде и първият ко-
митет за наблюде-
ние по програмата, в
рамките на който бе-
ше одобрен пакетът
с документи за об-
явяване на първата
покана за набиране
на проектни предло-
жения.

Програмата ще фи-
нансира проекти в
областта на разви-
тието на устойчив
туризъм, младежи и
околна среда. Об-
щият бюджет на
програмата е
34 102 256 евро.

Териториалният
обхват на програма-
та включва региони
от ниво NUTS III или
еквивалент, разполо-

Експедиция “Кракра” това
лято няма да има

Виктория СТАНКОВА
Младежката археологическа ек-

спедиция “Кракра” това лято няма
да има. Инициативата се провежда-
ше 7 поредни години – винаги през
август.

Причините да не се проведе
лятната археологическа експеди-
ция са финансови и организацион-
ни, твърдят от общинската управа.
Минимум 10 000 лв. били нужни за
провеждането на събитието. От дру-
га страна голяма част от админис-
трацията била ангажирана с успеш-
ното представяне на самодейците
от общината на националния събор
в Копривщица.

Лятната археологическа експеди-
ция събираше млади хора с афини-
тет към историята. Те имаха въз-
можност да се потопят в атмосфера-
та на археологическите открития,
помагайки активно на археолозите
от регионалния исторически музей.
Нямаше лято, в което младите ар-
хеолози да не се похвалят с нови и
интересни открития от разкопките в
района на историческата крепост
“Кракра”.

жени на границата
между двете партни-
ращи държави, а име-
нно: областите Ви-
дин, Монтана, Враца,
София, Перник и Кюс-
тендил за терито-
рията на България и
областите Бор, Зай-
чар, Нишава, Пирот,
Ябланица и Пчиня  за
Сърбия.

Първата покана за
набиране на проек-
тни предложения ще
бъде публикувана до
средата на месец ав-
густ 2015 г. и ще
включва всички прио-
ритетни оси на
Програмата, по кои-
то ще бъдат финан-
сирани проекти
(Приоритетна ос 1.
„Устойчив туризъ-
м“, Приоритетна ос
2. „Младежи“ и Прио-
ритетна ос 3. „Окол-
на среда“). Общият
бюджет на първата
покана  възлиза на 12
687 304 евро. Бенефи-
циенти по програма-
та могат да бъдат
юридически лица, ре-
гистрирани  в допус-
тимия регион, като
следва да са органи-
зации, които не гене-
рират печалба (в т.ч.

местни/регионални/
национални власти
или подчинени на
тях структури, на-
ционални и регионал-
ни агенции; админис-
трации на природни
паркове; местни/ре-
гионални горски ди-
рекции; културни ин-
ституции; общес-
твени центрове/чи-
талища, неправи-
телствени или нес-
топански организа-
ции, образователни
институции като
например универси-
тети, училища, коле-
жи и библиотеки; ев-

Кампания за ползите от
кърменето тече и в Перник

Зоя ИВАНОВА

рорегиони и др. или
сдружения от две
или повече от из-
броените).

Управляващ орган е
Министерството на
регионалното разви-
тие и благоустрой-
ството на България,
а Сръбският офис за
европейска интегра-

Ïåðíèê ùå ìîæå äà ïîëçâà íîâè ïàðè
Българо-сръбската програма за трансгранично сътрудничество одобрена от ЕК

Зоя ИВАНОВА
Тече приемът на

молби декларации в
дирекция Социално
подпомогане за отпус-
кане на еднократна це-
лева помощ на деца, за-
писани в първи клас за
учебната 2015/16 го-
дина. Специалистите
отчитат, че сравнено
със същия период на
миналата година сега
молбите са по-малко.
Вероятно голяма част
от родителите ще из-
ползват последните
седмици на ваканция-
та или началото на
учебната година за да
подадат документи-
те, ако отговарят на
изискванията. От
Агенцията за социал-
но подпомагане съоб-
щават че в страната
към  31 юли 2015 г. са
подадени 16 226 мол-
би-декларации за от-
пускане на еднократна
целева помощ за деца,
записани  в първи клас
за учебната 2015/
2016 г. по реда на За-
кона за семейни помо-
щи за деца. Размерът
на помощта е 250 ле-
ва. Издадените запо-
веди за отпускане на
помощта са 10 649,
които се отнасят за

Молби за помощ за първокласници
се приемат до края на септември

10 831 деца. Отказите
са 54,a в процес на об-
работка са 5 523 мол-
би. Към същия период
на миналата година
подадените молби са
били  19 105 броя.Цел-
та на помощта е да
бъдат покрити част
от разходите в нача-
лото на учебната го-
дина. Право на тази
помощ имат семей-
ства, чиито деца са
записани за първи
път в първи клас на
държавно или общин-
ско училище и средно-
месечният доход на
член от семейството
за предходните 12 ме-
сеца преди подаване на
молба-декларацията е
по-нисък или равен на
350 лева. Този доходен

критерий не се изи-
сква за деца с трайни
увреждания, деца с
един жив родител и
деца, настанени в
приемни семейства и
в семейство на родни-
ни или близки.

Дирекциите „Со-
циално подпомагане”
ще приемат молби-
декларации за този
вид помощ до 30 сеп-
тември 2015 г. Мол-
бите се подават по
постоянен адрес,
след записване на де-
тето в първи клас.
Помощта се възста-
новява, ако детето
не постъпи в учили-
ще.

Помощта за пър-
вокласници е в размер
на 250 лева от 2013 г.

Нов случай на туберкулоза
Зоя ИВАНОВА

Пореден случай на заболял от туберку-
лоза е регистриран миналата седмица в
Перник , съобщават от Регионалната
здравна инспекция. Като цяло обаче за-
боляваемостта от остри респираторни и за-
разни заболявания в областта намаляват.
За миналата седмица има 13 случая на ос-
три респираторни заболявания, като забол-
яваемостта е под средната за страната.
Два случая на скарлатина и един на вари-
цела допълват картината на заразните бо-
лести. При чревните инфекции, които са
чести в този сезон има нови  шест случая
на ентероколит в града.  Няма регистрира-
ни случаи от групите на Вирусните хепати-
ти и трансмисивните инфекции. През сед-
мицата инспекторите на РЗИ - Перник са
извършили 98 проверки.

Центрове за деца с увреждания
във всички областни болници

Зоя ИВАНОВА
Във всички областни болници у нас ще

има екип от специалисти, който ще изготвя
терапевтичен план за всяко дете с уврежда-
ния, към областните болници ще се разкрият
специализирани центрове за деца с хронич-
ни болести и увреждания - това беше обяве-
но от здравният министър д-р Петър Москов. 

В университетските лечебни заведения
пък ще бъдат обособени центрове за лече-
ние на конкретен тип заболявания. Сред тях
диабет, сърдечни малоформации, онколо-
гични болести, Детска церебрална парализа
и Детска мускулна атрофия.

Държавата изцяло ще финансира и биохи-
мичният скрининг на бременните жени, кой-
то открива аномалиите в развитието на бебе-
то още преди раждането му.

 

Регионална информационна кампания те-
че в Перник като част от Световната седми-
ца на кърменето. Всяка година в първата
седмица на август се отбелязва световна-
та седмица на кърменето, като тази година
кампанията ще протече под мотото „Кърме-
нето – храна и любов”. Целта е да се на-
сърчят бременните и младите майки да
кърмят своите деца, като им се предостави
информация относно ползите от кърменето
и преодоляване на евентуални затрудне-
ния. Важно е да се популяризира значи-
мостта на кърменето, като най добро средс-
тво  за хранене и осъществяване на емо-
ционален контакт между бебето и майката.
Регионалната здравна инспекция призова-
ва всички бъдещи и настоящи майки да
кърмят децата си и отправя към тях някол-
ко послания – „Кърменето-грижа за здра-
вето на децата”, „Кърменето – хранене и
емоция” и „Кърменето дава свобода и спо-
койствие за бебето и майката”. Утре, 6 ав-
густ пернишката здравна инспекция орга-
низира среща за бременни жени и кърме-
щи майки с представяне на мултимедийна
презентация за ползите от кърменето и
преодоляване на трудностите с безплатни
индивидуални консултации. Това ще стане
от 11 часа в Двореца на културата. Във
връзка със седмицата е изготвено и инфор-
мационно табло в сградата на Регионална
здравна инспекция в Перник. 

ция изпълнява фун-
кциите на Национален
о р г а н .   О с н о в н и я т
офис на Съвместния
секретариат ще оста-
не в българската сто-
лица, а на територия-
та на Сърбия в град
Ниш ще продължи да
функционира клон на
секретариата.
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Те са за задължения към фирми и банки

във връзка с осъвре-
менените размери на
пенсиите на основа-
ние чл.100 от Кодекса
за социално осигур-
яване и Тълкувателно
решение №2 от

26.06.2015 г. на Вър-
ховния касационен
съд. ОТ ТД на НОИ-
Перник уверяват, че
преработването на
пенсиите се извършва
в полза на пенсионери-
те, за да им бъде га-
рантиран доход равен
на минималната ра-
ботна заплата за
страната.

В тази връзка от
НОИ-Перник уведом-
яват пенсионерите
от региона, които
имат наложени запори
върху пенсиите, че
след преизчисляване-

то на удръжките, ще
им бъде гарантиран
доход в размер на ми-
нималната работна
заплата за страната,
който в момента е
380.00 лв. На онези
пенсионери, чиито уд-
ръжки би трябвало да
бъдат по-високи, ще
им бъде гарантиран
несеквестируемия
размер/доход, който
не подлежи на облага-
не/ от пенсията в ре-
зултат на прилагане
на пропорциите по
чл.446, ал.1 от Граж-
данско-процесуалния
кодекс.

ОТ ТД на НОИ-Пер-
ник поясняват, че с ог-
лед на кратките сроко-
ве за преизчисление на
запорите, изплащане-
то на пенсиите, върху

Силвия ГРИГОРОВА
570 пенсионери от

област Перник са с на-
ложени запори заради
задължения към: ”Топ-
лофикация Перник”, „В
и К”, ЧЕС и фирми, пре-
доставящи бързи кре-
дити. Това информи-

раха от Териториално-
то поделение на НОИ
в Перник. От там поя-
сниха, че през месец ав-
густ 2015 г. ще бъдат
преработени всички
запори, наложени вър-
ху пенсиите на длъж-
ниците. Това се налага

Перничани сред гостите на на Роби Уилям
Виктория СТАНКОВА

Около 20 000 гости очаква Бургас за „Спирит ъф Бур-
гас“сред тях ще има и много перничани. Първото шоу на
Роби Уилямс в България ще привлече много фенове
както от страната, така и от съседни държави, съобщават
организаторите. Фестът, както всяка година, ще стане
сборен пункт на хиляди млади хора, обичащи музиката.

С цел да бъдат избегнати задръствания в и около гра-
да, организаторите призовават пътуващите да тръгнат в
четвъртък.  “И тази година целта ни е да задържим гости-
те на града повече време в Бургас, а не само в дните на
Спирит. Затова сме наситили програмата със страшно
много други интересни събития. През уикенда ще ра-
ботят всички галерии и музеи. Отпечатали сме специал-
на брошура, която ще се раздава на всички гости на
града. Тя ще ги ориентира за интересните места и съби-
тия, които могат да посетят при престоя си тук”, съобща-
ват организаторите. Паркирането ще е облекчено спе-
циално за събитието, но от общината препоръчват на
гостита да се придвижат до феста пеш или с градския
транспорт.

Синхронизират нормативната уредба
в  Закона за МВР

Любомира ПЕЛОВА
Правителството прие постановление, с което се из-

менят редица нормативни актове в сферата на дейност
на МВР. Основната цел на промените е подзаконовата
уредба да се синхронизира с последните изменения в
Закона за МВР и настъпилите структурни промени в сис-
темата на ведомството. Освен това се прави промяна в
ПМС 246/2014 за определяне на критерии, при наличие-
то на които в обекти на територията на страната е задъл-
жително създаването на звена за пожарна безопасност.
Целта е да се облекчат собствениците и ръководителите
на обекти – там, където са създадени звена по договор
за осъществяване на държавен противопожарен кон-
трол, отпада необходимостта от допълнително създаване
на звена за извършване на противопожарно обезопас-
яване и провеждане на превантивни и организационни
мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност.

От Наредбата за реда за създаване, съхраняване, об-
новяване, поддържане, предоставяне и отчитане на за-
пасите от индивидуални средства за защита отпада за-
дължението за собствениците (управителите) на хотели,
общежития, социални домове, културни, Спортни, тър-
говски, транспортни, административни центрове и др. да
осигуряват с индивидуални средства за защита освен
работниците и служителите си и пребиваващите лица
(посетителите) в обекта. Текстът противоречи на Закона
за защита при бедствия. С постановлението се правят и
две промени в Тарифа №4 за таксите, които се събират в
системата на МВР. Определя се размерът на предвиде-
ната в Закона за МВР такса за оценяване съответствие-
то на продукти за пожарогасене, а именно – 225 лв. за
разглеждане на документите и 125 лв. за издаване на
удостоверение. С другата промяна се диференцира так-
сата за монтаж на табели с регистрационен номер във и
извън пунктовете за регистрация и идентификация на
МВР – съответно 2 лв. и 4 лв. Причина са по-големите
разходи, които се правят за предоставянето на тази ус-
луга, когато тя се извършва в извън пунктовете на МВР.

И двете такси са калкулирани при отчитане на преки-
те и непреките разходи по предоставяне на услугите и
съобразно действащата методика по Закона за ограни-
чаване на административното регулиране и администра-
тивния контрол върху стопанската дейност.

От 4 август частично
се възстановя движе-
нието на влаковете
между гарите Захарна
фабрика и Горна баня,
съобщиха от Българска-
та държавна железница.

Ремонтните дейнос-
ти по железопътния
участък ще се извър-
шват от 9:20 до 14:20
часа до 31 август. В те-
зи часове международ-
ният влак от Солун за
София, бързият влак от
Кюстендил за София и
бързият влак от София

за Благоевград ще се
движат по обиколен
маршрут през гарите
Разменна и Волуяк.

В участъка между
Централна гара София и
гара Горна баня няма да
се движат два пътни-
чески влака от София за
Благоевград и четири
пътнически влака меж-
ду София и Перник.

Автобуси ще превоз-
ват пътниците в уча-
стъка Централна гара
София – гара Захарна
фабрика – гара Горна

126 нови ХИВ позитивни у нас
от началото на годината

Зоя ИВАНОВА
От началото на тази година са открити но-

ви 126 ХИВ–серопозитивни лица, с което
носителите на ХИВ в страната са официал-
но 2 169 лица. Това сочат данните на нацио-
налната програма за превенция и контрол
на ХИВ/СПИН  към Министерството на здра-
веопазването. 

В  последните години  се запазва тенден-
цията броят на новорегистрираните мъже
да е близо четири пъти по-голям от броя на
жените. И през тази година три четвърти от
новите случаи са мъже, а една четвърт –
жени. Според пътя на инфектиране 36% от
новите случаи са се заразили при хетеро-
сексуален контакт, 52% – при хомо/бисек-
суален контакт, а 12%  – при инжекционна
употреба на наркотици. Важно е да се отбе-
лежи, че продължава да намалява процен-
тът на ХИВ–позитивните в групата на ин-
жекционно употребяващите наркотици.
Близо 34% от новорегистрираните са млади
хора на възраст под 29 години.

Географското разпространение сочи, че
по-голямата част от новоинфектираните с
ХИВ са концентрирани предимно в големи-
те градски райони като София – 49 лица,
областите Пловдив – 20 лица, Варна - 12 ли-
ца, Пазарджик – 6 лица, Бургас - 5 лица,
Велико Търново и Враца – по 4  лица, Пле-
вен, Габрово, Добрич, Монтана и Русе – по 3
лица.

Тенденцията сочи, че над 53% от новоре-
гистрираните ХИВ–позитивни лица са от-
крити в 19-те кабинети за безплатно и ано-
нимно консултиране и изследване за ХИВ
(КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински
кабинети, което говори за тяхната ефектив-
ност. Над 151 343  души са се изследвали
за ХИВ през първото шестмесечие на 2014
г. в КАБКИС и във всички лаборатории и
лечебни и здравни  заведения на страната.

Към 30 юни 2015 г. общо 1017 души с
ХИВ се проследяват в секторите за лече-
ние на пациенти с ХИВ/СПИН, 774 от тях по-
лучават необходимата антиретровирусна
терапия. Комбинирата терапия и нейния мо-
ниторинг за  всички нуждаещи се лица, жи-
веещи с ХИВ/СПИН в България, се осигур-
ява от Министерство на здравеопазването
независимо от техния здравно-осигурите-
лен статус.

За първите шест месеца на т. г. неправи-
телствените организации, работещи по
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/
СПИН”, са предоставили здравно-социални
услуги на 64 022  лица от най-уязвимите
групи. Раздадени са и над 926 967 безплат-
ни презерватива при работа на терен, след
консултиране и по време на кампании.

Възстановяват частично
влаковете между Захарна
фабрика и Горна Баня

които са наложени уд-
ръжки за месец август
2015 г., ще бъде извър-
шено в периода от
10.08.2015г. до
14.08.2015 г. чрез до-
пълнителни преводи
по личните банкови
сметки на пенсионери,
получаващи пенсиите
си по банков път и
чрез пенсионни записи
в съответните по-
щенски станции за пен-
сионерите, получава-
щи пенсиите си чрез
пощите по електронен
изплащателен картон.

Общият брой на пен-
сионерите в България
с наложени запори е 5
785 . Това означава, че
регион Перник е втори
в класацията на пен-
сионерите-длъжници
след София град.

Любомира ПЕЛОВА
Вътрешният минис-

тър Румяна Бъчваро-
ва заяви, че МВР не се
отказва от проверки-
те на пътя в условия
на видеозаснемане. Тя
обясни, че тъй като
броят на жертвите
по пътищата се уве-
личава, а предстоят
месеци, в които хора-
та пътуват повече,
се въвежда опълните-
лен контрол по пъти-
щата извън обхвата
на видеонаблюдение-
то. „За да можем да
ограничим наруше-
нията и последствия-
та от тях, ние допус-
нахме да допълним се-
га съществуващата
система за контрол в
условия за видео наб-
людение с допълни-
телна, която е извън
този обхват, защото
не можем толкова
бързо да оборудваме

всички”, обясни Рум-
яна Бъччварова.

На 1 август от МВР
съобщиха, че пътни-
те полицаи отново
могат да спират и
санкционират нару-
шители при устано-
вено от тях явно на-
рушение на Закона за
движение по пътища-
та. Мярката е влязла
в сила от 24 юли.
Пътните полицаи пак
ще спират по своя
преценка на пътя и
без заснемане на про-
верката. Вътреш-
ният миистър приз-
на, че има хипотетич-
на опасност, провер-
ките без видео засне-
мане да отворят вра-
тата на корупционни
практики, но заяви, че
МВР предприема мер-
ки, за да може да ги ог-
раничи. „Инспектора-
тът ще работи прио-
ритетно по тези те-

Камерите на пътя остават
ми, гражданите мо-
гат да подават сигна-
ли и се надявам, че в
крайна сметка резул-
татът ще бъде поло-
жителен за много хо-
ра, които биха стана-
ли потенциална жер-
тва на пътно-тран-
спортни произшес-
твия”, коментира
Румяна Бъчварова.

Във връзка с обо-
рудването на поли-
цаите с техника за ви-
део заснемане тя по-
сочи, че оборудване-
то продължава и до
края на годината би
трябвало да стане
навсякъде. „В момен-
та не можем с налич-
ните да осъществим
толкова строг кон-
трол, затова допус-
нахме в тези месеци
да се върне този ме-
тод на проверка и не
би трябвало да има
притеснения.

баня, уверяват от БДЖ.
Ще има и един допълни-
телен влак от Перник
до Горна баня, а пътни-
ческите влакове между
София и Перник ще се
движат по удължен мар-
шрут между София и Ра-
домир.

Информация за проме-
ните в разписанията на
влаковете, както и за
разписанията на авто-
бусите, има във всички
гари и спирки по този
маршрут, уверяват от
БДЖ.

Благодарност
Явих се на обявения безплатен преглед в

белодробна болница „Пантелей” в местнос-
тта „Голо Бърдо” на гр. Перник. Предложено
ми бе лечение, което приех със задоволство.
Бях на лечение от 27.07 до 03.08.2015 г. за
трети път. Убедих се за пореден път във ви-
сокия професионализъм, реда, дисциплина-
та и чистотата в болницата. Въздържам се да
споменавам имена, за де не пропусна няко-
го, а изобщо за нас пациентите, служителите
бяха просто „Докторе” и „Сестричке”.

В условията на тотален недоимък в страна-
та персоналът на болницата, без изключе-
ние, полагат усилия за нашето здраве. По-
желавам им здраве и сили за да ги имаме и
в бъдеще.

Умолявам настоящите и бъдещи пациенти
на болницата да оставят капризите си у дома
и да изпълняват точно указанията на персо-
нала, за по-бързото ни и трайно оздравяване

04.08.2015 г. Гр. Перник
С уважение: Асен Виденов Илиев

ПОЩА “СЪПЕРНИК”
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вода в посока навътре
в морето или океана.

Мъртвото вълнение
е най-опасно в плитки
морета с полегат бряг,
който е обкръжен от
пясъчни плитчини, ко-
си и островчета (нап-
ример Азовско море). В
тези места по време на
отлив пясъчните коси
пречат на водата да се
връща обратно в море-
то. Налягането на вода-
та в тесния пролив,
съединяващ морето с
лимана, нараства мно-
гократно. В резултат
на това се образува
бърз поток, по който
водата се движи със
скорост 2,5–3,0 м/с.

Полезно е да се знае,
че обратното течение
към морето е перпенди-
кулярно на брега

Тези «коридори» се
появяват в различни
места до брега по време
на прилив. Вълните се
наслагват и донасят
водна маса, а след това
с различна скорост се
връщат в морето или
океана, образувайки при
това мъртво вълнение
или течение.

Обикновено коридора
на мъртвото вълнение
е тесен: 2-3 метра със
скорост на течението
4-5 км/ч. Това не е опа-
сно. Обаче могат да се
образуват и вълнения с
широчина до 50 метра
и дължина до 200-400
метра, със скорост до
15 км/ч. Мъртви вълне-
ния с такава дължина
не са чести, но все пак
се случват.

 Как да разпознаем то-
ва течение, за да не по-
паднем в него? Обръ-
щайте внимание на
следните признаци:

1.   Видим коридор от
разпенена вода, перпен-
дикулярен на брега.

2.   В крайбрежната
зона се виждат участъ-
ци с друг оттенък на
водата; например, нао-
коло водата е светло-
синя или зеленикава, а
една зона е например
бяла.

3.   Участък с пяна, во-
дорасли, балончета,
който стабилно се дви-

жи от брега навътре в
морето.

4.   В непрекъснатата
линия от приливни въл-
ни се забелязват раз-
късвания с широчина 5–
10-метра.

Ако забележите нещо
от описаното по-горе,
смятайте, че сте къс-
метлии, и просто не хо-
дете там да се къпете.
Но не забравяйте,
че 80% от опасните
спонтанно възникващи
мъртви вълнения ви-
зуално по никакъв на-
чин не се прояв-
яват.Мъртвите тече-
ния се образуват до
брега. Тоест, даже ако
водата ви е до кръста,
а още по-лошо ако е до
гърди, вас може да ви
подхване течението и
да ви завлече навътре в
морето. И точно тези,
които не умеят да плу-
ват правят точно то-
ва – просто стоят във
водата и се наслажда-
ват.

Затова не се къпете
сами и не игнорирайте
червените флагове на
спасителите.

Най-важния момент:
Какво да правим ако по-
паднем в такова тече-
ние? Ето и основните
правила за поведение в
мъртво вълнение:

1. Преодолейте пани-
ката! Вземете се в ръ-
це, защото именно хора-
та, които знаят какво
да правят в такива си-
туации, в 99% от слу-
чаите се спасяват.

2. Пазете си сили-
те! Няма нужда да плу-
вате с всичка сила про-
тив течението, губей-
ки своите резерви от
енергия. Трябва да се
плува не към брега, а
настрани, паралелно на
плажа. Ако течението е
тясно (до 5 метра), вие
много бързо ще излезе-
те от него.

3. Анализирайте! Ако
вие гребете по правила-
та – настрани, но не мо-
жете да излезете от
мъртвото вълнение,
значи течението е ши-
роко (от 20 метра и по-
вече). Тогава веднага
спираме да си хабим си-

Любомира ПЕЛОВА
Преди броени дни еди-

н от най-добрите бъл-
гарски оператори  загу-
би живота си, спасявай-
ки 15-годишна руска ту-
ристка, влязла да се къ-
пе в бурното море край
курорта Албена при
мъртво вълнение, дън-
ни ями, червен флаг и
след 19,30 часа, когато
плажът вече не е обезо-
пасен със спасители.
Морето е прекрасно, но
то трябва да бъде ува-
жавано! Не рискувайте
нито своя, нито живо-
та на близките си, нару-
шавайки правилата.
Особено когато има
сигнализация за забра-
нето къпане заради
мъртво вълнение.
Всъщност, всички са чу-
вали за него, но никой не
знае какво всъщност
представлява това
явление! Този природен
феномен отнема сто-
тици човешки животи
на година, но за него
знаят много малко хора.

Много от хората,
които добре плуват, не
разбират, как може да
се удавиш съвсем близо
до брега. Слушайки но-
винарските емисии в се-
зона на отпуските, за
туристи,  «удавили се
до брега», те си мислят,
че жертвите или не са
можели да плуват, или
са употребявали алко-
хол. Но истинската при-
чина е съвсем друга.

В повечето случаи
трагедията се дължи
на едно много опасно,

но малко известно явле-
ние – мъртво вълнение,
което също така нари-
чат „мъртво течение”
или „обратно течение”.
За съжаление в българ-
ския език няма точен
термин за това явле-
ние и се налага да изпол-
зваме донякъде жаргон-
ни термини от спаси-
телите на плажа. Ан-
глийският термина за
това течение е „rip cur-
rent”. Такива вълнения
има във всички кътче-
та на нашата планета –
и в Мексиканския залив,
и при нас на Черно море,
и на остров Бали и т.н.
С тези явления не мо-
гат да се справят не са-
мо обикновените хора,
но й първокласни плув-
ци, защото просто не
разбират какво трябва
да правят. Всичко ста-
ва неочаквано: вие плу-
вате от брега навътре,
след това се обръщате,
но не се получава да се
върнете… Вие плувате
с всичка сила, но оста-
вате на едно място или
даже още повече се от-
далечавате от брега.
Всички ваши опити са
безуспешни, силите ви
свършват и вие започ-
вате да се поддавате на
паниката.

Като за начало е важ-
но да разберете принци-
па на мъртвото тече-
ние. Това е вид морско
или океанско течение,
перпендикулярно на
брега, образуващо се в
следствие отдръпване-
то на потока приливна

лите и да се паникьосва-
ме! Мъртвото течение
обикновено не продъл-
жава дълго и само след
3–4 минути то ще спре.
След това отплувайте
на 50–100 метра встра-
ни, а чак след това се
връщайте към брега
правейки кратки почив-
ки.

Важно е да имате в
предвид и да помните
следното:

1. Мъртвото вълне-
ние няма да ви завлече
към дъното.

Това не е водовър-
теж. Често мъртвото
вълнение е кратко и с
голяма скорост се дви-
жи само повърхностния
слой на водата, който
увлича навътре в море-
то, но не и към дъното

2. Мъртвото тече-
ние не е широко.

Неговата ширина не
превишава 50 метра. А
в повечето случаи е са-
мо 10–20 метра. И ако
преплувате буквално
20–30 метра паралелно
на брега, вие ще забеле-
жите, че сте излезли
от течението.3. Дъл-
жината на мъртвото
вълнение също е огра-
ничена. Течението дос-
татъчно бързо отслаб-
ва, тягата отслабва
там, където вълните
достигат своя пик и за-
почват да се разбиват.
При сърфистите това
място се нарича «лайн
ъп» (line up). Точно на
това място се събират
всички сърфисти, гот-
вещи се да покорят
прииждащите вълни.
Обикновено това
място се намира на не
повече от 100 метра
от брега.

Тази информация все-
ки от нас може и
трябва да сподели със
своите приятели,
стягаши куфарите за
морския бряг. Така мо-
жем да помогнем да бъ-
де спасен живота на
много хора. Сайтът
motivatori.net предлага и
схеми и богат снимков
материал, който ще ви
покаже нагледно какво
означава мъртов въл-
нение.

Най много българи чакат
за трансплантация на бъбрек

Зоя ИВАНОВА
Около 1000 човека у нас имат нужда от

присаждане на бъбрек и са в листа на чака-
щи. В листата са вписани около 1300 чове-
ка, съобщават от Изпълнителната агенция
по трансплантации. От началото на годината
досега у нас са извършени над 30 транс-
плантации, като една част от тях са станали
възможни чрез донори в мозъчна смърт.

Не са отменени изискванията
за ревматологично болните

Зоя ИВАНОВА

тескна, с поставен ак-
цент върху храната и
нейния произход. Фил-
мът прави интересни
препратки към начи-
на, по който се отнас-
яме към храната, как-
то и нейното отраже-
ние към това как жи-
веем, обичаме и се от-
насяме един към друг.
Музиката има цен-
трална роля в продук-
цията и е дело на та-
лантливата Емелина

Виктория СТАНКОВА 
Луиза Григорова и

холивудската звезда
Найджъл Барбър са
главните действащи
лица в късометраж-
ния филмов мюзикъл
“Eat me!” /изяж ме/ ,
който се снима в сгра-
дата на Националния
дворец на културата
(НДК).

Снимките на филма,
който е копродукция
на НДК и Сдружение

“Щипка”, продължиха
три снимачни дни, а
за неговата реализа-
ция са привлечени
някои от най-изявени-
те ни млади творци
във филмовото из-
куство, начело с ре-
жисьора Илина Пер-
янова.

“Eat me!” е посветен
на свърхконсумация-
та и хранителните
отпадъци. История-
та е иронична и гро-

Перничанката Луиза Григорова изкушава с  “Eat me” 
Горчева, която е шест-
кратен носител на раз-
лични награди по ком-
позиция. Както музика-
та, така и хореогра-
фията са вдъхновени
от класически мюзикъ-
ли като “Кабаре”, “Ко-
са”, “Чикаго” и “Ах, то-
зи джаз”. Оператор на
продукцията е Але-
ксандър Крумов, сни-
мал многобройни бъл-
гарски и чуждестран-
ни пълнометражни

филми и реклами, сред
които “Мила от
Марс”, както и при-
зьор на няколко награ-
ди за операторско май-
сторство. Сценограф
е небезизвестната
Ягама – художник с
многопрофилна насо-
ченост и ярък почерк,
придобила популя-
рност със своите кар-
тини, инсталации и ра-
бота по многобройни
видео творби.

Във връзка с появили се в медиите твър-
дения на пациентски организации, че Изи-
скванията на Националната здравноосигу-
рителна каса (НЗОК) при лечение на уме-
рен до тежък активен серопозитивен рев-
матоиден артрит, ювенилен артрит и тежък
активен анкилозиращ спондилит с биоло-
гични антиревматични лекарствени про-
дукти на болни над 18-годишна възраст в
извънболничната помощ (публикувани на
официалния сайт на институцията
www.nhif.bg, линк Лекарства), които трябва-
ше да влязат в сила от 1 август т.г., няма
да бъдат прилагани и отпадат, от НЗОК ин-
формират следното:

Изискванията ще влязат в сила от 17 ав-
густ 2015 г. Отлагането е поради изявена
готовност от страна на проф. д-р Рашо
Рашков, национален консултант по ревма-
тология, председател на Българското дру-
жество по ревматология и началник на
клиника по неврохиругия, проф. д-р Румен
Стоилов – началник на отделение „Възпа-
лителни ставни заболявания“, проф. д-р
Златимир Коларов – началник на отделе-
ние „Системни заболявания на съедини-
телната тъкан“, и група водещи ревматоло-
зи от клиники в цялата страна да прецизи-
рат медицинските изисквания за лечение
на пациентите, които са от тяхната висока
компетентност. Желанието си да помогнат
при прецезиране на Изискванията ревма-
толозите изказаха на среща с експерти от
НЗОК, състояла се на 23 юли т.г. Те се ан-
гажираха до 4 август да предоставят на
НЗОК експертното си становище по тема-
та. 

Твърденията на пациентските организа-
ции, че са неглижирани от страна на НЗОК
са неверни, тъй като средствата, които ин-
ституцията заплаща за лечението на рев-
матологично болните съставлява 10% от
бюджета на касата. Сумата, която се от-
деля за биологични антиревматични ле-
карствени продукти на болни над 18-го-
дишна възраст в извънболничната помощ,
през последните четири години се е увели-
чила 6 пъти – от 12 млн. лв. през 2012 г., на
около 72 млн. лв. очаквани разходи през
2015 г. Средната стойност на лечение на
един пациент с ревматологично заболява-
не е по висока, отколкото стойността за ле-
чение на един онкоболен пациент.

Приетият от пациентските организации
подход на конфронтация и медиен натиск
в общуването с НЗОК не е от полза за бол-
ните. Стремежът за агресивно присъствие
в средствата за масова информация чрез
прилагане на нетрадиционни подходи на
протест от страна на тези организации зас-
ягат човешките права не само на работе-
щите в НЗОК, а и на живущите в съседство
с институцията и на хората, които имат биз-
нес в района. В демократична държава
всеки има право да защитава правата си,
без да се нарушават обществените норми
на поведение.



Рекламно  приложение

Сряда, 5 август 2015 г., брой 147/5754/ 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. Двустаен, Център, ет. 2, сменена дограма, ремонтиран, с обз.- 35 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Парцел, до Общината, 305 кв.м, равен - 19 000 лв.

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Етаж от къща, до Автогарата, след ремонт, обзаведен - 150 лв.

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Боксониера, кв. Димова махала, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ - 18 000 лв.
2. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
4. Двустаен, 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. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
12. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
13.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
14. Къщи и апартаменти в Делта Хил
15. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
16. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
17. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
18. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
19. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
20. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
21. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
22. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
23. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
24. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
25. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
26. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
27. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
28. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
29. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
30. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
31. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
32. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
33. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро
34. Оборудвано кафе, кв. Изток,125 кв. м, лятна градина - 1200 лв/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, обзаведена - 200лв.
2. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
4. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
5. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.
6. Оборудвано кафе, кв. Изток, 125 кв.м, лятна градина - 500 лв.
7. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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, тх., пл., без ТЕЦ, подх. за жив. и за бизнесцели - 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 тер., 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 тер., непрех., лукс рем. - 40 000 лв.
10. Тристаен, Пашов, 90 кв.м, ет.1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
11. Тристаен, Пашов, 90 кв.м, ет.1, ТЕЦ, 3 тераси - 27 000 лв.
12. Тристаен, Тева, 90 кв.м, ет.1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
13. Къща над сладкарска кооперация, 2 ет., тх., пл., РЗП 120 кв.м, двор 300 кв.м - 38 000 лв.
14. Къща над автогарата, 1 ет., тх., пл., ЗП 70 кв.м,  дв. 350 кв.м - 26 000 лв.
15. Къща, с. Черна гора, 2 ет., тх., пл., РЗП 77 кв.м, дв.758 кв.м - 31 500 лв.
16. Къща, с. Ребро обл.Брезник, 1 ет., ЗП 50 кв.м, дв. 3 дка - 7000 лв.
17. Вила, с. Рударци, 2 ет., тх., пл., РЗП 80 кв.м, дв. 481 кв.м, гараж, барбекю - 38 000 евро
18. Вила, с. Рударци, 2 ет., тх., пл., РЗП 100 кв. м, дв. 800 кв.м  - 75 000 лв.
19. Вила, с. Рударци, 2 ет., тх., пл., РЗП 70 кв.м, дв. 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
20. Парцел, с. Кладница, УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро

НАЕМИ:
1. Гарсониера, ИЦ, 35 кв.м, ет.9, ТЕЦ, тер., лукс ремонт, напълно обзав., всички ел. уреди - 300 лв.
2. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет.6, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ, нап. обзаведен, всички ел уреди - 220 лв.
3. Тристаен, Център, 90 кв.м, ет.2, ТЕЦ, СОТ, климатик, лукс., нап. обзав., всички ел. уреди - 500 лв.
4. Магазин, Изток, 110 кв.м, партер, СОТ, клим., ВЦ, скл., лукс подобр., нова сгр., маг. 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, Албените, ет. 6/н/,
асансьор по БДС, - 32 000 лв.
1. Две къщи, до Детска
градина, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
2. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс,
с 7  магазина - 16 000 евро
3. Магазин, Бл. Гебрев,
52 кв.м - 40 000 евро

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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 - 59 000 евро
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- 11 000 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. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
17. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
19. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 24 000 лв.
20. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
21. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 180 лв.
2. Боксониера, ИЦ, с тавански етаж - 150 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
5. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 200 лв.
6. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
7. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.
8. Соф. шосе, 2 стаи от къща , с обзав., за мъж - 150лв.
9.   Соф. шосе, гараж с канал и инстр., за работилница - 100лв.

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
3. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
4. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
5. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 7, ремонт - 29 000 лв.
7. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
8. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
9. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., за ремонт - 30 000 лв.
10. Изток ,ет. 6, ТЕЦ, тер., ремонт - 37 000 лв.
11. Изток, ет. 7, панел, ремонт - 31 000 лв.
12. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт - 20 500 лв.
13. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 29 000 лв.
14. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
15. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 43 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., по БДС - 43 000 лв.
5. Изток, ет. 3, 104 кв.м, панел - 39 000 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



Имоти, реклами 7Съперник 5 август 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
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21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 45 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 57 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
7. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 2/8/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
13. Двустаен, Мошино, ет. 2/3/, тх., ТЕЦ, тер., ПВЦ, подобрения - 48 000 лв.
14. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 лв.
15. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
16. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
2. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Тристаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
4. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
5. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер, ПВЦ, подобр. - 32 000 лв.
6. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
7. 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.

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 - 38
900лв.

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. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.
4. Мошино, ет. 7неп., ТЕЦ, ПВЦ, южна - 27 000 лв.
5. Изток, ет. 3, панел, ТЕЦ, юг, ПВЦ - 24 000 лв.
6. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 48 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
4. Изток, 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. Тристаен, Бучински път,
на спирка, непреходен -
45 000 лв.

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

- 27 000 лв.

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

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

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
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Английски език ще се счита за
предимство. Моля, изпращайте ак-
туална автобиография и по възмож-
ност снимка. Личните Ви данни ще
бъдат защитени по смисъла на
ЗЗЛД.

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

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

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

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

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

Продавам  дърва бук и дъб на

метровки 1 куб.м/ 70 лв. - тел. 0894/

822 912

Доставям пернишки и бобовдолски
въглища на място. въглищата са
високо калорични и са изчистени от

кв.м., с рампа, денонощна охрана и
паркоместа.   - тф.  0888 92 53 48

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

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

Давам под наем, охраняемо скла-
дово помещение с рампа 150 кв.м, по
пътя за кв. Калкас, след САМИ-М -
тел. 60 37 20; 60 39 20; 0888/925 348

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

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

Търся работа като фадромист или
мотокарист - тел. 0895768206

Tърсим продавач-консултант -
щанд за парфюми. Месторабота:
Хипермаркет Кауфланд - ЦЕНТЪР.
Очакваме от Вас: Представителен
външен вид. комуникативност, усет
към потребностите на клиента,
умение да представите продукта,
убедителност.амбиция бързо да
навлезете в работата и да докаже-
те своите умения. коректно и от-
говорно поведение. Владеене на

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина
чешма, панорама, слънчев, ток, во-
да, на улица, 17 000 лв. - тел. 0888/
700 258; 0888/932 391

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

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,
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, ус-
воена тер., с алум. дограма, теракот,
с обзавеждане, 19 900 евро /без пос-
редник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/503
237

Давам под наем, гарсониера, кв.
Тв. ливади, след ремонт, по
договаряне - тел. 0899/941 060

Давам под наем складово
(производствено) помещение 200

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

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

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

разни

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.

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

пепел и камани и всякъкви блокуци.
за парно котели и печки цената е
изгодна и превоза е за наша сметка.
пернишки - 200лв бобовдолски -
220лв това са цените за Перник,
София и София област. тел.
0896273108

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

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

Продавам компютър сглобен на
10.01.2015г. Частите са подбрани,
за да се получи една наистина
страхотна машина, която върши
работа за видео обработка, под-
държане на сървъри, играене на
всякакви игри и работа с много
тежки програми. зван!Измерва
пулс,разстояние,изгорените кало-
рий,време.Размер 50/80/120см.
Осем степени на натоварване. -
тел. 0894/746 767

Доставям въглища собствен
транспорт из цялата страна  тел.
0896009744

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

ФИРМА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО

НА ЗАКУСКИ

търси
персонал с опит
заплата 1 000 лв.

тел. 0889/ 209 383

Строителна
бригада

извършва
следните услуги:

- тенекеджийски,
- хидроизолация,
- конструкция и
ремонт на покриви
тел. 0895/996 979
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Забраниха домашното мляко и месо в 3 общини
Още двама жители на община Рила са заразени с бруцелоза, други двама са с гранични

показатели. Разширен е обхватът на забраната за месо и мляко в 3 общини.
Това обяви по БНР областният управител на Кюстендил Виктор Янев, цитирайки официалните

резултати от Националния център по заразни и паразитни болести.
“След първите 11 случая на хора, заразени с бактерията, за изследвания в националната

лаборатория бяха изпратени още 35 проби. Две от тях са положителни, за още двама има
съмнения и пробите ще бъдат повторени”, обясни областният управител. 

Новите проби са взети пред последните дни и те са основно на хора, близки до заболелите.
Продължават и серологичните изследвания на животни от района, в който е обявен епидемичен

взрив на заболяването. Изпратените до този момент проби са 219. Днес след обяд се очакват
резултатите и от тях. 

Всички ограничения, въведени от контролните институции, са в сила. 
Разширява се периметърът на забраната за продажба на домашно мляко, месо и техните

производни на територията на общините Дупница, Бобошево и Кочериново, съобщи още областният
управител. 

Най-вероятно ще се ограничи и придвижването и продажбата на животни, допълни той.
Заболяването бруцелоза беше констатирано през миналата седмица в три животновъдни обекта

в град Рила. Тогава положителни се оказаха 15 проби на кози. Положителни резултати при
изследвания дадоха и пробите на 11 души от Рила, а носителите на болестта са на възраст от 36 до
77 години. 

Бруцелозата е заболяване, което протича като туберколозата. Предава се при контакт с болни
животни, колене, дране и чрез консумация на мляко от тези животни. 

От бруцелоза боледуват най-много козите и овцете и по-рядко – едрите животни.

Проверка: Лъжат с фалшиви
кантари по сергиите

Масови нарушения в измервателните уреди на един от
пловдивските пазари установиха инспектори при проверка
днес само за половин час, предаде Радио Пловдив.

Служители на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор провериха квартален пазар за плодове и
зеленчуци в район Южен в Пловдив. От пет внезапно
проверени сергии по метода „таен клиент“ на случаен
принцип, всички петима търговци бяха хванати с едно и също
нарушение – използване на нелицензирани кантари. 

Два от тях бяха без пломби и стикери от техническия орган,
а останалите, внос от азиатски страни, изобщо не отговаряха
на разрешителния списък за такива теглилки, съобразно
европейските изисквания. Цената на азиатските везни е
около 40-50 лв., затова продавачите ги купуват. Българските
струват около 300 лева.  Това е грубо нарушение, защото
дава възможност везните лесно да се пренастройват в ущърб
на клиентите, затова има точен регламен за марки и
лицензионен режим, обясниха проверяващите. 

Предвидената в закона глоба е от 100 до 300 лева за
физически лица и от 200 до 500 лева за юридически лица,
заяви Екатерина Павлова – началник на Регионален отдел
Метрологичен надзор - Южна България, цитирана от “Топ
новини”. В закона обаче не е предвидено спиране работа на
сергията и конфискация на кантара. Търговците би следвало
да отстранят везната, а при повторно констатиране на
нарушение на един и същи обект, то тогава се налага двойна
глоба. Продавачите пък признаха, че напълно съзнават, че
са в нарушение, но се оправдаха с непосилно скъпите за тях
законни апарати и тежката административна процедура по
легализирането им. За съжаление, това е масова практика
по всички пазари, коментира още Павлова. 

Убиецът на британката в Ямболско
има 10 присъди

Ямболската Окръжна прокуратура повдигна обвинение
срещу 40-годишния Иван Николов за изнасилване и убийство
на 68-годишната британка Джанет Бенет.

Мъжът е обвинен в това, че в нощта на 30 срещу 31 юли в
ямболското село Маломир е изнасилил Джанет Бенет, след
което, за да прикрие престъплението си я е убил. Убийството е
извършено с особена жестокост, съобщиха от пресцентъра
на прокуратурата. Според аутопсията Джанет е починала от
удар в задната част на главата. На местопрестъплението са
открити ДНК - находки, които съвпадат с ДНК - профила на
задържания убиец. Той е направил и опит да запали тялото на
жената. 40-годишният Иван Николов е многократно осъждан
за престъпления от общ характер. За 10 години - от 2002 до
2012 г. мъжът има общо 10 присъди. Основно е осъждан за
кражби, като има и осъждания за управление на МПС след
употреба на алкохол и без да притежава свидетелство за
правоуправление. Последното му наложено ефективно
наказание „лишаване от свобода“ Николов е изтърпял през
декември 2012г. 68-годишната Джанет Елизабет Бенет е
пристигнала с болния си съпруг Ник в Маломир през пролетта.
Преди това двойката живеела в Турция. Семейство Бенет си
купили къщата, която била най-хубавата в селото, от други
англичани. Наели и местно семейство срещу заплащане да
им помага в домакинството. Кметицата на Маломир Христина
Димова съобщи, че Ник Бенет чул трагичната вест за смъртта
на жена си в окръжната болница в Ямбол.
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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.

Денят започва с излишно бърборене, с коментари и
недоразумения както у дома, така и на работното
място. Родените в последната декада да не поемат
излишни рискове и да не провокират агресията на

околните. Ако имате здравословен или юридически проблем,
консултирайте се със специалист в съответната област.
Не прибягвайте да услугите на лаици, за да не влошите
положението.

Стегнете се и до обед свършете важното за деня.
Околните се разсейват, трудно влизат в час, не
схващат дълбочината на зараждащите се проблеми и
губят позиции, докато вие печелите и се ориентирате

правилно в ситуацията. Следобед ролите ще се разменят,
разговорите ви ще се разводнят, ще излязат от рамките на
добрия тон и няма да отразяват нуждите на момента.

Трудно начало на деня. Очертават се неприятни
разговори, срещи с хора, които ви се иска да избегнете, но
работата го налага. До обед времето минава в спорове и
разправии както у дома, така и на работното място.

Следобед от раз ще се разрешат поне два проблема, а за третия
някой друг ще се погрижи.

И за вас денят не започва по правилата, особено ако
и вие не ги спазвате. Вероятни са скандали на
работното място и разговори, които не дават
отговор на болезнените въпроси. Ще има опити да ви
прехвърлят чужда отговорност, да ви товарят с

допълнителни задачи и да ви настройват негативно към една
печеливша сделка. Преди да вземете каквото и да било решение,
информирайте се от специалист.

Неблагоприятен ден за събрания и провеждане на ко-
лективни инициативи. Трудно се взимат решения. Все-
ки дърпа чергата към себе си, защитава лични мнения
и позиции, без да се съобразява с изискванията на мо-
мента и претенциите на другите. Някъде ще избух-

нат скандали, от които е добре да се възползвате по най-бързия
начин. Следобед навлизате в рисков период и в следващите два
дни ще се сблъскате челно с почти неразрешими проблеми.

Днешният ден ви дава възможност да напреднете
в службата, да получите място и пост, който нас-
коро е освободен и овакантен. Действайте активно.
Днес обсаждаме и крепостите, които ще паднат
след време. Не се занимавайте с обяснения и увеща-

ния.

Тежка сутрин за родените в последната декада. Не
тръгвайте с голямата кошница. Амбициите ви ще
ударят на камък, ще бъдете посрещнати с неприятни
изисквания на работното място, а у дома ще се отворят
непредвидени ремонти и случайности, които ще ви

затормозят. До обед газите в проблеми, но следобед един по един
ги разрешавате или ги оставяте на друг.

На работното ви място днес е голяма говорилня. Не
спорете и не чакате съдействие. Свършете сами
това, което е важно. Не вярвайте на думи и сълзи, на
обещания и изнудващи изисквания. Доверете се на
инстинктите си. Следобед навлизате в рисков период.

Ще ви подвеждат, ще се налага да вършите нещо, което е в
задълженията и приоритетите на друг.

Започнете деня с проучване на предстоящите
задачи и възможности за старт на нови инициативи.
Търсете експертно и квалитетно мнение по
интересуващите ви въпроси. Препоръчват се срещи с
капацитети и специалисти. С приятели и колеги

разговорите няма да вървят, а споровете нищо няма да решат.
Каквото отложите за следващите два дни ще ви донесе пари и
предимства.

Родените в последната декада получават
предупредителни знаци, с които е добре да се
съобразят. Очакват ви главоболия на работното
място, претенции от страна на шефове и колеги и
неудобни разговори, които нагнетяват
обстановката. Съветът е да не влизате в спорове, да

не провокирате интриги и да стоите встрани от битките за
власт и влияние.

Проявете далновидност, не позволявайте да ви
въвличат в спорове и безсмислени разговори до обед.
По-добре е да закъснеете за работа, вместо да
участвате активно в губещи инициативи. Битките
се водят с нечестни средства. Може да качите

кръвното и да съжалявате за проявената толерантност.
Следобед навлизате в един от силните си периоди за месеца и до
два дни ще се похвалите с победа на няколко фронта.
Отлагайте всичко важно за утре.

Ден на напразни напъни и опити да се постигне
компромис, да се започне важна инициатива и да се
сложат в ред емоционалните отношения. Губите позиции
и сили в безсмислени спорове. Не му е времето и мястото
за уточняващи разговори. Вечерта ще получите нужната
ви информация и защита и в следващите дни ще

заплувате в спокойни и обезпечени води. Всичко, което предприемете
днес, ще се нуждае от корекции и поправки. Сънищата ви са пророчески,
а получените информации навременни и важни.
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Þãîçàïàäíà „Â” ÔÃ – ñåçîíúò íà î÷àêâàíèÿòà
Половината от отборите са играчи в „А” група, има и чист дебютант

Страницата подготви Яне Анестиев

право си казват,че и
да бяхме влезли в „Б”
група с тези пари
просто нищо нямаше
да направим.

Един доста интере-
сен момент, който
обаче е твърде нега-
тивен, е това, което
се случи на мача ЦСКА
„Ашдоод”(Израел). То-
ва, което направиха
феновете трябва да е
сериозен сигнал за то-
ва, което може  да се
случи по време на ма-
човете от първенс-
твото. Сега става
ясно защо отбори ка-
то „Чико”(Бяга) и
„Балкан”(Варвара) се
отказаха от дома-
кинството си на
ЦСКА и заявиха,че ис-
кат да приемат отбо-
ра в Пазарджик,
или,защо не,в София.
Защото там просто
може да се осигури
някаква охрана. Какво
ли би станало, ако в
Бяга се изсипе публика
от ЦСКА, която е два
пъти повече от броя
на жителите на пазар-
джишкото село.  Кой
ще ги опазва, след ка-
то те са заявявали
простотията си неед-
нократно, пък и са по-
казали,че не им пука
от полицията, която
доста пъти е търп-
яла безобразията им.
Пък десетина частни
гардове или трима-че-
тирима полицаи,каква-
то е в повечето слу-
чаи охраната на тази
мачове, едва ли могат
да направят нещо по-
вече , освен да из-
бягат,за да не ги пре-
бият и тях. Така,че то-
ва си е сериозен проб-
лем пред Зоналния съ-
вет, полицията по мес-
та и въобще всякакви
отговорни и не чак
толкова отговорни ор-
гани. Защото каквото
и да се случи по тере-
нит и около тях, глоби-
те в аматьорския
футбол са нищожни и
те едва ли ще стрес-
нат някого. Едва ли пък
някой ще има куража
да наказва ЦСКА какви-
то и зулуми да правят
невъзпитаните му фе-
нове.  „Локомотив”
със стотината си при-
върженици едва ли ще
направи нещо. Остава
ни да стискаме палци
големите бели да ни
подминат. Май само
това ни остава.

Днес се събират футболните
шефове в област Перник

Днес от 12 часа в зала „Панорама” в
Перник се събират ръководителите
 на футболни клубове в област Пер-
ник – съобщи председателя на Облас-
тния съвет на БФС  Валентин Лаза-
ров.  На срещата ще се обсъди фор-
мата на новото първенство, неговите
начални и крайни дати, броят на гру-
пите и броят на участниците в тях,
както и всички  проблеми,които
трябва да се решват преди старта на 
новото първенство.

Във ВК „Миньор” приключиха
обучение по проект

Волейболен клуб „Миньор” приклю-
чи заниманията по волейбол  по
проекта „Спорт за децата в свободно-
то време”. Стартът на проекта беше
даден на 1-ви февруари  а целта беше
разширяване на обхвата  и създаване
на мотивация на децата за участие в
спортни занимания с цел подобрява-
не на физическата им дееспособ-
ност,разнообразяване и пълноценно
използване на свободното им време
чрез здравословна двигателна актив-
ност. Общо 60 ученици – по 30 момче-
та и момичета за участвали в проек-
та, от тях 15 остават да тренират за
постоянно в клуба и ще се влеят в
различните формации според възрас-
тта си, което означава,че целта на
проекта е изпълнена.

Христо Янев се яви
на изпит за лиценз
Старши треньорът на ЦСКА и бивш

наставник на “Миньор” Христо Янев
се яви в НСА на изпит за лиценз
„Про” вчера. Конкуренцията е огром-
на, тъй като над 40 кандидати си ос-
порват 24 места. Освен Янев на изпи-
та се явиха и двама от членовете на
Изпълкома на БФС Йордан Лечков и
Емил Костадинов. Други по-известни
имена бяха: Светослав Тодоров, Ра-
достин Кишишев, Тодор Янчев, Але-
ксандър Томаш, Елин Топузаков,
Георги Чиликов, Мариян Христов,
Пламен Липенски и Александър Ди-
митров.

ЦСКА щял да си 
плати дълговете
Спортният директор на ЦСКА Пла-

мен Марков разкри, че новоучреде-
ният клуб ще плати дълговете към
държавата. По този начин той инди-
ректно намекна, че няма да бъдат пла-
тени задълженията към бивши футбо-
листи, играчи и мениджъри. ”Регис-
трацията излезе в Търговския регис-
тър. Този нов клуб като юридическо
лице вече съществува, но нека не из-
преварваме събитията. До 1-2 дни
всичко ще бъде окончателно решено
и тогава можем да говорим допълни-
телно. Не че има нещо за криене. Ис-
каме клубът да продължи във “В” гру-
па и именно това е целта на неговото
създаване.  

та от половината се
върнаха, засега там
твърди  титуляри са
Виктор Райчев и Але-
ксандър Александров.
После дълго време не
се знаеше кога ще се
започне подготовка-
та, ще има ли изобщо
пари за участие и т.н.
В крайна сметка неща-
та се поподредиха. За
първи път от доста
години изцяло пер-
нишки тандем в лице-
то на Петър Ане-
стиев и Тони Евти-
мов ще води отбора.
И двамата са израсли
на стадиона, и двама-
та носят манталите-
та и психиката на
перничани, които,кол-
кото и да са подигра-
вани напоследък,са
трудно разбираеми за
 дошлите отвън тре-
ньори. И двамата поз-
нават голяма част
от футболистите
от деца и това също
е предимство и то си
даде резултат в кон-
тролите, където
,противно на очаква-
нията, „Миньор” нап-
рави поредица от по-
беди. Сега им остава
да задържат доброто
ниво и в официалните
мачове, пък футбо-
листите също се поз-
нават от доста вре-
ме с изключение на
малкото новодошли,
така че „Миньор” се
очертава да е здрав
съперник за повечето
тимове в тази група
и категорично  можем
да кажем, че и през
този сезон ще е в че-
лото. Организация в
клуба има, няма почти
никакви промени от
миналата година, та-
ка че всеки знае какво
да прави ,кога да го
направи и си е на
мястото. По втория
компонент от необхо-
димите  условия за
успех в един клуб „Ми-
ньор” обаче не е на
ниво. Парите пак се
на фона на необходи-
мия минимум и сти-
гат колкото да се
поддържа участието,
отново не се знае да-
ли ще има премии за
победите, като всич-
ко ще се уточнява в
движение. Перниш-
кият бизнес отново
в по-голямата си
част не иска да по-
могне на отбора и
някои от феновете с

профсионалния фут-
бол. За радост, нищо
подобно не се случи.
Всички тимове започ-
наха подготовка с из-
ключителни амбиции с
гръмки закани,че 
няма да се дадат на
ЦСКА, всеки стяга
здрава селекция спо-
ред възможностите
си, като не липсват и
оригинални хрумва-
ния, като това на
трите столични от-
бора ДИТ, „Конелиано”
и „Септември”, като
мъжката формация
ще е на „Септември”,
а юношеските на ос-
таналите два отбо-
ра.”Сливнишки герой”
си е традиционно си-
лен, „Пирин”(Гоце Дел-
чев) сам си абдикира
във „В” група, но
твърдо държи да се
върне в професионал-
ния футбол. Тук-там
пазят подозрително
мълчание, което не
значи,че не се под-
готвят здраво за пър-
венството. Загадка
са новаците от „Со-
фия” 2010, които има-
т приличен юношески
тим,но не се знае как-
во ще направят при
мъжете. На този фон
новаците от „Чи-
ко”(Бяга), „Германея”,
и „Ботев”(Ихтиман)
изглеждат като пре-
допределени за аут-
сайдери, но преди на-
чалото на първенс-
твото всеки може да
си говори и пише
всичко, нещата ста-
ват ясни на терена.

Къде на този фон е
„Миньор”. По тради-
ция прогнозите преди
началото на сезона
бяха повече от мрач-
ни.Това се подсили и
от факта,че  досегаш-
ният треньор Христо
Янев отиде в ЦСКА и
взе половината отбор
с него. После половина-

На българския фут-
бол всичко му е нагоре
с краката. В евротур-
нирите ни бие който
ни хване. В национал-
ния отбор като спече-
лим срещу Малта се
хвалим до небесата. 
Юношите ни ту ги
има, ту никакви ги
няма. Така е и във
вътрешните ни пър-
венства.  Ако преди
година някой каже-
ше,че  телевизион-
ният интерес към „В”
групата ще е по-голям
от този на така наре-
чения елит,щяха да го
помислят за луд.
Да,но се случи. Пос-
тните изяви в първи-
те три кръга на „А”
групата също допри-
насят за това. „Лев-
ски” вече традицион-
но реве от съдии-
те,които „ритуално
ги колят” всеки
път,щом „сините”
паднат.Отсега е
ясно,че  между  „Ли-
текс” и „Лудогорец”
едва ли ще се намести
някой, само „Берое”
дава някакви индика-
ции за качество в рам-
ките на нашите
скромни вътрешни
стандарти. На фона
на тази скука обаче 
се очертава изключи-
телно интригуваща-
та Югозападна „В”
група. Безспорно за-
това допринесе ог-
ромният резил, който
претърпяха двата
видни столични клуба 
ЦСКА и „Локомо-
тив”(София), на кои-
то все не имсе вярва-
ше,че ще ги пратят
при аматьорите след
като години наред се
ослушваха и не си пла-
щаха задълженията
към никого. Дребна
подробност е,че неиз-
платените суми към
НАП пък остават за
сметка на редовия

българин.Та пратиха
от БФС двата сто-
лични клуба в Югоза-
падната група и за-
вързаха възела на ин-
тригите, очаквания-
та и битките за те-
левизионни права. В
интерес на истината,
и без ЦСКА и „Локо-
то” групата си е дос-
татъчно силна, поне
на фона на останали-
те „В” групи. Тук има
достатъчно отбори,
които през годините
са опитали от вкуса
на „А” групата: освен
„Миньор” там са били
„Вихрен” и „Беласи-
ца”,”Рилецо” и „Вел-
бъжд”, „Пирин”(ГД) и
„Септември”. Така че
всеки има опит от
битки и в по-горните
етажи. Друг е въпро-
сът,че в част от тях
няма футболист, кой-
то да е играл на това
ниво. Пък и по-важни
от спомените са мо-
ментното състояние
на отбора, парите и
организацията в клу-
ба,точно в тоя ред, в
който са изредени. За-
щото в българския
футбол парите ста-
ват все по-малко, ка-
то изключим „Лудого-
рец” и част от тимо-
вете я карат буквал-
но  на мускули и наис-
тина са аматьори,
при това не само в
аматьорските групи. 
Първоначалните прог-
нози бяха,че щом
ЦСКА дойде на това
ниво, при това в ком-
панията на „Локомо-
тив”(Сф) интересът
рязко ще спадне, защо-
то няма да има ин-
трига кой ще влезе в
„Б” групата в следва-
щите две години, раз-
бира се, ако от Фут-
болния съюз не  из-
мислят нещо, за да
вкарат и двата отбо-
ра наведнъж отново в



Пак кражба на ток
Любомира ПЕЛОВА

Поредната кражба на ток е установена в
Перник.

Нелицеприятният факт е лъснал при про-
верка, извършена от служители на електро-
разпределителното дружество и полицаи от
Първо районно управление на МВР в  Пер-
ник. Екипът установил, че къща на улица
„Презвитер Козма” е присъединена непра-
вомерно към електрическата мрежа.

Образувано е досъдебно производство и
работата продължава.

Òðè ìèíåðàëíè èçâîðà – áîãàòñòâîòî íà Ïåðíèøêî

АПРОПО

125 август 2014 г.

Те дават богата перспектива за развитие на балнео и СПА туризъм в региона

ТАЗИ ГОДИНА НЯМА ДА
ИМА ТРАДИЦИОННАТА
УЧЕНИЧЕСКА АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКА експедиция на кре-
постта „Кракра” по съвсем

понятна и банална причина – липса на па-
ри за финансиране на патриотичното начи-
нание. Е, едно лято ще минат без патриоти-
зъм нашите ученици, щом експедицията
трябва да се жертва за финансовото здра-
ве на общината. Ама струва ни се, че има
още една причина това да не се случи.
Разкопките на крепостта щяха да дойдат
малко в повече, при положение че друга
експедиция действа, та се къса – разкоп-
ките на площада. Затова управата е постъ-
пила мъдро – една експедиция стига. Що-
то площадните потайности също са исто-
рия, оттам се изравят ценни уникати и се
откриват обекти, равнозначни на скелети в
гардероба. Към тоя момент перничани не
изпитват особени поводи за патриотизъм,
ама знае ли човек – като завършат ремон-
та в центъра може да се окаже, че от дого-
дина всяко лято ще се правят традицион-
ните ремонтни разкопки на същото място.
След което „Кракра” ще бъде тотално заб-
равена...

ДА НЕ ПОВЯРВА ЧОВЕК, АМА И БА-
ГЕРИТЕ ИМАЛИ ОНОВА ВЪЛШЕБНО
УСТРОЙСТВО, наречено джипиес. А ние,
лаиците, си мислехме, че с тази тутурутка
са снабдени само скъпите лимузини, тия
от високия клас, дето се крадат и препро-
дават по света и у нас, а и номерата им се
пренабиват. Ама явно в България, покрай
строителния бум, и особено новите участъ-
ци от магистралите, багерът стана безцен-
на движима вещ. Оня ден именно джипие-
сът станал причина полицаите да надушат
къде е скатан откраднатият от Гигинци ба-
гер – на територията на бившия циментов
завод в Батановци. Явно луксозният ба-
гер е трябвало да се включи в някоя ско-
ростна пътна отсечка с оглед облекчаване
трафика в натоварения сезон. И понеже не
ни е известно около Батановцида се строи
нещо национално значимо, предполагаме,
че е щял да бъде транспортиран далеч на
юг, където магистрала „Струма” плаче за
довършване , а багерите са кът.

В Рударци минералната
вода е подходяща не само
за за бани, но и за пиене.
Температурата е 29 C,
дебитът-600l в минута.
 По състав водата е сла-
боминерализирана, хипо-
термална, хидроксикарбо-
натна, сулфатнонатрие-
ва и радиоактивна - най-
силно от всички минерал-
ни води в софийската
котловина и подножието
на Витоша.   Първият
обърнал внимание на свой-
ствата на минералната
вода в Рударско е Павел
Делирадев, който пи-
ше:”Кладнишките извори
... те са единствените
термални извори под за-
падните склони на Вито-
ша с по-голяма радиоак-
тивност ... трябва да се
съжалява, че и до сега те-
зи извори остават неиз-
ползвани. Мръсните тра-
пища под изворите слу-
жат за  киснене на гръс-
тите, които единствени
изпитват благодатната
сила на радия. И ако коно-
път притежава способ-
ността да кондензира ра-
диевата еманация, напра-
вените от него ризи ще
притежават чудна целеб-
на сила.” В селото има и
чешма с изворна вода,
която в миналото е опре-
деляна като полезна за
бъбречни заболявания и за
очите, която се намира
под старото училище.

Пиян шофьор отива на съд
Перничанин е привлечен като обвинен за

шофиране на автомобил в нетрезво състоя-
ние.

На 19 април тази година, 53-годишният
Р.Г. шофирал автомобила си марка „Рено”
по улица „Александър Стамболийски” в об-
ластния град. Мъжът бил спрян за проверка
от пътни полицаи. При изпробването му с
техническо средство за алкохол били отче-
тени 1, 72 промила.

На нарушилия грубо Закона за движение
по пътищата нашенец е била взета мярка
за неотклонение „подписка”. Наказанието,
което го грози, е лишаване от свобода до
една година.

JPS издаде краден багер
Полицаи намериха краден багер, след ка-

то в първия работен ден от седмицата в Об-
ластната дирекция на МВР в Перник ил по-
лучен сигнал, че два дни по-рано е изчез-
нала строителната машина. „Похищението”
е било извършено в района на брезнишкото
село Гигинци. Собствениците на багера уто-
чнили, че той е оборудван с „JPS” система.
Органите на реда предприели оперативно-
издирвателни действия, в резултат на които
машината е била намерена в хале на тери-
торията на бившия циментов завод в град
Батановци. Предприети са съответните про-
цесуално-следствени действия за установ-
яване на извършителите. Започнато е и до-
съдебно производство.

В последните на юни т.г. пак джипиес
система помогна да бъде открита открадна-
та в Пловдив лека кола. Тогава от застрахо-
вателнодружество алармираха органите на
реда в Перник, че Ауди А5 е задигнато от
Пловдив и по техни данни се намирала на
територията на Перник. Возилото наистина
бе намерено скрито в гараж в пернишкото
село Студена, водещ се на името на 76-го-
дишен столичанин. Автомобилът бил със
сменени регистрационни табели от „Фолк-
сваген  Голф”, откраднати от София четири
дни по-рано.

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
102 са находищата на

минерална вода на тери-
торията на България,
които са изключителна
държавна собственост.
Това каза по време на дис-
кусията, посветена на
перспективите пред бал-
нео и СПА туризъм минис-
търът на околната среда
и водите Ивелина Василе-
ва. Тя посочи, че през 2010
година, с цел подпомагане
на общините по провеж-
дането на местни поли-
тики, е направена пром-
яна в Закона за водите, с
която е дадена възмож-
ност на общините, на чии-
то територии има нахо-

дища, от които по-малко
от 51% от ресурсът е от-
даден на концесия или на
разрешителен режим, да
ги стопанисват за период
от 25 години. С тази
промяна са дадени право-
мощия на общините сами
да решават по какъв на-
чин да бъде използван ре-
сурсът, което става с ре-
шение на Общинския съ-
вет. От 2010 година до
момента 66 находища са
предоставени за ползване
на общините, 43 са общи-
ните заявили желание да
ползват находищата. „То-
ва даде началото на един
процес, който развързва
ръцете на местната

власт, да разчита на и на
тази възможност за сти-
мулирането на местната
икономика. Утвърденият
експлоатационен ресурс
на находищата е 2219
литра в секунда. От тях
на разрешителен режим
са предоставени 541 лит-
ра в секунда, а на конце-
сионен режим за бутили-
ране – 104 литра в секун-
да. Наличният свободен
ресурс е повече от 2/3 от
утвърдения ресурс на ми-
нералните находища. Пуб-
лична общинска собстве-
ност са 37 находища. До
момента разкритите ре-
сурси на територията на
страната възлизат на
над 4600 литра в секунда
наличен капацитет”, каза
министър Василева. Тя
подчерта, че съгласно хид-
рогеоложките проучва-
ния, извън посочените на-
ходища се създават усло-
вия за откриване и изпол-
зване на много повече на-
ходища. Характерната
особеност на българските
минерални води е специ-
фичният им състав и ка-
чества, поради което те
могат да бъдат ползвани
за различни видове цели и
стопански дейности.

В Пернишка област най-
популярни за минералните
извори в курортното село
Рударци, т.н. „желязна во-
да” в Брезник и изворът в
трънското село Банкя.

Минералната вода от
малкото изворче в лесо-
парк “Бърдото” край
Брезник е достоен конку-
рент на тази в прочутия
чешки курорт Карлови Ва-
ри, твърди доц. Коста Ва-
силев.

Заради химическия и?
състав местните жители
я наричат “желязна”. От
цял свят в Брезник идват
хора, страдащи от анеми-
я, стомашно-чревни, кож-
ни и други заболявания с
надежда да оздравеят. По
качества брезнишката
минерална вода съперничи
на изворите в Австрия,
Испания, Италия и Фран-
ция

Минералната вода от
находището в трънското
село Бянка е с ниска мине-
рализация, от калциев
тип, който е сравнително
непознат у нас. Останали-
те минерални води, които
се бутилират у нас, са
натриеви. Калциевата во-
да обаче е модерният и
търсен продукт в чужди-
те държави, твърдят
специалистите. Тя е по-
лезна за сърцето, за пов-
дигане на тонуса и освен
това може да се употреб-
ява ежедневно. Качества-
та на водата от извора в
Банкя у доближават до
световнозвестни марки
минерална вода като “Ев-
иан”, “Сан Бенедето”,
“Вител” и “Аби Уеел”.

Престъпна група отглеждала
дрога на границата с Пернишко

канабис (чл. 354в, ал. 1,
пр.2 и пр. 5 от НК и чл.
354а, ал. 1, пр. 4 от
НК). Обвинения за уча-
стие в групата, както
и за производство и
за държане на нарко-
тични вещества са
повдигнати на Кирил
Симеонов, Георги Ян-
чев, Росен Николов, Ве-
селин Сандов и Хрис-
тиян Пурич. Седмият
член на групата Нико-
ла Балабанов е обвинен
и за разпространение
на наркотици. Според
събраните до момен-
та доказателства
групата е действала
от декември 2014 г.
По указание на ръково-
дителя Сандов члено-
вете на наркогрупата
са създали три ора-
нжерии за отглеждане
на канабис в къщи в с.
Мърчаево, с. Подгумер
и вилна зона Чурек. Го-
товата продукция от
изсушен канабис е би-
ла складирана в дома
на Кирил Симеонов в
София, откъдето е
била предавана за раз-
пространение на дилъ-

Любомира ПЕЛОВА
Специализираната

прокуратура повдиг-
на обвинения на седем
участници в организи-
рана престъпна група,
създадена с цел произ-
водство и разпрос-
транение на наркоти-
ци, предимно канабис.
Членовете на групата
са задържани на 31
юли 2015 г. при спе-
циализирана операция
на ГДБОП под ръко-
водството и надзора
на Специализирана
прокуратура, извър-
шена на територията
на София и селата
Мърчаево, Подгумер,
Долни Богров и вилна
зона Чурек. Това съоб-
щиха от Прокуратура-
та.

Обвинения за три
престъпления са пов-
дигнати на ръководи-
теля на групата Весе-
лин Сандов – като ръ-
ководител на прес-
тъпната структура
(чл. 321, ал. 3, пр. 2 и
пр., т. 1, вр. ал. 1 от
НК 10), за отглеждане,
както и за държане на

ри от групата. Връзка
с разпространители-
те е поддържал лично
ръководителят Сан-
дов, като производи-
телите на канабиса не
са се познавали с пла-
сьорите. При извър-
шените претърсва-
ния и изземвания в до-
ма на Симеонов освен
канабис за открити и
осем пликчета с
255,88 грама амфета-
мини на таблетки. На-
мерено и иззето е и
незаконно оръжие –
пистолет с 8 патро-
на. Издирват се и дру-
ги участници в прес-
тъпната група. С пос-
тановления на проку-
рор от Специализира-
на прокуратура на
седмината обвинени е
наложено прокурор-
ско задържане до 72
часа. Вчера Специали-
зираната прокурату-
ра внесе в Специализи-
рания наказателен
съд искане за налагане
на постоянна мярка
„Задържане под стра-
жа“ на седмината об-
винени.


