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Св. мчк Евсигний
(Предпр. на

Преображение Господне)

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 Елион - 076/ 60 19 23

Престиж - 0887/215 084 Орел - 0898/94 56 94

Ива - 076/60 13 38 Симеон Д              -  076/60 26 26

Една Гошка 
не стига 

Една българска Гошка стана идол на на-
цията. Показа на целокупния народ пътя на
истинското щастие. Най - напред ставаш
тотален бедняк като в индийски филм и за
да оцелееш, бягаш, естествено в Испания.
Там пак живееш мизерно, берейки гъби или
каквото има за бране, но търпиш цели 15
години. Междувременно научаваш говорим
испански, щото мислиш никога повече да
не се връщаш в родния си град. И дочакваш
мига на извънземното щастие да удариш
испанския джакпот с неговите 68 милиона
евро. Като втората част на индийския
филм за бедняка милионер. И ето я Гошка
като втори Стоичков. Сродяват ги Бълга-
рия, Испания, милионите /впрочем по пос-
ледното Камата може да се окаже беден
роднина/. Разликата е и в това, че футбол-
ната легенда има един преден зъб пове-
че, но Гошка  ще си сложи златен. 

И така - Гошка е символ, надежда, мечта.
Всеки иска да и Гошка. Още един мотив да
стягаме куфарите за Испания, където и
джакпотът си струва. Ама да се оща-
стливят седем милиона българи, една Гош-
ка не стига. Испания няма толкова гъби за
бране. Едва ли вече има и толкова милиони.
Затова да си се разделим на бедняци и ми-
лионери и всяка Гошка да си знае гьола.

Валентин ВАРАДИНОВ

160 - 320

Туристическа агенция

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци, 840
кв.м, над плажа, панорама, с

постройка на 1 ет. - 35 000 евро

0896 788 784; 0888 50 32 37
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Съдят перничанин, ползвал
неправомерно пари от еврофондове

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин ще отговаря за получени

неправомерно парични средства от Евро-
пейските фондове.

Престъплението е извършено в периода
2012 – 2014 година, когато 55-годишният
жител на областния град Б.И. представил
пред земеделската служба в град Брез-
ник заявления за обработване на 11 пар-
цела без правно основание. В резултат на
това получил неправомерно парични
средства от Европейските фондове. Прив-
лечен е като обвиняем и работата по слу-
чая продължава съвместно с Районна
прокуратура – Брезник. При доказване
на вината му, го грозят до 5 години лиша-
ване от свобода.

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

ÎÁÑ ÄÀÄÅ ÑÚÃËÀÑÈÅ ÄÀ
ÈÑÊÀÌÅ ÂÎÄÍÀÒÀ ÊÓËÀ

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник

e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Любомира ПЕЛОВА
Мнозинството в

пернишкия минипарла-
мент отхвърли кате-
горично внесеното от
група съветници иска-
не да бъде обявен мо-
раториум върху про-
дажбата на общински
жилища. Съветници
от Патриотично обе-
динение и „Реформа-
тори и Демократи за
Перник” поискаха спи-
рането тъй като спо-
ред тях в момента
процедурата по про-
дажбата на социални-
те жилища е непрециз-
на и непрозрачна,
проявявал се лобизъм
при удовлетвяравен
на молбите на обита-
тели на общинските
апартамети, желаещи
да ги купят. Освен то-
ва има дълга листа с
граждани в затрудне-

но положение,подали
молби за настаняване,
които чакат от годи-
ни, но молбите им не
могат да бъдат удо-
влетворени, тъй като
свободни апартамен-
ти няма, а сред тях
има и много млади се-
мейства.

Съветниците от
ГЕРБ, БДЦ, АБВ и „Ата-
ка” обаче с 23 гласа от-
хвърлиха предложение-
то като цяло, не прие-
ха да се наложи дори са-
мо шестмесечен мора-
ториум, респективно
и да бъде избрана ко-
мисия, която да допъл-
ни наредбата за управ-
ление и разпореждане с
общинска собстве-
ност, изработвайки
ясни правила, по които
ще се удовлетворяват
или не молбите на же-
лаещите да закупят

Променлива
облачност

ÍÅßÑÍÀ ÑÚÄÁÀÒÀ ÍÀ ÏÀÐÊÈÍÃÀ
ÇÀÄ ÊÈÍÎ “ÊÐÀÊÐÀ”

ÏÅÐÍÈ×ÀÍÈÍ ÑÒÀÂÀ ÒÐÅÍÜÎÐ
ÍÀ “ËÅÂÑÊÈ” /ÊÀÐËÎÂÎ/

домовете, в които са
били настанени преди
време като социално
слаби и които обита-
ват и в момента. Спо-
рът продължи и след
гласуването.

Изправят пред Темида Маринката
за притежание на наркотици

Любомира ПЕЛОВА
41-годишният Марин Б. от пернишкото село Кладница, известен с

прякора Маринката, вече е привлечен като обвиняем за притежаване
на наркотични вещества.

Преди два дни служители от Областната дирекция на МВР, под ръ-
ководството на Районната прокуратура в областния град, провели
специализирана полицейска операция. В хода на акцията Маринката
беше задържан. В автомобила на криминално проявения мъж била
намерена марихуана около 0,55 грама, а в кутия пред домът му общо
около 33,5 грама амфетамин и марихуана, умело укрити от погледите
на хората.

Маринката е задържан за 72 часа с прокурорско постановление и
ще му се иска постоянен арест. Познат е на органите на реда с нарко-
тични вещества и кражба.

На страница 3
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Ако ни я дадат, ще се търсят пари за ремонта и възстановяването й

Общината в Радомир предлага
вече 12 електронни услуги

Любомира ПЕЛОВА
Радомир е първата малка община, пре-

доставяща12 електронни услуги, заяви
кметът Пламен Алексиев. Вчера той заед-
но със заместник-министъра на транспорта,
информационните технологии и съобще-
нията Валери Борисов демонстрираха как
да се заяви услуга, да бъде платена и да
се получи резултат по електронен път.В об-
щина Радомир живеят 22 000 души, още 25
000 имат имоти в района, за които новите
услуги ще бъдат голямо улеснение, каза
Пламен Алексиев.

Електронното обслужване на гражданите
и фирмите е станало възможно чрез
включване на общината в облачната ин-
фраструктура на държавата, предоставяща
електронни административни услуги, заяви
Валери Борисов. По думите му началото е
било поставено преди 5 години с проект,
финансиран по Оперативна програма “Ад-
министративен капацитет”. Тогава за парт-
ньор е била избрана Столична община, а
проектът е приключил успешно в края на
2013г. С реализираните икономии минала-
та година обхватът на проекта е разширен
и община Радомир заедно с Габрово и Бур-
гас са първите български общини, влезли в
тази инфраструктура.

Освен разработка на електронни адми-
нистративни услуги, проектът цели чрез тях
гражданите да бъдат улеснени в комуника-
цията с общинската администрация, под-
черта Борисов. Така хората ще получат по-
добро обслужване, а общината ще събира
повече приходи, според заместник-минис-
търа.Валери Борисов разсея мита за висока-
та цена на електронния подпис. Той припомни,
че в началото на миналата година държавно-
то дружество “Информационно обслужване”
е намалило цената на електронния подпис и
сега го предлага срещу 12 лв. годишно. При-
мерът е бил последван от друга голяма бъл-
гарска компания, която продава електронни
подписи на същата цена, уточни Борисов. Той
увери, че машините и софтуерите са надеж-
дно защитени.

В Оперативна програма “Добро управле-
ние” са предвидени 20 млн. лв. за изгражда-
не на системата за т.нар. електронна иденти-
фикация на българските граждани, посочи
заместник-министърът. По думите му това ще
бъде направено основно от МВР и държавна
агенция “Електронно управление”. Екипът на
Министерството на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията ще съдей-
ства, каза Борисов. Той посочи, че най- късно
на 1 януари 2018г. България ще може да се
похвали с нови документи за самоличност с
чип върху тях. Далече преди тази дата се над-
явам да имаме възможност като граждани
да ползваме електронния идентификатор,
заяви заместник - министърът.

Любомира ПЕЛОВА
Перник може да по-

лучи една от знакови-
те за областния град
постройки - Водната
кула , която в момен-
та е държавна собс-
твеност, след като
на вчерашното си за-
седание местният за-
конодателен орган да-
де съгласие без какви-
то и да било излишни
дебати кметът на об-

Сектор „Пчеларство“
ще бъде подпомогнат с
близо 4,3 милиона лева

Силвия ГРИГОРОВА
„Сектор „Пчеларство“ ще бъде подпо-

могнат с близо 4,3 млн. лв. по държавната
помощ „De minimis”. Условията, по които
ще се кандидатства ще са сходни с мина-
логодишните относно диапазона на пчел-
ните семейства и ще бъдат гласувани на
Управителен съвет на Държавен фонд „Зе-
меделие“. Това съобщи вчера министърът
на земеделието и храните Десислава Тане-
ва по време на откриването на ХIII Фести-
вал на странджанския манов мед, който се
провежда в гр. Царево. Тя обясни още, че с
одобрението на първата нотификация на
Програмата за развитие на селските райо-
ни 2014-2020 г., за първи път ще се осигури
директна подкрепа за мобилното пчеларс-
тво по мярка „Агроекология и климат“ за
осигуряванена разнообразна паша на пче-
лите. „Тази мярка бе приета с различни ус-
ловия, с изискване за мобилни пчелини в
територии, които са защитени в „Натура
2000“ и в териториите на НР1 и НР2, с раз-
лични природни ограничения. Има и сроко-
ве, в които мобилните пчелини трябва да
пашуват на тези места“, поясни министър
Танева.  Тя информира, че плащането, кое-
то ще се получи е на стойност 15.37 евро на
пчелно семейство.

Земеделският министър припомни, че
идеята за мярката е възникнала в началото
на нейния мандат и сега, година и полови-
на по-късно,пчеларите ще могат да се въз-
ползват от европейската подкрепа, което
ще доведе до ръст в сектора.

Десислава Танева подчерта, че е важно
да се преработва добитият мед, за да може
при продажбата му той да се продава в за-
вършен търговски вид, с цел по-висока  до-
бавена стойност.  „Процедурата по изготв-
яне на защитеното наименование за произ-
ход „Странджански манов мед“ е на фина-
лен етап в Министерството и ще бъде из-
пратена в ЕК за вписване в европейския -
регистър“, увери  Танева. Тя подчерта, че
сектор „Пчеларство“ е изключително ек-
спортно ориентиран отрасъл, в най-голяма
степен от всички сектори в земеделието.
Производството на пчелен мед  за страна-
та през 2015 г. е било около 11 400 тона, от
които 9 400 тона са за износ. Тя благодари
на производителите за усилията и труда, 
които полага на пазара да има продукт,
който е здравословен.

Пререгистрират училища
и детски градини електронно

Виктория СТАНКОВА
Агенцията по вписванията про-

дължава пререгистрацията на дет-
ски градини и учебни заведения
във връзка с новите изисквания на
Закона за предучилищно и учи-
лищно образование. В 7-дневен
срок, считано от 1 август 2016 г.,
документи за пререгистрация
трябва да подадат всички ясли,
детски градини, училища, учени-
чески общежития, астрономически
обсерватории, планетариуми и ре-
сурсните центрове за подпомагане
на интегрираното обучение и въз-
питание на деца в страната, както и
Държавният логопедичен център.
За улеснение на директорите на по-
сочените институции от Агенцията
по вписванията напомнят, че зая-
вленията могат да бъдат подавани
и по електронен път с електронен
подпис. Във всички служби по ре-
гистрация в страната към Агенция-
та по вписванията се приемат и до-
кументи на гише. Заявленията за
промяна на обстоятелствата могат
да се подават от представляващия/
управляващия, адвокат с изрично
пълномощно или упълномощено
лице с изрично нотариално заве-
рено пълномощно.

Стандарт за работа на деца със СОП
Виктория СТАНКОВА

В държавния обра-
зователен стандарт
за приобщаващото
образование, който в
момента се разработ-
ва, се регламентират
принципите на приоб-
щаващото образова-
ние и процеса на при-
лагането им. Регла-
ментират се нови
функции на специал-
ните училища за деца-
та със сензорни ув-
реждания, определят
се изисквания към за-
дължителната доку-
ментация във връзка
с включващото обу-
чение, определя се
ролята на родители-
те и участието им в
процеса на приобща-
ване. Предстои преоб-
разуването на помощ-
ните училища в цен-
трове за специална
образователна под-
крепа, като децата,
които се подпомагат
в тях, ще бъдат уче-
ници на съответно
общообразователно
училище. В центрове-
те ще се осъщест-
вява диагностична,
рехабилитационна, ко-
рекционна и терапев-
тична работа с уче-
ниците с умствена
изостаналост и с мно-
жество увреждания,
чиито родители
заявят желание за то-
ва и за които това е
потвърдено от ре-
гионалните центрове
за подкрепа на приоб-
щаващото образова-
ние. Предвижда се
създаването на цен-
трове за подкрепа на
личностно развитие,

част от които ще
осигуряват ресурсно
подпомагане на деца и
ученици със специал-
ни образователни
потребности, ще осъ-
ществяват педагоги-
ческа и психологичес-
ка подкрепа и ще при-
лагат програми за
подкрепа и обучение
за семействата на де-
цата и учениците с
увреждания. Ресур-
сните центрове ще се
преобразуват в ре-
гионални центрове за
подкрепа на процеса
на приобщаващото
образование. Пред-
стои изготвянето на
правилник за дейнос-
тта им, в който ще се
определят новите им
функции, както и пра-
вилник за дейността
на центровете за спе-
циална образователна
подкрепа.

Освен ресурсното
подпомагане там, къ-
дето училищата все
още не успяват сами
да го направят, регио-
налните центрове за
подкрепа на процеса
на приобщаващото
образование основно
ще имат и съвсем но-

щината да поис-
ка прехвърляне
на собственос-
тта на пете-
тажната сграда
и теренът око-
ло нея. В момен-
та състояние-
то на Водната
кула е плачевно,
тя се руши, не
се използва по
предназначение,
а около нея райо-
нът е обрасъл в
трънаци, буре-

ни, ниски,  дивораст-
ящи храсти. Общин-
ската управа има же-
лание да възстанови
Водната кула, превръ-
щайки я в културно
средище и туристи-
ческа забележител-
ност. Така пустее-
щият в момента ра-
йон ще получи шанс за
нов живот, ще даде
шанс за цивилизован
диалог между творци,

институции, гражда-
ни и независими орга-
низации в сферата на
културата чрез из-
ползване на мястото
за изложби и клуб на
културните дейци в
града.Още повече, че
атрактивната пос-
тройка е и част от
фестивала „Водна ку-
ла арт фест” - артис-
тична инициатива и
най-големия между-
народен фестивал за
съвременно изкус-
тво в България. Той
се провежда през ме-
сец юни от 2006 г.
насам в алтернатив-
ни пространства в
София и страната.
През 2015 година об-
щина Перник се вклю-
чи в мащабната
фиеста с проекта
„За Перник с любов”.
Част от него бе ин-
сталация върху Вод-
ната кула, наречена

ви функции - чрез обо-
собен в тях екип за
подкрепа на личнос-
тно развитие на деца-
та и учениците със
специални образова-
телни потребности,
чийто ръководител е
представител на РУО,
ще се одобрява или не
допълнителната под-
крепа на децата и уче-
ниците със специални
образователни пот-
ребности, ще се орга-
низира повторна оце-
нка на индивидуалните
потребности от до-
пълнителна подкрепа,
както и индивидуална
оценка на децата, чии-
то родители са дали
заявление за насочване
в специално училище
или в център за спе-
циална образователна
подкрепа, ще се отлага
по обективни причини
от задължително обу-
чение от първи клас,
ще насочват към про-
фесионално обучение
учениците, завършили
седми или десети клас
с удостоверение за за-
вършен клас. Центъ-
рът ще предоставя и
организира и методи-
ческа подкрепа.

„Вплетени спомени”,
представляваща бу-
тафорна плитка от
парцали и въжета, в
която бяха вплетени
предмети, обознача-
ващш различни пе-
риоди, събития, пре-
живявания и спомени
от живота на чове-
ка. Идеята е взаимс-
твана от приказка-
та на Братя Грим
„Рапунцел” както
растат косите на
Рапунцел, така т и
спомените на човек
с всеки изминал ден.
Близо до водната ку-
ла се намира и памет-

на плоча на двама же-
лезничари, участни-
ци в септемврийски-
те събития през
1923 г., Тя е обявена
за национален исто-
рически паметник
през 1975 г. Кметът
Вяра церовска поя-
сни, че ще се търсят
пътища, включител-
но и на база проекти,
за да се осигурят
средствата, нужни
за съживяването на
кулата и района, ако
държавата даде съг-
ласието за прехвърл-
яне на собственос-
тта.
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Съдбата на неизградения
паркинг на Руския

битака неясна  засега
Любомира ПЕЛОВА

Нещо много неясно има около съдбата на
подземния паркинг на Руския битак в Пер-
ник, който така и не бе изграден. Преди де-
вет години общината издаде разрешително
за градежа с идеята съоръжението да ре-
ши проблема с паркирането в централната
градска зона заради недостатъмния брой
паркоместа след въвеждането на Синята
зона през 2007 година, която просъществу-
ва твърде кратко и после законността й бе
оспорена по съдебенс ред и отменена. пад-
на в съда. Инвестиционното намерение на
фирма „Джи енд джи груп” ЕООД с управл-
яващ Юлиан Георгиев не бе осъществено
заради наличието на подпочвени води в ра-
йона, който е в непосредствена близост до
коритото на река Струма, сгрешена била и
квадратурата на терена.

И се заточи една съдебна сага, във връз-
ка с която още на предходното заседание
на ОбС съветникът от БСП Кирил Леонов
поиска информация за хода на водените
съдебни дела.

Вчера кметът на общината Вяра Церов-
ска отговори, че съдебният спор е на първа
инстанция. Гледането на делото е отложено
за септември, тъй като общинската адми-
нистрация е приложила достатъчно мате-
риал, според който обектът може да бъде
изграден на това място съгласно искането,
което е дадено към общината. Кирил Лео-
нов обаче контрира, че има друго, влязло
вече в сила съдебно решение от 20 март
2014 на Окръжен съд – Перник, с което се
обявява за нищожен поради невъзможен
предмет сключеният договор между общи-
на Перник и инвеститора за учредяване
право на строеж на подземен паркинг на
няколко нива върху недвижим имот частна
общинска собственост, а общинската ад-
министрация трябва да заплати разноските
по делото, надхвърлящи 15 106 лв.

В новия процес, който е на първа инстан-
ция е посочено, че учреденото право на
строеж датира от 2007 година, инвести-
ционното намерение не е реализирано, а
фирмата, в полза на която е дадено право-
то на строеж. Тя има претенции за обезще-
тение заради нереализирания проект в раз-
мер на 500 000 лв.

Съдебната сага явно ще продължи през
есента, Темида ще се произнесе по казуса
с исканото огромно обезщетение от поло-
вин милион лева, което общинската управа
може и да спечели, но Перник, поне засега,
няма да има така нужния му подземен пар-
кинг.

Отпадат реимунизациите 
срещу жълта треска

Силвия ГРИГОРОВА
Актуализирана е Наредбата за усло-

вията и реда за провеждане на грани-
чен здравен контрол. С тях се извър-
шва синхронизиране на действащата
нормативна уредба в страната с офи-
циалните препоръки на Световната
здравна организация и действащите-
международни здравни правила по от-
ношение на ваксинирането срещу за-
боляването жълта треска на лица, пъ-
туващи в държави с риск от заразява-
не.

С резолюция на Световната здравна
асамблея бе приета направената от-
 Експертната група по имунизации
към СЗО препоръка за премахване
на реимунизациите срещу жълта трес-
ка, както и извършване на еднократ-
но ваксиниране, с което се изгражда
пожизнен имунитет, и за пожизнена -
валидност на международния серти-
фикат за ваксинация срещу жълта т-
реска, считано от 10-тия ден от постав-
янето на ваксина срещу заболяването.

Áåç ìîðàòîðèóì âúðõó ïðîäàæáà íà îáùèíñêè æèëèùà
Над 300 апартамента продадени на наематели от 1997 година насам

 Кметът Вяра Це-
ровска напомни, че
има действаща наред-
ба за общинската
собственост, в глава
шеста на която се
казва как се предос-
тавя общинско жили-
ще. Общинската упра-
ва няма право да не
приема молби от
граждани за закупува-
не на общински жили-
ща, допълни градона-
чалникът, пояснявай-
ки, че подобен преце-
дент никога не е има-
ло. Церовска съобщи
и конкретни цифри,
които добре очерта-
ват картината с на-

Подалият оставка командващ военната авиация на Бъл-
гария ген. Румен Радев се е съгласил да стане кандидат-
президент от БСП. Преди два дни като причина за остав-
ката му бяха изтъкнати плановете на Министерство на от-
браната да договори с Полша споразумение за съвмес-
тна охрана на българското въздушно пространство, което
трябва да влезе в сила в следващите месеци. Румен Ра-
дев нееднократно се е обявявал против плановете за до-
пускане на чуждестранна авиация до охраняването на
българското въздушно пространство, защото споразуме-
нието поставя българските пилоти в „унизително положе-
ние“.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова потвърди, че има съг-
ласието на ген. Радев да бъде издигнат като кандидат-
президент на партията. Тя уточни, че е прозвъняла лично
всички номинирани от БСП, като някои от тях са си напра-
вили самоотводи. Попитана за близостта на ген. Радев с

са натрупаните смет-
ки към „Топлофика-
ция” от некоректни
наематели, съобщи
още кметът Вяра Це-
ровска.

Д-р Мария Маринова
от групата „Рефор-
матори и демократи
за Перник”, която е
един от петте об-
щински съветници,
вносители на предло-
жението за морато-
риума, обаче катего-
рично заяви, че жи-
лищната политика на
кметската управа е
лоша и то от години.
Според нея и колеги-
те й вносители, щом
досегашните наема-
тели искат да за-
купят социалното
жилище, което са оби-
тавали, това означа-
ва, че те вече са из-
лезли от категория-
та “крайно нуждаещи
се». Ако тези хора има-
т някакъв сантимент
към дома, в който са
живели досега и искат
той да бъде тяхна
собственост, нека за-
купят друго жилище
на свободния пазар и
да го дарят на общин-
ския жилищен фонд,
предложиха д-р Мари-
нова и колегите й, нас-
тояващи за морато-

личието и продажба-
та на общински жили-
ща от 1997 година са-
ма. В момента общи-
ната разполага с 673
апартамента. След
реализацията на
проекта за изгражда-
нето на социални жи-
лища в квартал «Тева»
те ще станат с 42 по-
вече. Като крайно
нуждаещи се са карто-
текирани 51 пернича-
ни, 75 са били молби-
те на чакащи за нас-
таняване миналата
година. От 1997 г. до
днес продадените об-
щински апартаменти
са 301. Най-много са
изтъргуваните в пе-
риода 1997 -2003 го-

дина, във времето, ко-
гато кмет е бил се-
гашният общински
съветник Андрей Ан-
дреев. Тогава са про-
дадени 268 апарта-
мента. В периода 2004
-2007 година сделки
няма, тъй като тога-
ва е бил наложен мора-
ториум върху про-
дажбите. В следващи-
те четири години, по
време на кметуване-
то на росица Янакие-
ва, продадените на
наемателите им жили-
ща са 311 миналата
година има само две
продажби, а от нача-
лото на 2016-та годи-
на продажбата е една.
Над 3,5 милиона лева

риума, което опонен-
тите им окачествми-
ха като безумна идея.

Мораториумът не
мина, съветниците
от ГЕРБ се съгласиха,
че може би трябва да
се промени наредбата
за общинската собс-
твеност, но това ве-
че според тях било
друга тема, която
трябва да с8е комен-
тира в друго време.

Преди да излязат в
лятна ваканция вчера
пернишките минипар-
ламентаристи дадоха
съгласието си да бъ-
дат осигурени нужни-
те 1600 лева за да за-
мине за европейското
първенство по шах-
мат талантливият 9-
годишния шампион
Константин Георгиев
и му пожелаха успех,
утвърдиха помощите,
отпуснати на пет да-
ми за ин витро проце-
дури, дадоха разреше-
ние и на Профилакто-
риума да кандидатс-
тва с проект на стой-
ност 150 000 лева за
европейско финанси-
ране от фонд «Усло-
вия на труд» за из-
граждане на вътреш-
ната парна инстала-
ция на здравното за-
ведение.

от страница 1

Ген. Румен Радев се е съгласил да
стане кандидат-президент от БСП

Георги Първанов, Нинова посочи, че не е и е известна
такава. Тя поясни, че АБВ и Георги Първанов идват
със своите имена за президентските избори и ако
стигнат до съгласие ще излязат и ще го обявят. По по-
вод оставката на Румен Радев като командир на ВВС,
Корнелия Нинова посочи, че в мотивите му се казва
ясно и категорично, че той е против водената политика.
По думите й той има принципни съображения, които
заслужават уважение.

Междувременно премиерът Бойко Борисов заяви в
село Граф Игнатиево, че ген. Румен Радев е трябвало
да си подаде оставка, когато бил приватизиран авио-
ремонтният завод „Авионамс” и уточни, че навремето
малко се е подвел с ген. Радев и не е повярвал на ми-
нистъра на отбраната, когато му казвал, че той е поли-
тическо лице. „Сега му пожелавам приятен път”, каза
Борисов, като изрази съжаление, че 125-годишна пар-
тия, като БСП е стигнала до там, че да няма един пар-
тиен член, който да издигне за кандидат–президент, а
се крият зад генерали. Премиерът запита какво ще
стане и дали ще разделят армията, ако от ГЕРБ издиг-
нат ген. Константин Попов. По думите му всяка партия
трябва да издига партийни кандидатури, а не да се
крие зад артисти, генерали и други.

Депутатът от ГЕРБ адмирал Пламен Манушев пък ко-
ментира пред „Фокус”, че е недопустимо, ако мотиви-
те за оставката на ген. Румен Радев са политически.
Манушев допълни, че е съмнително, че оставката на
ген. Радев идва в момента, когато от БСП обявиха, че
той е един от възможните кандидати за президент, из-
лъчени от партията. Според него действията на Радев
са много координирани с тези на БСП. Той обясни, че
един действащ генерал може да е кандидат за прези-
дентския или вицепрезидентския пост, но само ако е
независим. Манушев припомни, че оставката на ген.
Румен Радев от 2015, която в последствие той оттег-
лил, е съвпаднала с декларация на БСП за оставката
на министъра на отбраната.

Любомира ПЕЛОВА
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Министерство на правосъдието с предложения ,касещи правото на детето да знае биологичния си родител

Обмислят връщане
на разпоредби от Се-
мейния кодекс от
1985 г., касаещи час-
тта за осиновяване-
то на деца. Това ста-
на ясно на брифинг
след заседание на На-
ционалния съвет за
закрила на детето,
иницииран от Държав-
ната агенция за закри-
ла на детето (ДАЗД).
На последното си за-
седание членовете на
Съвета са разгледали
и обсъдили новият за-
кон за образованието,
реформата в нацио-
налните осиновявани-
я, новите практики,
свързани с насилието
в училище, интегри-
ран подход при провер-
ки по правата на дете-
то, интервенцията
по отношение на слу-
чаите, които касаят
трафика на деца. В та-
зи връзка Деница Саче-
ва, зам.-министър на
труда и социалната

15 шофьори търси
Бюрото по труда

Силвия ГРИГОРОВА
Трета поредна седмица предлаганите от Бюрото

по труда свободни работни места намаляват. Тази
седмица броят им се редуцира с още 14 и достигна-
ха цифрата от 252. Намаляха с 3 и предлаганите
свободни места за безработни висшисти и тази сед-
мица на трудовата борса на тях се предлагат 18..

 Прави впечатление, че тази седмица за пръв път
от началото на годината Бюрото по труда не предла-
га свободни места за шивачки. За сметка на това
пък, близо два месеца е актуална офертата за 50
домашни помощници. Предложението е на софий-
ска фирма. Кандидатите могат да работят на 4 часа
на един адрес или на 8 часа на два адреса. Работно-
то време е всеки ден от 8.30 до 17.30 ч, без събота и
неделя. Домашните помощници ще почистват,
гладят и подреждат, без да се налага да перат и да
готвят. Кандидатите за работа трябва да си подготв-
ят Sivi , като ангажимент на Бюрото по труда е да го
изпрати на работодателя. Важно е да се знае, че
размерът на заплащането се определя от оценката
на клиента. Повече от месец е актуална офертата за
10 монтажници на превозни средства. Все още е ак-
туална офертата за 20 локомотивни машинисти, 20
помощник локомотивни машинисти, 10 маневристи,
5 стрелочници и 5 техници-ревизори на вагони. Бли-
зо месец на трудовата борса се предлага работа за
20 работници в производството в Перник.

През тази седмица Бюрото по труда предлага ра-
бота още на:  10 работници в сладкарското произ-
водство, 5 охранители, 4 заварчици, 3 механошло-
сери, 1 помощник готвач,  1 програмист на машини
с ЦПУ с висше,  3 асистент-продавачи на смени, 4
продавачи на хранителни стоки, 2 продавач-консул-
танти, 9 електромонтьори,  9 международни шофьо-
ри, 2 шофьори на автовоз,   2 шофьори на на това-
рен автомобил за превоз на контейнери, 1 булдозе-
рист, 1 кранист, 4 монтажници на метални конструк-
ции,  5 агенти за събиране на вземания, 2 организа-
тори експедиция,  2 куриери, 2 пекари, 1 шпаклов-
чик, 2 работници в строителството, 2 общи работни-
ци в строителството, 4 електрошлосери, 1 работник
строителна изолация, 3 общи работници, 1 животно-
въд, 1 монтажник на дограма, 1 автомонтьор на
смяна, 2 агенти по застраховане, 1 учител по самбо
с висше образование, 1 учител по сумо с висше, 1
учител по борба с  висше, 1 учител по математика и
информатика,  1 учител по информатика и информа-
ционни технологии, 1 учител по български език,  2
възпитатели, 1 лекар-член на ТЕЛК/НЕЛК, 2 лекари,
1 рентгенов лаборант с висше и 5 медицински сес-
три с висше.

Въпреки че трета седмица броят на свободните
работни места намалява, все още е рано да се пра-
ви изводът, че на сериозно увеличаване на свобод-
ните места вече не бихме могли да се надяваме, тъй
като с наближаването на края на лятото, в сезонни-
те дейности свързани със строителството и туристи-
ческия бранш, вече не се обявяват нови свободни
места. Въпреки това, в сравнение със същия период
на миналата година, предлаганите  сега свободни
работни места са близо три пъти повече. Доказа-
телство за това е фактът, че на трудовия пазар са
обявени  252 свободни места.

Прави впечатление, че тази седмица, за пръв път
от началото на тази година, на трудовия пазар не се
търсят шивачки. Това означава, че или вече няма
необходимост от такива кадри или  тази професия
не е вече толкова актуална за нашия регион и кан-
дидатити за работа няма. Кадрите, които се търсят
на трудовата борса в Перник са от различни сфери
на икономиката и услугите. Прави впечатление, че
липсват желаещи да работят в ж.п. транспорта, за-
щото офертата на „Мини открит въгледобив”, е ак-
туална близо два месеца. Все още няма интерес за
работа в новата фирма в Перник, която заработи
наскоро и търси 20 работници за производството.

Сред търсените професии на трудовия пазар са
 шофьорите и то с категория С и Е, монтажници на
превозни средства. Има необходимост от квалифи-
цирани кадри в машиностроенето и пътното строи-
телство.

Тази седмица отново безработните със средно и
по-ниско образование имат най-много шансове да
си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага
234 свободни места.  На безработните висшисти се
предлагат 18 свободни места. Тази седмица Бюрото
по труда търси 6 учители и 2 възпитатели. Освен то-
ва на трудовата борса се търсят 3 лекари и 5 меди-
цински сестри. Очевидно притесненията на лекар-
ския съюз, че ще се появи недостиг както на лека-
ри, така и на медицински сестри става реален факт.
Доказателство за това е фактът, че тази оферта е ак-
туална вече трета седмица.

политика, коментира
готвените промени в
Семейния кодекс за
осиновяването. Тя
уточни, че тяхната
цел не е улесняване на
осиновяването от
гледна точка на това
този процес по няка-
къв начин да стане
рисков за децата или
кандидат-осиновите-
лите. „По-скоро гово-
рим за промени за уле-
сняване, дотолкова,
доколкото имаме нови
правила за начина, по
който кандидат-оси-
новителите ще бъдат
оценявани, за обуче-
нието, през което ще
преминават, за въз-
можността социални-
те услуги в значител-
на степен да дават
възможност за оценка
на родителски капаци-
тет, работа с всеки
един индивидуален
случай”, поясни Саче-
ва. Тя обясни, че се
предвижда и създава-

Виктория СТАНКОВА
ПП  АБВ  и Движение „Гергьовден“ подписаха Споразу-

мение за политическо партньорство.  В документа се по-
сочва, че двете сили  могат със съвместни усилия да де-
монстрират модел на ново политическо мислене и дей-
ствие, основан върху търсене на съгласие отвъд идеологи-
ческия шаблон „ляво-дясно“ и въпреки разделенията от
миналото, да потърсят съгласие по основни ценности, прин-
ципи и приоритети, които споделят в своите политически
програми и виждания за развитието на Република Бълга-
рия, и да  реализират общи политики, приоритетни законо-
дателни инициативи, контрол спрямо изпълнителната власт
и активни действия за сплотяване на българското общес-
тво.

„Днес ние финализираме  етапно едно партньорство, кое-
то се оформя вече месеци наред, продукт на което бяха ре-
дица дискусии, които проведохме заедно с акцент върху
ролята, мястото  и значението  на президентската институ-
ция. Сътрудничехме си върху предложенията за решения
на редица други проблеми, като например предложения за
преодоляването на демографската криза. Твърдя, че ние
сме сродни партии, не в идеологическия смисъл на думата,
а от гледна точка на това, че и двете формации работим за
един автентичен, но и модерен български патриотизъм, за
родолюбие, което не отрича правата на различния, на дру-
гия, и което утвърждава националния интерес. Подписваме
този договор с надеждата, че с усилията  на двете форма-
ции ние ще можем да положим началото на един сериозен
прелом в развитието на български политически модел. Ще
започнем от тази есен с президентските избори, с избора
на държавен глава, с който да се гордеем , който да ни  п-
редставлява достойно в страната и навън. Държавен глава,
който има воля, характер и компетентност“, посочи лидерът
на АБВ  и президент на Република България (2002-2012)
Георги Първанов. Той бе категоричен, че началото на парт-
ньорството между двете политически сили, бележи цели с
дълъг хоризонт.

„Надяваме се това подписано политическо споразуме-
ние да е само началото на един по-широк политически
съюз. Да отворим широк разговор за това, как искаме да
се развива страната ни през следващите  години. Да опита-
ме  да затворим вратата пред всички разделения на „филс-
тва “ и  „фобства“, които са ни обзели  през последните го-
дини. Търсим третия път. Да си партнираме дори и с органи-
зации,  с които имаме различия, за да търсим правилните
решения за страната“, посочи от своя страна председа-
телят на Движение „Гергьовден“  Драгомир Стефанов.

В страни от темата политическите лидери на двете форма-
ции отговориха  на актуални въпроси. Лидерът на АБВ  Г-
еорги Първанов коментира очакванията си за предстояща-
та президентска кампания, реакциите на премиера Бори-
сов за номинацията на генерал Румен Радев като възмо-
жен кандидат за президентската  надпревара за “Дондуко-

не на Национален съ-
вет за осиновяване,
който да е сходен с
принципа на работа на
Съвета за междуна-
родни осиновявания,
както и въвеждане на
интегрирана инфор-
мационна система,
която да съдържа ин-
формация за децата и
пълен регистър на
кандидат-осиновите-
лите, за да може да се
подбира най-добрият
кандидат за всяко ед-
но дете от цялата
страна. От своя стра-
на зам.-министърът
на правосъдието Вер-
гиния Мичева обясни,
че частта от предло-
жения, която Минис-
терство на правосъ-
дието подготвя, ка-
сае тайната на оси-
новяването или право-
то на детето да знае
биологичен произход.
„Подготвили сме тек-
стове и изменения в
закона, които ще пред-

ложим съвсем скоро.
Още не сме обявили
промените в Семей-
ния кодекс за общес-
твено обсъждане, за-
това не мога да кажа
каква конкретно ще
бъде разпоредбата,
но идеята ни е да вър-
нем режима, който съ-
ществува в предход-
ния Семеен кодекс от
1985 г.”, съобщи Ми-
чева. Според нея нас-
тоящата уредба се е

оказала твърде сво-
бодна и се ползва за
престъпни дейности,
като например тра-
фик на деца или про-
дажба на бебета. „Ис-
каме да спрем това и
затова смятаме да
предложим на общес-
твото старата уре-
дба, която е действа-
ща разумно и добре до
2009 г.”, каза още зам.-
министърът на право-
съдието.

АБВ и „Гергьовден“ подписаха Споразумение за политическо партньорство
в 2“, както и възможностите за единение  в ляво и цен-
тър на политическото пространство, с цел промяна на
модела на управление на страната. „Мисля, че ще сгре-
шим тактически, ако прекалено партизираме  един или
друг кандидат, ако някой се опитва да го задуши в об-
ятията си. Това не е подходът. На ГЕРБ е изгодно да ни
вкара в схемата да си преброим електоратите. Една
партия, втора партия, левица, десница. Президентските
избори не са време за броене на избиратели. Те са вре-
ме за разумен стратегически избор. При резултат на
президентските избори, който е  различен, по-добър
 от резултата на ГЕРБ, то наистина може да се тръгне
към сериозна промяна. Бих казал генерална пром-
яна“.  Чака ни интересна кампания. Уверявам ви,
имам нюх! В шестте имена, които БСП  анонсира, има
такъв, който отговаря на профила за президент на
АБВ. В един активен диалог да търсим не просто най-
избираемия кандидат, но и един успешен президент.
Много важно е кандидатът да отговаря на тези две
условия. Не искайте от мен сега да коментирам гене-
рал Румен Радев в ролята му на кандидат за прези-
дент, защото той все още, макар и с подаден рапорт,
е в състава на Българската армия. Коректно, разумно
и законово е тези коментари да се правят, когато той
получи разрешение на този въпрос. Чуваме се с г-жа
 Нинова, но не искаме да превръщаме въпроса с да-
тите за разговори в някакъв голям политически проб-
лем. Ще се съберем, когато можем, когато сме под-
готвени и ще ви информираме. Надявам се на след-
ващата среща с представители на работните групи да
има такъв резултат. Във всеки случай ние с „Движение
Гергьовден“ сме близко до такъв резултат, а това е много
важно“, заяви Първанов. „В момента правим нещо, което
е голяма крачка за нас, за първи път. За първи път се
съюзяваме за постигането на конкретни цели с партия,
която е от левият политически  спектър. Това никога до се-
га не се е случвало. Опитваме се да направим нещо по-
различно, не защото времето се е променило кой знае
колко идеологически, а защото задачите, които са пред
нас, като българи и като общество, са много над понятия
като „филства “ и „фобства“. Незнам дали не е време за
„генерална промяна“ в България - наистина“, заяви от
своя страна почетният председател на Движение „Гер-
гьовден“ Любен Дилов – син.

В заключение лидерът на АБВ  изрази отношение и от-
носно възможностите за партньорство с някои други пат-
риотични формации. „Очевидно за президентските избо-
ри ще се разделим с ВМРО, въпреки добрия тон по между
ни и конструктивните взаимоотношения. Възможно е, и
сигурно в парламента ще продължим да имаме общи те-
ми, по които ще си взаимодействаме, но те си имат своя
коалиция и в това няма нищо фатално. Това е част от де-
мокрацията“.



1. Апартамент, кв. Тв. ливади, тх., пл., дворче, добър - 23 000 лв.

2. Апартамент, кв. Хр. Ботев, след ремонт, ет. 1 - 20 000 лв.

3. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи - по договаряне

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Тристаен, Ид.център, напълно обзаведен - 250лв.

2. Двустаен, Изток, на спирка, необзаведен, перфектен - 200лв.

3. Помещение, ул. Вардар, 27 кв.м. - 300лв

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР.СМИРНЕНСКИ, ЕТ.2, ТХ. - 8 000ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.8, ТЕР., РЕМОНТ - 41 000ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.1, ОТЛИЧЕН С ОБЗАВЕЖДАНЕ- 64 500ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ - 34 000ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1, ТУХЛА - 34 000ЛВ
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.4, ДВЕ ТЕРАСИ, ЕПК - 38 500ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.8, СЛЕД ОСН.РЕМОНТ
    /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 50 000ЛВ
8. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ТРАКИЯ, ЕТ.4, 2ТЕР -15 800ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000ЛВ.
10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.8, 2ТЕР, ДОБЪР - 50 000ЛВ.
11. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000ЛВ
12. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 39 900ЛВ..
13. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ -36 800ЛВ.
14. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 55 000ЛВ.
15. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 64 000ЕВРО
16. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -69 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С.КРАЛЕВ ДОЛ, СУТ.+2ЕТ., ЗП 55КВ.М, ДВОР 330КВ.М - 31 500ЛВ
2. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:680КВ.М -45 000ЕВРО
3. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -96 000ЛВ.
4. С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. -25 000ЛВ
5. С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900ЛВ
6. С.ЯРДЖИЛОВЦИ, 1ЕТ., ЗП: 50КВ.М, ДВОР:800КВ.М -22 000ЛВ
7. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М -24 500ЛВ.
8. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М -28 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.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ.,ДВОР 1562КВ.М, ЗП:80КВ.М,
       ОТЛИЧНА -95 000ЕВРО
12. УПИ 1090КВ.М, С.Д.ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА - 18 530ЛВ.
13. УПИ 605КВ.М, С.ДИВОТИНО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 8 000ЛВ.
14. УПИ 800КВ.М, С.БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000ЛВ.
15. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665КВ.М - 18 000ЛВ.
16. УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000ЛВ.
17. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ- 25Е/КВ.М
18. УПИ 2148КВ.М;4322КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-27Е/КВ.М
19. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000ЛВ.
20. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
21.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
22. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
23. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-32Е/КВ.М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

Рекламно  приложение

Петък, 5 август 2016 г., брой 148 /6003/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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.

“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

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;

089/5215 084

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл.,

голямо мазе под целия апартамент - 25 000 лв.

2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 9, ТЕЦ, тер., ЕПК - 34 000 лв.

3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ремонтиран, двор - 35 000 лв.

4. Двустаен, Център, 50 кв.м, след ремонт - 25 000 евро

5. Двустаен, Мошино, тх., сменена дограма, ет. 3, без ТЕЦ - 30 000 лв.

6. Тристаен, ул. Кракра, 82 кв.м, ет. 2 - 29 800 евро

7. Тристаен, Ид.ц., ет. 3, 86 кв.м, 2 тер, ТЕЦ - 38 000 евро

8. Тристаен, Ид.ц., отремонтиран, 90 кв.м, южен - 49 000 евро

9. Тристаен, Тева, ТЕЦ, 2 тер., ет. 8 - 32 000 лв.

10. Тристаен, Мошионо , ет.2,/8/ - 45 000 лв.

11. Вила, Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 730 кв.м,

обзаведена, прекрасна панорама - 100 000 евро

12. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро

13. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 32 000 евро

14. Вила, Драгичево, вертикален близнак,

изолация, дв. 600 кв.м, сам. вх. - 45 000 евро

15. Вила, Дивотино, отремонтирана - 32 000 евро

16. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.

17. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м

18. УПИ, Рударци, 840 кв.м, бунгало, 50 кв.м, ток, вода, юг - 35 000 евро

19. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м

20. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.

21. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро

22. УПИ, 550 кв.м, Стара Тева с проект за къща 28 000 лв.

23. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.

24. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка

25. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,

Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

26. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Помещение, Център, 24 кв.м. - 240 лв.

ПРОДАВАМ:

Голяма гарсониера,
Тв. ливади, ет. 1, тх.,

пл. - 25 000 лв.

0896 788 784

0887/884 095

ПРОДАВАМ
кафе, кв. Изток,
топ-място, без
обзавеждане

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
2. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
3. Двустаен, Център, 72 кв.м, ет. 9/14, 2 тераси, таван - 42 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 36 000 лв.
5. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ет. 6, тераса, ПВЦ - 32 000 лв.
6. Двустаен, Изток, 76 кв.м, ет. 4, тх., без ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, нов блок - 19 500 евро
7. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
8. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
9. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
10. Етаж от къща, Могиличе, 100 кв.м, ет. 1, мазе, таван, гараж, дв. 240 кв.м - 66 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
11. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
13. Вила, с. Рударци, 2 етажа, тухла, плоча, РЗП: 100 кв.м, двор 585 кв.м - 42 000 евро
14. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
15. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
16. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
17. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.
18. Парцел, на Е79, 7 576 кв.м, с лице 60 м към Е79, има газопровод - 35 евро/кв.м

НАЕМИ:
1.Магазин Изток 110 кв.м, партер, СОТ, климатик, ВЦ, склад,
лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 700 лв.
2. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ПВЦ, обзаведен - 200 лв.

Съдействие за жилищни кредити

0888/222 656

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

ПЕРНИШКИ
ИМОТИ-ЕЛИТ

Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади,
ет. 1, тх., пл., 50 кв.м, мазе 30 кв.м - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади,
48 кв.м, лукс, ет. 1 - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6,
усвоена тер., ТЕЦ - 18 000 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 13,
ТЕЦ, тер., с обзавеждане - 33 000 лв.
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ- 42 000 лв.
6. Двустаен, в района на Болницата,
78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
7. Двустаен, в района на Болницата,
гредоред, 72 кв.м - 33 500 лв.
8. Двустаен, Център, ул. Струма,
ет. 3 ТЕЦ, тер., 65 кв.м - 56 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2,
част. гредоред, отремонтиран, 54 кв.м- 31 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер- 35 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер.- 35 000 лв.
12. Двустаен, при гаров район,
ет. 2, тер., нов - 31 000 евро
13. Тристаен, Център, ет. 5/9/,
ТЕЦ, 2 тер. - 57 000 лв.
14. Тристаен, Център, ет. 3, нов,
лукс, 2 тер., саниран - 44 000 евро
15. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м,
ет. 5/6, ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5, нов,
лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 170 000 лв.
17. Етажи от къщи, Клепало, Варош,
над Автогарата, Байкушева - до 60 000 лв.
18. Къща, Клапало, 2 ет.,
х 62 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
19. Вила, Рударци, дв. 400 кв.м,
2 ет., ЗП: 36 кв.м - 37 000 евро
20. УПИ, Рударци, 840 кв.м, ток, вода,
панорама, на улица, до гора,
с постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 39 евро/кв.м
21. Магазин, Пашов, 40 кв.м,
с оборудване, акт 16 - 32 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин за хранителни стоки,
Център, 100 кв.м - 1 400 лв. без ДДС
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ПРОДАВА:

1. Гарсониера, кв. Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, тх./пл. - 28 000 лв-

2. Гарсониера, Площада, ет. 3, тх. пл., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.

3. Двустаен, Проучване ет. 5, ТЕЦ, тер., подобрения - 45 000 лв.

4. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер, за ремонт - 45 000 лв.

5. Тристаен, РЦ, тх./пл. без ТЕЦ, тер. - 53 000 лв.

6. Тристаен, до площада, ет. 5, тх./пл., ТЕЦ, тер. - 35 000 евро

7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван - 35 000 евро

8. Тристаен, площада, ет. 4, 90 кв.м, ПВЦ изолация - 43 000 евро

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

10. Къща, кв. Драгановец, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 274 кв.м - 45 000 евро

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 - 115 000 лв.

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

15. Къща близнак, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 108 кв.м, дв. 237 кв.м - 37 000 лв.

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

17. Търговско помещение, РЦ, 30 кв.м, сан. възел - 19 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, РЦ, ул. Кракра, ет. 1, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.

2. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, необзаведен, лукс - 300 лв.

3. Помещение, Тв. ливади, 60 кв.м, витрина, сан. възел - 250 лв.

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
2. Двустаен, Бела вода, 62 кв.м, с тер. - 15 000 лв.
3. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
4. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
5. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
6. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
7. 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 30 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 30 000 лв.
4. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.
5. Апартаменти,във всички райони на Перник 
6. Къщи, в Перник и региона.  
7. Парцели за жилищно строителство. 

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/

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

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

088/8215 130, 076/60 13 38

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 53 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Голямо Бучино, 52 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, при гаров район, 52 кв.м, ид. част от парцел - 22 000 лв.
10. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
11. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
13. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
14. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
15. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
16. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
17. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода- 10 000 лв.
19. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 13 000 евро
20. Кв.Кристал, имот, 12 200 кв.м, урбаниз. терит. - 5 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид.ц., тав. ет., топла вода - 150 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 4, среден, част. обз - 220 лв.
3. Помещение, за бизнес, ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.
4. Гараж, над Соф. шосе, канал, иструменти - 100 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., 50 кв.м, ет. 2, тх. - 50 000 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
4. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
5. Изток, ет. 8, ТЕЦ - 25 500 лв.
6. Мошино, ет. 5, юг, добро състояние - 30 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, тер. - 24 800 лв.
8. Радомир, Гърляница, ет. 8, тер., асансьор - 11 000 лв.
9. Радомир, Арката, ет. 8, асансьор - 12 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., тх, ет. 8/9/, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
3. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро
4. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - 50 000 лв.
5. Център, ет. 4, 60 кв.м, тх, ТЕЦ - 45 000 лв.
6. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/, ремонт,обзаведен - 33 000 лв.
7. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8 - 36 000 лв.
8. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
9. Изток, ет. 4, ТЕЦ , 2 тер. - 38 000лв.
10. Изток, ет. 5, 58 кв.м, усвоена 1 тер. - 34 000 лв.
11. Изток, ЕТ. 4, ТЕЦ, среден, 58 кв. м. - 35 500 лв.
12. Изток, ет. 8, ТЕЦ, среден - 27 000 лв.
13. Бела вода, 70 кв.м., ет. 2, тераса - 17 000лв.
14. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт - 20 500 лв.
15. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
16. Радомир, Арката, ет. 6, две изложения - 18 000 лв.
17. Радомир, Арката, 2 тер., юг, подобр., ет. 5 - 20 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Радомир, Арката, ет. 5  17 000 лв.

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

 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 - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 3, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.
3. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
4. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
5. Двустайни, Тева, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 26 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 37 000 лв.
7. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
8. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 31 000 евро
9. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
11. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
12. Тристаен, Изток, ет. 6, ПВЦ, преустроен - 38 500 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 47 000 лв.
14. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 28 000 лв.
15. Къща, при гаров район, 1 ет., дв. 325 кв.м - 37 000 лв.
16. Къща, вертикален близнак, над
Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 28 000 лв.
17. Къща, Църква, РЗП: 110 кв.м, дв. 600 кв.м - 46 000 лв.
18. Къща, кв. Ралица, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м - 37 000 лв.
19. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
20. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
21. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
22. УПИ, Изток, 990 кв.м - 49 000 евро
23. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м        - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м

КУПУВА:
1. Гарсониерае, Двустаен и Тристаен в Изток
2. Тристаен в Центъра

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на
улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 35 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Голяма гарсониера,
Тв. ливади, ниските
блокчета, ет. 1, тх., пл., с
обзавеждане, с вита
стълба, към голямо мазе и
възможност за
преустройство в
мезонет. Тихо място зад
БИЛЛА - 25 000 лв.

тел. 0896 788 784;
0887 884 095

ПРОДАВАМ:

10. Ãàðñîíèåðè, Èçòîê, åò. 2, åò. 1, òåð., ïðåóñòð., - 24 000 ëâ., 22 000 ëâ.
11.Ãàðñîíèåðà, Èçòîê, åò. 7, òåð., ÅÏÊ - 21 000 ëâ./÷.ë./
12. Ãàðñîíèåðà, Èçòîê, óë. Êë. Ãîòâàëä, åò. 2, îòë. - 25 000 ëâ./êîìåíòàð/
13. Äâóñòàåí, Öåíòúð, åò. 3, áåç ÒÅÖ , 2 òåð. - 35 000 ëâ.
14. Äâóñòàéíè, óë. Ñòðóìà, åò. 2, åò. 5 - 43 000 ëâ.,39 000 ëâ.
15. Äâóñòàåí, Òâ. ëèâàäè, òõ. , ïë., åò. 2, ìíîãî äîáúð - 32 000 ëâ.
16. Äâóñòàåí, Ïðîó÷âàíå, 2 òåð., åò. 7(8), ðàá.àñàíñüîð - 29 700 ëâ.
17. Äâóñòàéíè, Ìîøèíî, åò. 4, åò. 1 - 29 700 ëâ.,27 000 ëâ.
18. Äâóñòàéíè, Ìîøèíî, åò. 3, åò. 6, ïðåóñòðîåí â Òðèñòàåí, ðåìîòèðàí- 37 000 ëâ.
19. Äâóñòàéíè, Èçòîê, åò. 4, åò. 6, ðåìîíòèðàí - 38 000 ëâ.,16 500 åâðî
20. Äâóñòàéíè, Òåâà, åò. 5, åò. 6, òåð, ðàá.àñàíñüîð, åò. 3 - 28 800 ëâ.
21. Òðèñòàåí, Ìîøèíî, ÅÏÊ, åò. 4, 3 òåð - 30 800 ëâ.
22. Òðèñòàåí, Èçòîê, åò. 6, íåïðåõîä., ÒÅÖ - 36 000 ëâ.
23. Òðèñòàåí, Ð.Ö, óë. Êðàêðà, åò. 5,ÏÂÖ,105 êâ.ì. - 45 000ëâ.
24. Òðèñòàåí, Òâ. ëèâàäè, ïàðòåð, çà òúðã.öåë - 27 000 åâðî
25. Òðèñòàåí, Ïàøîâ, åò. 8, ÅÏÊ, ÒÅÖ - 24 000 ëâ.
26. Òðèñòàåí, óë. Ñòðóìà, åò. 6 - 48 500 ëâ.
27. Òðèñòàåí, Èçòîê, 94 êâ.ì., åò. 6, ÒÅÖ - 35 000 ëâ.
28. Òðèñòàåí, óë. Îò. Ïàèñèè, åò. 7, 3 òåð - 38 000 ëâ.
29. Êúùà, ñ. Äèâîòèíî, Öåíòúð, äâ. 1 200 êâ.ì. - 30 000 ëâ.
30. Êúùà, Êëåïàëî, ìàçå è åòàæ, äâ. 300 êâ.ì. - 35 000 ëâ.
31. Êúùà, ñ. Çèäàðöè, 1 åò., äâ. 600 êâ.ì, àñôàëò - 13 000 ëâ.
32. ÓÏÈ, êâ. Äàñêàëîâî, 530 êâ.ì., òîê, âîäà, ðàâåí - 24 000 ëâ.
33. ÓÏÈ, ãð. Áðåçíèê, 1 äêà., òîê, âîäà - 21 000 ëâ.
34. Êúùà, Äîëíè Ðàêîâåö, 2 åò., 2 äêà. - 20 000 ëâ.

ÄÀÂÀ ÏÎÄ ÍÀÅÌ:
1. Ãàðñîíèåðè, Öåíòúð, åò. 3,åò. 4 - 170 ëâ., 250 ëâ.
2. Ãàðñîíèåðà, Òâ. ëèâàäè, ñëåä îñòîâåí ðåìîíò - 200 ëâ.
3. Ãàðñîíèåðà, Èçòîê, îáç. - 170 ëâ.
4. Äâóñòàåí, Èä. Ö., îáç., ìîæå è çà ðàáîòíèöè  
5. Ëóêñîçåí Äâóñòàåí, ïðåóñòð. â Òðèñòàåí, Ñóïåð Öåíòúð - 400 ëâ. /ñ êîìåíòàð/
6. Äâóñòàåí, Ïàøîâ, îáç. - 200 ëâ.
7. Ãàðñîíèåðà, Òåâà - 150 ëâ.
8. Äâóñòàåí, Èçòîê, îáç. - 180 ëâ.
9. Îôèñ, Öåíòúð - 120 ëâ.

ÊÓÏÓÂÀ È ÍÀÅÌÀ ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈ,È ÊÚÙÈ Â ÏÅÐÍÈÊ,ÊÂÀÐÒÀËÈÒÅ È
ÁËÈÇÊÈÒÅ ÑÅËÀ.

ЗДРАВА КЪЩА, ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., СУТЕРЕН И ЕТАЖ, ЗП: 92 КВ.М., ДВОР 300 КВ.М., С ОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

ПРОДАВА:
1. Àïàðòàìåíò, Èçòîê, åò. 2, 68 êâ.ì., íîâî ñòð. - 22 800 åâðî 
2. Ãàðñîíèåðà, óë Îò.Ïàèñèè, åò:7(8), ÒÅÖ - 20 800 ëâ.
3. Ãàðñîíèåðà, Öåíòúð, òõ, ïë, çàä õ-ë Ñòðóìà, òåð. - 32 500 ëâ.
4. Ãàðñîíèåðà, Ð. Öåíòúð, áåç ÒÅÖ - 16 000 ëâ.
5. Ãàðñîíèåðà, Ïðîó÷âàíå, åò:7, þã, ÒÅÖ - 20 800 ëâ.
6. Ãàðñîíèåðè, Èä. ö., åò. 4, åò. 6 - 29 000 ëâ.,33 000 ëâ.
7. Ãàðñîíèåðà, Ïàøîâ, òåð., ïðåóñòð, åò:7(8) - 23 000 ëâ.
8. Ãàðñîíèåðè, Òåâà, åò. 5, åò. 3 - 19 000 ëâ.,16 500 ëâ.
9. Ãàðñîíèåðè, Ìîøèíî, åò. 2, åò. 8 - 21 000 ëâ.,18 900 ëâ.

ул.”Търговска” 42, ет.3

 /стария съд/

Тел.: 0898/945 694; 0988/969 992

Кантора за едвижими моти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА, - 39 ЕВРО/КВ.М
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

КУПУВА:
1. Двустаен Център - до 45 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 460 кв.м,
546 кв.м - 11 500 лв; 13 650 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, Двустаен, Топ-
център, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ,

мн. добър - 52 000 лв.

тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Купува веднага, гарсониера и
двустаен, в Изток или Бучински път
2. Дава под наем, Тристаен, Ид.

център, напълно обзаведен - 250лв.

Продавам Гарсониера,
Площада, ет.3, тх/пл.
ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.

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

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

Купува УПИ, ул. Владайско
въстание, на ВГМ

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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.

2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, 52 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, тер.- 27 900 лв.

2. Мошино, ет. 2, ТЕЦ,

лукс ремонт, обз. - 22 000 евро

ДВУСТАЙНИ:

1. Изток, нов, 106 кв.м, ет. 5, тх., пл., тер. - 34 500 евро

2. Изток, ет. 1, ул. Лом, тх., подобрения - 33 000 лв.

3. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 7/н/, ТЕЦ, тер- 32 700 лв.

4. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 42 000 лв.

5. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер., южен - 40 000 лв.

6. Мошино, ет. 6, панел, ТЕЦ, 2 тер., - 34 000 лв.

7. Изток, ет. 2, ПВЦ, тх., тер. - 37 800 лв.

8. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 58 кв.м, тер.- 28 900 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., 2 ет.,

РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., 2 ет., РЗП: 144 кв.м,

гараж, дв. 630 кв.м - 80 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Магазин, 60 кв.м, сан. възел, - 400 лв.

2. Мошино, оборудван сладкарски цех,- 800 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,
РЗП: 132 кв.м., на 2 ет.,

ново стройтелство, без
двор, но в съседство с

парково пространство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

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

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

 ПРОДАВА
ГАРСОНИЕРА,

ТВ. ЛИВАДИ, ТХ., ПЛ.,
ЕТ. 1 - 25 000 ЛВ.

 тел. 0896 778 784;
0887 884 095

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

1. Óêðàñà íà

ðåñòîðàíò

Òåë: 0894 855 050
óë. Êàðë Ìàðêñ-2/À

/ïðåñå÷êàòà íà óë. Áëàãîé Ãåáðåâ, êúì êàíàëà/

 2. Óêðàñà íà

àâòîìîáèë

3. Ï
ðàçíè÷íè

áóêåòè

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 
(над химическото

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

ул. Карл Маркс-2/А  /пресечката на  ул.Благой Гебрев, към канала/

Тел.:  0894 855 050

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

НАЦИОНАЛНИЯТ

СОТ

Проектиране,
доставка и

изграждане на
сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни

и телевизионни
системи.

Контрол на достъпа.
ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40;
888/29 29 62

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ ТАРО.
ЛЕЕНЕ НА КУРШУМ, ЗА
ИЗЦЕЛЕНИЕ ОТ СТРАХ.
ИЗЧИСТВАНЕ ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

SOS Детски

селища България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913
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ние от панорамни гледки, свеж въздух, спо-
койствие и същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагистрала Лю-
лин тел.0882 817 442

Давам под наем луксозни помещения, за
офис в гр. Перник, кв. Хр. Смирненски - тел.
0988 953 050; 0888 137 885

Отдавам апартамент под наем. Перник, ул.
"Струма" № 6, тухла, среден, южен, две юж-
ни облицовани тераси. баня с тоалетна, втора
баня .230 лв/ месец Тел. 0888 692 426

Давам магазин под наем, намиращ се в
центъра на гр. Перник / двора на гимназията/.
В момента е работеща книжарница, но може
да бъде офис или друг вид бизнес. Тел.
0898520537

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

Търси да назначи барманка за нощна
смяна, може и пенсионерка - тел. 0896 820
636

Търсим продавач-косултант за нон-стоп,
кв. Църква, добро заплащане.   тел. 0899 920
171, Павлов

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

работа

Продавам, голяма гарсониера, Тв.
ливади, ниските блокчета, ет. 1, тх., пл.,
с обзавеждане ,с вита стълба към
голямо мазе и възможност за
преустройство в мезонет, тихо място,
зад БИЛЛА, 25 000 лв. -тел. 0896 788
784; 0887 884 095

Продавам Тристаен апартамент,
Перник, Център Светло и просторно
жилище с панорама две спални, днев-
на с трапезария на две нива, кът за ме-
ка мебел и място за трапезната част,
кухненски бокс - тел 0888 11 22 00

Продавам  УПИ, Рударци 840 кв.м,
над плажа, панорамна гледка, ток,
вода, на улица, до гора, с постройка на
1 ет., ЗП: 50 кв.м - 39 евро/кв.м - тел.
0896 788 784; 0887 884 095

Продавам къща в Перник, Клепало с
площ от 180 м2, партерен етаж, 41 000
лв. Изложение: юг/запад.Частично об-
заведена,обширна панорамна гледка
към града и околните планини. -тел.
0897951954

Продавам  гараж в кв. Дараците -
тел. 0898 611 444

Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил . Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-

Продавам Автомобил рено с изрядни до-
кументи, платен пътен данък (без граждан-
ска отговорност), много икономичен - 4/100
(956 куб. см.), напълно обслужен.  Тел.
0898615588, 0886970812

Продавам Hyundai H Дизелов Скоростна
кутия Ръчна Пробег 21 4000 км Товаропът-
нически Буса е в добро техническо състоя-
ние. Платени документи. Обслужен, смене-
ни ремъци, масла и филтри. Зимни гуми на
90% със лети джанти. Не е товарен повече
от 300 кг. Двигател на мицубиши. Идеален е
както за семеен автомобил, така и за рабо-
та. Има преграда, която се сваля много лес-
но, задната седалка също. Без удъри и
ръжди. тел. 0899958110

Продавам Suzuki Grand vitara Двигател
Бензинов Скоростна кутия Ръчна 160000
км 2 000г Къса база В отлично състояние.
Разход 8лв/100км. Свалящ се таван. тел.
0895725609

Търся да закупя гарсониера, Разш. Цен-
тър, с тец, тел. 0898 58 48 00

Продавам разработен бизнес с промиш-
лени стоки в центъра на Перник. Цената
включва обзавеждане, стока в налич-
ност(обувки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел:098 613 4789

наем

имоти

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти
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автомобили

“Мини открит въгледобив”
ЕАД, гр. Перник

отдава под наем масивна
двуетажна сграда

/бивша Химическа лаборатория/
в централна градска част

на гр. Перник със застроена
площ от 277 кв.м.

За контакти тел. 0888 310 838
Никола Спасов

Бус
Перник

набира
шофьори

категория D,
ежедневно
заплащене

- тел. 0898 617 897

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

място за
вашата
реклама

ЗАБАВНО И ИНТЕРЕСНО

Летен хит сред
дамската мода!

Време за
 боядисване!

разни
Продавам фургон 4,60/2/2 метра, удобен за

живеене, изправен и машина за захарен памук
на акумолатор. - тел. 0877 259 352

Търся момиче за работа с компютърна грамот-
ност владеща Corel Draw 9 тел. 0898 611 444

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА ЗА БАНИЧАР В ГР
ПЕРНИК  КВ  ИЗТОК тел. 0876375045

Българчета с четири медала от
международната олимпиада по химия

Четири медала от
международната оли-
мпиада по химия спе-
челиха български
ученици. Те се наре-
диха на почетната
стълбица в надпрева-
ра с участници от над
80 държави. Отборът
се е подготвял интен-
зивно близо месец,
като четиримата уча-
стници са избрани из-
между най-добре кла-
сиралите се на Нацио-
налния кръг на оли-
мпиадата по химия и
опазване на околната
среда. Българският
отбор спечели четири

бронзови медала от най-голямото състезание по химия в света. Участниците се
изправиха срещу близо 300 състезатели. В продължение на три години, отборът
се подготвя във високотехнологична олимпийска лаборатория по химия, което
дава възможност на учениците да бъдат по-конкурентоспособни в експеримен-
талния кръг на олимпиадата.

Интензивната подготовка се провежда в Химическия факултет на Софийския
университет. На състезателите са възложени редица теоретични задачи, свър-
зани с открития на грузински учени, наред с тематични за Грузия експеримен-
ти.

„Това е един огромен труд, който ние сме полагали години наред. Не става
въпрос само за интензивната подготовка няколко месеца преди олимпиадата,
става въпрос за трайни знания, които сме наслагвали доста време. Най-предиз-
викателни за нас бяха задачите да определим какво има в грузинската кухня,
защо, на какви вещества се дължи нейното разнообразие и нейният уникален
вкус, и да изследваме полезните свойства на грузинската минерална вода“,
разказа Янислав Данчовски, бронзов медалист.
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Таратор със стафилококи разболял децата във Варна
Заразен със стафилококи таратор

е основната причина за бума на за-
болели деца в детската градина “С-
лънчо” във Варна.

Източник на инфекцията са били
две от помощник-възпитателките в
заведението, които са сипвали хра-
ната на малчуганите, съобщиха на
съвместна пресконференция начал-
никът на Областната дирекция по бе-
зопасност на храните във Варна д-р
Златина Димова и д-р Янка Драгано-
ва, началник дирекция “Заразни бо-
лести” в Регионалната здравна ин-
спекция, цитирани от БТА.

Сигналът за избухването на епиде-
мичен взрив в детската градина бе
подаден на 27 юли. В рамките на два
дни от 105-те възпитаници на заве-

дението, се разболяха 34, като 18 от тях бяха приети в Инфекциозната клиника на
Университетската болница “Св.Марина”. Водещите симптоми при всички бяха бол-
ки в корема и повръщане, а част от малчуганите имаха и разстройство и темпера-
тура.

Според лекарите оплаквания са имали още 15 деца, но симптомите при тях са
били леки и родителите не са потърсили медицинска помощ.

”Ситуацията се е влошила допълнително, тъй като два дни преди избухването
на епидемичния взрив в градината е имало дете, носител на норовирус”, допълни
д-р Драганова.

По думите й родителите са го пускали в заведението, въпреки че вече е имало
оплаквания. Тя уточни, че взетите изследвания доказват, че всъщност две от
заболелите деца са били носители на такъв вирус.

Заради липсата на добра хигиена на ръководителя на градината и на медицин-
ската сестра ще бъдат наложени санкции, каза още д-р Димова.

Двете помощник-възпитателки ще бъдат глобени с по 1500 лева.

Капитанът на кораба с 3 т дрога: Знаех, но бях принуден
Капитанът на българския

кораб "Свети Николай", на
който преди 4 г. бяха откри-
ти близо 3 тона кокаин, е
знаел за дрогата, но е бил
принуден да я превози.

Това става ясно от него-
вите показания пред испан-
ския съд, който издаде
присъди от по 10 години ли-
шаване от свобода за ко-
мандния състав и от по 6 го-
дини за изпълнителския
състав.

През август 2012 г. „Све-
ти Николай" плава под бъл-
гарски флаг от Гана към Га-
лисия, когато е спрян на 40
мили от брега на Испания.
Открити са близо 3 тона ко-
каин на борда. Обвинение-
то е за незаконен трафик на

огромно количество наркотик.
От материалите по делото става ясно, че капитанът Иван Станчев първона-

чално е отказал да бъде замесен в трафика. След седмица обаче получил
обаждане и заплахи за проблеми, ако не участва, съобщи Maritime.bg

Капитан Станчев признава пред съда, че не е знаел какво е количеството
кокаин, но е знаел къде е била скрита дрогата на кораба. Той също така не
можел да определи пред съда кои от моряците са знаели и кои не.

Кокаинът бил прехвърлен на борда на българския кораб от риболовен съд.
Според материалите на делото това е кораб OS CASTRO. Самото прехвърляне е
станало през тъмната част на денонощието.

Властите в Испания се позовават на множество специални разузнавателни
средства, засечени са разговори и срещи, открити са множество други дока-
зателства, включително данни за координатите, на които кокаинът трябвало да
бъде разтоварен на друг съд. Потвърдени са предварително изтеклите данни
за среща на капитана с представители на наркотрафикантите, като в една от
тях е участвал и друг неназован български гражданин.

От решението на съда не става ясно какви заплахи са получили капитанът и
другите моряци, нито какво е участието на българската фирма, която ги е из-
пратила на злощастния рейс. Според показанията на Иван Станчев обаче, бъл-
гарската фирма е издавала разпореждания, които са съгласувани с наркотра-
фикантите.

Вчера адвокатът на българските моряци Владимир Владимиров изтъкна, че
веществените доказателства, включително и самият наркотик, не са събрани и
изследвани по изряден процедурен начин.

"А наркотикът е бил свален от кораба при отсъствие на екипажа. Поради,
което е било необходимо, а и така изисква процесуалния закон на Испания, да
бъде анализирано веществото", заяви той.

Заради такива пропуски защитата е категорична, че ще обжалва.

Дадоха под приемна грижа бебето,
оставено от майката в кола

9-месечното бебе, което беше
оставено вчера от майка си по-
вече от половин час само в зак-
лючен автомобил на паркинг в
Русе, вече е настанено в прием-
но семейство.

Полиция и медицински екип
на “Спешна помощ” бяха вдиг-
нати на крак, за да спасят бебе-
то.

Реакцията на социалните
служби беше изключително
бърза и категорична въпреки
съпротивата на майката.

”Майката първоначално не бе-
ше съгласна, но в последствие
успяхме да я убедим, че дей-
ствително трябва да преценим
ситуацията, тъй като не й е за
първи път, да преценим какви са
възможностите й детето да бъ-
де отново върнато в нейното семейство”, разказа пред БНР Ренета Йорданова от
отдел “Закрила на детето” в Русе.

Тя допълни, че социалните служби и в Две могили са ангажирани със случая.
Районният прокурор Яна Илиева заяви, че материалите по този случай ще бъдат

приобщени към друга разработка, случила се само преди месец, когато отново
тази майка е изоставила бебето, заключено в колата си.

Майката е личен лекар в Две могили и има общо 4 деца, като две живеят при
баща си, едно е на седмична ясла, а тя отглежда само 9-месечното момченце.

Сигналът бе подаден към 15 часа вчера от граждани, уплашили се за плачещо-
то дете, оставено в колата при над 33-градусова жега навън. Бебето бе откарано в
болница, където е било прегледано. Междувременно майката пристигнала и об-
яснила, че оставила детето в колата, защото имала работа само за пет минути,
която обаче се проточила.

Полицаят Караджов остроумничи в съда, но не го освободиха
Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста обвинения в двойно

убийство Венцислав Караджов. Това бе последният му опит да излезе на свобо-
да.

В началото на юни вече бившият служител на “Икономическа полиция” в града
под тепетата Венцислав Караджов (45 г.) бе обвинен, че е убил майка си Божура
Караджова (69 г.) и баща си Цветан Караджов (74 г.), като убийството е извърше-
но предумишлено и с користна цел. Телата бяха открити на 17 май от съседка в
двора на къщата на семейството в пловдивския кв. “Христо Смирненски”. Двама-
та са били застреляни.

Тогава изненадващо беше задържана и съпругата му Каля. Срещу нея обаче
не бяха повдигнати обвинения за съучастничество и тя бе освободена.

45-годишният Караджов на няколко пъти обжалва мярката си за неотклонение,
но всички предходни съдебни инстанции ги отхвърлиха. Той е в ареста повече от
два месеца и е единствен заподозрян за кървавото двойно убийство.

Прокуратурата твърди, че именно бившият полицай е извършил тежкото прес-
тъпление, „предумишлено и с користна цел“.

”Не съм го извършил, напълно невинен съм”, категоричен бе пред апелативните
магистрати Венцислав Караджов, а адвокатът му Зоя Тошкова допълни, че Кара-
джов просто е перфектният заподозрян, съобщиха Радио Пловдив и “Пловдив
24”.

По думите на Тошкова, няма следи от клиента й, които да доказват, че той е бил
на местопрестъплението.

”Говори се, че няма друг с мотив, който да може да убие родителите ми. Един
сериен убиец обаче какъв мотив би имал? Каква е гаранцията, че не го е извър-
шил някой маниак. Освен всичко не откриха никакви следи по дрехите ми, аз как
съм извършил това, гол ли? Убийство на нудист”, каза на свой ред Караджов.

По думите на прокурора обаче събраните множество косвени доказателства
очертават профила на извършителя. Убийството е извършено изключително про-
фесионално. Първо е застреляна майката - през прозореца и пердето, след това е
проникнато в дома, убит е бащата, а след това са произведени и няколко контрол-
ни изстрела.

Убийството не е последвано от грабеж. Не е открит друг, който да има мотив за
убийство, защото това е престъпление с цел убийство, категоричен бе прокурорът
и посочи, че единствено Караджов е имал този мотив, а именно - изключително
влошените отношения между него и родителите му.

”Мотив, типичен за българското общество - жаждата за един имот и от едната, и
от другата страна”, заяви обвинителят.

”Аз уважавам професията си, по отношение на родителите си съм се опитвал да
се движа в рамките на закона, макар че те открито заявяваха, че ще ми вгорчат
живота, съдил съм ги за домашно насилие”, контрира Караджов.

Той изрази недоумението си, че законните му жалби спрямо тормоза на родите-
лите му сега се използват като доказателство за нещо незаконно, освен това не
пропусна да припомни, че има тежък минал професионален конфликт с висш по-
лицейски служител и по тази причина случаят се води тенденциозно.

Апелативният съд обаче прецени, че предвид събраните до момента по делото
доказателства, включително и допълнителните, все още не може да бъде разко-
лебано обоснованото предположение, че извършителят е Венцислав Караджов.
Затова той остава зад решетките.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
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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 квадратче-
та. 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.

Не тръгвайте с голямата кошница от надежди рано
сутринта. До обед всяка ваша инициатива ще бъде яхна-
та и употребена от хора, склонни да разчитат винаги
на друг. Следобед ще постигнете максималното, ще по-
лучите изгодни предложения и може да сключите нов до-

говор. Добре е и за преподписване на старите договори при по-из-
годни за вас условия. Уредете си среща с евентуални спонсори,
направете първа копка на нов жилищен или бизнес обект.

Не бързайте, уговореното до обед може да не ви послужи, да
не се състои и да не даде очакваните резултати. Родените в
последната декада ще имат повече притеснения в юридически
план, особено ако се обвържат с неподходящите хора.

Предстои битка на амбициите с възможностите. Бъдете сигурни, че
всичко тръгнало наопаки ще се оправи. Ще извлечете ползи, дори и от
загубите си в днешния ден. Отложете за следващите дни подписването
на нови трудови договори. Днес Темида не работи във ваш интерес.

Не пропускайте възможността да се изявите, да направите
подходящите изказвания и връзки и да подпишете нови
договори следобед. Очаквайте обаждания и предложения, които
ще ви изведат на финалната права в бизнеса и деловите

отношения. Ще се окажете предпочетени и желани партньори.
Енергийният ви потенциал нараства, а и едно дългоочаквано обаждане и
покана може да ви обнадежди и окрили. Качествата ви ще бъдат оценени на
публични изяви и кастинги. Имате шанс да заемете шефски позиции.

Преди да приключите със старите обещания и
договорености, не започвайте нищо ново. Денят дава
възможност за финализиране на ангажименти и уреждане
на задължения. Първото обаждане за деня може да ви
обвърже негативно, но тези получени следобед отварят

повече възможности и дават шанс за печалби, съдействие и
покровителство в бъдеще. Въоръжете се с търпение, обмисляйте
всеки ход, проверявайте по различни канали получените предложения .

Днес намирате сили да се измъкнете от ситуация,
която от доста време не ви дава покой. Проблемите в
материален план ще ви подтикнат към действия и
промени, които ще се окажат печеливши във времето. До
обед обмисляйте ходовете си. В живота ви ще се появят

важни източници на сила. До вечерта може да получите изгодно
предложение и покана и в следващите дни да направите крачка в нова
посока.

Днес и във вашият живот ще изгрее светлина, ще се
появят различни шансове и хора, които ще вървят рамо до
рамо с вас в следващите месеци и може би години. Не бър-
зайте, обмислете всеки ход и до края на деня вземете важ-
но решение, даващо възможност да тръгнете по нов път.

Всички сили да се насочат към благоустройството на дома и офиса.
Не рушете, а градете. Може да получите подкрепа и дотации, да срещ-
нете приятел на неочаквано място и при необичайни обстоятелства.

Не започвайте нищо ново, преди да сте обмислили и
проучили нещата. Имате цяла сутрин да се ориентирате
в ситуацията и към края на работното време да вземете
най-изгодното за вас решение. Конкурентите ще се опи-

тат да ви разконцентрират, да ви притискат с условия, с цени на
стоки и услуги, с разсейващи ходове, на които не бива да се обръща
внимание. Още утре може да видите светлина в тунела от грижи и
да направите своя специален и печеливш ход.

Тежък ден за родените в последната декада. Запазете
самообладание, търсете начини да забавите плащания, да
отложите неприятни срещи поне до обед и да се опитате
да промените условията по договори, по цени на предлага-

ните стоки и услуги. Трудно ще се пазарите, ще откривате неточ-
ности и неистини в документи и отношения. Символ на деня е съзида-
нието. Планирайте ремонтни и възстановителни дейности.

На фона на грижите на околните вие може да
получите дългоочаквани предложения и покани и да
поставите условията си на хората, с които
работите и сте свързани с договорни отношения. До
обед изчакайте и направете нужните проучвания. Ако

започнете да правите нещо несъзнателно продължете в тази
посока.

Днешният ден калява нервите, изправя ви пред проб-
леми, които може да избегнете, ако не бързате, ако
проучите добре нещата и отложете за утрешния ден
новите си инициативи. До обед не поемайте ангажимен-
ти независимо изгодните условия, които ви се предла-
гат. Хората, склонни да проявят благосклонност и да

правят услуги са притиснати и притеснени от трети лица.

Ден на битка със самите себе си, с желанието за
бързи печалби, за търсене на предимства и
печеливши варианти в неминуемия сблъсък с
другите, които искат и се борят за същото. Ще ви
бъдат поставени условия, ще правите отстъпки и
ще се отказвате от печелившите варианти, за да

избегнете натиска.

Ден на предложения и покани, които е добре да
реализирате до края на работното време. Доверете
се на интуитивния си избор, тръгнете с тези, които
по някакъв начин ви привличат. Моментът е
благоприятен за делови и лични обвързвания.
Отложеното за следващите дни ще донесе

притеснения и ще позволи на конкуренцията да ви притисне.
Енергията ви се усилва.
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Ïåðíè÷àíèí ñòàâà òðåíüîð íà „Ëåâñêè”(Êàðëîâî)
Румил Жотев ще помага на Красимир Манолов в новака  в „Б” групата

Перничанинът Ру-
мил Жотев е новият
помощник-треньор на
„Левски”(Карлово) .
Той не скри, че покана-
та е дошла малко вне-
запно за него, но пък е
много доволен от раз-
витието на събития-
та, които го пратиха
в новака във „Б” гру-
пата.”Ще работя с
истински човек и спе-
циалист във футбола
като Красимир Мано-
лов. Убеден съм, че
заедно в екип ще пос-
тигнем успехи в Лев-
ски (Карлово). Благо-
даря му за поканата да

ме вземе в щаба си –
каза Жотев. Десетина
дни преди това той
спечели конкурс и ог-
лави детско-юношес-
ката школа на „Обори-
ще”(Панагюрище).  Но-
вото предложение го
накара да подаде ос-
тавка от този пост.
Разделяме се без лоши
чувства. Благодаря
отново на г-н Анчев и
УС за оказаното дове-
рие, но поради жела-
нието ми да се разви-
вам в треньорство-
то, взех това реше-
ние.Аз съм млад човек,
енергичен и мисля, че

това е моето попри-
ще. На терена ще бъда
по – полезен и ще мога
да разгърна изцяло по-
тенциала си.Искам да
подчертая, че винаги,
когато се наложи, ще
помагам методически
и приятелски на г-н
Анчев. Благодаря за
топлото отношение
към мен и приятните
емоции, които остана-
ха след престоя ми в
Панагюрище.Искам да
пожелая успех на
ДЮШ и мъжкия от-
бор на „Оборище”, за-
щото те го заслужа-
ват”, заяви Жотев.

„Миньор” ще играе с „Jumper”
Миньор и първият лицензиран онлайн бук-

мейкър в България „Ефбет“ представиха нови-
те екипи на пернишкия клуб за сезон 2016/
2017, на която могат да завидят дори елитните
ни отбори.Двете „жълточерни“ марки демонс-
трираха  фланелкиje за официалните срещи,
решени естествено в същите цветове. За раз-
лика от повечето клубове, перничани и „Ефбе-
т“ залагат на още една българска марка
„Jumper“, като акцентът е повече от очевиден
– насърчаване на българския бизнес. Огромна
роля за избора сред десетките оферти изигра
и ръководството на Община Перник, което в
последните месеци има голяма заслуга за фи-
нансовото стабилизиране на пернишкия
клуб.Партньорството между Миньор и „Jump-
er“ не се случва за първи път. През последния
си престой в елита именно с екипите, произве-
дени от фирмата, „чуковете“ записаха голям
столичен шлем, побеждавайки последовател-
но в София ЦСКА, Левски, Славия и Локомо-
тив.Въпреки че Миньор така и не получи офи-
циално покана да премине в по-горна дивизия
и ще играе в трета лига, в Перник са амбицира-
ни с подкрепата на „Ефбет“ да положат осно-
вите на добре работещ клуб, обърнат към фе-
новете си. До месец новите артикули ще бъдат
достъпни до всеки запалянко, а приходите ще
подпомогнат както представителния отбор та-
ка и школата. С нови екипи ще бъдат облечени
и 10-те формации на ДЮШ, които участват в
първенствата, организирани от БФС.„В лицето
на „Ефбет“ и „Jumper“ намерихме съмишле-
ници и с общи усилия се надяваме да създа-
дем модел, който да ни върне не само в профе-
сионалния футбол, а и първа лига, където е
мястото на отбор с близо вековни традиции
във футбола“, заявиха от ръководството на Ми-
ньор.Очаква се „чуковете“ да представят на
живо новите си екипи в контролата с Велбъжд,
която е насрочена за събота от 18 часа и ще се
играе на стадиона в Перник.

Международната боксо-
ва федерация АИБА напра-
ви индивидуални анализи
на досиетата на 11-те
руски боксьори с квоти за
Рио 2016 и даде зелена
светлина за участието им
на Олимпиадата. Както е
известно, МОК взе реше-
ние да предостави на меж-
дународните федерации
по отделните видове
спорт решението дали да
бъдат допуснати руски
спортисти до Олимпиада-
та след разкритията за
употреба на допинг в рус-
кия спорт.Русия има 9
представители в боксовия
турнир при мъжете и 2
при жените.

Олимпийският шампион
по тенис от Лондон 2012
Анди Мъри ще бъде знаме-
носец на отбора на Вели-
кобритания по време на
церемонията на открива-
нето на Игрите в Рио де
Жанейро на 5 август. Мъ-
ри от няколко дни е в Бра-
зилия и проведе трениров-
ки на олимпийския тенис
комплекс. Британецът е

номер 2 в световната ран-
глиста, а преди месец спе-
чели “Уимбълдън” за вто-
ри път в кариерата си.”Аз
съм много горд да бъда из-
бран за знаменосец на Ве-
ликобритания за Игрите в
Рио. Да представям роди-
ната си е невероятно пре-
живяване, но да бъда зна-
меносец е страхотна чест
и нещо, което ще помня до
края на живота си”, напи-
са Анди Мъри в социални-
те мрежи.Невиждан срам
изживя олимпийският от-
бор на Нигерия само два
дни преди първия си мач на
Игрите в Рио (петък 4:00
часа). Тимът остана на ле-
тището в Атланта и не
излетя за Бразилия зара-
ди... липса на самолетни
билети.Нигерийците до
последно очаквали паричен
превод от държавата, за
да платят превоза си, но
сега ще трябва да търсят
други варианти.Ръководни
фактори от местната
футболна федерация ко-
ментираха неприятната
ситуация с думите, че па-

рите вече са преведени, но
самолетната компания се
е забавила с издаването на
билетите.

Държавни глави масово
отсвириха откриването
на Олимпиадата в Рио де
Жанейро (6 август, 2:00 ча-
са наше време). Организа-
торите обявиха, че само
28 от очакваните близо 50
са потвърдили присъствие
на “Маракана”. Китай из-
праща вицепремиер, а
САЩ - държавния секре-
тар Джон Кери.

Кралят на футбола Пе-
ле е под въпрос за церемо-
нията по запалването на
олимпийския огън. Леген-
дата е фаворит, но фир-
мата, която държи имидж
правата му все още не е
одобрила участието
му.”Като бразилец много
бих искал да го направя. Но
имам договор и го изпълн-
явам. Ако не ми разрешат,
няма да присъствам”,
призна Пеле.Откриването
на Игрите в Рио е на 5 сре-
щу 6 август в 2:00 часа
след полунощ.

Вести от Рио

„Миньор” стартира
срещу „Септември”
Балкан (Ботевград) се завърна

във "В" група. Новината бе потвър-
дена от Зоналния съвет към БФС.
Ботевградчани създадоха нов от-
бор през миналото лято, благода-
рение на бившия футболист Иван
Редовски. Той бе човекът, който
възроди футбола заедно с помощта
на още няколко души и община Бо-
тевград. През миналия сезон тимът
бе в четвърта дивизия, но отпадна
на плейофите за влизане във "В"
група. След промените в "А" и "Б"
група и присъединяването на
няколко отбора от "В" групите в
"Б", Балкан получи покана да уча-
ства в Трета лига (новото име на
"В" група).Във "В" група е и Чавдар
(Етрополе), който се обедини с ФК
Правец и ще играе в Етрополе. Има
още няколко подобни обединения.
Чико (Бяга) се обедини с Хебър (Па-
зарджик) и новият отбор ще се каз-
ва Хебър (Пазарджик). Малеш (Мик-
рево) се обедини с възстановен
клуб от Разлог, но предстои да бъ-
де уточнено името на новия клуб,
който ще играе в Разлог.

Ето всички отбори
в Югозападна трета лига

(Югозападна "В" група)
Балкан 1929 (Ботевград)
Беласица (Петрич)
Ботев 1937 (Ихтиман)
Велбъжд (Кюстендил)
Вихрен 1925 (Сандански)
Германея (Сапарева баня)
Марек 1915 (Дупница)
Пирин (Гоце Делчев)
Пирин (Разлог)
Рилски спортист 2011 (Самоков)
Свобода 2011 (Пещера)
Септември (Симитли)
Сливнишки герой (Сливница)
Струмска слава 1927 (Радомир)
ФК Миньор (Перник)
Хебър 1918 (Пазарджик)
Чавдар (Етрополе)
Чепинец (Велинград)

1 КРЪГ

14 АВГУСТ 2016

 (НЕДЕЛЯ) 18:00 ЧАСА
Хебър 1918 (Пазарджик)

- Пирин (Гоце Делчев)
Септември (Симитли)
- ФК Миньор (Перник)

Рилски спортист 2011 (Самоков)
- Пирин (Разлог)

Вихрен 1925 (Сандански)
- Ботев 1937 (Ихтиман)

Сливнишки герой (Сливница)
- Чавдар (Етрополе)

Балкан 1929 (Ботевград)
- Беласица (Петрич)

Велбъжд (Кюстендил)
- Германея (Сапарева баня)

Чепинец (Велинград)
 - Марек 1915 (Дупница)

Струмска слава 1927 (Радомир)
 - Свобода 2011 (Пещера)

Велизар Димитров не е канен
в  ръководството на ЦСКА

Един от най-успешните футболисти на ЦСКА през новия век Велизар Димитров комен-
тира ситуацията в клуба и представянето на отбора срещу Славия (2:0). Вили е обсъж-
дан като вариант за член на УС на армейците, но на този етап няма официална пока-
на."Не са водени разговори с мен на такава тема. ЦСКА се представи много силно сре-
щуСлавия, можеше да вкара и повече от два гола. Само комплименти за работата на
Христо Янев. А посещаемостта на "Армията" в мача със Славия и преди това в контрола-
та с Удинезе е показателна за подкрепата към клуба и за това как се работи в ЦСКА",
каза Велизар Димитров. Червените продължават преговорите за привличането на нов
централен нападател. Клубът има две опции, но все още няма сключен контракт. Почти
сигурно е, че няма да има попълнение за върха на атаката преди мача с Верея. На "Ар-
мията" се надяват развитие около новия нападател да има за двубоя с Нефтохимик в
Борисовата градина на 14 август (неделя).В същото време ЦСКА обяви, че във фенмага-
зина на "Армията" вече се продават билети за мача с Верея на стадион "Берое" в събо-
та. Цената им е 10 лева, а пропуските за червените привърженици са 4000. Очаква се
всички да бъдат изкупени. Също 4000 бяха феновете, които подкрепиха ЦСКА в първия
полуфинал за купата през април срещу Берое в Стара Загора. В събота от 15:00 часа
Верея пуска на касите на стадион "Берое" и ВИП пропуски по 30 лв. Билетите за учени-
ци и пенсионери пък ще са по 5 лв.
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В ало-измамата по схемата «пострадал роднина» била намесена и полицията

РУМЪНЦИТЕ, ДЕТО СЕ ПРА-
ВЕЛИ НА ГЛУХОНЕМИ НА
ПЕРНИШКИЯ ПЛОЩАД, за да
изкрънкат някой лев от лековерни
граждани, сигурно са били ная-

сно, че са попаднали на точното
място. Не че в града ни няма глухонеми, на
които да се помага, но напоследък глухите ста-
наха прекалено много и не правят впечатление.
Така например кой както вземе властта и почва
да се прави на глух за повече от предизборни-
те си обещания. Често се прави и на ням, кога-
то трябва да ти обясни човешки защо те е излъ-
гал. Мнимите глухонеми румънци явно са имали
предварителна информация относно обичаите в
Перник, та са решили да пробват с традиционни
методи. Вероятно не са били добри артисти,
щом толкова бързо са ги разкрили бдителните
граждани. Които ако бяха толкова бдителни,
щяха да разкрият и доста работи, дело на дру-
гите глухи, но понеже и гражданите понякога
предпочитат да са неми, го отнасят само румън-
ски граждани.

НАХОДЧИВ АРЕНДАТОР ГО Е ЗАКЪ-
САЛ ЗДРАВО С ДЪЛБОКАТА ЕСЕННА
ОРАН, КОЯТО ВЕРОЯТНО ЩЕ ОТЛОЖИ
за по - добри времена. Изловили го, че декла-
рирал 11 парцела незаконно в Брезнишко, и
сега законът обещава да го гони до дупка. Ако
въпросът е само в парцелите - на ръце да го но-
сим тоя фермер. А ако е само той - паметник -
насред полето да му вдигнем. Та нали и децата
знаят, че еврофондовете са затова - да бъда-
т източвани. Арендатор, който не източва фон-
дове, е съмнителен отвсякъде. Значи краде от
държавния бюджет и прикрива далаверата с ев-
ропейски пари. Такъв и в затвора да го вка-
раш, малко ще му е. А нашият човек сега ще
пише обяснения за някакви си 11 парцела,
които и без това едва ли са родили нещо в тая
суша. А и Европа какво се прави на интересна?
Като не иска разни матрапази да и крадат пари-
те, защо ги дава в България? Те да си оправят -
първо проблема с мигрантите, па после да ни
връзват кусур за граовските 11 парцела.

СТАРЕЦ БУДАЛА БИЛ ИЗРАБОТЕН
ДВА ПЪТИ ЗА ЧАС ОТ ПЕЧЕНИ ТЕЛЕ-
ФОННИ ИЗМАМНИЦИ. Първият път измама-
та не сработила на 100 процента, но само след
час мошениците се реванширали и си взели по-
лагаемото. Традиционното мамене с болен род-
нина не хванало дикиш, но повторният опит с
обаждане от полицията се увенчал с колосален
успех. И ето ти  генерален извод - народът все
още вярва на родната полиция,  която го пази
според хита на Веско Маринов. В нейно име е
готов и последните си парици да даде на из-
мамниците. И да се утешава после, че е истин-
ски европеец, който работи почасово, щом са
го изгъбаркали два пъти за час.

Шест месеца затвор
за пернишки апаш

Любомира ПЕЛОВА
След одобрено споразумение, сключено

между Районна прокуратура-Перник и за-
щитата на обвиняемия К., съдът наложи на-
казание в размер на шест месеца „лиша-
ване от свобода“ за извършено от него
престъпление по чл. 196, ал.1. В периода от
23.10.2014 г. до 12.01.2015 г. той откраднал
от различни лица четири броя джанти, че-
тири гуми марка „Дебица“, четири броя та-
сове марка „Ауди“, четири гуми марка
„Goodyear“, гедоре марка „Магнусон“ и
тридесет метра многожилен удължител.
Общата стойност на отнетите вещи възлиза
на 600 лв. К. е осъждан, като изтърпявал
ефективни наказания в условията на зат-
вор.

Междувременно Районна прокуратура –
Трън внесе за разглеждане в съда обвини-
телен акт срещу П.Б. за извършена от него
кражба в сладкарница. През нощта на
22.03. срещу 23.03.2016 г. в Трън, чрез раз-
рушаване на преграда, той откраднал раз-
лични захарни изделия, няколко стека би-
ра и пари, всичко на стойност 125 лв. Дея-
нието е извършено в условията на реци-
див.

Съдят радомирец за унищожаване
и повреждане на автомобил

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец е привлечен като обвиняем за

унищожаване и повреждане на автомобил.
Неприятният инцидент е станал на 22 юли

тази година. Около 3 часа в пернишкия квар-
тал „Бела вода” е бил направен опит за па-
леж на лек автомобил „Опел Корса”, собстве-
ност на местен жител. Колата била полята с
лесно запалителна течност и възпламенена.

За щастие собственикът усетил пламъците
и ги потушил. Органите на реда започнали
разследване и много бързо стигнали до из-
вършителя. Оказало се, че опитът да унищо-
жи возилът е бил извършен от 26-годишния
радомирец С.В. Той не действал обаче сам , а
в съучастие с още двама помагачи.

Радомирецът е с наложена мярка за неот-
клонение „подписка”. Грози го наказание
„лишаване от свобода” до 5 години.

       

Бърз съд за поредните
нагли пияни шофьори

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи производства за шофи-

ране след употреба на алкохол са
започнати в Перник и Радомир.

Около 1 часа миналата нощ в пер-
нишкия квартал „Хумни дол” бил
спрян за проверка лек автомобил
„Мерцедес”, управляван от 32-го-
дишния перничанин М.Д. При из-
пробването му с техническо средс-
тво за алкохол, уредът отчел 1,35
промила. Взета му е кръвна проба
за химичен анализ и е задържан за
24 часа с полицейска мярка.

В земенстото село Калотинци пък
пътни полицаи проверили товарен
автомобил „Мерцедес”, шофиран от
56-годишният Ц.Б. от село Дивля.
Алкохолната му проба се оказала
положителна – 2,09 промила. Взета
му е кръвна проба и е задържан за
24 часа.

Любомира ПЕЛОВА
Жител на Радо-

мирско е измамен
със сумата от 1000
лева.

Н е и з в е с т н и т е
към момента извър-
шители действали
по старата, но ра-
ботеща схема с пос-
традал роднина. То-
зи път на нея се хва-
нал 79-годишен жи-
тел на радомирско-
то село Стефаново.
Мъж му се обадил
по телефона и зая-
вил, че е пострадал
негов близък и са
необходими пари за
лечението му. Въз-
растният мъж се
усъмнил в думите
му и затворил слу-
шалката. След около

Любомира ПЕЛОВА
Двама румънци

са задържани в
Перник за измами.

До ареста се
стигнало след ка-
то граждани ала-
рмирали в полиция-
та, че на централ-
ния плошад в об-
ластния град два-
ма подозрителни
според тях мъже
събират неправо-
мерно пари. Служи-
тели на Първо ра-
йонно управление

на МВР реагирали
незабавно и на
място били задър-
жани румънски
граждани на 25 и
30-годишна въз-
раст. Чужденците
се представяли за
глухонеми и съби-
рали пари от име-
то на българска
благотворителна
организация.

До момента са
подадени две жал-
би от потърпев-
ши жени, които им

Измамници от Румъния
се правят на глухонеми

дали съответно
два и осем лева.
Най-вероятно има и
други пострадали,
които могат да по-
дадат жалби в Пър-
во районно управле-
ние на МВР. Чужден-
ците са задържани
за срок от 24 часа с
полицейска мярка.

Започнато е досъ-
дебно производс-
тво под ръководс-
твото на Районна
прокуратура - Пер-
ник.

половин час се оба-
дил друг човек, кой-
то се представил за
служител на поли-
цията и поискал съ-
действие от пен-
сионера, за залавяне
на хората, опитали
се да го измамят.
Мнимият полицай
помолил лековерния
старец да събере
колкото пари има и
да ги остави до пъ-
тен знак на пътен
възел „Марина бара”
в Перник и да чака
около час и полови-
на на разстояние
от 3 километра, къ-
дето да му бъде
върната сумата. Та-
ка, след като мина-
ло договореното
време, радомире-

цът разбрал, че е из-
мамен и подал сиг-
нал в полицията.

Образувано е до-
съдебно производс-
тво и работата
продължава.

От МВР апелират
към гражданите, да
не се доверяват на
случайни хора и да
бъдат бдителни,
преди да предприе-
мат каквото и да
било. Да се обадят
на близки и роднини
за съвет и разбира
се на тел. 112, кое-
то би спомогнало за
установяване на из-
вършителите. Да
не се проявяват ле-
коверие, доверявай-
ки се на телефонни
«събеседници».

Телефонни измамници се
представят за служители на ЧЕЗ

Силвия ГРИГОРОВА
Нов опит за измама, в който се злоупотребява с името на ЧЕЗ,

разкриха клиенти на дружеството. Измамници се обадили по те-
лефона на жителка от София, представили се за служители на
ЧЕЗ и след кратък разговор, в който показали, че знаят нейния
адрес и други лични данни, я уведомили, че синът й е претърпял
токов удар. Жената обаче изразила съмнение и те прекратили
разговора.

„Невъзможно е служители на ЧЕЗ да се обаждат с информация
за пострадал човек. Очевидно е, че става дума за опит за изма-
ма. Използвам случая, за да подчертая, че по никакъв начин, по
никакъв повод, служители на ЧЕЗ не събират пари на при посеще-
ние на абонат. Разплащания  се извършват единствено на опреде-
лените за това места  - в пощенските клонове, в касите на „Изи
пей“ и „Фаст Пей“ е-Пей и по банков път“, заяви Димчо Станев,
директор „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ България.

ЧЕЗ призовава при съмнение за злоупотреби, корупционни
практики и други нередности, в които се злоупотребява с името
на компанията, да се подават сигнали в МВР. Всеки служител на
ЧЕЗ е длъжен при поискване да се легитимира със своята слу-
жебна карта, която съдържа трите имена, длъжността и снимка.
На гърба й има телефонен номер, на който клиентите могат да
проверят самоличността на служителя. При отказ  да се предоста-
ви картата, потребителят има право да поиска съдействие от поли-
цията.

С цел по-голяма сигурност на личните данни и защита от въз-
можни измами компанията съветва клиентите да използват еле-
ктронна фактура. Тя е по-сигурен, по-удобен и по-защитен ва-
риант на хартиения носител, от който злонамерени лица биха мог-
ли да събират лични данни.


