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Община Перник засега няма да купува нови контейнери

Св. свщмчк
Панкратий,

еп.
Тавроменийски

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

Мирис
на бой

Родната полиция ни пази
многофункционално. Или тя ще бие, или нея
ще я бият. Така се утвърди в съзнанието
на народа схемата, че където има полицай,
мирише на бой.

Ама и на народа не може да му се угоди.
Когато полицията млати, обвиняват я ед-
ва ли не в тероризъм, мародерство, всев-
ластие и разюзданост. Когато кротко слу-
ша как я псуват и ритат, отново е на „под-
съдимата скамейка” заради мекушавост,
слабодушие и нефелност. И ето ти разми-
съл за реформата – какъв да бъде българ-
ският полицай? На какви критерии да отго-
варя , че хем да не бие невинни, хем него да
не го бият невинен? Може ли това ведомс-
тво да е силово и да има обноските на лю-
безна офис секретарка в изпитателен срок?
Който може да намери средното сечение
между нападението и отбраната, да ходи
при министър Бъчварова и да пише новата
стратегия за справяне с престъпността.

Иначе не е лошо като чуеш, че идва поли-
ция, да се готвиш за шамари. И камерата на
телефона да си включиш, естествено. Що-
то нещата отиват натам на мястото на
уволнените силоваци от МВР да назначат
граждани с меки обноски, а защо не и с меки
китки.

Валентин ВАРАДИНОВ

Силвия ГРИГОРОВА
Проблемът с недос-

тига на кофи за смет
беше поставен отново
на дневен ред от кме-
товете от община
Перник на редовната
месечна среща. Кме-
тът на Църква- Румен
Петров заяви, че в
квартала са необходи-
ми поне още толкова,
колкото има в момента
бобри. Другият проб-
лем, който той поста-
ви е, че не във всички
улици се почистват
съдовете за смет. Съ-
щият проблем поста-
ви и кметът на Бела во-
да- Стефан Кирилов. „В
момента се събира бок-
лукът от 5-6 улици, а
от над 30 не се събира,
как няма да има нерегла-
ментирани сметища”,
заяви Кирилов. Според

него, ако кметовете по-
лучават от голямата
община поне по 1000-
2000 лв на месец, те са-
ми ще успеят да си нап-
равят организацията и
да си почистват нерег-
ламентираните смети-
ща и няма да се налага
общината да оказва съ-
действие. За  нерегла-
ментирано сметище в
коритото на река
Струма, констатира-
но при проверка от Ре-
гионалната инспекция
по околната среда и во-
дите се оплака кметът
на Църква-Румен Пет-
ров. Той заяви, че РИОСВ
му е издала предписание
за премахването на сме-
тището и не го ли из-
пълни ще му бъде нало-
жен акт.

Кметът на Мещица-
Деян Станимиров ала-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

160-330

Информационен всекидневник

„Социално подпомагане” в
Перник няма да стачкува днес

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

СТР.11

СТР.2

СТР. 12

ÍßÌÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÀ
ÑÅ× ÊÐÀÉ ÍÎÅÂÖÈ

ÏÚÐÂÀ ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ ÍÀ
ÎÒÁÎÐÀ ÍÀ “ÌÈÍÜÎÐ”

ÍÎÂ ÕÐÀÌ ÃÐÀÄßÒ
Â ÁÀÒÀÍÎÂÖÈ

„В колектива няма
индикации и не знам
да има организации в
колектива за включ-
ване в обявената на-
ционална стачка
днес” – това каза ди-
ректорът на перниш-
ката структура на
„Социално осигурява-
не” Илияна Кован-
джийска. Тя допълни,
че е информирана за

готвените стачни дей-
ствия в страната, но
не може да каже дали в
нея ще се включат ма-
сово дирекциите, как-
то се твърди в инфор-
мационния поток.

За днес от национал-
ния  синдикат на адми-
нистративните служи-
тели Подкрепа органи-
зират едночасова ефе-
ктивна предупредител-

на стачка на работе-
щите в дирекциите
„Социално подпомага-
не”. Основните иска-
ния на стачкуващите
са за по-добри условия
на труд, по-високи зап-
лати и осигуряване  на
по добра техника. Към
Агенцията на нацио-
нално ниво работят
4700 човека, разпреде-
лени в 147 агенции. 

рмира, че половината
от кофите за смет тип
„Нева” са за бракуване.
„До момента при мен са
постъпили 82 молби за
нови кофи.

Седем кражби на ток
засечени за ден

Любомира ПЕЛОВА
Седем кражби на ток са установени в

Перник само за ден. Сигналите в полиция-
та са подадени във вторник от служители
на електроразпределителното дружество.
Органите на реда, заедно с ел.техници
проверили два адреса на улица „Софий-
ско шосе” и един на улица „Младен Стоя-
нов” в пернишкия квартал „Изток”. Уста-
новени са неправомерни присъединява-
ния към електрическата мрежа общо на 7
апартамента. Направени са огледи на мес-
топроизшествията и процесуално-следс-
твените действия продължават.

Започнати са и досъдебни производс-
тва.

На страница 2

Променлива
облачност
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Èðåíà Ñîêîëîâà ñå âúðíà îò Áðþêñåë
Губернаторът бе там по покана на Представителството на ЕК
Любомира ПЕЛОВА

Областният управи-
тел на Перник Ирена Со-
колова се върна преди
ден от посещение в
Брюксел. Визитата бе по
покана на Представи-
телството на Европей-
ската комисия в Бълга-
рия и се състоя в дните
от 5 до 7 юли. Целта на
посещението, разходите
по което бяха поети от
Европейската комисия,
бе членовете на делега-
цията да се запознаят на
място с работата и фун-
кционирането на Коми-
сията. В работната
програма на форума бяха
включени актуални евро-
пейски теми, като: бъде-
щето на европейската
интеграция, икономичес-
кото управление на Евро-
пейския съюз, бъдещето
на кохезионната полити-

Пламен Алексиев с обръщение
към радомирци
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на община Радомир Прамен Алексиев
наскоро излезе със специално обръщение към
своите съграждани. „Преди почти четири години,
започвайки работа заедно с екипа си в община
Радомир се сблъсках със създадената безсто-
панственост, безхаберие и безпътица. Днес се
опитват да ми вменят вина за неосъществени пла-
нове и проекти, които са опорочени още при съз-
даването си” се казва в обръщението на градона-
чалника, направено към съгражданите от страни-
ците на Фейсбук. „Нашите усилия правят, въпреки
трудностите, нещата в града ни да се случват. А то-
ва, че те се случват не по начина, който някой ис-
ка да се случат, това е негов проблем, а не на хо-
рата от общината. Дали съм се справил ще решат
гласоподавателите, а оценките на някои личности
по форумите, криейки се зад анонимността, показ-
ват само тяхната злоба и неграмотност. Никога не
съм спирал хората да изказват своето мнение,
особено сред съпартийците и съмишлениците ни.
Свободата да мислиш и да казваш какво мислиш
е изконно човешко право и се радвам, когото чу-
вам критики и спорове. Против съм само срещу
подмолното лицемерие и срещу подлеците, които
вкарват своите думи в чуждите уста, а привидно
показват подкрепа и приятелство. Работата ни е
обществена. Това ни задължава да бъдем достой-
ни, открити и смели” завършва посланието на ра-
домирския кмет към неговите избиратели.

В Радомир пръскат
срещу бълхи и комари

Любомира ПЕЛОВА
Общинската управа в Радомир започва пръска-

не срещу бълхи и комари след обявена процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Услуги по дезинсекция на бълхи и комари /ларви
и имаго/, дезакаризация /борба и унищожаване на
кърлежи/ и дератизация /борба и унищожаване на
гризачи/ на територията на община Радомир с под-
ходяща техника и препарати”. Стойността на по-
ръчката е 50 000 лв. Ще бъдат третирани с препа-
рати около 10 025 декара в общината. Пръскането,
което започва, ще се осъществява през нощта и
няма да навреди на ежедневието на местните хо-
ра. За сметка на това така здравето им няма да бъ-
де подложено на риск заради ухапвания от инсек-
ти.

Боклуците разбуниха...

Не знам какво да отговоря на хората. Като нямат ко-
фи, си изхвърлят боклуците където им падне и не мога
нищо да им кажа”, оплака се Станимиров.

Темата за нерегламентираните сметища разгорещи
страстите на срещата. Повечето от кметовете сподели-
ха, че трудно може да се хванат виновниците за създа-
ването на нерегламентираните сметища. Това накара
зам. кмета по строителството- Владислав Караилиев да
избухне заявявайки :”Кажете ми има ли някой кмет,
който за изминалите 7 месеца да е санкционирал нару-
шител, че не си изхвърля боклука на определените за-
това места. Аз ще ви кажа-няма. Знам, че идват избори.
Но искам да ви уверя, че ако санкционирате поне един
човек, може около него десетина да ви се сърдят, но
поне 100 човека ще ви приветстват затова, че правите
нещо и сте решили да сложите ред във вашето населе-
но място”. Кметът на Перник напомни, че преди повече
от месец-два е възложил със заповед на кметовете и
кметските наместници да санкционират нарушителите.
„Вие сега прехвърляте ангажимента по изчистването
на сметищата върху общината, при положение, че сте
там, на място. Това е некоректно”, възкликна Иван Ива-
нов. По отношение на борбите той заяви, че общината
на този етап не е в състояние да задели още средства
за закупуването на нови. Затова кметовете и кметските
наместници трябва да си направят организация и с на-
личните съдове да се справят за сега.

 Що се отнася до това, че сметосъбиращата фирма не
извозва строителни и едрогабаритни битови отпадъци,
Караилиев информира, че заделените 60 000 лв. от об-
щината за извозването на тези отпадъци са свършили
и трябва да се обяви нова процедура. „Това извозване
ни излиза много скъпо, при положение, че плащаме на
сметосъбираща фирма. Затова трябва на всяка цена да
сложим ред с тези нерегламентирани сметища”, заяви
кметът на община Перник.

Няма незаконна сеч в
землището на село Ноевци

Силвия ГРИГОРОВА

Зоя ИВАНОВА
Почти двойно са

намалели заболелите
от заразни болести
на територията на
пернишка област за
миналата седмица,
сравнено с предход-
ния седемдневен пе-
риод – съобщават
от регионалната
здравна инспекция.  -
Регистрирани са об-
що 14 случаи на за-
разни заболявания,
при 25 за предходна-
та седмица. От гру-
пата на капковите
инфекции регистри-
раните случаи са
следните: Варицела –
10 случаи: от гр. Пер-

ник 8 случаи и 2 слу-
чая от гр. Радомир.
По категории случаи-
те са класифицирани
като 8 вероятни и 2
потвърдени. Откло-
нение от предходна-
та седмица /-5/. -
Скарлатина – 1 слу-
чай от гр. Перник. По
категория случаят е
класифициран като
потвърден.  От гру-
пата на чревните ин-
фекции са регистри-
рани съответно: - Ен-
тероколит – 3 слу-
чая : 2 случая от гр.
Перник и 1 случай от
гр. Радомир. По кате-
гории случаите са кла-
сифицирани като ве-

Намаляват болните
от заразни болести

Във връзка с появила се информация в
медиите за „Поголовна сеч в село Ноев-
ци, от ръководството на Югозападното
държавно предприятие в Благоевград ни
информираха за резултатите от извърше-
ната веднага съвместна проверка в този
район.

Още същия ден, по разпореждане на
директора на ЮЗДП- Благоевград, в те-
риториалния обхват на което е и „Дър-
жавно горско стопанство Брезник”, е из-
вършена спешна съвеместна проверка. В
нея са взели участие Регионална дирек-
ция по горите- Кюстендил,ЮЗДП и ДГС
„Брезник”. Проверката е направена как-
то по документи, така и на терен. „Бяха
проверени 6 обекта в държавни горски
територии в близост до землището на се-
ло Ноевци, община Брезник. Заключе-
нието на проверяващите е, че не са уста-
новени нарушения при провеждането на
сечите във въпросните обекти, в които се
извършват както санитарни, така и от-
гледни и възобновителни сечи”, уверяват
от ЮЗДП.

От държавното предприятие поясняват
още, че са направени предписания за по-
чистване на сечище в един от подотдели-
те и очертаване на площите на временен
път за извозване на дървесина.

Във връзка с повишения обществен ин-
терес към дейностите, които се извър-
шват в горите и с цел коректно, обектив-
но и професионално представяне на ин-
формацията, Югозападното държавно
предприятие уверява, че има готовност
да съдейства винаги и по всяко време с
експертно мнение и коментар по всички -
въпроси, които представляват интерес за
обществеността.

роятни. Отклонение
от предходната сед-
мица /+1/. Няма регис-
трирани случаи от
групите на вирусни-
те хепатити и тран-
смисивните инфек-
ции.

За миналата седмица
 са регистрирани об-
що 29 случая на остри
респираторни забол-
явания и грип  /при 24
за предходната седми-
ца/. Заболеваемост –
30.12 %oo, при средна
за страната 29.83
%oo. През седмицата
инспекторите на РЗИ -
Перник са извършили
171 проверки по Зако-
на за здравето. 

Топлоенергията, произвеждана от „Топлофикация
Перник”, поевтинява със 7.30 лева за мегават час

Силвия ГРИГОРОВА
Топлинната енергия, която „Топлофикация Перник” предлага на

абонатите си поевтинява. Добрата новина дойде от ръководството на
топлофикационното дружество. От там информираха, че с Решение
от 30.06.2015 г на Комисията за енергийно и водно регулиране, счи-
тано от 01.07.2015 г., се утвърждават нови пределни цени на топлин-
ната енергия и се определят преференциални цени на електрическа-
та енергия от комбинирано производство.

Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител горе-
ща вода, без ДДС е 61,47 лв. за MWh. За сравнение ще посоча, че до
сега цената на топлинната енергия беше 68.77 лв за  MWh,. Това ще
рече, че топлоенергията поевтинява със 7.30 лв за един мегават час,
което ще рече с над 10%.

Въпреки поевтиняването на топлинната енергия, с оглед на иконо-
мическата обстановка в страната, понижените доходи на население-
то и с цел повишаване на събираемостта на задълженията за консу-
мирана топлоенергия от битовите абонати, „Топлофикация Перник
продължава да предлага отстъпки за битовите си абонати. Клиентите,
които нямат никакви просрочени задължения, получават отстъпка
13.7%. Клиентите, които имат просрочени задължения до шест месе-
ца назад, получават отстъпка от 3.7%.

От ръководството на „Топлофикация Перник” напомнят, че тези от-
стъпки не се прилагат при клиенти с просрочени задължения, за кои-
то са образувани съдебни и изпълнителни производства, както и при
такива с блокирана сметка. Това са абонати,  които са подготвени за
образуване на съдебно производство. 

ка, специфичните препо-
ръки за България в рам-
ките на Европейския се-
местър, ролята на регио-
ните за развитието на
ЕС и др. 

В личния си профил във
фейсбук-мрежата Соко-
лова написа:”Регионална
политика и трансатлан-
тическата търговия ЕС -
Америка; Социална поли-
тика и политика на раз-
витие на селските райо-
ни; Управление на кризи и
предотвратяване на
бедствия и политика на
миграцията. Това са мал-
ко от темите, които са
част от нашия дневен
ред и от дневния ред на
Европа, които обсъждах-
ме и дебатирахме.”

В началото на седмица-
та група от общински по-
литици от ПП ГЕРБ от
различни региони на Бъл-

гария проведоха работна
среща със заместник-
председателя на Европей-
ския парламент и евроде-
путат от Баден-Вюр-
темберг Райнер Вийланд
и българския евродепу-
тат от ГЕРБ Ева Пауно-
ва в Европейския парла-
мент в Страсбург. Сре-
щата се проведе в рам-
ките на петдневно ра-
ботно посещение на гру-
пата във федерална про-
винция Баден-Вюртем-
берг, Германия. Организа-
тор на посещението е
фондация Конрад Аде-
науер в сътрудничество
с двамата евродепута-
ти.

Г-н Вийланд определи по-
сещението като уникал-
на възможност за българ-
ските политици. Според
него това е новаторски
проект, който може да се

превърне в бъдеща тра-
диция. Той коментира, че
за да бъдеш политик е
необходимо да обичаш хо-
рата, а именно предста-
вителите на местно ниво
са най-близо до тях всеки
ден. Г-жа Паунова акцен-
тира върху ролята на
местното управление при
усвояването на европей-
ските фондове. Благода-
рение на европейските
средства множество бъл-
гарски градове подобриха

своя облик и продължават
да работят за непрекъс-
натото повишаване на
стандарта на живот на
своите граждани. Затова
е важно на изборите през
октомври ГЕРБ да спечели
максимален брой кмето-
ве и общински съветници,
допълни тя.

Преди седмица на посе-
щение в Брюксел бяха и 30
кметове на общини, из-
брани с бюлетината на
ПП ГЕРБ.

от страница 1
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Едва ли обаче ще се стигне до общи кандидатури за кмет с БСП

Европа отпуска средства
за благоустройство

 на градския парк в Перник
Силвия ГРИГОРОВА

Зоя ИВАНОВА
Партия АБВ ще из-

лезе със свои листи за
общински съветници
във всички общини на
Пернишка област –
това каза в Перник ли-
дерът на АБВ Георги

Инж. Емил Костадинов
ще е кандидатът от ГЕРБ
за кмет на квартал Изток

Зоя ИВАНОВА

Електронна книга показва
емблематични местности

страни може да се
търсят компромиси и
да се излезе с общи
кандидатури в ляво.
Проблемът е, че това
което се вижда от по-
ведението на БСП не
предполага голям оп-
тимизъм. Такъв диа-
лог можеше да има ус-
пех преди да се об-
явят кандидатурите.
БСП обявиха кандида-
тите си за кметове в
някои общини в Пер-
ник, което е ясен
знак,че са решили как
да участват в избо-
рите.

На национално ниво
обаче има близо 40 об-
щини в които АБВ и
БСП ще подкрепят ед-
на кандидатура. За
жалост поне на този
етап подобно нещо не
се очертава на тери-
торията на Пернишка
област. 

Зоя ИВАНОВА
МГЕРБ-Перник пред-

стави  електронна
книга с емблематични
за Област Перник мес-
тности и паметници
на културата.  Всички
те бяха подбрани от
жителите на облас-
тта посредством
инициативата „Опоз-
най родината“.  Мла-
дежката структура
даде възможност на
всеки желаещ да се
включи в нея,  като
изпрати снимка с
кратко описание на
забележителността, 
нейното местополо-
жение,  както и данни
за подателя. Част от
снимките бяха групи-
рани и представени
под формата на еле-
ктронна книга. Офи-
циални гости на цере-
монията по представ-
янето й бяха народ-
ният представител и
областен координа-
тор на ГЕРБ-Перник д-
р Вяра Церовска, орга-
низационният секре-
тар на местната
структура Владислав
Караилиев, зам.-кме-
тът на Радомир Люб-
ка Димитрова, предсе-
дателят на групата
общински съветници
от ГЕРБ-Перник Миле-
на Миланова, както и
членове на МГЕРБ-Пер-
ник. „Младежката
структура на ГЕРБ-
Перник е мощен  гене-
ратор на позитивни
идеи. Инициативата
„Опознай родината“
дава шанс на всички
жители на областта

да преоткрият исто-
рическите и култур-
ни ценности на Пер-
ник и да ни напомнят,
че има с какво да се
гордеем“, каза народ-
ният представител
Вяра Церовска. Тя поз-
драви младежите за
поредната успешна
инициатива и им по-
жела да продължават
да са все така креа-
тивни и да не заб-
равят, че бъдещето
на страната ни е в
техните ръце. „ПП
ГЕРБ залага изключи-
телно много на млади-
те хора. Те са умни и
мотивирани и ние
вярваме, че те са бъ-
дещите успешни лиде-
ри, които ще водят 
България по пътя на
просперитета“, под-
черта Церовска.  Об-

всички общини в об-
ластта.

Това предполага, че
може да има съвмес-
тни кандидатури с
други леви партии и
да се излезе с кандида-
тури от името на
коалиция.  Може да се
подкрепят и други
кандидатури, които
изповядват полити-
ка, която е близка до
АБВ. Тези опции ще ва-
жат най късно до края
на месеца, преди да се
излезе във ваканцион-
ния месец август.

Георги Първанов ко-
ментира и евентуал-
ното общо излизане
на кметските избори
с БСП. Той каза, че от-
давна е подал ръка за
съвместни разговори,
каквито обаче не са се
състояли. Когато има
конструктивен диа-
лог между двете

Първанов. В момента
в партията се рабо-
ти активно за офо-
рмяне на предизбор-
ните послания към хо-
рата, които трябва
да бъдат свързани и с
конкретни ангажимен-

ти към хората по мес-
та. Георги Първанов
беше категоричен, че
в посланията трябва
да има повече конкре-
тика, да бъдат разби-
раеми за хората, да се
вързват с конкретни-
те проблеми на съот-
ветните общини и ре-
гиони. Посланията
трябва да са без кли-
шета, без познатите
лозунги.

АБВ има своите но-
минации за всички об-
щини, но не бърза да
ги обявява публично.
От партията преди
време заявиха, че има-
т готовност за коа-
лиционно партньорс-
тво  в рамките на
п р о с т р а н с т в о т о
ляво-център и с всич-
ки конструктивни си-
ли , с които би могло
да се работи за бъде-
щето на Перник и на

ластният координа-
тор на МГЕРБ-Перник
Денислав Захариев об-
ясни, че така изгот-
вената книга ще бъде
публикувана на фен
страницата на МГЕРБ
Перник. „За нас е от
голямо значение, че
постигнахме много
широк отзвук на ини-
циативата. Получих-
ме десетки фотогра-
фии и смятаме, че в
електронната книга
са показани някои от
най-интересните за-
бележителности на
област Перник“, каза
още Захариев. Той до-
пълни че МГЕРБ-Пер-
ник планира в близки-
те месеци да направи
втора подобна ини-
циатива, включваща
важни исторически
личности.

Започва благоустрояването на градския
парк в Перник. Това става възможно,

след като започна реализацията на нов
обект, който е част от проекта на Община
Перник „Зелена и достъпна градска среда,
гр. Перник“. Стойността на проекта за об-
новяване на част от градския парк е за над
388 091,04 лв. След завършването на обе-
кта се очаква значително да се подобри из-
гледа на градския парк в района на Ста-
диона.

Предвидено е да бъдат обновени част от
алеите в парка, както и да се изградят нови
такива и се осигури допълнително място за
отдих на хората. Също така ще бъде изгра-
дено енергоефективно осветление, а се
планира и изграждането на зелен паркинг
от тревобетонни елементи.

Официалната церемония по първата коп-
ка на обекта в парка ще направи кметът
на община Перник-инж. Иван Иванов на
10.07.2015 г. от 10 часа. На церемонията са
поканени да присъстват и представители
на местната  и държавната власт. След це-
ремонията е предвидена и конференция -
по проекта в залата на Община Перник.

Припомняме, че проектът „Зелена и дос-
тъпна градска среда, гр. Перник“ се осъ-
ществява с финансовата подкрепа на Опе-
ративна програма „Регионално развитие
2007-2013“, като се съфинансира и от дър-
жавата, и Община Перник.

Общата стойност на проекта е 5 386
780.42 лв.

 

Политическа партия ГЕРБ ще заложи на млад ек-
сперт като кандидатура за кмет на кметство Изток в
Перник. Това е инж. Емил Костадинов. Той е на 29
години, главен експерт в „Областно пътно управле-
ние“ , отдел „Инвестиционно ремонтни-дейности”
към Агенция „Пътна инфраструктура“.  Завършил е
ВТУ „Тодор Каблешков“ в София със специалнос-
тите „Транспортна техника и технологии“ , „Автома-
тизирано проектиране в машиностроенето“  и „Ико-
номика на транспортната фирма“.Член е на екипа
за управление на АМ „Люлин“ и АМ „Струма. Трудо-
вата му кариера е започнала в Пътно управление
Перник. Признава, че познава много добре пробле-
мите на квартал Изток, където е роден и живее.
Знае какво тревожи хората. „Смятам, че има въз-
можност Изток да се превърне в предпочитано
място за живеене. Настоящата администрация не
предприе нищо през последните 4 години, за да ре-
ши някои от най-наболелите проблеми на квартала.
Не очаквам да е лесно, но знам че бих могъл да се
справя с това предизвикателство. Когато дойде мо-
мента ще представя своите приоритети пред перни-
чани и се надявам те да ми дадат своето доверие” –
категоричен е Костадинов.

Кръгла маса против
насилието срещу жени

Зоя ИВАНОВА
ЖГЕРБ-Перник организират кръгла маса на тема

„Добрите практики срещу домашното насилие и на-
силието срещу жени“. Събитието ще се състои на 9
юли /четвъртък/  от 17.30ч. в ресторант „Двореца“ ,
Малък салон. Инициативата ще премине под мотото
„Достатъчно- Ти не си сам (а)“. В кръглата маса ще
вземат участие представители на фондация „Пулс“
и психолози с опит в преодоляване на последс-
твията от домашното насилие. В събитието ще се
включи и председателят на ЖГЕРБ Ирена Соколо-
ва. ЖГЕРБ-Перник канят всички желаещи да спо-
делят своя опит и да вземат отношение по темата.

Учителите на обучение по
религия от септември 

Виктория СТАНКОВА 
От септември и учителите ще се обучават. Възпи-

тателите от детските градини и учителите от основни-
те класове започват курсове по религия. Това съоб-
щи председателят на Синдиката на българските учи-
тели Янка Такева след среща с патриарх Неофит. 

Духовният глава на България Негово Светейшес-
тво патриарх Неофит заедно с председателя на
КНСБ Пламен Димитров и с Янка Такева са обсъдили
възможностите за въвеждане на задължително изу-
чаване на подобен предмет в българските училища. 

Преквалификацията е организирана от КНСБ и
Българската православна църка (БПЦ), като целта е
преподавателите да бъдат въведени по-обстойно в
духовната материя. 

“Първоначално в курсовете ще се включат учите-
ли до 4-ти клас, а от април тази възможност ще имат
и техните колеги по история и философия, които въз-
питават по-големите деца”, обясни Такева.
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Създадава се и нова уредба, касаеща чуждестранни съдебни решения

Одобриха отчета на НЗОК за
миналата година

Зоя ИВАНОВА

Любомира ПЕЛОВА
За защита на всички

страни в производс-
твото по принуди-
телното изпълнение
се предлагат промени
в цялостната уредба
на изпълнителния
процес в ГПК, съобщи-
ха от правителстве-
ната информационна
служба. Кабинетът
одобри и предлага на
Народното събрание
да приеме проект на
Закон за изменение и
допълнение на Граж-
данския процесуален
кодекс. Промените са
концентрирани върху
две основни теми –
цялостно усъвър-
шенстване на уредба-
та на изпълнително-
то производство и
създаване на уредба
за признаване и допус-
кане до изпълнение на
чуждестранни съдеб-
ни решения за из-
дръжка.

В законопроекта са
заложени по-големи
гаранции за защита
на интересите на
страните в произ-
водството по граж-
данските дела, като
същевременно се от-
страняват редица
причини за забавяне и
неефективност на
принудителното из-
пълнение. Въвежда се
изискване за спазване
на принципа за аде-
кватност и съразмер-
ност на правната
принуда в изпълни-
телния процес, така
че да не се стига до
излишно блокиране на
дейността на длъж-
ника, каквито случаи
се срещат в практика-
та, водещи включи-
телно до невъзмож-
ност да се заплащат
договорени доставки
и заплати на работни-
ци и служители. Раз-
ширява се възможнос-
тта на длъжника да
оспорва действията
на съдебния изпълни-
тел в хода на процеса,
въвежда се изискване
за задължително наз-
начаване на вещо лице
при оценка на имущес-
тво с по-висока стой-
ност, както и други
мерки, насочени към
постигане на справед-

лива и максимално ви-
сока цена при публич-
ната продан. Създава
се по-добра защита на
несеквестируемия до-
ход, въвеждат се и ре-
дица гаранции срещу
злоупотреба от стра-
на на взискатели и съ-
дебни изпълнители.

Наред с това, нова-
та редакция на чл.
450а ГПК създава ус-
ловия за ефективно
въвеждане на еле-
ктронните запори
върху вземания по
сметки в банка, което
не само ще увеличи
ефективността на
производството, но
многократно ще нама-
ли таксата на това
действие по изпълне-
нието. За целта в пре-
ходните разпоредби
се предвижда задъл-
жение за министъра
на правосъдието в 3-
месечен срок от вли-
зане в сила на закона
да издаде наредба за
изграждане на унифи-
цирана среда за обмен
на електронни запори.

Измененията в чл.
427 имат за цел да от-
странят проблемите,
възникващи във връз-
ка с подсъдността в
и з п ъ л н и т е л н о т о
производство, както
и да създадат сигур-
ност и предвидимост
не само за длъжници-
те при образуване на
изпълнителните дела,
но и за всички заинте-
ресовани страни. Тек-
стовете кореспонди-
рат с уредбата на
подсъдността в иско-
вото и заповедното
производство, като
насочват изпълни-
телните дела освен в
районите, където ще
се осребрява имущес-
твото, и там, където
реално се намира
длъжникът. Предлага
се също и допълни-
телната защита в
случай на неплатени
възнаграждения и
обезщетения за рабо-
та.

С цел разширяване
на възможностите за
доброволно издължа-
ване, съответно – и
запазване на имущес-
твото на длъжници-
те, се предлага намал-

яване на първоначал-
ната доброволна
вноска, с внасянето
на която длъжникът
може да поиска спира-
не на изпълнението,
от 30 на 20 процента
от задължението.

При определяне на
началните цени на
продажбите на вещи
в изпълнителното
производство се въ-
вежда правилото за
задължително назна-
чаване на вещо лице
за вещи на стойност
над 5000 лв., МПС, ко-
раби и въздухоплава-
телни средства. За
имущество на по-нис-
ка стойност назнача-
ването на вещо лице
зависи от волята на
страните или според
необходимостта от
специални знания.
Предвижда се всяка
от страните да може
оспори цената на вещ-
та към определянето
й и да поиска нова оце-
нка с назначаване на
вещо лице. Предлага
се увеличение на на-
чалната цена от 75 на
85 процента от стой-
ността на вещта.

Същевременно се
предлага удължаване
от една на две седми-
ци на срока, в който
купувачът е длъжен
да внесе предложена-

Кабинетът одобри отчета за изпълнението
на бюджета на НЗОК за 2014 г. В хода на
бюджетната година периодично са анали-
зирани състоянието на разплащанията с
договорните партньори - изпълнители на
медицинска и дентална помощ, степента на
усвояване на утвърдените средства по ви-
дове здравноосигурителни плащания и
прогнозите, съответно за неусвоени или за
недостиг на средства по бюджета на
НЗОК. Във връзка с очерталите се тенден-
ции и очаквания и с цел осигуряване на
всички видове здравноосигурителни пла-
щания, през годината са извършени проме-
ни по бюджета на НЗОК.

В Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г.
са заложени приходи и трансфери в раз-
мер на 2 823 110 хил. лева и разходи и
трансфери в размер на 2 823 110 хил. лева.
С последвалите изменения приходите и
трансферите са увеличени с 225 000 хил.
лева., а разходите и трансферите – с 325
000 хил. лева. Утвърдено е и отрицателно
бюджетно салдо в размер на 100 000 хил.
лева.

В приходната част увеличението е в раз-
мера на здравноосигурителните приходи,
където са добавени допълнителни трансфе-
ри от централния бюджет в размер на 225
000 хил. лева. В разходната част увеличе-
нието е в размера на здравноосигурител-
ните плащания, в т. ч. за лекарствени про-
дукти за домашно лечение и диетични хра-
ни за специални медицински цели – с 25
000 хил. лв., с 10 000 хил. лв. за медицин-
ски изделия, прилагани в болничната меди-
цинска помощ, с 40 000 хил. лв. за лекарс-
твена терапия при злокачествени забол-
явания и с 250 000 хил. лв. за болнична ме-
дицинска помощ.

През годината 76 551 хил. лв. от средс-
твата, заложени в бюджета за здравнооси-
гурителни плащания и плащания от тран-
сфери от Министерството на здравеопазва-
нето, са отчетени като трансфери съгласно
указания на Министерството на финансите.

Поредната нагла  кражба
остави абонати на ЧЕЗ без

ток за 6 часа
Силвия ГРИГОРОВА

Поредна кражба от съоръжение на ЧЕЗ
остави без електрозахранване в продълже-
ние на 6 часа жители на столичния квартал
Витоша вчера. Неизвестни лица са източи-
ли 300 литра трансформаторно масло на
стойност близо 1000 лв. Общо щетите
вследствие на кражбата обаче възлизат на
22 хил. лв., тъй като след като е източено
маслото трансформаторът аварира и трябва
да се подмени с нов.

Служители на ЧЕЗ са реагирали макси-
мално бързо и са се справили за 6 часа с
отстраняване на последствията от посега-
телството.  За това време е локализиран
проблемът, събрана е аварийна група, дос-
тавено е ново съоръжение, демонтиран е
повреденият трансформатор, монтиран е
новият и е включено електрозахранването.

Подобни кражби нарушават нормалния
ритъм на живот и спокойствието на клиен-
тите, което не може да се компенсира по
никакъв начин. За отстраняване на щетите
се  влагат средства, които в противен слу-
чаи биха могли да се използват за модер-
низиране на мрежата. Все по-често посега-
телствата застрашават или отнемат човеш-
ки животи, като от началото на годината
има 4 смъртни случая на лица, опитали да
откраднат съоръжения на ЧЕЗ.

Въпреки безспорните материални и нема-
териални щети, които нанасят, престъпле-
нията често остават ненаказани. Заплахата
за невинни хора, а не само за извършите-
лите на тези деяния, води до необходимос-
тта от третирането на посегателствата нас
инфраструктурни обекти като престъпления
срещу националната сигурност.

 

Перничани на фестивала в Банско
Виктория СТАНКОВА

„Колкото повече, толкова повече!” – това е максимата и
на Bansko Beat Music Experience, най-яркият фестивал на
хоризонта, в който ще вземат участие и перничани.

Избягай от града и хващай гората, официалното откри-
ване на летния сезон в планината е този уикенд в Бан-
ско. Входът на фестивала е свободен, така че събирай
тайфата ентусиасти и идвай да се позабавляваме здрава-
та – много добра музика, велики артисти, фън зона и как-
во ли още не.

Организаторите от „Бохемия Ентъртейнмънт” съвместно
с Община Банско взеха дръзкото решение да „разчупят”
правилата, да вдигнат адреналина на публиката и да раз-
нообразят музикалното събитие със специална зона за
игри. Те ще се случват по време на DJ-сетовете и паузите
между музикалните изпълнения, като записването за
участие в тях ще се прави предварително. „Стена-
та“ и „360°“ ще се погрижат за покачването на адренали-
на на всички посетители!

Предвидени са „зверски” добри забавления със слак-
лайн и колела, с които ще се реализират различни над-
превари за най-смелите от нас. Ще има и най-разнородни
щандове с много стоки за екстремни преживявания и
фреш бар. Не издаваме повече. 

Най-същественото е видимо за очите и както вече всич-
ки знаят, ще открием лятото със звездните пътешестве-
ници - James Arthur, Mo ‘Kalamity and The Wizards, „череш-
ката” на фестивала Little Dragon, Sam Feldt, Shawn Lee’s
Ping Pong Orchestra, Mo’ Horizons,DJ DESY & Mr. Vagabond,
Миленита, Sensimillianz, Selector Rosen, Jeremy? и Поли
Генова, която освен водещ на събитието, ще изпълни и
някои от любимите песни на публиката.

Споменахме по-рано, че Little Dragon са тазгодишното
откритие на „Бохемия Ентъртейнмънт”. Тяхната история
започва през далечната 1996 г. и продължава до днес.
Почти двадесетгодишната симбиоза си е своеобразен ре-
корд за екип от музикалната гилдия, но ние подразбрах-
ме, че те си имат специални техники за разбирателство –
огромно чувство за хумор, купища талант и няколко кап-
ки магия.

Синоптиците обещават 10 и 11 юли да са ясни и незаб-
равими. Входът на Bansko Beat е свободен.

та от него цена. Цел-
та е да му се даде
реална възможност
да получи банков кре-
дит, за да изплати су-
мата. Това също е
мярка за покачване на
продажните цени в
интерес както на
длъжниците, така и
на взискателите.

Разширява се обхва-
тът на действията
на съдебния изпълни-
тел, които могат да
се обжалват, включи-
телно отказа му да
спре, прекрати или
приключи принуди-
телното изпълнение,
както и отказа да из-
върши нова оценка на
имуществото, кога-
то определената цена
е била оспорена.

Премахва се възмож-
ността за подаване
на множество надда-
вателни предложения
при публичната про-
дан, както и за мани-
пулиране на търгове-
те чрез писмена офе-
рта на нереално висо-
ка цена. Целта е да се
прекрати съществу-
ващата практика над-
давачи да подават
няколко писмени пред-
ложения, едно от кои-
то с много висока це-
на, след което обаче
не внасят цената и
така осуетяват ус-

тното наддаване и
придобиват имотите
на ниски цени.

При уредбата на не-
секвестируемостта
на доходите се съоб-
разява минималният
праг с критерия мини-
мална работна запла-
та, която подлежи на
индексация. Създава
се нов чл. 446а „Несек-
вестируем доход, по-
лучен по сметка в бан-
ка“.

В ГПК се създава
част осма „Особени
правила относно
производството по
граждански дела при
действие на междуна-
родни договори” с
глава шестдесета
„Признаване и допус-
кане до изпълнение на
съдебни решения при
действието на Кон-
венцията за междуна-
родното събиране на
издръжка на деца и на
други членове на се-
мейството“. Целта е
да бъде осигурено
ефективното събира-
не на издръжка за де-
ца и за други членове
на семейството в слу-
чаите, когато задъл-
жението за издръжка
е възникнало в една
държава, а изпълне-
нието трябва да се
осъществи в друга
държава.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 9 юли 2015 г., брой 128/5735/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч
ГАРСОНИЕРИ:

1. Център, ет. 6, ТЕЦ, преустроена - 32 000 лв.
2. Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., таванска стая - 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустроена - 20 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 19 500 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
7. Изток, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ, санирана - 22 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, тх., пл., ТЕЦ, таван, мазе, 60 кв.м - 38 000 лв.
2. Център, ет. 1, ТЕЦ, тер., таван - 49 000 лв.
3. Център, ет. 3, 2 тер., 72 кв.м - 45 000 лв.
4. Център, ет. 3, нова кооп., 74 кв.м, с гараж - 33 000 евро
5. Център, ет. 4, ТЕЦ, тер., таван - 45 000 лв.
6. Проучване, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер., среден - 35 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., среден - 25 000 лв.
8. Изток, ет. 2, тх. ТЕЦ, ПВЦ - 38 000 лв.
9. Изток, ет. 6, 2 тер., лукс ремонт - 33 000 лв.
10. Изток, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер - 31 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., - 32 000 лв.
2. Проучване, ТЕЦ, 2 тер, ремонтиран ПВЦ - 52 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 44 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран - 43 000 лв.
5. Тева, непреходен, 2 тер., ет. 1 - 25 000 лв.
6. Център, ет. 7/н/, ТЕЦ 2 тер., таван, добър вид - 38 000 евро
7. Тева, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 30 000 лв.
8. Ид.ц., ет. 2 ТЕЦ, 2 тер., 98 кв.м
с части от 3 магазина - 53 000 евро
9. Къща, в ниската част над автогарата,
три стаи 70 кв.м, гараж, дв. 212 кв.м - 23 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино ет. 7, ТЕЦ, обзаведена - 140 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Боксониера, кв. Димова махала, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ - 18 000 лв.
2. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
4. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
6. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
10. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
11. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
12.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
13. Къщи и апартаменти в Делта Хил
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
15. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
16. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
17. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
18. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
19. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
20. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
21. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
27. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
29. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
30. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
31. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 2, луксозно обзавеждане - 200 евро
4. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
5. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.
6. Две помещения в кв. Изток, 15 кв.м, 17 кв.м - по 200 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

КЪЩИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:

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

2. Център, ПИ-1903 м2, сменен статут

за производство и обсл. дейности - 45 555 евро

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

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

5. УПИ Изток -4 901 кв.м, на 3 ул.,

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.

2. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.
4. Гарсониера, Център, тх., ет. 1, 38 кв.м, ПВЦ, ремонт - 28 000 лв.
5. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, ПВЦ, ремонт - 27 700 лв.
9. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 
11. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
12. Двустаен, Център, 66 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер - 39 000 лв.
13. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет. 3, 70 кв.м, ремонт - 40 000 евро
14. Двустаен, Проучване, 67 кв.м, ТЕЦ, ремонт, с обзавеждане - 39 900 лв.
15. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 4, 66 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 21 400 лв.
17. Двустаен, Тева, 67 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, 2 тер. - 23 000 лв.
18. Двустаен, Тева, 68 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, подобрения - 26 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
20. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
21. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, тх, ет. 2, , ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 евро
23. Тристаен, Център, тх. ТЕЦ, ет. 1, 87 кв.м - 42 000 лв.
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 44 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин - 33 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро
27. Тристаен, Хумни дол, ет. 1, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.
28. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ПВЦ - 30 000 лв.; 35 500 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1,  ет. 8 - 35 00 лв.; 37 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
32. Тристайни, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.; 42 000 лв.
33. Четиристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 31 500 лв.
34. Мезонет, Изток, ет. 3/4, ремонт - 59 000 лв.

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид.ц., зад хотел Струма, със сменена дограма - 44 900 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
9. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
10. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
11. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

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

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

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван- 52 000 лв.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м,
на много комун. място - 32 лв./кв.м
2. Къща, Център, в ниска част
над Автогарата, 70 кв.м, гараж,
дв. 212 кв.м - 23 000 лв.
3. Къща, над Сладк. коопер., тх.,
пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м - 40 000 лв.
4. Кладница, напълно завършена
нова къща в центъра - 34 000 евро
5. Ковачевци център, къща,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 55 000 лв.
6. Къща, ниска част над Автогарата,
90 кв.м, гараж, вътрешен
санитарен възел - 40 000 лв.
7. Къща, близо до Радомир, луксозна - 39 000 лв.
8. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
9. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
10. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
11. Парцел, в ниската част на автогарата,
със стара къща, и проект за нова виза - 22 000 лв.
12. Парцел, Мещица, 960 кв.м - 18 000 лв.

 КУПУВА:
1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин,
бл. 38, 36, 40
2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Център - до 50 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд
или Ю. Гагарин
5. Гарсониери във всички квартали

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/



Имоти, реклами 7Съперник 9 юли 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 36 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

1.Къща, център, 70 кв.м, дв. 212
кв.м, гараж - 23 000 лв.
2. Къща, ниска част над

Автогарата, 90 кв.м, гараж,
вътрешен санитарен възел - 40 000
лв.

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)М
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.
4. Изток, ет. 3, панел, ТЕЦ, юг, ПВЦ - 24 000 лв.
5. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

- 27 000 лв.

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

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

Наема дългосрочно,
многостаен апартамент с

3 спални, дневна и кухня, спешно.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

Търся сериозна бригада за машинна
мазилка. Постоянна работа и добро
заплащане. - тел.0886436360

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

Търся работа като фадромист или
мотокарист - тел. 0895768206

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

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

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

Продавам гарсониера, Радомир, Цен-
тър, ет:3,средна, юг, с подобрения, 13
000 лв (с коментар), тф: 0898 945 694 и
0988 969 992

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

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

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-
решително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2
200 кв., продажба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.
4, ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена
тер., с алум. дограма, теракот, с обза-
веждане, 19 900 евро /без посредник/ -
тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

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

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

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам
етаж от къща,

ет. 1, 70 кв.м,
+ 20 кв.м, гараж,

кв. Могиличе,
за основен
ремонт

 - тел. 0898/363 357

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

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

Доставям въглища собствен
транспорт из цялата страна
тел. 0896009744

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

Сладури си търсят стопанин.
Изискванията са много да се
галят (поне по 1 - 2 часа на
ден):). Много са игриви. Майка
им лови яко мишки. Котетата се
намират до Перник. Останаха 3.
- тел. 0898660368

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

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

Продавам Велотренажор NEO
в отлично състояние. Цента 110
лв. - тел. 0887414897

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

ФИРМА ТЪРСИ

- КОФРАЖИСТИ,

 - АРМАТУРИСТИ И

 - ОБЩИ РАБОТНИЦИ

-  ТЕЛ. 0898/549 534
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КЕВР обеща по-евтин ток след
законодателните промени

Внесените промени в закона за ене-
ргетиката би трябвало да доведат до
намаляване на предварително пред-
ложените в проекторешението на КЕВР
цени на тока. Това заяви днес пред
журналисти председателят на регула-
тора Иван Иванов, цитиран от БТА. 

Ако има движение на цените в срав-
нение с предложеното от нас реше-
ние, то ще е в посока надолу, ние като
регулатор не само ще оценим напра-
вените предложения, но и за нас би
било много добре, ако се реализира
едно такова понижение на цената, ко-
ментира той. В края на миналия месец
КЕВР реши да преместиначалото на
ценовия период за електроенергията
с месец - от 1 август. Целта бе да бъдат
приети промените в Закона за енерге-
тиката, които да не позволят покачва-
нето на цената на тока, особено за биз-

неса. Там заради такса “обществена добавка” токът можеше да поскъпне с до 20%.Късно вчера
предложенията за промени в Закона за енергетиката бяха внесени от депутати от ГЕРБ и ще
бъдат разгледани утре на извънредно съвместно заседание на комисиите по енергетика и
комисията за наблюдение дейността на КЕВР. Промените предвиждат създаване на Фонд
“Сигурност на електроенергийната система”,в който ще бъдат събирани вноски от всички
предприятия, производители на енергия в размер на 5% от ежемесечните приходи от про-
дадена електроенергия без ДДС. До пето число всеки месец производителите ще трябва
да подават данни за произведената от тях електроенергия, а вноските ще се внасят до 15-
то число всеки месец. Фондът ще трябва да компенсира недостига на обществения дос-
тавчик за изкупуване на енергията от зелените централи, когенерациите и американските
ТЕЦ. Предвижда се фондът да се управлява от седемчленен управителен съвет с предсе-
дател и членове, определени от министъра на енергетиката след съгласуване с министъра
на финансите, министъра на околната среда и водите и производителите на енергия. Във
фонда ще се събират и средствата от продажбата на емисии въглероден диоксид. Минис-
терският съвет с наредба ще определи устройството и дейността на фонда, както и разход-
ването и контрола на средствата в него. Промените предвиждат още НЕК да изкупува
енергия от ВЕИ по преференциална цена само до размера на нетното специфично произ-
водство, определено с ценовото решение на КЕВР, а останалото количество зелена ене-
ргия - по цена за балансиращ пазар. КЕВР ще може също така да определи индивидуални
цени за ВЕИ производители, при които има констатирано разминаване между реалните
инвестиционни разходи и декларираните. Иван Иванов заяви, че не може да коментира
предложенията за промени, докато не бъдат приети, и изрази надежда да бъде поканен
утре от депутатите, за да чуе техните становища. Иванов отново подчерта, че ценовото
проекторешение на регулатора за цени на тока едало равнопоставеност между всички
потребители на електрическа енергия и че нито от страна на правителството, нито от стра-
на на енергийния сектор е имало критики към решението. То е предизвикало единствено
реакция за търсене на вътрешни резерви, които да позволят намаляване на цените, допъл-
ни той. Според Иван Иванов не може да продължи неравнопоставеността в цените между
регулиран и свободен пазар, защото предстои въвеждане на енергийната борса и пълно
либерализиране на пазара на електроенергия. Ако бъдат спазени сроковете, обявени от
председателя на комисията по енергетика Делян Добрев, промените да бъдат приети до 22
юли и публикувани в Държавен вестник на 24 юли, КЕВР ще работи, ако трябва и денонощ-
но, но до края на юли ще обяви ценовото решение. Надявам се то да бъде в интерес на
всички потребители, заяви Иван Иванов.

“КАМ СЪРВИЗ” - ООД - гр. София
гр. София-1415, район “Витоша”, ул. “Орфано” № 4, ет. 1, ап. 3, тел. 0876/876 846

ОБЯВЯВА
На заинтересованите лица и общественост, че има следното

инвестиционно намерение:
“Разработване на находище на строителни материали - доломити в площ

“Ментата”, попадащо в землището на село Друган, община Радомир,
област Перник.

За информация,  становища и мнения - “Кам Сървиз” ЕООД, гр. София,
тел. 0876 876 846 - Николай Стойнев - управител

Успешно завършиха дейностите по проект
„Повишаване компетенциите на администрацията

на община Земен за подобряване
на нейната ефективност“

На 8.07.2015г. в заседателната зала на община Земен се проведе заключителна
пресконференция по проект„Повишаване компетенциите на администрацията на
община Земен за подобряване на нейната ефективност“. Проектът се реализира
по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ²I „
Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14   Договор №
M13-22-35/28.07.2014  г. и е на стойност 84 439,20 лева. Продължителността на
проекта е 12 месеца, считано от 28.07.2014 г. до 28.07.2015 г.

На проведената пресконференция екипът по управление на проекта
подробно представи извършените дейности и постигнатите резултати, като заедно
с това акцентира върху важността на изпълнените дейности и техния ефект върху
общинските служители. С това успешно беше постигната и основната цел на
проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в
администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Заедно с нея успешно бяха постигнати и следните специфични цели:
· Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на

община Земен, чрез обучение в страната;
· Ефективно функциониране на администрацията;
· Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на

квалификацията на служителите в държавната администрация;
· Модерно обслужване от страна на администрацията.

В резултат от изпълнение на дейностите бяха постигнати следните
резултати:

1. Подобряване на знанията и уменията на служителите от Община Земен,
съобразно техните професионални задължения;

2. Повишаване на мотивацията на служителите в Община Земен;
3. Повишаване на ефективността от дейността на  Община Земен;
4. Обучени 4 служители на ръководна дейност в ИПА и получени 4

сертификата;
5. Обучени 4 служители от обща и специализирана администрация в ИПА  и

получени 4 сертификата;
6. Обучени 25 служители по чуждоезиково обучение –английски език и

получени 25 сертификата;
7. Обучени 25 служители по компютърна грамотност - ниво напреднали и

получени 25 сертификата;
8. 25 служители преминали обучение на тема: „Умения за управление на

стреса и управление на времето” и получени 25 сертификата;
9. 25 служители преминали обучение на тема: „Комуникативни и

презентативни  умения ” и получени 25 сертификата;
Повишаването на квалификацията на служителите на общинскa

администрация Земен е непрекъснат процес, който гарантира, че служителите ще
могат да предоставят качествени услуги на гражданите и бизнеса и ще изпълняват
служебните си задължения в съответствие със съвременните изисквания на
глобализация и електронизация във всички аспекти на социалния живот.

Този документ е създаден в рамките на проект «Повишаване компетенциите на
администрацията на община Земен за подобряване на нейната ефективност» по приоритетна

осII “Управление на човешките ресурси”,  Подприоритет 2.2. “Компетентна и ефективна
държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 и регистрационен договор

№ M13-22-35/28.07.2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Земен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

”Самотният бегач” от Борисовата градина с кръв по лицето
МВР разпространи нови кадри на момчето, издирвано във връзка с убийството

на 16-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина. По лицето на младежа
има кръв. Деветокласникът от Националната търговско-банкова гимназия бе
открит на 2 юни мъртъв на пейка в Борисовата градина. Георги бе убит с един
удар от нож в областта на сърцето. На 11 юни от МВР разпространиха видеозапис
и снимки от него на младеж, издирван във връзка с убийството. Момчето е заснето
да тича в продължение на 23 минути по бул. “Драган Цанков” към старата
телевизионна кула. Това се случва малко, след като Георги Игнатов е намушкан. 

От вътрешното ведомство призоваха гражданите за съдействие за изясняване
на самоличността на издирвания.

Въпреки десетките подадени сигнали в МВР след призива на криминалистите,
до момента извършителят на тежкото престъпление не е разкрит. 

От МВР днес публикуваха нови снимки на издирвания “самотен бегач”, на които
се вижда, че по лицето му има кръв. 

Столичните криминалисти отново призоваха гражданите, разпознали
издирвания, да съдействат, за да бъде установена самоличността му.

Сигнали могат да се подават на тел. 112 или в най-близкото районно управление
при гарантирана анонимност.

Приятели и близки на убития Георги пък организират в социалните мрежи среща-
протест на 12 юли в Борисовата градината при езерото “Ариана”. Те призовават
обществото да не забравя за случая и убийството да бъде разкрито, а
извършителят - задържан.

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 27, ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме, че Община Перник

открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на услуги за събиране и извозване на сгурия и едрогабаритни
битови отпадъци от нерегламентирани сметища на територията на Община
Перник

ID 676392 от 08.07.2015г.
Община Перник
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

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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Àíåñòèåâ – ñòàðøè, Åâòèìîâ – ïîìîùíèê â „Ìèíüîð”
16 футболисти се явиха на първата тренировка на отбора

Боби Галчев ще е
капитан на ЦСКА
Сърцатият полузащитник Борис Галчев

ще носи капитанската лента на ЦСКА в
Югозападната “В” група. Футболистът ос-
тана верен на клуба до последно и за това
ще бъде удостоен с честта да бъде лидер
на “армейците”. Решението е взето лично
от Христо Янев и неговите помощници. Д-
ругата опция Александър Бранеков ще ос-
тане втори капитан. Юношата на “червени-
те” се завърна на “Армията” в изкючител-
но труден за клуба момент. За трети капи-
тан е гласен ветеранът Стоян Колев, който
бе прекратил кариерата си. Заради ситуа-
цията в клуба той реши да се завър-
не.Междувременно вчера Янев даде почи-
вен ден на футболистите си. Цялата група
бе на разходка в Рибарица, а след това
всички получиха свободно време. Повече-
то играчи предпочетоха басейна на хотела,
а други се отдадоха на пълен релакс след
изтощителните тренировки от началото на
лагера. Треньорският щаб пък поигра те-
нис на корт. Ивайло Петров - Пифа показа
завидни умения с ракетата.

Тенисистки въстанаха
Няколко от най-добрите тенисистки в

света съзряха тенденциозност в отноше-
нието към тях и оплакването от пъшкането
им на корта. Мария Шарапова, Виктория
Азаренка и Каролине Возняцки се изказа-
ха по темата, която набра скорост послед-
ните дни. Приятелката на Григор Димитров
бе нападната бурно от редица имена в те-
ниса, като някои дори изразиха надежди
тя да отпадне от “Уимбълдън”, за да не я
слушат повече.„Уморих се от тези въпро-
си. Тренирала съм точно до Надал и него-
вите стонове са по-силни от моите, но ни-
кой не го отбелязва“, сподели Азаренка,
която бе критикувана за издаваните звуци
след загубата си от Серина Уилямс.Шара-
пова напълно игнорира въпросите на тази
тема: „Няма да кажа нищо по темата.
Трябва ли? Нямам нищо за казване. Не е
нещо ново. Това не е нов въпрос.“

Каролине Возняцки пък съзря сексизъм,
обяснявайки, че мъжете получават много
повече шансове да играят на големите
кортове. Страницата подготви Яне Анестиев

Аспарухов”, като всич-
ки фенове ще влизат
през вход 8, съобща-
ват от клуба.Цената
на билета за пред-
стоящата среща е 3
лв. Пропуски ще може
да си закупите в деня
на мача между 10:00 и
16:00 ч. в магазина на
ул. “Тодорини кукли”
47, а между 16:00 и
20:30 ч. ще бъдат от-
ворени касите на “Ге-

„Левски” ще пред-
стави отбора за но-
вия сезон на 11 юли
(събота) от 20:00 ча-
са на стадион „Георги
Аспарухов”. „Сините”
се изправят срещу Ло-
комотив (Пловдив) в
последната си контро-
ла преди началото на
сезон 2015/2016. За
привърженици ще бъде
отворен сектор “В”
на стадиона “Георги

В „Левски” прекалиха, искат
вход на представянето

западната „В” гру-
па ще е от 20 отбо-
ра, като BTV е ре-
шила да предава
всички срещи на от-
бора на ЦСКА през
годината, което
значи, че ще бъдат
излъчени 38 срещи.
Ще се тренира все-
ки ден,засега в до-
машни условия ,ка-
то началния тчас
на тренировките е
от 10,00 преди обед.
Контролни срещи 
все още няма насо-
чени, възможно е
ако Управителния
съвет реши, да има
лагер, стига да се
намерят средства.

ват още футболис-
ти, а това особено
в аматьорския
футбол е нормално
явление. Все пак
тук играчите
нямат договори,
които да ги задър-
жат в даден клуб.
Стаан ясно,че  нас-
рочваното няколко
пъти заседание на
Управителния съ-
вет на клуба все
пак ще се състои
до края на седмица-
та, на което ще се
уточнят и финан-
совите параметри
на бюджета за след-
ващата година.
Най-вероятно Юго-

16 футболисти се
явиха на първата
тренировка на „Ми-
ньор” като част
от подготовката
за есенния дял на
първенството на
Югозападната „В”
ФГ. Фенове имаше,
както винаги, ръко-
водители, както
често се случва –
нямаше. Стана
ясно,че поради на-
личието на лиценз
Петър Анестиев
ще е старши-тре-
ньор на отбора , а
Тони Евтимов ще е
негов помощник.Се-
лекцията е отворе-
на и могат да ид-

рена”.Паралелно с про-
дажбата на билети ще
върви и продажбата
на абонаментни карти
за новия сезон. Всеки
закупил си карта ще
може да влезе с нея и
на предстоящата кон-
трола срещу Локомо-
тив (Пловдив).Лица до
14 години ще влизат
безплатно с придружи-
тел и представена
ученическа книжка.

Без перничани в национала
в мачовете за Световната лига
Поредна контузия сполетя мъжкия национален отбор на Бълга-

рия непосредствено преди финалите във втора дивизия на Светов-
ната лига. Центърът Светослав Гоцев изкълчи левия си глезен по
време на вчерашната тренировка. Светослав Гоцев имаше същи-
я проблем и преди заминаването за Европейските игри в Баку.
Красимир Георгиев ще се присъедини към националите във Варна,
за да замести Светослав Гоцев.До този момент е сигурно, че се-
лекционерът на мъжкия ни национален отбор Пламен Константи-
нов няма да може да разчита на Тодор Скримов и Светослав Го-
цев, са под въпрос продължава да бъде Теодор Тодоров. 

 

Кои се явиха на първата
 тренировка на „Миньор”

1.Даниел Леонтиев
2.Алекс Георгиев

3.Мартин Симеонов
4.Адриан Олегов

5.Виктор Софрониев
6.Даниел Стефанов

7.Сидер Томов
8.Юлиан Арсов

9.Кристиан Димитров
10.Йордан Йорданов
11.Мартин Найденов

12.Даниел Балев
13.Николай Парашкевов

14.Сашко Кънчев
15.Адриан Богомилов

16.Алберто Милчов

Есмер проплака
за Благой Георгиев
Свършва ли любовта между Благой

Георгиев и Есмер Омерова? Този въпрос
си задават всички, които се вълнуват от
светски живот. Българският халф и тан-
цьорката с татарски произход демонстри-
раха голяма любов и дори вдигнаха тайна
сватба (според снимките на Есмер в Ин-
стаграм) . Голямото тържество пък трябва
(или трябваше...) да се състои през септем-
ври на българска територия. Снощи обаче
се случи нещо странно. Красивата Омеро-
ва изтри абсолютно всички снимки, на кои-
то са заедно с Благой Георгиев. Последни-
те месеца двамата не спираха да показват
любовта си и публикуваха многобройни
фотоси. Изведнъж всички те изчезнаха от
профила на Есмер. Няма ги дори снимките
с булченската рокля и огромния диамантен
пръстен. Само няколко часа по-късно рус-
кинята мина на друга вълна. Тя публикува
два фотоса с Благой Георгиев, а към еди-
ния от тях написа послание – „Скучно е без
теб. Идвай”. Любовта между набожния
халф и танцьорката придобива вариант на
любовен сериал, в който май е включен
много PR. Тепърва ще се разбере дали и с
тази връзка на Благой е свършено или то-
ва е просто пореден ход, с който двамата
да задържат вниманието върху себе си.
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Обещаното от кмета Тодор Тодоров не е изпълнено
теснение сме и от
разпространението
на болести”, коменти-
рат местните, живее-
щи на ул. „Кракра”.

По думите на  хора-
та преди време кме-
тът Тодор Тодоров
обещал да почисти
мястото и да го из-
равни, за да не се
приема като смети-
ще. Той заявил и че
ще разреди контей-
нерите по улицата,
за да не са струпани
на едно място, но все
още няма промяна.

И в момента преми-
наващите коли от
Кладница, Рударци и
комплекса „Делта
хил” продължават  да

Още един шофьор без
книжка пипнат зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Поредният шофьор е привлечен като об-

виняем за управление на автомобил в сро-
ка на изтърпяване на наказание лишаване
от правоуправление, съобщиха от пресцен-
търа на пернишката полиция.

На 15 април тази година, в трънското се-
ло Филиповци бил проверен 24-годишният
В.К. от съседното село Неделково. Младе-
жът управлявал лек автомобил без книжка.
Оказало се, че изтърпява наказание лиша-
ване от правоуправление за срок от една
година. Наложена му е мярка за неоткло-
нение „подписка” и го грози лишаване от
свобода за срок до две години.

Иззеха пари и бижута
за 1,2 милиона

Любомира ПЕЛОВА
Компетентните власти на Обединено Кралство

Великобритания и Северна Ирландия са изпрати-
ли сигнал в прокуратурата за провеждащо се
разследване срещу български граждани, извър-
шващи организирано престъпления в Лондон –
джебчийски кражби, просия и трафик на хора,
както и за извършени банкови преводи към Бъл-
гария.

В Софийска градска прокуратура вече е обра-
зувано досъдебно производство за пране на пари
– престъпление по чл. 253 от НК, съобщиха от
пресцентъра на институцията. В хода на разслед-
ването е установено, че заподозрените лица при-
тежават банкови касети в „Банка ДСК“АД и в
„ОББ“АД.

С разрешение на Софийски градски съд са из-
вършени претърсвания на банковите касети, при
което са открити и иззети пари в чуждестранна
валута - евро и британски лири, на стойност около
200 000 лв., както и значително количество - об-
що 721 броя златни накити, златни монети, диа-
манти, брилянти и други скъпоценни камъни, скъ-
пи часовници на обща стойност не по- малка от 1
000 000 лв. По искане на СГП са запорирани бан-
ковите сметки на разследваните лица. Назначени
са данъчни ревизии.

Провеждат се активни процесуално - следстве-
ни действия, включително и по реда на междуна-
родната правна помощ . Осъществяват се интен-
зивни контакти с британските полицейски служ-
би, поясниха от държавното обвинение.

Нов храм ще бъде изграден в Батановци
Любомира ПЕЛОВА

Нов храм ще бъде изграден в град Батановци. Първата копка на градежа ще
бъде направена в събота от 15 часа. На нея ще присъства Браницкият епископ
Григорий.

Новият храм ще носи името „Свето Успение Богородично“.  Средствата за пос-
трояването на храма се събират чрез дарения, съобщиха от кметството в града.
В момента в Батановци има само една черква. Това е Батановският манастир
„Св. Възнесение Господне“ , по известен сред местните като „Св. Спас”, който
се намира северно от града, сгушен в подножието на планината Голо бърдо. В
началото територията, на която се намира храмът, е била на манастир с името
„Св. Успение Богородично”. И до днес местните хора наричат храма „Манасти-
ра”. Ценни сведения за неговия отколешен живот ни дават два безценни кни-
жовни паметника, изписани в същия манастир - Миней със служба на св. Петка,
св. Пантелеймон и св. Йоан Рилски от 1563 г. и едно Четириевангелие от 1564/5
година, съхраняван  в Националния църковен историко-археологичен музей в
София. Самият факт за изписването на книги в манастира говори, че той е бил
важно книжовно и просветено средище в тази част на България. По това време
игумен на манастира бил йеромонах Гавриил, който е играл роля на граматик в
книжовната дейност. По-нататъшната участ на средището не е известна. Според
предания манастирът е бил разорен от турците през първата половина на XVIII
век. Батановският манастир е възстановен върху руините на стария през 1870 г.
с построяването на днешната църква „Св. Спас”. По същото време към него е от-
крито и килийно училище, което на по-късен етап (1882 г.) прераства в светско
училище.

Кметът на Батановци Радослав Банчев кани всички желаещи да присъстват на
началото на строежа на новата градска черква.

Горя имот в Дивля
Любомира ПЕЛОВА

Три пожара с материални загуби са га-
сени от огнеборците в региона.

Около 20,20 часа завчера е бил пода-
ден сигнал за горяща селскостопанска
постройка в земенското село Дивля.
Пламъците обхванали цялата сграда,
при което са унищожени 100 кв. м. пок-
ривна конструкция и имуществото в нея.
Причината за пожара е късо ел.съедине-
ние. Няма пострадали хора.

Електрическо табло е горяло на улица
„Райко Даскалов” в областния град.
Причината е техническа неизправност.
Унищожено е цялото табло. Не са нане-
сени други материални щети.

На една от централните пернишки ули-
ци – „Отец Пасий” пък пламъците са уни-
щожили пластмасов контейнер. Причи-
ната е небрежност при боравене с открит
огън. Най-вероятно някой е хвърлил не-
загасена цигара в коша и тя е предизви-
кала белята.

Виктория СТАНКОВА
Сагата с боклука в

пернишкото село Дра-
гичево продължава.
Отново са образува-
ни нерегламентирани
сметища и контейне-
рите преливат. Въп-
реки обещанието от
кмета Тодор Тодоров,
че проблема ще бъде

разрешен, все още не е
изпълнено.

Местните хора са
притеснени от купи-
щата с боклуци, тъй
като вече започнаха и -
силните горещини.

„Не може да продъл-
жава повече така.
Трябва да бъдем отго-
ворни за постъпките

и деянията си. Около
нас се разнасят най-
лонови торбички и
мирише ужасно. При- РАЗЧУ СЕ ИЗ НАРОДА, ЧЕ

ЩЕ ВДИГАТ ЦЕНАТА НА ТО-
КА В ЕДИН ХУБАВ ЛЕТЕН
ДЕН, и ти да видиш ежедневни
сводки за крадци на ел.енерги-

я. Само оня ден Енергото сгащило седмина
незаконно привързани към системата. Кра-
дат, та не им пука. Ама и така е по-сладко –
електромерът да не ти върти баш когато на
другите им идва изнанагорно. А загадката
защо точно сега, в разгара на жегите, са
тия кражби, е лесно обяснима. За климати-
ци, за какво друго да черпи човек ток при
тия температури? Както зимата за електри-
чески печки и радиатори. Така сезоните с
полюсни температури в двата края на тер-
мометъра се явяват и най-крадливите в ста-
тистиката. Обаче не е лошо да питаме - нали
уж електромерите са изнесени на стълбове
и стоянки, как става номерът с безплатното
електричество?

ЦЪРКВАТА РЪГНА ЯКО НЕ САМО В
БОЖИИТЕ ДЕЛА, НО И В СВЕТСКИЯ
ЖИВОТ. Покрай безкрайната гръцка сиес-
та дойде ред божиите служители, барабар
със синдикатите, да направят коалиция за
повече почивни дни и да анатемосат всяко
бачкане в събота, неделя и официални
празници. Няма лошо, всички сме „за”.
Ама за да приложим тая мързелива схема
на работа, трябва да се позовем на нечий
челен опит. Кой да е той, ако не гръцкият?
Там и църквата е всесилна, и държавата со-
циална. Яка лежачка от два до пет следо-
бед, по пет дена празнуване на църковни
дати, ваканции от по половин месец покрай
Коледа и Великден, без да броим безброй-
ните светии, повече от иконите в храмовете.
А и на всичко отгоре свещенослужителите
не се умориха да правят първи копки на
черкви къде ли не. Хубаво е да вървим по
утъпканите гръцки пътища, но да не забрав-
яме, че те водят най-пряко към пропастта.
Понеже и там Господ ги пазеше от непла-
щане на борчовете, та сега и Меркел не мо-
же да ги спаси. И да вземе църквата им да
събира дарения, та да върне ония 130 ми-
лиарда евро, по които още ходят като Хрис-
тос по водата.

изхвърлят боклуци-
те си, както и строи-
телни и битови от-
падъци.

„Няма да мълчим
повече, ще си търсим
правата. Трябва да
има отговорни за то-
ва безхаберие. След
като продължава да
се случва явно някой
не си е свършил доб-
ре работата”, споде-
лиха местните жите-
ли.

Покрай мястото
ежедневно минава по-
ток от коли, не е ясно
кой е изхвърлил боклу-
ка, но е ясно, че мерки
за неговото почис-
тване не се предприе-
мат.


