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19-годишен радомирец нахълтал с нож в ръката, ранил столичанин

Св. мчк и
архидякон Евпъл.
Св. мчца Сосана

девица

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

Финландски
стандарт

Някак си изнанагорно ни идва
новината, че новите железни
два лева ще се печатат във
Финландия. Възниква въпросът защо ни е
прехваленият монетен двор? Сигурно за да
прави царските печати на Иван Асен и Са-
муил и монетите от времето на Василий
Българоубиец.

Иначе щеше да е по-добре финландците да
ни направят техния стандарт, вместо на-
шите пари. Щото двата лева железни също
са стандарт по нашенски. Един вид цената
им е същата, само дето хартията става
желязо. С по-голяма доза въображение фи-
нансовият министър може да отчете ус-
пешна реформа във валутната политика.
Желязото се кове докато е горещо, та дори
в далечна северна Финландия. Обаче въз-
рожденският лик на Паисий някак трудно
може да предизвика масово национално са-
мосъзнание с факта, че новите пари ще са
напрактика вечни. Лошото е, че ще ни къ-
сат джобовете за разлика от книжните си
посестрими. И докато възкликнем: „Каква
ти Финландия, какви ти два лева”, очакваме
следващо възраждане – как финландци ще
ни печатат и желязната петолевка. Пак със
същия стандарт...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Пиян радомирец е

задържан за хулиганс-
тво.

Грозният скандал е
станал минути преди
полунощ в събота, в
квартал „Върба”.
Пиян младеж нахлул в
местно заведение с
размахан в ръката
нож. Предизвикал
скандал с посетители-
те и отправил закани
и заплахи към някои

от тях.
След подаден сигнал

на горещия телефон
112, пристигналите
на място полицаи за-
държали агресивния
мъж. Оказало се, че
това е местния жи-
тел Б.П. на 19 години.
Пияният и арогантен
млад човек наранил ле-
ко в ръката 42-годи-
шен жител от столи-
цата. До пристигане-
то на органите на ре-
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Зоя ИВАНОВА
Щъркелът, който в

последните няколко
дни неизменно може
да се види в река
Струма в центъра
на Перник, безспорно
е атракция за преми-
наващите по мосто-
вете. Пернатия кра-
савец непрекъснато
сменя мястото си и
в различни часове на
деня може да се види
или от моста при
Синдикалния дом,
или от белия мост
със статуите или
от моста при парка.
Паметливи при-
помнят, че това не
е  изненада за града.
И миналата и по-ми-
налата година в ре-
ката в центъра гас-
тролиха щъркели.
Зевзеци коменти-
рат, че  щъркелът
не е синоним само на

да хората в заведение-
то успели да отне-
мат ножа на напада-
теля. Буйстващият
хулиган по-късно бил
закаран за преглед в
местната болница с
наранявания по глава-
та и освободен за до-
машно лечение.

Започнато е досъ-
дебно производство
и процесуално-следс-
твените действия
продължават.

Щъркел e атракция на Перник
бебетата. Той е сим-
вол на оптимизма и
вярата – нещо, кое-
то на перничани е
повече от необходи-
мо.  В Китай и Япони-
я щъркелът е символ
на синовната благо-
дарност. А в Япония
в добавка и се смята,
че той е божествен

пратеник, който има
да ни съобщи добри
поличби, той е пред-
вестник на победите
и знак за доброде-
телност.

И още се смята, че
тази птица е символ
на любовта към Роди-
ната, родната земя,
родния дом и децата. 

Млад авджия пострада
при лов на пернати

Любомира ПЕЛОВА
20-годишен трънчанин е пострадал по вре-

ме на лов.
На 8-ми август бил подаден сигнал на тел.

112, че в местната болница е потърсил по-
мощ младеж с наранявания от ловно оръ-
жие. Полицаи от районното управление на
МВР в Трън работят по разплитането на слу-
чая. Засега е установено, че инцидентът е
станал по време на лов за пернат дивеч в ра-
йона на село Реяновци. 45-годишният перни-
чанин Б.К. произвел изстрел по прелитащ
пъдпъдък, но сачмите улучили 20-годишният
му колега. Оказало се, че младежът е засег-
нат от 5-6 сачми, опасност за живота му
няма. Пострадал е още един ловджия на 18
години от столицата, в чиято кожа обаче се
забила само една сачма. Уведомен е проку-
рор от Районна прокуратура – Трън. Работата
по изясняване на случая продължава.

Предимно
слънчево
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Силвия ГРИГОРОВА
79 проверки по

спазване на трудово-
то законодателство
и осигуряване на
здравословни и безо-
пасни условия на
труд е извършила Ди-
рекция „Инспекция по
труда”-Перник през
месец юли на терито-
рията на област Пер-
ник.

По-голямата част
от проверките-65 са
от годишния план на
Изпълнителна агенци-
я „Главна инспекция

Поредна гавра със скулптура в Перник
Зоя ИВАНОВА

по труда”. За провер-
ка на изпълнението на
издадени предписания
са извършени 16 про-
верки, а 8 са направе-
ни по повод постъпи-
ли искания и сигнали
на граждани.

В резултат на из-
вършения контрол
през изминалия месец
са констатирани 368
 нарушения. Най-
голям е броят на на-
рушенията по трудо-
ви правоотношения-
202. След тях се на-
реждат тези по здра-

Над 68% от площите
с пшеница са ожънати

Силвия ГРИГОРОВА
Над 68% от площите в областта, засети с

пшеница, са вече ожънати. Това информираха
от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

С най-бързи темпове върви жътвата на пше-
ницата в община Перник, където от засетите
20 200 дка с тази култура е прибрана реколтата
от 15 700 дка, което означава 77.72%. Перниш-
ките стопани вече са прибрали в хамбарите си
3 925 т зърно при 250 кг среден добив от декар
като на полето са 6 комбайна.

Много добра организация на жътвата са съз-
дали земеделските производители от община
Радомир, които традиционно сеят най-много
жито в региона. От засетите общо 69 050 дка,
към 7 август са ожънати 52 300 дка, което зна-
чи 75.74%. От тях са получени 18 305 т зърно
при 350 кг среден добив от декар, който се оче-
ртава като най-високия в областта. В жътата за
сега са се включили 6 комбайна.

Стопаните от Ковачевци са успели към 7 ав-
густ да ожънат 4000 дка от общо засетите в об-
щината 5 700 дка, което означава  над 70% от
засетите площи. В складовете си те вече са
прибрали 950 кг зърно при 238 кг среден добив
от декар като жънат 2 комбайна.

Напредват с прибирането на пшеницата и
стопаните от Земен, които са засели най-малко
площи с пшеница- 3030 дка. До момента от тях
са ожънати 2000 дка, което представлява
66.01%. В складовете вече са прибрани 480 т
зърно при 240 кг среден добив от декар като в
жътвата са се включили само 2 комбайна.

Постепенно набира скорост и жътвата в об-
щина Брезник. От засетите 29 662 дка е приб-
рана реколтата от 15 346 дка, което означава
51.74%. От тях са получени 4 757 т зърно при
310 кг среден добив от декар като в кампания-
та са се включили 8 комбайна.

Стопаните от община Трън са ожънали най-
малко площи, тъй като в Трънско житото уз-
рява по-късно. От засетите в общината 5 706
дка е прибрана реколтата от 2000 дка, което оз-
начава над 35% от площите. От тях са получени
470 т зърно при 235 кг среден добив от декар,
който за сега е най-ниския в региона.

По данни на агроспециалистите от Областна-
та дирекция, стопаните от региона са прибрали
в складовете си общо  28 887т зърно при 316 кг
среден добив от декар като в жътвата до мо-
мента са се включили общо 27 комбайна.

368 íàðóøåíèÿ óñòàíîâåíè çà åäèí ìåñåö
Те са по спазване на трудовото законодателство

Виктория СТАНКОВА
Народният певец

 Любомир Стойнев от
село Дивотино иска
да създаде народен
оркестър, който да
носи името „Пер-
ник”.Неговото мото
ще бъде: „ Да пеем, иг-
раем и се веселим за
здравето и проспери-
тета на перничани”.
 Идеята е приета с
отворени обятия от
областния управител
Ирена Соколова, кме-
та на общината Иван

Любомир Стойнев създава нов
народен оркестър в  Перник

Иванов и неговия за-
местник Румяна Гьо-
рева.

Самодеецът Любо-
мир Стойнев е пял
дълги години в Дворе-
ца на културата. Той
е носител на множес-
тво награди и призо-
ве от различни уча-
стия в страната. Не-
гова слабост са маке-
донските песни. Ха-
ресва гласа на народна-
та певица Радостина
Паньова и с удоволс-
твие изпълнява част

вословни и безопасни
условия на труд-166.

През месец юли са
съставени 7 акта за
установяване на ад-
министративни нару-
шения.

През миналия месец
в Инспекцията по
труда в Перник са
постъпили 26 иска-
ния, сигнали или за-
питвания от гражда-
ни, ведомства и фир-
ми.

Анализът, който
прави Дирекция „Ин-
спекция по труда”-

Перник сочи, че се за-
пазва тенденцията
нарушенията по тру-
довите правоотноше-
ния да са повече от
тези по безопасни и
здравословни условия
на труд. Намаляват
значително неплате-
ните трудови възнаг-
раждения на работе-
щите. От ДИТ-Перник
информираха, че по
време на проверките,

инспекторите са об-
ръщали много сериоз-
но внимание на нару-
шенията, свързани с
трудовото законода-
телство - работа без
договор, работно вре-
ме, извънреден труд,
заплащане, а също та-
ка и на нарушенията,
свързани с осигурява-
не на здравословни и
безопасни условия на
труд.

Поредна гавра или действие на ненор-
малник – трудно е да се характеризира
деянието на този, който е счупил скулпту-
рата на момченцето от шадравана на входа
на централния парк. Снимки на отвратител-
ното действие бяха разпространени в со-
циалната мрежа, която за пореден път се
явява коректив на общественото ни съзна-
ние. За жалост – каквото и да се говори или
пише , грозният резултат от нечия любов
към изкуството е факт. Преди време пак та-
къв ценител на изкуството счупи главата от
статуята на майката с дете на ръце – пак
насред парка! Само един преход по гра-
динките в Перникт  ще събере още доказа-
телства, че не сме добри стопани и не ум-
еем да пазим. И въпросите защо живеем в
подобни условия и мълчим... май също са
излишни! Изпочупени пейки, потрошени
кошчета, изкъртени детски приспособле-
ния за игра... Докога!? 

Безплатно изследват за СПИН в Перник
Зоя ИВАНОВА

Утре когато се отбелязва Международ-
ния ден на младите хора в часовия интер-
вал от 16-18.30 часа на входа на Централ-
ния градски парк в Перник ще се проведе
изследване за установяване на ХИВ статус
с мобилен кабинет. Услугата за анонимно и
безплатно консултиране и изследване за
ХИВ/СПИН ще се предостави съвместно от
екип на Регионалната здравна инспекция и
сдружение „Асоциация здраве и бъдеще”
– София и фондация П У Л С Перник. Ини-
циативата се реализира в рамките на за-
почналата в началото на месец август на-
ционална лятна антиспин кампания, която
ще продължи до 13 септември тази година 

И Брезник обяви резултатите от
проверката за изборния туризъм

Любомира ПЕЛОВА
И Брезник обяви резултатите от извър-

шената проверка във връзка с т.н. изборен
туризъм. Те вече са качени на сайта на об-
щината. В присъствието на членовете на
назначанета с кметска заповед членове
на комисията и длъжностни лица, са раз-
гледани всички регистри за настоящ и
постоянен адрес и документите към тях.
При извършване на инспекцията няма кон-
статирани нарушения в повече от десет от
населените места в общината.

Няколко нарушения, свързани със Зако-
на за гражданската регистрация има кон-
статирани само в град Брезник и селата
Банище и Долна Секирна. Както и в Трън-
ско, става дума за непълен комплект от
документи, които трябва да бъдат предста-
вени при регистрацията. Нарушенията са
основно по чл.92 ал.2 и 3 от Закона за
гражданските регистрации.

С нарочна заповед на кмета Васил Узу-
нов в село Банище ще бъдат дерегистри-
рани трима души, в село Долна Секирна е
само един, а в общинския център Брезник
– двама.

от нейния репертоар.
Идеята му е в новия

народен оркестър да
участват модерни ин-
струменти .  За създа-
ването на групата са
поканени известни му-
зиканти. Сред тях са и
младите таланти Бор-
яна Василева и Венцис-
лав Пенев , които са
солисти в БНТ.

Дядото на Любомир
Стойнев е бил два ман-
дата кмет на село Ди-
вотино по времето на
цар Борис.

Силвия ГРИГОРОВА
Близо 600 хиляди

лева са преведени на
229 собственици на
едри и дребни
прeживни животни.
Парите са от допъл-
нителен ресурс, от-
пуснат на животно-
въдите за подпома-
гане по схемите de
minimis,  за които не
достигна финансов
ресурс в края на
юни. Общо 311 са
допустимите по схе-

мата земеделски
стопани. Крайният
срок за сключване на
договорите  за из-
плащането на пола-
гащите се средства
е 14 август 2015 г.
Фермерите, които
пропуснат този
срок има опасност
да не получат пари.
Затова тези от
тях, които имат
нужда от допълни-
телно разясняване,
могат да се обърна-

т към регионалната
структура на
ДФ”земеделие” в
Перник.

След отпускането
на допълнителните
средства общият
ресурс за едрите
преживни животни
по схемата de mini-
mis достигна внуши-
телната цифра от
близо 20 575 000 лв.,
а за дребните жи-
вотни достига 6
254 000 лв.

 

Фонд „Земеделие“ преведе близо
600 000 лева на животновъди
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В момента там действа лятно училище с група от 15 деца

куващ лекар-педиа-
тър; редовно наблю-
дение на здравното,
физическо и психомо-
торно развитие на
децата/. Целта на та-
зи услуга е превенция
на детската забол-
яваемост, консулта-
ции при смущения на
храненето, при проб-
леми със съня, насър-
чаване на кърменето
и др. Друга услуга е
ранната интервенция
на уврежданията чрез
създаване на Център
за ранна интервенция
на уврежданията.
Целта му е подкрепа
на семействата за
отглеждане на децата
с увреждания чрез :
специализирано обу-
чение на лекари от-
носно уведомяването
и консултирането на
родителите за увреж-

дането на тяхното
дете; редовни посеще-
ния на мобилен екип в
домовете на семей-
ствата. Дейността в
центъра за ранна ин-
тервенция на увреж-
данията е свързана с
посещения на майката
или друг член на се-
мейството , заедно с
бебето за работа с
рехабилитатор или с
друг специалист с ог-
лед увреждането и
проблемите на дете-
то.

Формиране и разви-
тие на родителски
умения и семейно кон-
султиране и подкрепа
са други две услуги в
общността. Целта на
семейното консулти-
ране е да се повиши
способността на ро-
дителите да изпълн-
яват своите роди-
телски отговорнос-
ти, да развият умени-
я да разпознават, раз-
бират и отговарят
на потребности и
умения, свързани с
отглеждането на де-
цата им. При индиви-
дуалната педагоги-
ческа подкрепа на де-
ца с увреждания  дей-
ността е свързана с
оценка на нуждите на
децата от подкрепа –
изготвя се план за за-
нимания. Подкрепят
се децата с уврежда-
ния за успешна интег-
рация в първи клас на
масовото училище.

Зоя ИВАНОВА
Проектът за со-

циално включване,
чиято цел е превен-
ция на социалното из-
ключване чрез разра-
ботване и предлагане
на пакети от услуги
за подкрепа на децата
до 7 годишна възраст
и техните семейства
на територията на
община Перник се из-
пълнява успешно. Ус-
лугите по проекта се 
предоставят в Об-
щностния център,
който се намира в
квартал Тева.  Децата
с увреждания, които
ползват услугите по
проекта са 23 на въз-
раст до 7 годишна
възраст, като се кон-
султират и техните
родители.  В момента
има група от 15 деца
от ромски произход,
които се подготвят
за постъпване в пър-
ви клас. Повече от
100 да потребители-
те на всички услуги,
които се предлагат в
центъра. Един потре-
бител може да се въз-
ползва от няколко ус-
луги, ако има такава
потребност. В центъ-
ра при необходимост
работят педиатри,
рехабилитатори, спе-
циален педагог, лого-
пед, социални работ-
ници, медиатори, пси-
холози и др. Той рабо-
ти със самозаявили се
или насочени от от-

дел „Закрила на дете-
то” лица. Целевите
групи на проекта, по
който е създаден цен-
търа са самотни ро-
дители; бъдещи роди-
тели  от уязвими гру-
пи; майки в рискова
възраст; родители
без образование или
живеещи в лоши усло-
вия; родители, които
не полагат достатъч-
но грижи за децата
си; родители на деца с
увреждания. В група-
та са  децата от уя-
звими етнически гру-
пи; деца чиито роди-
тели са безработни
или получават социал-
ни помощи; деца без
личен лекар, или чии-
то личен лекар не е пе-
диатър; деца непосе-
щаващи детска гради-
на или деца, чиито ро-
дители не полагат
достатъчно грижи за
тях; деца с уврежда-
ния и др. Общнос-
тният център разпо-
лага с екип от специа-
листи, които ра-
ботят по различни
дейности в изпълне-
ние на различни услу-
ги. В услугите за деца
до 7 годишна възраст
и техните родители
са включени – здравна
консултация за деца /
консултиране на
здравното, психологи-
ческо и физическо
развитие на децата и
съдействия за запис-
ване при общопракти-

Официално! Изборите ще
са на 25-ти октомври

Любомира ПЕЛОВА

Нови работни места в социалната сфера
Любомира ПЕЛОВА

Амбициозна програма в социалната сфера е разработила и работи по нея общинската администрация. Само по
проект „Комплекс за социални услуги“ се откриват 31 нови работни места. Търсят се както ръководни кадри, така и
помощен персонал за новите социални услуги, които ще предоставят Семейно-консултативен център, Дневен цен-
тър за деца с увреждания, Център за ранна интервенция, Център „Майчино и детско здраве” и Специализирана ре-
зидентна грижа, съобщи заместник-кметът по здравеопазване и социални дейности д-р Адриан Симеонов.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца  е с капацитет 40 бройки и е крайно недостатъчен, тъй
като желаещите да ползват такава услуга са много, затова общинската адаминистрация е обсъдила проблема с
ръководството на Центъра, подадена е информация и към Общностния център в квартал „Тева”, за да бъдат насо-
чени част от потребителите там, особено след закриването и на Дома за медико-социални грижи, в който са остана-
ли само три дечица на възраст от 0 до 3 годинки. Там вече официално е сложена точка на един дълъг процес, свър-
зан с деинституализацията.

Това стана ясно на поредната среща на регулаторната среща на второстепенните разпоредители в сферата на со-
циалните услуги, проведена в последния работен ден на миналата седмица. Тя е ежемесечна, на нея се коментира
както актуалното състояние на услугите, така и евентуално въникнали за решаване плоблеми, поясни зам.кметът.

Ако този месец бъде проведена извънредна сесия, или пък на редовното заседание на Общинския съвет през
септември ще подготвим и внесем няколко докладни, с които да финализираме действията си в социалната сфера,
допълни д-р Симеонов.

Допълнителната
подготовка за равен
старт в училище се
изразява в повишава-
не на мотивацията и
готовността за пос-
тъпване в първи клас
в училище на деца от
предучилищни групи
чрез затвърждаване и
доразвиване на со-
циалните умения,
чрез създаване на
летни групи. Основ-
ните занимания с де-
цата са образовател-
ни дейности, които
се комбинират с игри,
спорт, развлечения и
дейности по интере-
си. Цели се придобива-
не и затвърждаване
на  социалните умени-
я и преодоляване на
различни дефицити. 

Общностният цен-
тър разполага с обо-
рудвани помещения за
кинезитерапия, психо-
моторни дейности,
логопедичен, психоло-
гичен и кабинет за
здравна консултация,
зала за игрови дейнос-
ти с децата до 7 го-
дишна възраст, както
и за работа с техните
родители. Услугите
се предоставят и мо-
билно в домовете на
потребителите.

За момента дейнос-
тта е по проект до
30 септември, но се
очаква да бъде удъ-
лжен и в последствие
да стане държавно де-
легирана дейност. 

Вече  и официално вече се знае, че избо-
рите за кметове и общински съветници ще
са на 25-ти октомври. На същата дата ще е и
референдумът, който остана след гласуване
в пленарната зала на Народното събрание
само с един въпрос - „Подкрепяте ли да мо-
же да се гласува и дистанционно по еле-
ктронен път при произвеждане на изборите
и референдумите?”, след като президентът
издаде двата указа с номера 162 и 163 за
провеждането им.  Припомняме, че по пър-
воначално предложение на държавния гла-
ва българските избиратели трябваше да се
произнесат и по други два въпроса, отнас-
ящи се до мажоритарния избор на народни-
те представители и въвеждане на задължи-
телно гласуване на избори и референдуми,
но депутатите ги отхърлиха и така остана са-
мо последният от три въпроса, свързан с
електронното гласуване.

Обновиха още една спортна
площадка в Радомир

Зоя ИВАНОВА
Спортната площадка в района на жилищ-

ния квартал НОЕ 3 бе обновена по инициати-
ва и с доброволния труд на членовете на ПП
ГЕРБ в Радомир. Площадката е оборудвана
с изкуствена трева, осветление, волейболна
мрежа и мини врати за футбол. Кметът на
община Радомир Пламен Алексиев увери,
че до края на месец август и третата пло-
щадка в града ще бъде обновена.

Множество радомирци се събраха при об-
новената спортна площадка до НОЕ 3. Пло-
щадката бе ремонтирана от представители
на ПП ГЕРБ Радомир, които със собствени
средства и усилия стегнаха съоръжението.
За да може да се използва целогодишно,
теренът е покрит с изкуствена трева и е обо-
рудван с осветление, мрежа за волейбол и
мини врати за футбол. За всички имаше пит-
ка и мед, осигурени от Жени ГЕРБ Радомир.
 Присъстващите имаха възможността да
гледат демонстративен волейболен мач.

Пламен Алексиев поздрави всички за но-
вата придобивка и апелира жителите на
квартала да пазят обновената площадка.
Той заяви, че до края на месец август ПП
ГЕРБ Радомир ще обнови и третата  пло-
щадка в града. Тя се намира в ж.к. “Тракия”
и е най-голямата от трите. “Спортът сближа-
ва. Пожелавам ви да имаме повече такива
поводи и да продължаваме да правим тра-
диционните спортни турнири в града.” доба-
ви Алексиев.

Сред присъстващите бяха още заместник-
кметовете на общината Любка Димитрова и
Димитър Димитров, общински съветници и
много граждани.
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Все още огромен брой българи не са склонни да дарят органи

те граждани катего-
рично не биха деклари-
рали приживе съгла-
сие да дарят органи-
те си.Голяма част от
тях дори споделят, че
са декларирали в регис-
тър отказа си да
дарят органи. Всеки
четвърти обаче би да-
рил орган на непознат
нуждаещ се па-
циент.От прочуване-
то става ясно, че 52%
от хората не знаят да-
ли религията им поз-
волява донорство на
органи. 

Над 70 на сто пък
твърдят, че биха дари-
ли орган за член от се-
мейството им. Толкова
са и тези, които отго-
варят, че имат нужда
от повече информация
по темата за донорс-
твото и транспланта-
цията на органи. Но
всеки трети не търси

подобна информация.
 62% от българите

биха приели да им бъде
трансплантиран чужд
орган, ако се нуждаят
от такъв, а 33 на сто
се колебаят, сочи още
анкетата.  

По данни на Изпълни-
телната агенция по
трансплантация всяка
година в България уми-
рат по 200 души, чака-
щи за нов орган. В съ-
щото време пациенти-
те в Европа, които се
нуждаят от присажда-
не на орган, са около 61
000 души, като всеки
ден умират 12 от тях. 

 При необходимост
от най-малко 10 донори
на милион население,
страната ни още е мно-
го далеч от тази циф-
ра и запазва нивото си
от предишни годи-
ни. По последни офи-
циално обявени данни

Зоя ИВАНОВА
Проблемите за до-

норството от годи-
ни се коментират в
публичното прос-
транство, има кампа-
ниини инициативи, но
все още няма реална
промяна във виждане-

то на българите като
цяло в тази посока.
Преди време от Из-
пълнителната агенци-
я по трансплантация
беше разпространено
изследване, според
което близо 10 про-
цента от  български-

на агенцията по транс-
плантация тази година
у нас са извършени ед-
ва 35 трансплантации
на орган. 9 от тях са
били от жив донор. 

 В същото време над
хиляда пациенти чакат
за трансплантация на
различни органи. Около
950-1000 чакат за бъб-
реци, около 50 души - за
черен дроб, около 30 ду-
ши имат нужда от сър-
це, около шест човека -
от бял дроб, а едно мо-
миче чака за трансплан-
тация на черва. За ми-
налата година транс-
плантациите са 79,
като от тях 18 души
са получили черен
дроб, а 44 - бъбреци. 

Много голяма част
от болните в списъ-
ка са млади хора, а ог-
ромна част от тях
не са с вродени забол-
явания.

Учебни помагала ще зарадват за 15
септември познавачите на „Букварино“   

Виктория СТАНКОВА
По повод предстоящото начало

на учебната година, екипът на
„Сдружение Азбукари“ отправя
ново предизвикателство към по-
читателите на образователните
помагала на организацията. След
успеха с детската карта на Бълга-
рия, която завладя вниманието
на хлапета и учители, играта „Бук-
варино“ иска да даде възможност
на последователите си да се
включат в интересна надпревара.
Конкурс под мотото „Заснеми ви-
деоклип и спечели с „Букварино“
ще подари предпочитани учебни
помагала на стойност 100 лева на
автора на най-достоверното и ин-
тересно видео. Така едно българ-
ско семейство ще бъде подпомог-
нато точно преди старта на уче-
бната година с необходимите за
ученика помагала. Азбукарите
очакват да получат на страницата
си във фейсбук видеоклипове,
които да покажат същинската иг-
ра на 4 човека с „Букварино“.
Конкурсът се провежда от 3 ав-
густ и ще продължи до 10 септем-
ври 2015 година. Всички изпрате-
ни клипчета ще бъдат прегледани
за съответствие с правилата на
конкурса и одобрените от тях ще
бъдат качени на фейсбук страни-
цата „Азбукари“. Авторите на пет-
те клипа, получили най-голямо
одобрение, ще попаднат в томбо-
лата, която ще посочи победи-
теля. Той ще получи ваучер на
стойност 100 лева,  предназначен
за покупката на училищни пома-
гала”, заяви главният координа-
тор на “Сдружение Азбукари” -
Яна Трендафилова. Организато-
рите на конкурса искат да мотиви-
рат почитателите на играта „Бук-
варино“ да покажат начините на
игра като направят увлекателна
образователна демонстрация. По
този начин всеки участник в кон-
курса ще демонстрира например
как протича една игра бяло „Бук-
варино“ с участието на 4 човека,
които ще покажат знанията си по
български език, история и мате-
матика.  „Нека чрез видеоклипо-
вете нагледно да покажем прави-
лата на играта и емоциите на хо-
рата при състезаването за състав-
яне на думи с помощта на буквите
върху картите от комплекта. Обра-
зователната игра е предназначе-
но за всички възрастови групи и
затова очакваме голям интерес
към новия ни конкурс - „Заснеми
видео клип и спечели с „Буквари-
но“, уточни председателят на
„Сдружение Азбукари“- Цвета Ки-
рилова. 

  „Сдружение Азбукари“ на-
помня, че 5000 броя от образова-
телната игра „Букварино“ достиг-
наха благотворително в българ-
ските училища. Това стана въз-
можно благодарение на корпора-
тивната социална отговорност на
компания „Лактима“. Изпълнител-
ният директор Михаела Христова
сподели, че проектът „Буквари-
но“ е уникален, тъй като развива
различни по вид и характер уме-
ния у нашите деца. Възпитава ро-
долюбие, възражда интереса на
деца към българската история,
подобрява правописа, правого-
вора и лексиката, като същевре-
менно развива стратегическото и
логическо мислене. Всичко това е
важно за развитието на всяко де-
те, което вбъдеще може да подпо-
мага развитието на нашата държа-
ва.“

Повече за историческата обра-
зователна игра „Букварино“ може
да научите на www.bukvarino.bg и
на www.azbukari.org

електроенергия села-
та в периферията на
София. С осъщест-
вяваните инвести-
ции ще се подобри си-
гурността на захран-
ването и ще нама-
леят непланираните
прекъсвания в общи-
ните Панчарево, Мла-
дост, Студентска,
Изгрев, Средец, Ис-
кър, Сердика, Обори-
ще, Надежда, Креми-
ковци, Слатина, По-
дуяне, Нови Искър,
Люлин и Връбница,
както и в селата, Пла-
на,  Железница, Бис-
трица, Желява, Ми-
ровяне, Лозен.

„В момента усиле-
но работим за по-
добряване на услуги-
те за клиентите в
района на столица-
та. Това е причина за
планираните прекъс-

Силвия ГРИГОРОВА
„ЧЕЗ Разпределение

България“ АД инвес-
тира над 150 хиляди
лева в подмяната на
60 амортизирани ма-
ломаслени прекъсвачи
в трансформаторни
постове и 20 хиляди
лева за подмяна на 30
амортизирани раз-
пределителни касети

ниско напрежение на
територията на гр.
София. Над 500 000
лева Дружеството
влага в подмяната на
20 броя кабели средно
напрежение в столи-
цата.Паралелно с то-
ва компанията извър-
шва ремонти на 24
електропровода, чрез
които се захранват с

ЧЕЗ инвестира 850 000 лева за подобряване на сигурността

Eкипите на останали-
те се водят от проф.
Маргарита Георгиева
– Шуменски универси-
тет “Еп. Константин
Преславски”, проф.
Сава Гроздев – БАН,
доц. Тоня Георгиева –
Аграрен университет
– Пловдив, и доц.
Георги Апостолов –
Югозападен универ-
ситет „Неофит Рил-
ски”.

Цел на Европейския
реферативен индекс
ERIH PLUS за хумани-
тарни и социални нау-
ки е да направи види-
ми висококачествени
изследвания, чиито
резултати са обявени

в академични издания.
Одобрението за бъл-
гарски списания идва
след продължила бли-
зо половин година
процедура на провер-
ка. Оценявани са по
различни критерии,
сред които редак-
ционна колегия с уча-
стието на известни
български и чуждес-
танни учени, изпол-
зване на система за
анонимно рецензиране
(peer review), задължи-
телни резюмета на
английски език за
всички публикувани
статии, наличие на
онлайн версия.

Списанията се раз-

Виктория СТАНКОВА
Потвърждението

за включването на из-
данията на МОН в Ев-
ропейския реферати-
вен индекс идва след
продължила половин
година проверка и
оценка на тяхната
научна стойност.
Научните списания,
издавани от изда-
телството на Минис-
терство на образова-
нието и науката – “Аз
Буки”, са одобрени и
са включени в Евро-
пейския реферативен
индекс за хуманитар-
ни и социални науки –
ERIH PLUS.

Списанията са “Пе-

дагогика”, “Страте-
гии на образователна-
та и научната поли-
тика”, “Чуждоезиково
обучение”, “Исто-
рия”, “Български език
и литература”, “Ма-
тематика и информа-
тика”, “Професионал-
но образование”, “Фи-
лософия”.

Главни редактори
на четири от изда-
нията са преподава-
телите от Софий-
ския университет
“Св. Климент Охрид-
ски”: проф. Емилия Ва-
силева, проф. Ирина
Колева, проф. Дими-
тър Веселинов и
проф. Пламен Митев.

Научните издания на МОН приети и в ERIH PLUS

вания на електрозах-
ранването, тъй ка-
то ремонтните дей-
ности изискват да
се обезопаси мрежа-
та, за да могат коле-
гите да работят по
нея. За съжале-
ние,така се създа-
ватнеудобства за
нашите клиенти.
Ние, обаче, сме съз-
дали необходимата
организация да огра-
ничим неудобствата
до минимум и се
стремим да извър-
шваме прекъсвания-
та основно през
нощта, когато има
по-малък брой актив-
ни потребители“, ка-
за Илия Чакъров,Ръ-
ководител „Реализа-
ция ремонти и нови
присъединявания“ в
„ЧЕЗ Разпределение
България“ АД.

Клиентите на ком-
панията могат да се
запознаят с графика
на планираните пре-
късвания на електро-
захранването.Той се
публикува ежеседмич-
но в средства за ма-
сово осведомяване,
както и на интернет
страницата www.cez-
rp.bg. Потребители-
те могат да се ин-
формират за причи-
ните за прекъсване
на електрозахранва-
нето и през мобилен
телефон или таблет
на m.cez.bg. На този
адрес специално при-
ложение дава инфор-
мация в реално време
за прекъсванията на
цялата, обслужвана
от ЧЕЗ територия и
за очакваното време
за възстановяване на
електрозахранването.

пространяват не са-
мо в страната. Само
зад граница научната
периодика на МОН
има над 460 абонамен-
та и достигат до
Америка, Европа, Азия
и Австралия.

Изданията, някои
от които с над 70-го-
дишна история, пре-
зентират и млади из-
следователи пред све-
та на науката. Бъл-
гарските научни спи-
сания са и платформа
за обмен на опит и
добри практики сред
образователни ек-
сперти от България и
техни колеги от цял
свят.

 



Рекламно  приложение

Вторник, 11 август 2015 г., брой 151/5758/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.
1. Гарнсониера, Тв. ливади, ет. 1, за ремонт - 18 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Боксониера, кв. Димова махала, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ - 18 000 лв.
2. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц, ет. 2, ТЕЦ, за ремонт - 54 000 лв.
5. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
7. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 29 000 лв.
11. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
12. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
13.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
14. Къщи и апартаменти в Делта Хил
15. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
16. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
17. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
18. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
19. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
20. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
21. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
22. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
23. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
24. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
25. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
26. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
27. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
28. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
29. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
30. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
31. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
32. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
33. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро
34. Оборудвано кафе, кв. Изток,125 кв. м, лятна градина - 1200 лв/кв.м

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Боксониера, Център, 27 кв.м, ет.1, без ТЕЦ  - 11 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет.5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. Ливади, 40 кв.м, ет.1, тх., пл., без ТЕЦ, подх. за жив. и за бизнесцели - 17 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 62 кв.м, ет.7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
5. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ет.8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет.6, тухла, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 54 000 лв.
7. Двустаен, Център, 67 кв.м, ет.3, тухла, ТЕЦ, тераса, баня-лукс, таван - 39 500 лв.
8. Двустаен, Албени, 70 кв.м, ет. 1, тип звезда, голяма тераса, килер - 32 000 лв.
9. Тристаен, Пашов, 90 кв.м, ет.8, ТЕЦ, 2 тер., непрех., лукс рем. - 40 000 лв.
10. Тристаен, Пашов, 90 кв.м, ет.1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
11. Тристаен, Пашов, 90 кв.м, ет.1, ТЕЦ, 3 тераси - 27 000 лв.
12. Тристаен, Тева, 90 кв.м, ет.1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
13. Къща над сладкарска кооперация, 2 ет., тх., пл., РЗП 120 кв.м, двор 300 кв.м - 38 000 лв.
14. Къща над автогарата, 1 ет., тх., пл., ЗП 70 кв.м,  дв. 350 кв.м - 26 000 лв.
15. Къща, с. Черна гора, 2 ет., тх., пл., РЗП 77 кв.м, дв.758 кв.м - 31 500 лв.
16. Къща, с. Ребро обл.Брезник, 1 ет., ЗП 50 кв.м, дв. 3 дка - 7000 лв.
17. Вила, с. Рударци, 2 ет., тх., пл., РЗП 80 кв.м, дв. 481 кв.м, гараж, барбекю - 38 000 евро
18. Вила, с. Рударци, 2 ет., тх., пл., РЗП 100 кв. м, дв. 800 кв.м  - 75 000 лв.
19. Вила, с. Рударци, 2 ет., тх., пл., РЗП 70 кв.м, дв. 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
20. Парцел, с. Кладница, УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро

НАЕМИ:
1. Гарсониера, ИЦ, 35 кв.м, ет.9, ТЕЦ, тер., лукс ремонт, напълно обзав., всички ел. уреди - 300 лв.
2. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет.6, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ, нап. обзаведен, всички ел уреди - 220 лв.
3. Тристаен, Център, 90 кв.м, ет.2, ТЕЦ, СОТ, климатик, лукс., нап. обзав., всички ел. уреди - 500 лв.
4. Магазин, Изток, 110 кв.м, партер, СОТ, клим., ВЦ, скл., лукс подобр., нова сгр., маг. е работещ - 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ - 20 800 лв.

3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.

4. Гарсониера, Център, тх., ет. 1, 38 кв.м, ПВЦ, ремонт - 28 000 лв.

5. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.

6. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.

7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.

8. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, ПВЦ, ремонт - 27 700 лв.

9. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.

10. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 

11. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

12. Двустаен, Център, 66 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер - 39 000 лв.

13. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет. 3, 70 кв.м, ремонт - 40 000 евро

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

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

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

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

18. Двустаен, Тева, 68 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, подобрения - 26 000 лв.

19. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.

20. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане

21. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро

22. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, тх, ет. 2, , ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 евро

23. Тристаен, Център, тх. ТЕЦ, ет. 1, 87 кв.м - 42 000 лв.

24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 44 000 лв.

25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин - 33 000 евро

26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро

27. Тристаен, Хумни дол, ет. 1, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.

28. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ПВЦ - 30 000 лв.; 35 500 лв.

29. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.

30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1,  ет. 8 - 35 00 лв.; 37 000 лв.

31. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.

32. Тристайни, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.; 42 000 лв.

33. Четиристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 31 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 59 000 евро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
13. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
17. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
19. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 24 000 лв.
20. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
21. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
22. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, с тавански етаж - 140 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 200 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
6. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.
7. Соф. шосе, 2 стаи от къща , с обзав., за мъж - 150лв.
8. Соф. шосе, гараж с канал и инстр., за работилница - 100лв.

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., по БДС - 43 000 лв.
5. Изток, ет. 3, 104 кв.м, панел - 39 000 лв.
6. Радомир, ет. 7, по БДС, подготвен за ремонт - 12 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

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

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

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/



Имоти, реклами 7Съперник 11 август 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
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, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 5, ТЕЦ, 1 тер. - 28 300 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 26 000 евро

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведен, лукс - 300 лв.
3. Гарсониера, Център, ул. Кракра, ет. 4, тец, нап. обзав., добро състояние - 250 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 10, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен - 230 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Мошино, 67 кв.м,  ТЕЦ,
ет. 5, 2 тер., асансьор - 25 900 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ -

42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

90 кв.м, гараж, вътрешен санитарен
възел - 40 000 лв.
3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Къща, Студена, 2 ет., ма-
сивна, двор: 570 кв.м.,
всички комуникации - 35
000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, ПВЦ, тер, юг - 32 000 лв.
5. Изток, ет. 3, панел, ТЕЦ, юг, ПВЦ - 24 000 лв.
6. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв. 400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
3. Къща, Църква, тх./пл., ЗП: 72 кв.м,  дв. 550 кв.м - 90 000 лв.
4. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 лв.
5. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 370 кв.м, равен - 17 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Купува веднага, гарсо-
ниера и двустаен, в Изток
или Бучински път

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

- 27 000 лв.

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

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

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК
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разрешително 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. лива-
ди, ет. 4, ЕПК, преустр. в Тристаен,
усвоена тер., с алум. дограма, те-
ракот, с обзавеждане, 19 900 евро
/без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237

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

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

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

Давам под наем, луксозни поме-
щения за офиси, кв. Христо Смир-
ненски - тел. 0988/953 050; 0899/
588 545

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

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

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

Заведение в гр. София, търси да

назначи жени за работа в кухня и

готвачи - тел. 0888/704 160

Търся работа като фадромист

или мотокарист - тел. 0895768206

Перник. - тел. 0876/71 99 30

Продавам гарсионера на първи
етаж , с разрешително за търгов-
ска цел . 35 кв. м. реални , 22 кв. м.
хол , 9 кв. м. спалня , 2 кв. м. тоа-
летна и 2 кв. м. кухненски бокс .
има и навес за паркиране на кола
- около 25 кв. м. подовете са тера-
кот навсякъде , стените тапети , в
кухнята има оставено място за
печка и съдомиялна . има два кли-
матика , в спалнята има оставено
място за пералня и сушилня . има
забележки по външния вид на
обекта , но вътре е ок . има решет-
ки на прозорците и метална врата
. до преди 3 години е ползван като
търговски обект , преди 2 години е
правен ремонт и една година е
ползван като апартамент .среден
апартамент , топъл е през зимата ,
абонатната е под апартамента .
парното е спряно , има топла вода
. - тел. 0877/574 726; 0895/171 357

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, це-
на по договаряне – тел. 0879/88 20
55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

Предлага за продажба двуе-
тажна къща в с.Планиница, тухла,
построена 80 г., с РЗП от 72 кв. м и
прилежащо дворно място с площ
от 362 кв. м. Стените са на тапети,
подът е на циментова замазка и
балатум. Разпределение : първи
етаж: остъклена веранда, кухня и
стая. Външни стълби към втори
етаж, две спални и голяма тераса ,
от която се открива много хубава
панорама. В къщата има прокара-
ни ток и вода от централен водоп-
ровод, а на двора има външна тоа-
летна и кладенец. Парцелът е ра-
вен и ограден с телена мрежа, об-
лагороден с овошки. Достъпът е
все сезонен по асфалтов път. На
44 км от изхода на гр. София след

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

разни

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

търси,
сервитьори/ки.

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

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

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

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

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН 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

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 клиновеРаз-
мерS, M, L, XL Свежи пролетни
екипи. Материя полиамид /ела-
стични/. Налични в 3 десена. Зад-
ната страна и ръкавите са черни. -

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 ЗА
ПРОИЗВОДСТВО

НА ЗАКУСКИ

търси
персонал с опит
заплата 1 000 лв.

тел. 0889/ 209 383

Строителна
бригада

извършва
следните услуги:

- тенекеджийски,
- хидроизолация,
- конструкция и
ремонт на покриви
тел. 0895/996 979

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

тел. 0899/339 770

Доставям въглища

собствен транспорт из

цялата страна  тел.

0896009744
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МВР спря блокада на пътя за
Македония на протест срещу орехи
Полицаи не позво-

лиха на жители на де-
сет петрички села да
блокират междуна-
родния път за Репуб-
лика Македония зара-
ди искане за отсича-
не на стари орехови
дървета.

Много шофьори
обаче спряха, за да
подкрепятискането им
старите орехови дър-
вета да бъдат отряза-
ни. 

“Проблем са, по
всеко дърво има па-
метник. Как да не са
проблем?”, коментира
местен жител пред
БНР. 

30 души са загина-
ли през тази година -
по пътя Петрич – Пър-
вомай, каза за “Фо-
кус” Кирил Стоянов, кмет на село Самуилово. По думите му банкетът на пътя и
маркировката също не са в добро състояние. 

На протеста присъстваха кметовете на близки населени места, както и засег-
нати от катастрофи. Преди началото кметските управници подписаха предупре-
дителни протоколи за спазване на реда.

„Бяхме предупредени да не се блокира пътят и да не възпрепятстваме движе-
нието”, каза пред Дарик Кирил Стоянов. 

Той поясни, че вече е стартирала процедура за определяне на фирма, която да
отстрани част от дърветата. 

Така заканата за спиране на движението бе сведена до мълчалив протест на
кметовете от селата, през които минава пътят за ГКПП “Златарево”. 

Охранявани от полицаи, те извървяха опасната 3-километрова отсечка пеша.
“Не искаме да пречим на хората, които пътуват по международния път, още по-

малко търсим политически дивидент от инициативата си. Нашият протест е да
напомним на организацията на предприятието, което ползва пътя или това е “Пъ-
тно управление” да вземат да почистят, да изсечат всички изсъхнали и стари
орехи”, каза кметът на Първомай Методи Попов.

Кметовете реагираха остро на заявеното от директора на Областно Пътно уп-
равление - Благоевград, че има икономически интерес към 118-те орехови дър-
вета, които са защитен вид и ценен дървен материал.

“Да дойдат първо да видят дали в дърветата има дървен матерал, защото с
тези дървета преди 10 години беше се стигнало до процедура изсичане. Фирма-
та, която трябваше да ги изреже и да ги вземе, отказа, защото още тогава не
ставаха за материал”, заявиха още кметовете. 

Изрязаните дървета да се дадат за отопление на детските градини по селата,
предложи кметът на село Беласица, който е инициатор на протеста.

Кирил Стоянов заяви, че ще продължат да припомнят на институциите за проб-
лема и не изключи въпреки забраната на своя отговорност да блокират пътя. 

Спасители: Изгубените в Рила
не бяха екипирани за планина

Преходът от хижа “Иван Вазов”
до Рилския манастир е по широ-
ка пътека, но не бива да се под-
ценява, казаха участници в из-
дирването на загубила се група
туристи.

В събота те търсеха с часове из-
губила се група руски туристи и
българската им преводачка. В
издирването им се е включи и хе-
ликоптер от авиобазата в Крумо-
во и едва в 3.15 часа през нощта
срещу неделя от Планинската
спасителна служба-Благоевград
достигаха до туристите. 

Те са в добро общо здраве.
По думите на спасителите им

обаче са били с екипировка за
разходка в парка, а не за плани-
на. 

Доброволецът Стоян Борисов разказа, че акцията е била изключително тежка,
защото първоначалната информация била грешна. По думите му туристите тръг-
нали по правилния път и били упътени от гид, но в един момент сменили посоката. 

След 18 часа издирване хората били намерени премръзнали и уморени. Те би-
ли по сандали, с тениски и без раници. В същото време, даже следобед темпера-
турата била под 10 градуса. 

Борисов показа какво представлява добрата планинска екипировка. Тя започ-
ва със стабилни обувки с дебела подметка и висок глезен, които пазят от конту-
зия на крака или ухапване на змия. 

“Добре е туристите да носят комфортни леки дрехи, но в раницата да носят -
дъждобран и зимно яке или поне такова с качулка”, съветва той.

Спасителят показа и любителска аптечка, която всеки трябва да носи – с бинт,
аспирин, аналгин и парацетамол. 

Важно е също да се носи фенерче или челник.

Тракторист се натъкна на бомба край Обзор
Тракторист се е натъкнал на 60-санти-

метрова бомба с формата на бухалка в
местността “Говедата” край Обзор, съоб-
щиха от Областната дирекция на МВР в
Бургас.

29-годишният тракторист е забелязал
боеприпаса по време на работа и подал
сигнал в полицейското управление в Не-
себър. Бомбата била силно корозирала.
В предната си част била с бутон, а в зад-
ната - с перка с размер около 10 санти-
метра. 

Вероятно военният боеприпас е от Вто-
рата световна война. Той е обезвреден
от специализиран екип на Военно-мор-
ска база “Атия”.

За втори подобен случай от полицията
съобщават и за средецкото село Кирово, предаде БТА. Там 64-годишен мъж
подал сигнал, че при почистване на избеното си помещение е открил ръчна гра-
ната с неустановен произход. Той я изнесъл от къщата. Оказало се, че боеприпа-
сът е от Втората световна война и е неактивен. Обезвреден е отново от екипи от
база “Атия”.

В края на миналата година в София бяха открити две стари гранати и един
снаряд.

Най-добрите гимнастички в света идват в София
52 индивидуални гим-

настички от 37 държави
ще си оспорват отличията
в Световната купа по ху-
дожествена гимнастика,
която ще се проведе от 14
до 16 август в София.

В състезанието, което
ще се проведе в зала “А-
рена Армеец” ще участват
най-големите звезди в то-
зи спорт, предаде БНР.

При ансамблите участие
са заявили 19 състава, ка-
то от фаворитите липсва
само Италия. Конкуренция
на световните ни шам-
пионки за златото ще са
петорките на Русия, Бела-
рус, Украйна, Испания,
Азербайджан, Израел и
други. 

У нас след дългогодишно отсъствие от световния подиум ще гостува и съста-
ва на Южна Корея. Световната купа по художествена гимнастика се провежда
под патронажа на министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Успоредно
със Световната купа на 12.08.2015 година зала “Арена Армеец” ще е домакин на
международния турнир “София къп”. 

В надпреварата ще участват 33 гимнастички, а страната ни ще бъде предста-
вена от 9 от най-талантливите ни млади състезателки. 

Входът за зрителите за Световната купа и за международния турнир е свобо-
ден.

ДОТИ взриви изоставен куфар в центъра на София
Изоставен куфар край

храма „Свети Георги” в
центъра на София вдигна
на крак полицията. След
контролиран взрив стана
ясно, че не става дума за
бомба.

Пътната чанта е забел-
язана близо до църквата
около 10:00 часа днес от
служител на “Топлофика-
ция”. Веднага са били из-
пратени униформени да я
пазят, предаде bTV.

След като специалисти
от ДОТИ отвориха куфара,
стана ясно, че вътре има
дрехи и обувки.

Докато полицаите отцеп-
ваха периметъра, в църква-
та се провеждаше ритуал.
На хората беше казано да
не излизат от храма.
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Не бързайте, не обещавайте нищо, не коментирайте
свои и чужди решения до обед. Утрото е провокационно,
лесно се привлича чуждият негативизъм. До вечерта
поне една ваша идея ще намери почва за развитие, ще се

намери лекарство за тежка болест или думите, които ще
лекуват, ще променят животи и съдби.Ако се чувствате виновни
пред някого, обадете се, направете своето признание и извинение.

Въздържайте се от намеса в живота и работата на
околните. Денят може да започне провокативно, с
конфликти на работното място и проблеми у дома. Към
обед навлизаме в период на биохимични трансформации.

Включват се в действие фините енергии, с лекота се намира
пътят към другия, точните думи и действия, които може да
разрешат всеки проблем и да излекуват всяка болка.

Луната навлиза във вашия знак и застава в опозиция
на Сатурн. Като се добави и негативният аспект с
Нептун и Слънце, животът ви може доста да се
обърка. Ще срещате открита и прикрита съпротива.

Родители и деца трудно се разбират и не намират пътя един
към друг. Отлагате пътуване или заминавате в командировка,
която ще ви вкара в излишни разходи.

Ден за помирение и прошка. Започвате с агресия и
натиск, но постепенно овладявате амбицията и правите
жестове, за които другите ще са ви благодарни. Някой
ще ви поднесе извиненията си, друг ще ви дари с идея,
която ще донесе ползи и пари за всички, ако добре се

обмисли и реализира. Днес се действа на дълбоко и фино ниво,
задвижват се нежни и раними струни в душата.

Навлизате в период на трансформация, която ще
позволи да възобновите стари връзки и да възродите
спрени производства. Обърнете се с лице към
миналото, възстановете изгорените мостове и чак
тогава мислете за бъдещето. Лошо е да се отричаш,

да изричаш клетви и да вредиш на тези, които са ти помогнали
да израснеш и да успееш.

Ден на тежки изпитания за родените в първата декада.
Ще се наложи да правите компромиси, да се товарите с
проблемите на близки и роднини. Обличайте се добре, лесно
може да се простудите. Не говорете много, не
коментирайте чуждия избор и начин на живот. Ще се

наложи да променяте планове, да отлагате пътувания и да пътувате
в посока, която в миналото сте си забранили.

Днес ще намерите изход от трудна ситуация, ще
възобновите стари връзки и ще дадете полет на
старите мечти и желания. Търсете начин за
помирение, не бързайте напред, когато истинската ви

връзка и благоприятна работа ви очакват в миналото. Тази ден
подлага на проверка новите връзки, сочи ползите и грешките и
изисква да се вземат адекватни решения.

Този ден ще помогне да излезете от кризата, да
направите равносметка и да си признаете греховете.
Навлизате в период на възраждане. До утре на обед
проведете срещи и разговори, които ще отпушат
проблемите, ще ви помогнат да напреднете в работата

или да си намерите нова. Ден на феникса, на възможността да се
възкресят от пепелта на забравата всички ценни за вас връзки.

Тежък ден за родените в първата декада. Лесно се
провокират скандали и интриги. Родители и деца трудно се
разбират. Внимавайте със забраните, които граничат с
манипулация. И на работното място ви чака
противопоставяне. Всяка ваша грешка ще се използва,

особено ако се опитвате да я прикриете. Ден на изнудвания и
компроматни атаки.

Ако искате да направите крачка напред, започнете
днес с инвентаризация по всички линии на личния и
професионалния си живот, с признания и опити за
възстановяване на полезни връзки, които в миналото
прибързано сте прекратили. До обед не споделяйте
планове и намерения, особено пред хора, които може

да ги осуетят и да се възползват. Не е толкова трудно да си
признаеш грешката. Ще ви олекне след проведените разговори.

Ден на изненадващи открития и предложения, даващи
възможност да напреднете, да си осигурите
престижни позиции в работата и в обществото. Нещо
забравено ще изплува, ще ви обнадежди и изпълни с
упование, ще даде възможност да предприемете нови

инициативи и да се освободите от тежестите на миналото. С един
замах се премахват прегради и бариери. Опитайте да стоплите
отношения и да скъсите дистанциите, които времето и вечното
бързане са изградили.

Труден и рисков ден за родените до 1 март. Ще се
наложи да променяте обещания, да презаверявате
билети, да се отказвате от едно за сметка на друго и
да поемате отговорности, които не са ваши.
Огледайте се, вижте къде в живота ви има зацикляне
и нужда от адекватна намеса. Решете проблем с

родители и деца. Не пренебрегвайте нечии нужди, за да не се
наложи после да си вземате отпуск или да теглите кредити.
Шлаката на миналите грешки изплува на повърхността. Дано
успеете да я разчистите.

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадрат-
чета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е
да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от
1 до 9 не трябва да се повтарят.
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„Ñëàâàòà” ðóõíà â ïîñëåäíèòå ïåò ìèíóòè ñðåùó ÖÑÊÀ
Три гола и две греди инкасираха радомирци на стадион „Българска армия”

Страницата подготви Яне Анестиев

Бранеков фаулира
Джаеоба, който бе из-
веден много добре. Си-
туацията се разигра
около флага за ъглов
удар. След центрира-
нето Колев се размина
с топката, но Бране-
ков се намеси реши-
телно и изчисти. След
още  пет минути от-
ново Джаейоба се озо-
ва в опасна близост
със Стоян Колев, но
отново беше отсъде-
на засада за напада-
теля на „Славата”. В
70-та минута послед-
ва невероятен про-
пуск на Грънчов! Топка-
та бе центрирана от
пряк свободен удар,
бранителят засече с
глава, но от три мет-
ра прати в аут. Чети-
ри минути преди да
изтече редовното
време ЦСКА отбеляза
 втори гол,  Галчев
центрира от пряк сво-
боден удар, в наказа-
телното поле Йордан
Йорданов с глава не ос-
тави никакви шансове
на Костадинов. В 88-
та минута Бранеков
оформи класическата
преднина на своя от-
бор, след като засече
центриране от кор-
нер.

Вл. Димитров(ст.треньор
на „Славата”):Изгавриха се с нас

Треньорският тан-
дем Петър Анестиев
и Тони Евтимов регис-
трира победа в пър-
вия официален мач на-
чело на „Миньор”.
„Чуковете” надвиха с
3:0 местния „Герма-
нея” при гостуването
си в Сапарева баня.
Първото полувреме
предложи равностоен
двубой и много твър-
да игра на домакини-
те, които често бяха
на ръба на позволено-

„Миньор” почна с победа
новото първенство 

р за 1:0.До края на по-
лувремето вра-
тарят на „Славата”
Радослав Костадинов
отрази няколко опа-
сни удара, а активът
на  радомирци в напа-
дение се сведе о.до
изпълнение на един
пряк свободен удар и
едно хубаво извежда-
не на Джаейоба в на-
казателното поле на
домакините, но на
нигериеца беше от-
съдена засада. В нача-
лото на второто по-
лувреме феновете на
 ЦСКА издигнаха пла-
кат с надпис „По-вер-
ни от всякога” и про-
дължиха за искат дуз-
па при всяко съпри-
косновение мужду
футболисти на два-
та отбора в наказа-
телното поле на
„Струмска сла-
ва”.Първите минути
бяха ударни  за „ар-
мейците”, като от-
ново гредата спаси
гостите от Радомир.
Борис Галчев центри-
ра от ъглов удар, в
наказателното поле
Александър Бранеков
надскочи всички и
стреля, но топката
се отби от лявата
греда. В 59-та минута

7000 зрители или
може би малко повече
се събраха на стадион
„Българска армия”, за
да гледат толкова ко-
ментирания мач меж-
ду отборите на ЦСКА
и „Струмска слава”.
Преди това  имаше
игра почти на тука
има,тука няма, ту ще
има мач, ту няма да
има, картотеки, проб-
леми и в крайна смет-
ка всичко си дойде на
мястото. При така
създадената обста-
новка нормално беше
футболистите на
„Струмска слава” да
излязат притеснени
на терена.Преди мача
пък столичани пред-

Христо Янев (ст.треньор
на ЦСКА): Нищо не ни изненада

Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана
доволен от победния старт във “В” група
на ЦСКА. “Червените” надвиха с 3:0 Струм-
ска Слава на ст.”Българска армия” пред
около 9000 зрители. “Мина според нашите
очаквания, нищо не ни изненада. Днес се
убедихме сами, че нещата няма да стават
лесно. Ние ги победихме с игра и голове”,
обясни Янев в началото.”Казах, че няма да
коментирам съдийството. Имам свое мне-
ние,” обясни още той, намеквайки че не е
съвсем съгласен с отсъжданията в ма-
ча.”Много малко ще бъдат отборите, които
ще излязат и ще опитат да се надиграват с
нас. Иска ни се да видим отбори, които ще
предложат нещо различно. Важно е и ние
да не ги подценяваме, а да подходим с
нужното уважение. Янев специално благо-
дари на публиката за подкрепата.”Помня
много повече публика на стадиона. Изпол-
звам възможността да им благодаря. Това
е още един стимул за нас да се доказваме
като работа и труд. Моля ги да бъдат толе-
рантни и винаги зад нас. Да подкрепят те-
зи млади момчета. Трябва да бъдем търпе-
ливи и да знаем, че мачовете се печелят и
в 90-ата минута. ”Натиск от нас към БФС
няма. Искаме по най-честния начин да се
изкачим до “А” група и всичко да е по пра-
вилата, за да достигнем там, където ни е
мястото,” завърши специалистът.

Старши треньорът на Струмска слава (Радо-
мир) Владимир Димитров се оплака от факта, че
до последно не беше ясно дали ще има мач
срещу ЦСКА. Радомирци загубиха с 0:3 на „Ар-
мията” в среща от първия кръг на Югозападна-
та „В” група. „Имам футболисти, които идват от
нощна смяна. Не бяхме готови за този мач.
Един ден казват, че няма да има мач, после каз-
ват, че ще има. Това много ни повлия. Гавра с
нашия отбор”, отсече Димитров на пресконфе-
ренцията след мача.Отделно треньорът се опла-
ка от съдийството. „ЦСКА е като Ферари пред
нашия отбор, който е като една обикновена ко-
ла. Защо се дава 200 метра преднина на фера-
рито. Трябва бъдем поставени на една линия на
старта.”

ЮГОЗАПАДНА “В” ГРУПА,

I КРЪГ,

РЕЗУЛТАТИ:
Чико (Бяга) - Витоша (Бистрица,

обл.София ст.)                 0:1
София 2010 (София) - Велбъжд

(Кюстендил)                     1:2
Рилски спортист 2011 (Самоков)

- Ботев 1937 (Ихтиман)    1:0
Беласица (Петрич) - Чепинец
(Велинград)                         1:2

Вихрен 1925 (Сандански) -
Септември (София)             1:1
ЦСКА - Струмска слава 1927

(Радомир)                              3:0
Германея (Сапарева баня)

- ФК Миньор (Перник)        0:3
Сливнишки герой (Сливница)
- Пирин (Гоце Делчев)         2:1

Локомотив (София)
- Балкан (Варвара)              1:0

Волейболистите на “Пирин”(Рз)
имат нов треньор

Волейболистите на Пирин (Разлог) ще имат
нов треньор за новия сезон 2015/2016 в Супер-
лигата на България при мъжете. Кормилото на
клуба от Разлог поема Иван Дурев,изпълнител-
ният директор на клуба Борис Коцаков.Дурев
ще замени Стоян Гунчев, който изкара едва
около месец начело на тима през изминалия
сезон. Преди това пък негов предшественик
през шампионата бе Йордан Мицин. Така, на
практика трети треньор поема волейболистите
в разстояние само за няколко месеца, като от
клуба продължават да търсят най-удачният ва-
риант за възвръщане на позициите на състава в
челото на първата ни група.Иван Дурев е дъл-
гогодишен треньор в клуба от Разлог, като през
последните години се занимаваше предимно с
женското направление. Дори се заговори за
формирането на женски отбор на Пирин за но-
вия сезон, но рокадата, при която треньорът
застава начело на мъжете засега оставя дамите
в позиция на изчакване.

то. В 44-та минута
обаче най-добрият им
футболист Георги Ве-
зенков прескочи ръба и
съдията Стефан Апо-
столов  му показа чер-
вен картон. Изважда-
нето на Везенков пов-
лия на играта на съот-
борниците му през
второто полувреме и
те не успяха да окажа-
т сериозна съпротива
на „Миньор”, който
реализира игровото си
превъзходство. В 64-

та минута Иво Рай-
ков центрира от аут-
линията и Даниел Сте-
фанов с глава вкара
топката във вратата
на Евгени Спасов. Де-
сет минути по-късно
при изпълнение на
фаул миньорци разиг-
раха заучена комбина-
ция, при която Адриан
Олегов свали топката
на Димитър Панта-
леев и той от волле
вкара второто попа-
дение в мача. След го-
ла стадо кози гордо
прекоси стадиона, раз-
веселявайки публика-
та. Три минути преди
края на мача отново
Иво Райков центрира
и Мартин Наденов с
красив плонж с глава
оформи крайното 3:0
в полза на „Миньор”.
Убедителното победа
изведе „Миньор” наче-
ло в класирането заед-
но с отбора на ЦСКА.

ставиха отбора си и
толкова очакван дву-
бой започна. Още в
първата минута  пър-
вата атака в двубоя
бе в полза на ЦСКА.
Преслав Йорданов из-
веде Бранеков, той
шутира, но топката
срещна тялото на
бранител на „Слава-
та. В десетата мину-
та Преслав Йорданов
падна в наказателно-
то поле и стадионът
избухна за дузпа, но
главният съдия Геор-
ги Игнатов не отсъди
това, което се иска-
ше на зрителите. Ми-
нута по-късно игра-
лият през пролетния
сезон в „Миньор” Ми-

лен Кикарин улучи нап-
речната  греда. След
още пет минути от-
ново Преслав Йорда-
нов падна за дузпа, но
отново не я получи.
Все пак не можеше да
се отрече превъзходс-
твото на отбора от
столицата, който
имаше и мощната
подкрепа на зрители-
те.В 22-та минута Ц-
ветков отне топка-
та от бранител, пог-
ледна в наказателно-
то поле, където беше
Преслав Йорданов,
последва отличен пас
и бившият нападател
на Локо (София) се
разписа със силен уда-



Пожар погълна
къща в Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Къща и стопанска постройка в два съ-

седни имота са унищожени при пожар в
Радомир, възникнал отново поради чо-
вешка небрежност. За щастие при инци-
дента няма пострадали хора.

Пламъците лумнали на 7-ми август
около обяд. Възрастно семейство извар-
явало зимнина в двора си. Въпреки мно-
гократните предупреждения на полиция-
та да се внимава с открития огън, 78-го-
дишна жена и съпругът й на 74-години
оставили без надзор огнището, при кое-
то пламнала стопанската им постройка.
От нея огънят се прехвърлил в съседния
имот, където била изпепелена къща,
собственост на столичани. Пламъците
били потушени от служители на радо-
мирската пожарна. Пристигналите на
място полицейски служители започнали
досъдебно производство и работата про-
дължава.

Ðàäîìèðåö íà ñúä, øîôèðàë ïèÿí
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Още три бързи производства за същото нарушение на закона

ОТКРИВАНЕТО НА ЛОВНИЯ
СЕЗОН ЗАПОЧНА ПО СЪ-
ЩЕСТВО – С ДИВЕЧОВИ и
човешки жертви. В Трънско
жертва на съчми за гълъби

станаха двама млади ловджии, които са
имали късмета да пострадат точно в сезо-
на на пернатите. Ако беше няколко месе-
ца по-късно, по време на лов за глигани
например, тая случка щеше да има далеч
по-драматичен характер. Обаче сега като
за загрявка на сезона гърмял малкият
дявол. Което все пак идва да напомни, че
гърмежите са удоволствие само когато ги
гледаш на филм. Другите, по полето и гра-
довете, са прекият път към ада, за който
ловният сезон не знае сезони.

СЛАГАНЕТО НА ЗИМНИНА ЯВНО
ТРЯБВА ДА СТАВА ПО СТРОГИТЕ
ПРЕДПИСАНИЯ НА ПОЖАРНАТА. Ка-
то паленето на стърнища например. Щото
боравенето с огън в тоя сезон води след
себе си до изпълнения като ония в Югоиз-
точна България и над Рилския манастир.
Оня ден двама старци, верни на традиция-
та да подсигурят зимните консерви, си из-
попалили бараката. Добре че те самите не
са изгорели. Затова няма да е зле да се
събират по комшийски на колективно сла-
гане на туршии и компоти, а на около да
дежури пожарникарска кола.

ОТБОРЪТ НА «МИНЬОР» СЕ ВИДЯ
НАЙ-ПОСЛЕ НАРАВНО С ЦСКА В КЛА-
СИРАНЕТО. И двата тима в момента
делят първото място в трета футболна ди-
визия, което не се е случвало в цялата ис-
тория на българския футбол. Най-после и
нашите да делят мегдан с ЦСКА, та макар
и някъде по долните таблици. И това е са-
мо началото. Оттук нататък червените и
жълто-черните безспорно ще са гвоздеят
на първенството и като публика, и като
емоции. А мачът помежду им, бас ловим,
че ще засенчи даже Шампионска лига и
като гледаемост, и като коментари. Дойде
време третите да станат първи. Почти като
в Библията...

ти в Перник и Брезник
почивните дни.

В събота на пътя
Кюстендил – София, в
района на Пернику бил
проверен лек автомо-
бил „Форд”, шофиран
от 58-годишния перни-
чанин П.К. При изпроб-
ването му с техничес-
ко средство за алкохол
били отчетени 1,92
промила. Взета му е
кръвна проба за хими-
чен анализ и е задър-
жан за 24 часа.

Същият ден, на ули-
ца „Република” в облас-
тния град е била спрян
за проверка кола „Лан-
чия Дедра”,  управлява-Брезнишките полицаи

издават лични документи
Любомира ПЕЛОВА

В Районното управление на полицията в
Брезник се приемат заявления за лични до-
кументи, уведомяват от Областната дирек-
ция на МВР.

В управлението се приемат заявления за
издаване и получаване на лични карти и
паспорти. Гражданите могат да направят то-
ва всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа.
Гишето има един час обедна почивка – от
12 - 13 часа. От 1-ви септември тази година,
в сряда приемането се преустановява.
През останалите дни работното време оста-
ва същото.

Софиянец се вмъкна
в чуждо жилище

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин е задържан за проникване в

чуждо жилище.
В неделя на телефон 112 е получен сигнал

от 66-годишна жена, че непознат за нея мъж
е проникнал в жилището й на улица „Кракра”
в областния център. Пристигналите на място
полицаи задържали 33-годишният К.В.от Со-
фия. Установено е, че гастрольорът се вмък-
нал в чуждия дом през прозорец на мазе, но
кражба не е извършил. Наложено му е поли-
цейско задържане за срок до 24 часа

Започнато е и досъдебно производство.

Пътните нарушения под пряк
контрол на вътрешния министър

Любомира ПЕЛОВА
По нареждане на вътрешния министър Рум-

яна Бъчварова, отдел „Пътна полиция“ еже-
дневно ще следи статистиката, като анализи-
ра данните за пътните нарушения, произшес-
твия и административно-наказателната дей-
ност по линия на пътния контрол. Информа-
ция за броя на установените пътни наруше-
ния и издадените фишове и актове ще се об-
явява всяка седмица на Интернет сайта и във
Фейсбук страницата на ГД „Национална по-
лиция“. Справката ще включва и броя на
тежки пътно-транспортни нарушения, жертви
и ранени на пътя за съответната седмица.

Тази статистика ще позволи на министъра и
ръководството на МВР да следят отблизо тен-
денциите на пътя и редовно да анализират
дали има необходимост от допълнителни про-
мени в подхода по отношение на проверките
и нарушителите на пътя. Стремежът на ръко-
водството на МВР е подобряване безопас-
ността на пътя и намаляване на жертвите и
ранените, съобщиха от пресцентъра на сило-
вото ведомство.

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец е привле-

чен като обвиняем  за
управление на авто-
мобил с концентрация
на алкохол в кръвта
1,71 промила. 18-го-
дишният К.А., който
шофирал „Фиат Ти-
по”, бил спрян за про-
верка на пътен възел
„Долна Диканя”. Взета
му е мярка за неоткло-
нение „подписка” и го
очаква наказание ли-
шаване от свобода до
една година.

Други три бързи
производства за шо-
фиране след употреба
на алкохол са започна-

на от 37-годишната
Д.К. от град Батанов-
ци. Алкохолната й про-
ба се оказала положи-
телна – 1,57 промила.
Взета й е кръвна про-
ба.

Столичанин е шофи-
рал автомобила си
„Ситроен „Берлинго” с
1,41 промила алкохол в
кръвта. 42-годишният
М.Г. бил проверен на 9-
ти август през нощ-
та, на кръстовището
за брезнишкото село
Божурище. Мъжът дал
кръвна проба за хими-
чен анализ и е задър-
жан за 24 часа с поли-
цейска заповед.

18 милиона лева похарчени
досега за гасене на пожари

правят такова по-
чистване на пасища-
та. Костов поясни,
че те ще бъдат за-
дължени да уведом-
яват съответните
структури на Ре-
гионалните дирек-
ции по горите, про-
т и в о п о ж а р н и т е
служби, както и об-
щинските или об-
ластните служби
„Земеделие” по мес-
та. Ще бъдат уве-
домявани и остана-
лите служби, които
имат отношение
към почистването.
Целта е такъв тип
почистване да за-
почне да се следи и
да има превенция.
„Основна причина
за горските пожари
през тази година ос-
тава най-често неб-
режност”, добави
Георги Костов.

Костов уточни,
че в различните об-
ласти на страната
има изградени по
различни програми и
по Програмата за
развитие на селски-
те райони, наблюда-
телни противопо-
жарни кули, които
са снабдени с най-мо-
дерна техника. Той
уточни, че тези ку-

Любомира ПЕЛОВА
До момента през

този пожароопасен
сезон на терито-
рията на страната
са засегнати около
8 хиляди декара гор-
ски площи. Това каза
при представянето
на мерки по превен-
ция на горски пожа-
ри заместник-минис-
търът на земеде-
лието и храните
Георги Костов. Той
припомни, че за по-
гасяването и ликви-
дирането на щети-
те от тези пожари
за 1 декар се израз-
ходват над 2000 ле-
ва, което означава,
че до момента са
похарчени 16 милио-
на лева. Георги Кос-
тов припомни съ-
що, че според справ-
ките средногодиш-
но в България се зас-
ягат 11 хиляди дека-
ра горски площи от
пожари, което озна-
чава, че вече са дос-
тигнати 2/3 от за-
сегнатите площи за
годината, а е минал
едва един месец от
пожароопасния се-
зон, който приключ-
ва в края на месец
октомври.

По думите му, ос-
новната причина за
възникването на
горски пожари оста-
ва почистването на
пасища или така на-
реченото палене на
стърнища, което се
прави от стопани-
те. Той добави, че
поради тази причи-
на още в началото
на следващата сед-
мица ще бъде въве-
ден уведомителен
режим за всички
стопани, на които
предстои да

ли покриват 8% от
горските терито-
рии на страната,
основно в защитени
територии. „В мо-
мента се изграждат
още 9 кули в Югоза-
падно държавно
предприятие, кои-
то ще бъдат завър-
шени до края на то-
зи месец и следва-
щия ще влязат в ек-
сплоатация, с кое-
то още 3% от те-
риторията ще бъде
под такова наблю-
дение. Кулите сами
по себе си не пазят
от пожари и не
гасят пожари, а са-
мо дават съобще-
ние при възникване
на такива. Техника-
та в тях позволява
наблюдаването и на
други явления,
включително извър-
шването на незакон-
ни практики, тъй
като камерите са с
висока разделител-
на способност”, ка-
за също Георги Кос-
тов. Той допълни,
че е много важно и
хората да се кон-
тролират едни дру-
ги и ако видим, че
някой пали пожар
при рискови усло-
вия, да реагираме.


