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Областният управител Ирена Соколова е щастлива с получените 39 златни плакета

Св. прор. Михей
(Предпр. на

Успение
Богородично)

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

Самоубий-
ствена
държава

Ония двамата предполагаеми терористи
от Ислямска държава, дето службите ги
издирват под дърво и камък, изчезнаха в но-
винарския поток. Потънаха в локвите
кръв, с който изобилстват пътищата на
България. Изпариха се някъде в небитието,
където продължава да вие мъката на почер-
нени майки.

Ислямска държава с нейните главорези се
оказа, че най-страшният бич, надвиснал над
България. Каква ти Ислямска държава, щом
по пътищата всеки ден се лее кръв като от
всемирен потоп. Какви ти терористи са-
моубийци, щом си имаме техните жестоки
побратими – автомобилните самоубийци.
Няма ден, няма час интернет да не избълва
поредната кървава драма, било с пешеход-
ци, било с мотористи, било с безумци авто-
джигити. България е почервеняла от гняв и
кръв и за жалост кръвта няма измиване.
Войната по пътища продължава да взема
своите жертви, сякаш е божие проклятие.
По-голямо и от онова на Ислямска държава.

Безсилието е другото име на капитола-
цията, пред която смирено и обяснително
стоят държавните органи. И всеки ден без
кръв ще е една малка победа. Жалко само, че
поражението е пълно...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Единадесетото из-

дание на събора в Коп-
ривщица, който се
проведе от 7 до 9-ти
август, ще се запомни
с блестящо представ-
яне на самодейците
от област Перник,
заявиха от областна-
та администрация.
Представителите на
областта ни са отли-
чени с 39 златни пла-
кета, 20 записа в Бъл-
гарско национално ра-
дио и грамоти за
всичките 594 уча-
стници.

По време на среща-
та си с Генералния

секретар на ЮНЕСКО
Ирина Бокова, която
бе и патрон на юби-
лейното издание на
събора, посветено на
50-годишниятата от
пъвата проява и 70-
годишнинатата на
ЮНЕСКО и министъ-
ра на туризма Николи-
на Ангелкова, облас-
тният управител на
Перник Ирена Соколо-
ва изрази надежда за
вписване на народния
обичай „Сурова” в
световната листата
на нематериалното
културно наследство.

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

150 - 340

Информационен всекидневник

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Силвия ГРИГОРОВА
Равнището на без-

работицата в нашата
област е под средно-
то за страната. Това
сочат данните на Ди-
рекция „Бюро по тру-
да” в Перник. Според
тях, през месец юни
2015г равнището на
безработицата в ре-
гиона е било 9.2%. Об-
щият брой на безра-
ботните в областта
е наброявал 5 705 чо-
века. Палмата на пър-
венството по брой
регистрирани безра-
ботни държи отново
община Трън -44.2%.
След нея се нарежда
община Ковачевци с
34%. Най-малък е ръс-

Безработицата в региона е по-ниска от средното за страната
тът на безработица-
та  в Перник-7.3%. На
второ място е общи-
на Радомир с 9.9%. И
през юни се запазва
тенденцията най-ви-
сока да е безработи-
цата сред жените-
3 136,2 което е почти
60 на сто от безра-
ботните.

От Бюрото по тру-
да информираха, че
през юни на безработ-
ните от областта са
предложени общо 156
свободни работни мес-
та. От тях 131 са в
Перник, 24 в Радомир и
само 1 в Ковачевци. В
общините Брезник,
Трън и Земен не е об-
явено нито едно ра-

ботно място. Проста-
та сметка показва, че
за 1 свободно работно
място са се конкурира-
ли повече от 36 безра-
ботни.

През месец юни 408
безработни от облас-
тта са успели да си на-
мерят работодател.
От тях 327 са от общи-
на Перник, 28 от Радо-
мир, 21 от Брезник,15
от Трън 13 от Земен и 4
от Ковачевци. Със съ-
действието на експер-
тите от Бюрото по
труда, 247 безработни
са се сдобили с работа.
Благодарение на дей-
стващите програми с
работа са се сдобили 73
безработни.

Предимно
слънчево

На страница 3
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Зоя ИВАНОВА
324 бебета са се ро-

дили в Пернишка об-
ласт от началото на
годината до сега –
става ясно от данни-
те в националния ре-
гистър по раждания.
Областта продължава
да е на опашката от
останалите области в
страната. Най-много
бебета се раждат в
София и Пловдив. Пер-
нишко е сред последни-
те в своеобразната
класация – след ми-
ньорския град са само
Разград, Видин и Ям-
бол. 

Съкратено работно време в служби
на ОД МВР заради обезпаразитяване

Любомира ПЕЛОВА

Тенденцията се за-
пазва в последните ме-
сеци. Акушер-гинеколо-
зи  от града отчитат,
че има почти  тройно
намаление на броя на
ражданията. Като
фантастика в момен-
та се приема цифрата
1800 – а е имало годи-
ни в които по толкова
деца са се раждали за
година в областта. За
последните години
обаче броят на ражда-
нията в Перник за го-
дина не надвишава 600.

На национално ниво
жените не само раж-
дат по-малко и по-къс-

Пожари погълнаха над
11 600 декара гори

Любомира ПЕЛОВА

Ïåðíèê îùå å íà îïàøêàòà ïî ðàæäàåìîñò
324 бебета са се родии от началото на годината досега

Любомира ПЕЛОВА
Няма допълнителна за-

щита на бюлетините за
предстоящия вот, освен
тези, заложени в Изборния
кодекс, заявиха от прес-
центъра на Централната
избирателна комисия. С
Решение № 1512-МИ от 4
август 2015 г. с приложе-
ния № 91, 92, 93, 94 и 95 са
одобрени образците на бю-
летините за общински съ-
ветници, кмет на община,
кмет на район и кмет на
кметство, както и обра-
зец на кочан с бюлетини за
гласуване на общински съ-
ветници и кметове. Техни-

ЦИК: Няма допълнителна
защита на бюлетините

ческият образец и защи-
тата на бюлетините ще
бъдат утвърдени в срок
до 30 дни преди изборите с
решение на ЦИК, както е
посочено в чл. 57 от Избор-
ния кодекс. В Централна-
та избирателна комисия
не са обсъждани никакви
допълнителни защити из-
вън посочените в чл. 208 и
чл. 209 от ИК, а именно
бюлетините са бели, изра-
ботени от плътна непроз-
рачна хартия, която не
позволява да се разкрива
тайната на гласуването, с
поредни номера и са защи-
тени с полиграфическа за-

но, но и бременността
вече е свързана с пове-
че усложнения.

Сериозен е броя и на
недоносените бебета
у нас. 9 от 100 деца у
нас са недоносени. За
сравнение в Европа
средното число е 4 на
100 родени деца.

1 милион и 600 хил-
яди са жените в дете-
родна възраст у нас –
с 360 000 по-малко за
15 години. Близо 2%
от бебетата са роде-
ни от майки над 40 го-
дини, малко повече са
родените от момиче-
та, ненавършили 16.

щита, съобщиха от прес-
центъра на ЦИК във връз-
ка с изтекли в медиите ин-
формации относно вида
на бюлетините за про-
веждането на общи мес-
тни избори на 25 октом-
ври 2015 г. Бюлетините
се подреждат в кочан по
100 бюлетини. При откъс-
ване върху бюлетината и
върху кочана трябва да
остава един и същи но-
мер, който да се сравнява
от избирателната коми-
сия след попълване на бю-
летината и преди пуска-
нето й в избирателната
кутия.

Силвия ГРИГОРОВА
Фолклорна група „Славе-

на” при читалище „Лазо
Стоянов”-село Косача, с
музикален ръководител
Румен Василев, спечели
заслужените аплодисмен-
ти както на журито, та-
ка и на публиката на Меж-
дународния фестивал за
автентичен фолклор в се-
ло Дорково. Той се проведе
на 1 и 2 август.  И трите
песни, изпълнени от три-
надесетте певици на фол-

Фолклорна група „Славена”-село
Косача отново обра овациите

клорната група от село
Косача, бяха бурно аплоди-
рани. Фестивалът няма-
ше конкурсен характер, но
група „Славена” беше от-
личена освен с диплом, как-
то останалите участници
и с плакет.

Тази година Междуна-
родният фолклорен фес-
тивал в Дорково отбеляза
юбилей- 15 години от пър-
вото му издание, което се
е провело през 1997г. От
тогава до сега фестива-

лът е успял да се утвърди
като културно събитие за
региона и страната. С под-
крепата на кметство
Дорково, Министерство-
то на културата, фонда-
ция „Пътеки”, която е ле-
гитимен представител на
ЦИОФФ за България, как-
то и с подкрепата на биз-
неса,  фестивалът се
превръща в междунаро-
ден, а с всяка изминала го-
дина участниците в него
се увеличават.

Днес служителите на Областната дирек-
ция на МВР в Перник в групата «Български
документи за самоличност» и група «Миг-
рация» ще приключат по-рано работа с
граждани. Гишетата за прием на граждани
ще затворят в 16,30 часа. Причината е, че
там ще бъде извършено обезпаразитяване.

От двете служби предварително се извин-
яват на хората за причиненото неудобство.

Млади музиканти от Перник
с награда “Про култура”

Виктория СТАНКОВА

Младежкото студио Unlimited Music“ при
СОУ „Д-р Петър Берон” получи годишната
награда „Про култура” за принос в разшир-
яване достъпа на младите хора до култура.
Наградата бе връчена вчера на официална
церемония в Шератон по повод Междуна-
родния ден на младите хора- 12-ти август.
Отличието получи преподавателката по му-
зика Райна Николова  от „СОУ „Д-р П.Бе-
рон”, която е инициатор на създаването на
младежкото студио към училището.

Престижната награда се дава от  БАРОК /
Българска асоциация на работодателите в
областта на културата/ и Гражданския ин-
ститут, като музикалното студио Unlimited
Music към пернишкото училище е призьор в
категорията „Образователна организация”.
Това са втори годишни награди, които бяха
връчени по време на Национална конферен-
ция за достъпа на младите хора до култура,
под патронажа на Министерството на мла-
дежта и спорта.

В Unlimited Music влизат Калоян  Ермен-
чов -Kaloyan Rider , който е първия българ-
ски Big Room House (EDM) DJ  в България,
рап и хип хоп изпълнителят Християн Йорда-
нов, Рок група “SoundWave“, младите из-
пълнители Елизабет Иванова, Калина Вене-
ва и Лазар Величков- Dubstep.

Всички те бяха участници в проекта „Та-
ланти в аванс” към ОбМД, но впоследствие
благодарение на активната роля на Райна
Николова реализираха своя талант на раз-
лични сцени. Последваха професионални
записи на авторски парчета на Kaloyan Rid-
er и Християн Йорданов. В момента автор-
ското парче на Kaloyan Rider- Paradise, в из-
пълнение на Калина Венева, на което беше
направен клип,  се промотира във VBOX.
Предстои издаването и на първата авторска
песен на Християн Йорданов.  Младите ро-
каджии от “SoundWave” направиха пък
голям пробив на Джулая в Каварна, където
бяха подгравяща група на Б.Т.Р.

Oт пожарите до момента са засегнати
Около 11, 600 дка горски територии са за-
сегнати от пожарите досега, заяви министъ-
рът на земеделието и храните Десислава
Танева. „От тях само около 3,500 дка са
т.нар. „върхови пожари”, при които ще
следва залесяване”, уточни тя и добави, че
на едно горско предприятие залесяването
излиза 1000 лв. на декар. Министърът при-
помни, че в момента сме в пожароопасен
период, който ще продължи още поне 2,5
месеца. По думите й, от близо 220 регистри-
рани пожари тази година в горски терито-
рии, едва 4% са предизвикани от природата
и по-конкретно от мълнии, а останалите 96%
са причинени от човешка небрежност и не-
марливост. „Имаме разследвания за много
малко случаи на умишлен палеж”, заяви тя
и добави, че всички хора, които обичат при-
родата и ходят в гората, трябва да знаят, че
не трябва да палят огън поне на 100 метра в
близост до горска територия и да не ос-
тавят стъклени бутилки и целофанови опа-
ковки, които могат да предизвикат „ефекта
на липата”. „Другата голяма причина за
възникване на тези пожара си земеделски-
те дейности. Работим в много добра кому-
никация с МВР и ГДПБЗН и ще въведем за-
дължение, когато земеделски производи-
тел реши и планира почистване на такава
площ с техника да уведомява съответния
район на пожарната, за да има готовност”,
посочи тя. По думите й, между 80 и 200 гор-
ски служители всеки ден са организирани
по локализиране на пожари. Министър Та-
нева благодари на доброволците, които
според нея са хора с философия в живота,
която е за опазване на природата ни. „От те-
зи 220 пожара обикновено възникват от ог-
нища, които са в земеделските територии от
почистване на храсти. Много малка част са
пожарите, които са възникнали направо в
горска територия”, уточни министърът. „Към
момента нямаме регистриран такъв по-
жар,които е предизвикан от техника на фир-
ми, които работят по ползването на дърве-
сината в горски територии”, каза тя.
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Ùå ñå ðåøè ëè ðåôîðìàòîðñêèÿò ïúçåë â Ïåðíèê?
От формацията все още нямат официално представена кандидатура за кмет

та. Людмил Весели-
нов вече се опита
да „преброи” под-
крепата към него-
вата личност по
време на предишни-
те парламентарни
избори. Сега е на
път да повтори из-
пита, ако разбира
се отиде на канди-
дат-кметска над-
превара.

Третото име,
което не е плод на
слухове и догадки
от страна на ре-
ф о р м а т о р с к и я
блок е това на мла-
дия политик Хрис-
тиан Даскалов. Не-
говата номинация
е от структурата
на СДС. Самият
Даскалов споделя,
че приема доверие-
то на колегите си,
но според него
трябва да има еди-

нна кандидатура и
тя да е плод от ре-
шение на всички
партии в блока.

Така парчетата
на пъзела „канди-
дат кмет” в Ре-
ф о р м а т о р с к и я
блок в Перник ос-
тават разхвърл-
яни. Докога е труд-
но да се каже. И да-
ли въобще ще се
стигне до единна
„картинка” или
блока в Перник ще
излезе с две канди-
датури за кмет.
Не е тайна, че и на
национално ниво
все още няма еди-
нно решение как да
се издигат канди-
датурите по мес-
та. Всичко е в по-
ложително накло-
нение. На всички
официални срещи
 и пресконферен-

Зоя ИВАНОВА
Пъзелът, който

подреждат от Ре-
ф о р м а т о р с к и я
блок в Перник от-
носно това кой да
бъде кандидата за
кмет на миньор-
ския град се оказа
труден за подреж-
дане. Големите по-
литически играчи
в Перник вече об-
явиха имената на
тези,които ще пус-
нат в кметската
напревара през ок-
томври. Реформа-
торският блок все
още мълчи. Което
поражда доста слу-
хове, че не всичко в
кухнята на иначе
единната досега
коалиция в Перник
е наред.

Още преди месец
се заговори /не
официално разбира
се/, че кандидат
кмет на Реформа-
торския блок в
Перник ще бъде д-р
Мария Маринова.

Тя е представител
на Демократи за
силна България, из-
ключително акти-
вен участник във
всички партийни
мероприятия и из-
бори досега. По
всеобщо признание
тя и представена-
та от нея партия
имат огромна зас-
луга за успеха на д-
р Павлов в парла-
ментарните избо-
ри. Според близки
до кухнята на бло-
ка обаче, тази кан-
дидатура не ус-
пяла да обедини
иначе „железния”
блок в Перник. Дру-
гата партия в бло-
ка, която иска нейн
кандидат да е пре-
тендент за стола
на кмета е Движе-
ние България на
гражданите. Хора-
та на Меглена Ку-
нева в Перник са
категорични че
Людмил Веселинов
е печелившата кар-

Радомир и Ковачевци също готови
с резултатите от проверките по ЗГР

Любомира ПЕЛОВА
Приключила са разпоредените от облас-

тния управител Ирена Соколова проверки
във връзка със спазването на Закона за
гражданската регистрация, крайният срок
за които изтича на 21-ви ангуст т.г., в още
две общини – Радомир и Ковачевци. Резул-
татите от тях са качени на сайтовете на две-
те общини.

В нарочената за изключителен център на
изборния туризъм община Ковачевци, която
е най-малката в региона с малко над 2 500
жители, ще бъдат дерегистрирани само 16
души – по двама в селата Сирищник и Ко-
вачевци и 12 – в село Лобош. Това е отразе-
но в заповед №РД 363 от 11 август т.г.на
кмета Васил Станимиров, копие от която е
изпратено и до областната управа. Пропус-
ките са във връзка с чл. 92 ал.2 от Закона за
гражданската регистрация, който гласи:”
Адресната регистрация се извършва от
кмета на общината, на района или на кметс-
твото или от определени от тях длъжностни
лица при заявяване от лицето.

 (2) За извършване на адресна регистра-
ция лицата представят един от следните до-
кументи:

1. документ за собственост;
2. договор за ползване на имота за жи-

лищни нужди.”
Протоколът на специалната комисия,

председателствана от зам.кмета Иво Си-
меонов, с резултатите от проверката, е све-
ден до знанието на длъжностните лица в об-
щина Ковачевци и кметските наместници в
Лобош и Сирищник за изпълнение. В оста-
налите населени места неа общината гафо-
ве няма.

Така обвиненията срещу Ковачевци, че
едва ли не е столицата на изборния туризъм
в Югозапада, се пукнаха като сапунен ме-
хур.

Аналогична е ситуацията и в Радомирско.
В сряда на официалния сайт на общината се
появи подробна информация от извършена-
та проверка в района. Там са проверени по-
дадените 690 заявления за настоящ адрес
и 398 – за постоянен. Шестчелнната коми-
сия, председателства от секретаря на общи-
ната инж.Валентин Петров, е установила ед-
но нарушение в село Дебели лаг, където
към подадено заявление за настоящ адрес
липсва документ за собственост. Останали-
те 10 нарушения са в най-голямото село в
Радомирско – Дрен. Там пропуските са от
същия характер – липсващ документ за
собственост на имота при адресната регис-
трация.

Засега само община Перник, в която е
съсредоточена по-голяма част от населе-
нието на областта, не е обявила резултатите
от извършената проверка.

Чаша мляко, сирене или
кашкавал за учениците

Виктория СТАНКОВА
Чаша прясно или кисело мляко, парче сирене или

кашкавал ще получават учениците и хлапетата в детски-
те градини. Това предвижда Наредбата за условията и
реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и
млечни продукти в учебниците заведения по схема „У-
чилищно мляко “.

Порция млечни продукти или мляко ще се полага на
хлапетата в детските градини и на учениците до 4 клас.
Менюто им включва пет вида млечни порции, като на
ден ще им се сервира само една от тях. Те могат да бъ-
дат чаша с 250 мл прясно пастьоризирано мляко или
200 грама кисело мляко. На хлапетата може да се сер-
вира още и мляко с какао или мед или йогурт с добаве-
ни овесени ядки и др.. Мазнините не трябва да са пове-
че от 3,6% Другият вариант е малчуганите да не получа-
ват мляко, а 30 грама сирене или кашкавал. Менюто при
учениците е същото, единствената разлика е, че мазни-
ните в млякото не трябва да са повече от 2%. Целта е та-
ка да се насърчава консумацията на прясно и кисело
мляко и на други млечни продукти, като по този начин
допринася за подобряване на хранителните навици на
децата и да увеличава възможностите за пазарна реа-
лизация на тези продукти. За разлика от схемата „Учи-
лищен плод”, по която с еврпари децата получават пло-
дове в детските градини и школата по схемата „Училищ-
но мляко“ има слаб интерес. Причината е, че при нея не
се финансират разходите за логистика и административ-
ните харчове.

Невиждан интерес
от страна на гости,
публика и туристи
от цял свят предиз-
вика обичаят „Сурва-
карска сватба”, пока-
зан от сурвакарите
от НЧ „Иво Войвода –
1928 г.” от брезниш-
кото село Долна Се-
кирна по време на
официалното откри-
ване.

На тазгодишното
издание на събора об-
ласт Перник е пред-
ставена с най-много
танцови формации-
17, и още 15 групи за
народни обичаи и сло-
весен фолклор, 11 пев-
чески, 37 индивидуал-
ни изпълнители и 1
народен оркестър.

Най – възрастните
участници от облас-
тта бяха 81-годишна-
та разказвачка Райна
Велинова от перниш-
кото туристическо
дружество „Кракра
Пернишки” и певецът
Милчо Костов от чи-
талището в радомир-

ското село Копаница,
също на 81 години.
Най– малките ни уча-
стници от възрасто-
вата групата от 3 до
7 години, бяха малчу-
ганите от детска
фолклорна група за
традиционни игри
при НЧ „Пробуда –
1922 г.” в пернишко-
то село Драгичево с
ръководител Людми-
ла Филипова, поясни-
ха от областната ад-
министрация.

Както „Съперник”
писа, най-много злат-
ни плакети – 21, полу-

Младежите от ГЕРБ отбелязаха
Международния ден на младежта

Зоя ИВАНОВА 

Блестящо представяне на...

чи община Перник. За
нея са и 16 от записи-
те в БНР. 13 млатни
плакета и 2 записа в
националното радио
отидоха при радомир-
ските самодейци, а зе-
менчани, които също
се представиха пове-
че от много добре на
събора, получиха два
златни плакета и еди-
н запис в БНР. Брезни-
чани също са с два
златни плакета, за са-
модейците от Кова-
чевци плакетът е еди-
н, ще имат и един за-
пис в БНР.

ция досега рефор-
маторите в града
афишираха еди-
нство и липса на
всякакви разногла-
сия. Кандидат-
кметската надпре-
вара обаче е на
път да се превърне
в препъни камъка
на иначе безоблач-
ните политически
отношения там.
Решението е изди-
гането на една кон-
сенсусна кандида-
тура, която да се
приема еднакво  и
от хората на Куне-
ва и от тези на Ра-
дан Кънев. Някой,
като д-р Валентин
Павлов, който обе-
дини преди време
демократите в
Перник. Засега оба-
че  подобна канди-
датура на хоризон-
та не се забелязва.

МГЕРБ-Перник отбеляза Международния
ден на младежта с демонстрация  на откри-
то по таекуондо – WTF (Олимпийска версия).
Десетки хора се събраха на събитието, кое-
то се проведе в кв. „Мошино“. Демонстра-
цията беше изпълнена от деца и младежи
от  таекуондо клуб „Леон“. „Младите хора
са активни и динамични. За нас е от голямо
значение, че инициативата предизвика
голям интерес и в нея се включиха хора от
целия град. Това е показател, че подобни
мероприятия на открито са начин да се сти-
мулира спорта сред младите хора“, каза
Емил Костадинов, член на МГЕРБ-Перник и
кандидат за кмет на кв. „Изток“. Той под-
черта, че осъществяването на подобни ме-
роприятия ще продължи и занапред.

от страница 1
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Специалистите в национален мащаб отчитат почти двойно повече заболели за първите шест месеца

Зоя ИВАНОВА
Случаите на заразе-

ни със салмонелоза у
нас от началото на
тази година са над
550. В сравнение със
същия период на ми-
налата година увели-
чението е почти
двойно. Тогава са били
240. Диагностицира-
ни със салмонелоза в
Перник също не са
предецент. В послед-
ните седмици в бюле-
тините на регионал-
ната здравна инспек-
ция се отчитат нови
случаи на заболели.
Пипналите заразата
са както от града, та-
ка и от селата в об-
ластта. Разпростра-
нението на бактерия-
та салмонела е най
често в птичето ме-
со и яйцата. Специа-
листите напомнят че
предаването на салмо-

нелоза от човек на чо-
век по принцип е въз-
можно, но за да се слу-
чи това трябва да
има доста пропуски в
хигиенатаОсобеното
на тази болест е, че
човек, който е бил за-
разен, може да остане
заразоносител на ин-
фекцията с продълже-
ние на месеци. В редки
случай носителят на
бактерията дори не
развива симптоми, но
така остава прикрит
и опасен за околните.
Това обаче се случва
по-рядко, а обикнове-
но причината за за-
разяване е неправил-
ното съхранение и
обработка на живо-
тински продукти.
Най-важната пред-
пазна мярка е продук-
тите да минават
термичната обра-
ботка и да се съхран-

яват в хладилник. 
Ако бактерията

мине инфекциозната
доза, салмонелозата
е неизбежна и проти-
ча по сходен начин
при заразените - с га-
дене, повръщане, от-
падналост, липса на
апетит, лека темпе-
ратура. Много бързо
се развиват и призна-
ците на стомашно-
чревно разстрой-
ство - диария в раз-
лична степен. При
адекватно лечение  -
салмонелозата пре-
минава в рамките на
седмица-десет дни.
Стандартното лече-
ние е антибиотик. В
някои случаи , не само
при салмонелозата, а
и при другите видове
стомашно-чревни ин-
фекции, се налага
престой в болница и
вливания.

Приеха проект на нов Кодекс
за застраховането

Силвия ГРИГОРОВА
Министерският съвет одобри проект на

нов Кодекс за застраховането и предла-
га на Народното събрание да го приеме.
Изготвянето на изцяло нов документ
произтича от транспонирането на многоб-
ройни и важни изисквания на европей-
ското законодателство. С проекта се въ-
веждат изискванията на Директива 2009/
138/ЕО относно започването и извършва-
нето на дейността по застраховане и пре-
застраховане (Платежоспособност II),
както и на последващите й изменения и
допълнения с Директиви 2011/89/ЕС,
2012/23/ЕС, 2013/58/ЕС и 2014/51/ЕС. Ди-
ректива 2009/138/ЕО установява нова
рамка за определяне на капиталовите
изисквания на застрахователите и пре-
застрахователите в зависимост от техния
рисков профил, както и въвежда изи-
сквания за осъществяване на рисково-
базиран надзор върху дейността им. С
транспонирането на Директивата Плате-
жоспособност II се усъвършенстват и
изискванията към системата на управле-
ние на застрахователите и презастрахо-
вателите. Регламентират се функциите
по управление на риска, вътрешен одит,
функция за съответствие и актюерска
функция.

С проекта на Кодекс за застраховане-
то се предлага въвеждане на нов режим
за изчисляване на капиталовото изи-
скване за платежоспособност на застра-
хователите и презастрахователите на ба-
зата на отчитане на всички количествено
измерими рискове, на които са изложе-
ни. Предлага се законова регламента-
ция на някои нови институти, които по-
настоящем се прилагат на българския
застрахователен пазар като договорна
практика. Регламентира се институтът на
застрахователния период, като се допус-
ка сключването на безсрочен застрахо-
вателен договор, на многогодишен зас-
трахователен договор, както и на дого-
вор за застрахователен период по-кра-
тък от една година. Регламентира се въз-
можността за автоматично подновяване
на застрахователния договор само за
един застрахователен период след изти-
чане на договорения срок. Въвеждат се
институтите на ретроактивното и предва-
рителното покритие.

Предлагат се промени и в областта на
несъстоятелността на застрахователите,
като се прави предложение ролята на
синдик да се изпълнява от Гаранционния
фонд. По този начин ще се гарантира по-
голяма ефективност както при извър-
шване на ликвидацията на застрахова-
телния портфейл, така и с оглед поемане-
то на разходите по несъстоятелността.
Също така се предлага изравняване на
гарантираните застрахователни взема-
ния при несъстоятелност на животозас-
траховател с размера на гарантираните
влогове при несъстоятелност на банка.
Предвидено е Гаранционният фонд да
изплаща вземанията на всички лица при
несъстоятелност на животозастрахова-
тел, като се гарантират вземания в един
застраховател, независимо от броя на
вземанията на оправомощеното лице и
размера им – до 196 000 лева.

По отношение на задължителната зас-
траховка „Гражданска отговорност” се
предлага срещу единна премия да се
осигурява покритието както за България,
държавите-членки на Европейския съюз
и Европейското икономическо прос-
транство, така и за всички държави, кои-
то членуват в системата „Зелена карта”.
С проекта на Кодекс за застраховането
се допуска договорът за задължителна-
та застраховка „Гражданска

отговорност“ на автомобилистите да
може да бъде сключен за срок до три го-
дини, както и разширяване на покритие-
то й за определени случаи, в които лип-
сва вина на водача, но независимо от то-
ва е справедливо увредените лица да
могат да получат обезщетение.

Виктория СТАНКОВА
През изминалата го-

дина България отчи-
та напредък само по
една от целите на На-
ционалната страте-
гия за учене през це-
лия живот. Това ста-
ва ясно от приетия
от правителството
доклад за изпълнение-
то на документа.

Подобрение има са-
мо по отношение на
завършилите висше
образование на 30-34
г. От 26.9% през 2012
г., две години по-къс-
но те са 30.9%. Това
обаче също е далеч
под средното за ЕС –
37.9%. Повече от пет
пъти по-слаба от та-
зи в останалите
страни от Евросъюза
е и ангажираността
на населението на 25-
64 навършени години
в образование и обу-

чение.
През 2014 г. е регис-

трирано даже влоша-
ване в показателя
„Намаляване на дела
на преждевременно
напусналите образо-
вателната система
на възраст от 18 до
24 години”. Вместо да
намаляват, от 12.5%
напусналите са стана-
ли 12.9% при цел за
2020 г. 11 на сто.

Намаляват и завър-
шилите в областите
„Информатика“, „Тех-
ника“, „Производство
и преработка“ и „Ар-
хитектура и строи-
телство“. Те трябва
да са най-малко на 60%
през 2020 г., но от
2011 г. насам делът
им непрекъснато на-
малява и достига през
учебната 2013/2014
г. малко над 45%.

От 2011 г. насам де-

лът на завършилите
в четирите области
непрекъснато намал-
ява и достига през
учебната 2013/2014
г. малко над 45% от
всички придобили
степен на професио-
нална квалификация.

В доклада са напра-
вени препоръки, насо-
чени към по-ефектив-
ното прилагане на
стратегията от раз-
личните институции
и организации. Обръ-
ща се внимание на по-
слабо активните уча-
стници в образова-
телната политика и
за  осъществяване на
работещи връзки
между образованието
и пазара на труда, въ-
веждане на неформал-
ни и гъвкави форми
на обучение и съвмес-
тна работа със со-
циалните партньори.

ЧЕЗ установи 3 264 случая на кражби
на ток през първото полугодие

Силвия ГРИГОРОВА
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД из-

върши 39 860 проверки за нерегламентира-
но присъединяване към електроразпреде-
лителната мрежа в Западна България за
първата половина на 2015 г. Констатирани
са 3 264 нарушения, в резултат на които е
дотаксувана 14,4 млн. киловатчаса еле-
ктроенергия на стойност 1,2 млн. лева. 

Незаконните присъединявания застраша-
ват качеството на доставяната до клиентите
на компанията електроенергия. Вследствие
на това се претоварват съоръжения, при-
чиняват се прекъсвания на захранването,
чести аварии и повреждане на електроуре-
ди, а напоследък, все по-често, застраша-
ват и човешкия живот. Така не само се по-
нижава сигурността на електрозахранване-
то за редовните платци, но за отстраняване-
то на авариите и щетите се отклоняват
средства от и без това ограничения инвес-
тиционен ресурс на ЧЕЗ, който би могъл да
се вложи в развитие и модернизация на
мрежата.

Най-често срещаните нарушения, устано-
вени при проверките, са манипулиран еле-
ктромер и присъединявания преди средс-
твата за търговско измерване. „ЧЕЗ Раз-
пределение България“ АД обучи допълни-
телно 900 свои служители да разпознават
специфичните характеристики на неправо-
мерното използване на електроенергия,
които извършиха масови проверки в 120
населени места. Редовно се организират и
съвместни проверки с органите на реда в
различни региони на територията, обслуж-
вана от ЧЕЗ.

В резултат на предприетите от „ЧЕЗ Раз-
пределение България“ АД активни мерки
за борба с неправомерното използване на
електроенергия, се констатира увеличава-
не на разкритите нарушения. Дотаксувана-
та електроенергия през последните три го-
дини е в размер на 42 577 000 кВтч. на об-
ща стойност 10,6 млн. лева, а само за пър-
вото полугодие на 2015 г. вече са дотаксу-
вани 14 000 000 кВтч. 

ЧЕЗ подхожда изключително отговорно
към задълженията си към обществото. Но
за да ги осъществява, има нужда от едино-
действие – законодателно и обществено, в
мерките, които се предприемат, за да се
осигури качествено електрозахранване на
всички клиенти. Нужна е силна обществена
нетърпимост към подобни противозаконни
прояви. Необходими са по-строги санкции
и ефективни наказания за извършителите.
При съмнения за неправомерно потребле-
ние гражданите могат да подават сигнал в
МВР и в ЧЕЗ - по имейл адре-
с zaklienta@cez.bg, в Центровете за об-
служване на клиенти и на денонощната те-
лефонна линия на Дружеството 0700 10 010.
Анонимността им е гарантирана.

 

Все повече младежи не учат

Над 50% от учениците заинтригувани
от часовете по изкуства

Виктория СТАНКОВА
Повече от половината родители (52%) споделят, че децата и внуците им са

заинтригувани от часовете по изкуства в училище. Това сочи национално
представително изследване за предизвикателствата пред достъпа на младите
хора до култура за 2015 година.

Проучването отчита положителна тенденция при повечето индикатори за
достъп на младите хора до култура през 2015 г. спрямо предходните две. През
2013 г. и 2014 г. 46% от родителите са посочвали, че децата им проявяват ин-
терес към учебните часове по изкуства.

Скъпите билети, липсата на културни събития в населеното място и липсата
на семейно насърчаване са основните препятствия пред участието на младите
в културните събития.

Най-насърчавани в семейната среда са заниманията по музика - 75%. Тя из-
преварва народните танци, които са събрали 73%. Следват изобразителното
изкуство, пеенето, театърът и фотографията.

По време на конференцията бяха връчени годишните награди „ПроКултура”
2015 г. Тази година е учредена специалната категория “Млад гайдар” за мла-
ди кабагайдари до 14 години. Трима са отличените, за които са били предви-
дени парични награди.

Освен тях, бяха обявени номинации в още 18 категории: за държавен култу-
рен институт, общински културен институт, община, медии, литература, театър,
музика и други.



Рекламно  приложение

Петък, 14 август 2015 г., брой 154/5761/ 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.

АПАРТАМЕНТИ:
1. Едностаен Изток, до КАУФЛАНД,
преустр. в 2-ст, РVС, - 13 990 евро
2. Едностаен, Изток, ЕПК, ет. 7,
южна, до ДСК - 16 999 евро
3. Двустаен, ЦГЧ, нова тухла,
след ген.ремонт, ет. 4, 72м2 - 31 999 евро
4. Двустаен Тева -72 м2, ет. 6,
изцяло източен, по БДС - 10 300 евро
5. Двустаен Мошино, 76 м2, ет. 4,
ново стр. акт 14 - 28 121 евро
6. Двустаен Изток, ет.1, до ОДЗ,
РVС, саниран, тераса - 15 555 евро
7. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3,
ТЕЦ, тераса, освежен - 15 444 евро
8. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7,
ТЕЦ, след ремонт, обзаведен - 15 888 евро
9. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 2,
преустр. в 3 ст, ТЕЦ, тераса - 19 999 евро
10. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7,
РVС, реновиран, преустроен - 21 300 евро
11. Двустаен до „Казабланка”,
ет. 2, нова сгр. с акт 16, обитаем - 33 700 евро
12. Двустаен Изток, до БИЛЛА,
ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, подобрения - 24 990 евро
13.Тристаен Изток, ет. 5, ТЕЦ,
нов панел, РVС, до пазара - 34 900 евро
14. Тристаен Юр. Гагарин,
102 м2, ЕПК, ет. 7, югозапад - 38 999 евро
15. Тристаен Изток, нов, акт 16,
луксозен интериор и обзавеждане- 70 900 евро
16. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток, ет. 3,
нова сграда, луксозен,обитаем- 48 999 евро
17. Четиристаен ЦГЧ, ет. 9/от 11/,
лукс. ремонт и гаранц.
пълно обзавеждане - 44 990 евро
18. Търг. сграда ЦГЧ, РЗП - 330 м2,
четири нива, самост. подход - 165 000 евро
19. Магазини Изток, работещ, търг. к-с,
25 и 36 м2, лукс. изпълнение – 15 800 евро

 20. АПАРТАМЕНТИ и МАГАЗИНИ, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО

-акт 16, до БИЛЛА- ИЗТОК
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Център, ет. 3,ет. 4 - 170 лв., 250 лв.
2. Гарсониера, 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

7. Радомир, ет. 7, по БДС, подготвен за ремонт - 12 500 лв.
КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 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. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
5. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Димова махала, ет. 1, ремонт, тх. - 20 000 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
4. Димова махала, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 22 500 лв.
5. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
7. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., за ремонт - 32 500 лв.
8. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 23 000 лв.
9. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 - 20 000 лв.
10. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 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, кв. Тракия, ет. 8 - 10 500 лв.

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

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

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

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/



Имоти, реклами 7Съперник 14 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
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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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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

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

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ ЗА
САНДВИЧИ И ТОРТИ набира мъ-
же и жени до 55 год. ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
Подготовка на продуктите; -Спаз-
ване висока хигиена; -Наблюдение
входен-изходен поток на продук-
цията;- Не се изисква език;-

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

Продавам парцел УПИ, с.
Рударци, 800 кв.м, равен, ограден
с разрешение за строеж, ток,
вода, канал, 42 000 лв. - тел. 0888/
695 324

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,
разрешително за строеж, с Н=15 м
и РЗП: 2 200 кв., продажба или
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.

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 Sharan, Дизелов
Скоростна кутияРъчна, Пробег 14
2000 км, 2002г., Ван САМО НА
ЧАСТИ доставки с курер в цялата
страна ПРЕДЛАГАМЕ МОНТАЖ И
ГАРАНЦИЯ НА ЧАСТИТЕ -тел
0876-293-111

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

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

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

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

Продавам гарсониера, ул.
Софийско шосе, за частни лица -
тел. - 0878/607 530

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

Продавам гарсионера на първи
етаж , с разрешително за търгов-
ска цел . 35 кв. м. реални , 22 кв. м.
хол , 9 кв. м. спалня , 2 кв. м. тоа-

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

разни

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

Работа в екип, отговорност, дис-
циплинираност. ПРЕДЛАГА СЕ:-
Осигурени над 250 часа работа на
месец на сменен режим;- О ф и -
циално споразумение за легална
работа и регистрация в полиция-
та;- Осигурена безплатна квар-
тира;- Социални и здравни осигу-
ровки, след пробния период - един
месец;- 24 000 чешки крони
(900 EURO) на месец;- М е -
сечно заплащане 10-то число;-
Всяка седмица аванс от 50 евро;-
Безплатен превоз до работния
обект. За повече информация
може да се обадите от 9:00 до
18:00 на телефон : 0877 25 41 39 ,
0893 27 21 83

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

Кафе аперитив “Струма търси
барман/ка, за предпочитане
пенсионер/ка/ - тел. 0896/820 636

Доставям пернишки и бобовдол-
ски въглища на място. въглищата
са високо калорични и са изчисте-
ни 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 цени-
те за Перник, София и София об-
ласт. тел. 0896273108

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А

(до винпром) 076/60 85 85

Доставям въглища собс-
твен транспорт из цялата
страна  тел. 0896009744

Рекламни табели бира еротика
мацки пиво алкохол биричка
наздраве Guinness Gosser rock
рок тел. - 089 990 6470
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З А П О В Е Д
№ РД-160

гр. Земен 12.08.2015 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, глава X/XI

от Наредбата за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет-Земен, във връзка с Решения на Общински съвет-гр.Земен

Н А Р Е Ж Д А М :
Да се проведе публичен търг с трайно наддаване за продажба на обекти – частна общинска

собственост, представлявящи, както следва :
1.Обект № 1, представляващ Поземлен имот с № 006010, находящ се в землището на с. Одрани-

ца, Община Земен, целия с площ от 0.897 кв.м./осемстотин деветдесет и седем /, при граници на
имота : ПИ  № 006011 – Нива на Владислав Петров Иванов, ПИ № 006012 – Нива насл. на Жота
Господинов Михов, ПИ № 006009 – Нива насл. на Иван Гигов Георев, ПИ № 000414 – Полски път на
Община Земен, актуван с АОС 1048/02.04.2015 год., при начална тръжна цена 199,78 лв.(сто девет-
десет и девет лева и седемдесет и осем ст. ) съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител ;

2.Обект № 2 , представлявящ  Поземлен имот с № 006030, находящ се в землището на с. Одрани-
ца, Община Земен, целия с площ от 1.971 кв.м./хиляда деветстотин седемдесет и един /, при грани-
ци на имота : ПИ № 006055 – Нива насл. на Никола Митов Стойчев, ПИ № 000264 – Полски път на
Община гр. Земен, ПИ № 006029 – Нива насл. на Стойне Тасков Велинов, ПИ № 006032 – Нива насл.
на Ивайло Стоименов Цветков, ПИ № 006031 – Нива на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС 1047/
02.04.2015 год., при начална тръжна цена 438,98 лв.(четиристотин тридесет и осем лева и деветде-
сет и осем ст.) съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител ;

3.Обект № 3 , представлявящ  Поземлен имот с № 006031 , находящ се в землището на с.
Одраница, Община Земен, целия с площ от 0.895  кв.м./осемстотин деветдесет  и пет/, при граници
на имота :  ПИ № 006032 – Нива насл. на Ивайло Стоименов Цветков, ПИ № 006030 – Нива на Земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ, ПИ № 006055 – Нива насл. на Никола Митов Стойчев, ПИ № 006012 - Нива насл. на
Жота Господинов Михов, ПИ № 000265 – Полски път на Община Земен, актуван с АОС 1046/02.04.2015
год., при начална тръжна цена 198,75 лв.(сто деветдесет и осем лева и седемдесет и пет ст.)
съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител ;

4.Обект № 4 , представлявящ  Поземлен имот с № 006056 , находящ се в землището на с.
Одраница , Община Земен, целия с площ от 1.417 кв.м./хиляда четиристотин и седемнадесет/, при
граници на имота : ПИ № 006047 – Нива насл. на Стоилко Янчев Велинов, ПИ № 006017 – Нива насл.
на Георги Сотиров Георев, ПИ № 006015 – Нива насл. на Милан Митов Стойчев, ПИ № 006014 – Нива
насл. на Стойне Величков Велков, ПИ № 006013 – Нива насл. на Никола Митов Стойчев, ПИ № 006012
– Нива насл. на Жота Господинов Михов, ПИ № 000263 – Полски път на Община гр. Земен, актуван
с АОС 1045/02.04.2015 год., при начална тръжна цена 315,60 лв.(триста и петнадесет лева и шестде-
сет ст. ) съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител ;

5.Обект № 5 , представлявящ  Поземлен имот с № 006001 , находящ се в землището на с.
Одраница , Община Земен , целия с площ от 1.113 кв.м./ хиляда сто и тринадесет/, при граници на
имота : ПИ № 006002 – Нива на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, ПИ № 000195 – Полски път на на Община гр.
Земен, ПИ № 000274 – Полски път на Община гр. Земен, ПИ № 000263 – Полски път на Община гр.
Земен, ПИ № 006003 – Нива насл. на Илия Сотиров Гьорев, актуван с АОС  1051/02.04.2015 год., при
начална тръжна цена 247,89 лв.(двеста четиридесет  и седем лева и осемдесет и девет ст.)  съгласно
изготвена оценка от лицензиран оценител ;

6.Обект  № 6 , представляващ Поземлен имот с № 006002 , находящ се в землището на с.
Одраница, Община Земен , целия с площ от 4.337 кв.м./четири  хиляди триста тридесет и седем /, при
граници на имота : ПИ № 006003 – Нива насл. на Илия Сотиров Гьорев, ПИ № 006004 – Нива насл. на
Стаменко Сотиров Гьорев, ПИ № 006005 – Нива насл. на Георги Сотиров Георев, ПИ № 006006 – Нива
на Стойне Владимир Николайчо Георгиеви, ПИ № 006007 – Нива насл. на Стоян Стоянов Костадинов,
ПИ № 006008 – Нива на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, ПИ № 000414 – Полски път на Община гр. Земен,
ПИ № 000195 – Полски път на Община гр. Земен, ПИ № 006001 – Нива на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,
актуван с АОС 1050/02.04.2015 год., при начална тръжна цена 965,94 лв.(деветстотин шестдесет и
пет лева и деветдесет и четири ст.) съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител ;

7.Обект № 7 , представляващ  Поземлен имот с № 006008 , находящ се в землището на с.
Одраница , Община Земен , целия с площ от 0.804 кв.м./осемстотин и четири/, при граници на имота
: ПИ № 006007 – Нива насл. на Стоян Стоянов Костадинов, ПИ № 000263 – Полски път на Община гр.
Земен, ПИ № 000414 – Полски път на Община гр. Земен, ПИ № 006002 – Нива на Земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, актуван с АОС 1049/02.04.2015 год., при начална тръжна цена 179,07 лв.(сто седемдесет и
девет лева и седем ст.) съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител ;

8.Обект  № 8 , представляващ  Поземлен имот с № 005036 , находящ се в землището на с.
Одраница , Община Земен , целия с площ от 1.165 кв.м./ хиляда сто шестдесет и пет/, при граници
на имота : ПИ № 005032 – Нива на Станимир Михалков Игнатов, ПИ № 005035 – Нива насл. на Божил
Кръстев Митов, ПИ № 005037 – Нива на Евтим Стойчев Младенов, ПИ № 000270 – Полски път на
Община гр. Земен, актуван с АОС 1052/03.04.2015 год., при начална тръжна цена 259,47 лв. (двеста
петдесет и девет лева и четиридесет и седем ст.) съгласно изготвена оценка от лицензиран оцени-

тел ;
9.Обект  № 9 , представлявящ  Поземлен имот с № 003028 , находящ се в землището на с.

Одраница , Община Земен , целия с площ от 1.000 кв.м./хиляда/, при граници на имота : ПИ №
003027 – Нива на Тодорка Стоянчова Младенова , ПИ № 003029 – Нива насл. на Лазо Младенов
Господинов, ПИ № 003030 – Нива на Стефан Младенов Господинов, ПИ № 003031 – Нива насл.
на Ивайло Стоименов Цветков, ПИ № 000166 – Местен път на Община гр. Земен, актуван с АОС
1054/03.04.2015 год., при начална тръжна цена 222,72 лв. (двеста двадесет и два лева и
седемдесет и две ст.) съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител ;

10.Обект № 10 , представляващ Поземлен имот с № 005017 , находящ се в землището на с.
Одраница , Община Земен , целия с площ от 3.198 кв.м./три  хиляди сто деветдесет и осем/ , при
граници на имота : ПИ № 005020 – Нива насл. на Стаменко Костов Спасов, ПИ № 005019 – Нива
насл. на Ивайло Стоименов Цветков, ПИ № 005018 – Нива насл. на Стоян Костадинов Богданов,
ПИ № 005054 – Нива насл. на Стоян Стойчев Младенов, ПИ № 005055 – Нива насл. на Геора
Банков Ненко Тренчев, ПИ № 005056 – Нива насл. на Борис Иванов Митов, ПИ № 005016 – Нива
насл. на Евтим Янев Игнатов, ПИ № 000270 – Полски път на Община гр. Земен , актуван с АОС
1053/03.04.2015 год., при начална тръжна цена 712,26 лв.(седемстотин и дванадесет лева и
двадесет и шест ст.) съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител ;

11.Обект № 11 , представляващ Поземлен имот с № 004001 , находящ се в землището на с.
Одраница , Община Земен , целия с площ от 5.325 кв.м./пет хиляди триста двадесет и пет /, при
граници на имота  : ПИ № 004005 – Нива насл. на Григор Господинов Михов, ПИ № 000171 –
Полски път на Община гр. Земен, ПИ № 000180 – Полски път на Община гр. Земен, актуван а
АОС 1055/03.04.2015 год., при начална тръжна цена 1 185,99 лв.(хиляда сто осемдесет и пет
лева и деветдесет и девет ст.) съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител ;

           Условия за участие в търга :
1.Заявление за участие по образец – приложено в тръжната документация , което се попъл-

ва от кандидата и се представя ;
2.Декларация по образец – приложена в тръжната документация , която се попълва от

кандидата и се представя ;
3.Документ за самоличност – копие ;
4.Когато се участва чрез пълномощник  - нотариално заверено изрично пълномощно за

участие в процедурата ;
5.Документ за закупени тръжни книжа – издава се при внасяне на сумата в касата на

Община Земен и съдържа :
6.Документ за внесен депозит ;
6.1.Имената на лицето, което е извършило плащането и ще участва в търга;
6.2. Наименованието и местонахождение на имота, за който ще участва в търга ;
7.Копие от съдебното решение за регистрация на участника – заверено и удостоверение за

актуално състояние и /или копие на булстат – тези документи се представят при условие , че
лицето е регистрирано по Търговския закон ; /за ю.л./

8.Оферта ;
9.Удостоверение от отдел ” Местни данъци и такси ” към Община Земен , от което да е

видно , че няма задължения към Община Земен .
10.Служебна бележка от звено ” Общинска собственост ” към Община Земен , от което

да е видно , че няма задължения за неплатен наем и консумативи .
Време и място на провеждане – 31.08.2015 г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на Общи-

на Земен . За всеки имот , за които се участва в търга , се закупува тръжна документация.
Тръжната документация , съдържаща информация за обекта и изискванията към кандида-
тите , таксата се заплаща в касата на Община Земен за сумата от 15.00 лв. за всеки един
имот по отделно и се получава в структурно звено „ Общинска собственост ” .

Документите за участие се подават до 17,00 ч. на 28.08.2015 г. в деловодството , при
Община Земен , където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им
.

Депозитна вноска в размер на 10%  от първоначално обявената  цена се внася по сметка
BG08STSA93003300610701, банка ДСК в срок до 28.08.. 2015 г.

При не спечелени имоти , се определя търг с начало – 10,00 ч. на 07.09.2015 г., който ще
се проведе в ” Заседателна зала ” – Община Земен .

Документите за участие се подават до 17.00 ч. на 04.09.2015 г. в деловодството , при
Община Земен , където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им
.Депозитната вноска , за отложения търг , в размер на 10% от обявената цена се внася по
сметка BG08STSA93003300610701 в срок до 04.09.2015 г.

Търга се провежда по ред и условия на глава X/XI на Наредба за придобиване , управ-
ление и разрпореждане с общинско имущество съдържащи се в тръжната документация .

Подготовката и организацията на търга да се извърши от структурно звено „ Общинска
собственост  ” .

За резултатите от търга да се състави протокол , който да ми се представи  за одобрява-
не . С настоящата заповед утвърждавам  тръжната документация и условията за оглед на
обектите .

Заповедта да се обяви публично и сведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение .

Съгласно чл. 62, ал.1 от НПУРОИ , Заповедта да се публикува в местен ежедневник , най
- малко 15 дни преди датата на търга , както и извлечение от Заповедта да се обяви на
видно място в сградата на общинската администрация в 3 /три/ дневен срок от нейното
издаване .

ДИМИТЪР СОТИРОВ ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

Българинът изхвърля 100 кг храна на година
Между 90 и 100 кг годна за кон-

сумация храна изхвърля всеки
българин за една година.

Това обяви изпълнителният ди-
ректор на Българската хранител-
на банка Цанка Миланова, цити-
рана от “Фокус”. 

„40% от унищожаваната храна е
на ниво домакинство. От начало-
то на годината 120 тона хранител-
ни продукти са спасени и са дос-
тигнали до нуждаещи се хора”,
каза още тя.

Според нея за цялата минала го-
дина над 22 хил. души са получи-
ли подкрепа, тъй като са спасени
над 275 тона храни. По данни от
европейско изследване, направе-
но от няколко години, се приема,
че над 670 хил. тона само в Бъл-

гария е храната, която се унищожава. От друга страна, над 1,6 млн.
българи, които живеят под прага на бедност, каза още Миланова. 

Тя уточни, че е важно храните да стигнат и да бъдат предоставени на
Българската хранителна банка съответно все още в срока им на год-
ност. 

„Трудно е да се отговори на въпроса кои са най-нуждаещите се хора.
За нас обаче приоритет са децата, които живеят без родители, които
напускат социални институции, децата и младежите с увреждания. Раз-
бира се, семейства, в които има самотен родител, самотна майки, хора,
които са преживели насилие или трафик“, допълни Миланова. 

Тя каза още, че нуждаещи са и самотно живеещи възрастни хора, хора
със зависимости. 

„Не на последно място са и хората, живеещи на улицата, тези, които са
останали без дом и без какъвто и да е източник на препитание”, каза Мила-
нова. 

Тя препоръча хората да бъдат разумни, когато пазаруват за домакинс-
твото си. Миланова обясни, че всички производители и търговци могат да
даряват хранителни продукти, които са годни за употреба.

„Прави се всичко възможно храната да достига до нуждаещите се”, до-
бави директорът на Хранителната банка.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заплувате в спокойни и обезпечени води. Всичко, което предприемете
днес, ще се нуждае от корекции и поправки. Сънищата ви са пророчески,
а получените информации навременни и важни.
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“Ìèíüîð” ñ ïðîáëåìè ïðåäè “Ãåðîÿ”
Габаров пропуска мача,до последно ще се чака Томислав Павлов

Страницата подготви Яне Анестиев

Двама перничани в състава
за европейското по волейбол

С постановление от
12 август 2015 г. на ад-
министративния ръко-
водител на Апелативна-
та специализирана про-
куратура Даниела Попо-
ва е разпоредено задър-
жането на Росен Пет-
ров – Животното, пре-
даде Канал 3 Тарторът
на агитката на ЦСКА е
задържан от органите
на полицията в Несе-
бър и вчерае приведен в
затвора София за из-
пълнение на наказание
за участие в организи-
рана престъпна група
за наркоразпростране-
ние на територията на
град София, съобщиха
от прокуратурата. На
17 февруари Росен
Петров е осъден от
Специализирания нака-

Тарторът на агитката на ЦСКА
влезе в затвора вчера

Отборът на Миньор
изпитва проблеми с кон-
тузени футболисти пре-
ди мача срещу “Сливниш-
ки герой” сподели старши
треньорът Петър Ане-
стиев. Даниел Стефанов
се контузи още на мача в
Сапарева баня и все още
има проблеми,макар,че
там вкара гол преди да
бъде заменен. на новото
попълнение Христо Габа-
ров все още няма да се
разчита,друг от нови-
те,Мирослав Иванов пък
е счупил пръста си и ще
отсъсства известно вре-
ме от отбора.Илиян Ил-

Перничани в челото на
Тетевен оупън

Пернишкият шахматист Любомир Данов завър-
ши наравно партията си от петия кръг на открития
международен турнир,който се провежда за 30-ти
път в Тетевен.Пернишкият ФИДЕ майстор подели
точките с гросмайстор Милко Попчев и има актив
от четири точки.С тях Любомир е на 12-то място
във временното класиране. Води гм Петър Дренчев
с 5точки,толкова има и мм.Сашо Николов.Другият
перничанин в турнира,Георги Николаев също има
четири точки в актива си и е на 16-то място.Общо
130 шахматисти вземат участие в гурнира,сред гях
има състезатели от Албания,Русия и други страни.

Линдзи Вон пак се контузи
Американската скиорка Линдзи Вон е счупила

кост на глезена си по време на тренировка в Нова
Зеландия. 30-годишната олимпийска шампионка
в спускането от Ванкувър 2010 обяви неприятната
новина на профила си в „Туитър“. През миналия
сезон Вон също имаше тежка контузия, но успя
да се върне на пистата и да счупи рекорда при же-
ните за най-много победи в Световната купа. Ос-
вен това спечели седмия в кариерата си Малък
Кристален глобус в спускането. Американката,
която втора поредна седмица се подготвя на
снежни писти в Нова Зеландия, не поясни на кой
глезен е контузията. Тя вече обяви, че ще продъл-
жи да се състезава до олимпийските игри в Пьон-
чан през 2018 г.

Олимпийска вицешампионка със 
съмнителни допинг проби

Двукратната олимпийска вицешампионка Ел-
ван Абейлегесе може да загуби част от медалите
си, ако се потвърди, че е една от 28-те атлети със
съмнителни проби от световните първенства през
2005 и 2007 г. Според турският в. „Радикал“ 32-го-
дишната бегачка, която е родена в Етиопия, но се
състезава за Турция, е дала положителна проба
за „Станозолол“ на световното първенство в Оса-
ка през 2007 г. Ако твърдението на изданието се
окаже вярно, Абейлегесе ще бъде лишена от от-
личията си за период от две години след 2007 г.
Това означава, че тя ще се лиши от двата сребър-
ни медала на 5000 и 10 000 метра от олимпийските
игри в Пекин, среброто на 10 000 метра от Светов-
ното в Осака, както и титлата в същата дисципли-
на от Средиземноморските игри в Пескара през
2009 г.

зателен съд за участие
в организирана прес-
тъпна група за нарко-
разпространение на те-
риторията на гр. Со-
фия, ръководена от
Златомир Иванов. На-
ложено му е наказание
“лишаване от свобода”
за срок от три години
и три месеца ефектив-
но. Въпреки това нака-
зание Росен Петров не
е бил задържан за из-
пълнението му и е бил
на свобода.   На 6 ав-
густ 2015 г. той е бил
сред най-активните
участници във фут-
болната агитка на
ЦСКА, предвождана от
Гриша Ганчев, която
нахлу в зоналния клуб
на БФС на Националния
стадион „Васил Левски”

иев ще е в групата за пър-
ви път този сезон,но все
още не е жогов на сто про-
цента. До последно ще се
чака разрешение за игра на
Томислав Павлов, с когото
средната линия и атаката
ще изглеждат много по-со-
лидно.Стана ясно,че зара-
ди прякото излъчване на
двубия от Канал 3, мачът
ще е в събота от 18часа
вместо в неделя. Във Фей-
сбук вече се появиха комен-
тари и призиви за масово
присъствие на стадиона и
подкрепа на отбора вмес-
то да се засяда пред теле-
визорите.

200 се пускат на ултрамаратон
Третото издание на ултрамаратона “Персенк Ултра” ще се проведе на 21 и 22

август. Това е планинско състезание с висока степен на трудност, с голяма дени-
велация (5387 метра), разнообразни метеорологични условия (поне една нощ и
ден) и голямо разстояние (132 км), което изисква от участниците издръжливост
и отлична физическа и психическа подготовка, правилна екипировка и силна
воля на духа, отчитат организаторите на надпреварата. 

Стартът на третото издание на състезанието ще бъде даден на 21 срещу 22 ав-
густ 2015 година в 00:00 часа в центъра на Асеновград. Всеки един от участници-
те ще има на разположение 36 часа, за да завърши трудното, но красиво тра-
се. Тази година, заедно с най-добрите български планински бегачи, в двата ул-
трамаратона ще се включат състезатели от Великобритания, Финландия, Япони-
я, Италия, Израел, Кипър, Турция, Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, Полша.
Общият брой на участниците ще бъде над 200.  Благодарение на доброволци, по
трасето ще има 9 подкрепителни пункта, разположени на приблизително равни
интервали. На тях участниците ще могат да хапнат и да попълнят запасите си от
вода, така че да не се налага да мисли за нищо друго освен придвижването си
по трасето, отчитат още организаторите. Любопитно е, че вече утвърденото тра-
се, е сертифицирано с 4 точки на трудност от International TrailRunning Associa-
tion. Маршрутът е специално подбран, така че да минава покрай местности,
свързани с историята на България, като Асеновата крепост, стария римски път,
както и автентични български села, запазили непокътнат българският бит и кул-
тура. Трасето не пропуска и скалното образование Чудните мостове и не на пос-
ледно място - величествения връх Персенк.Състезанието “Персенк Ултра” е сер-
тифицирано и е част от календара на Международната асоциация по планинско
бягане, като всеки завършил получава специален сертификат.

в София. На 12 август
е установен да почива
на българското Черно-
морие. За незадържане-
то на Росен Петров за
привеждане на присъда-
та му в изпълнение е
уведомен главният про-
курор на Рeпублика Бъл-
гария – Сотир Цаца-
ров, който разпореди
незабавни действия и
проверка. След извър-
шената проверка от
Апелативната специали-
зирана прокуратура е
установено, че с поста-
новление от 17 юли. ад-
министративният ръ-
ководител на Специали-
зираната прокуратура -
прокурор Светлозар
Костов, е отложил из-
пълнението на наказа-
нието на Петров.

Старши треньорът на националния отбор
на България Пламен Константинов опреде-
ли разширения състав за Европейското
първенство 2015, което се организира съв-
местно от България и Италия (9-19 октом-
ври). Константинов повика 18 състезатели
за подготовка, като в сравнение със съста-
ва от Световната лига и Европейските игри
в Баку отсъстват двама волейболисти - Ва-
лентин Братоев и Данаил Милушев. За
сметка на това в националния отбор след
дълго отсъствие се завръщат двама диаго-
нали - Боян Йорданов и Николай Учиков.

Разширен състав на България:
Разпределители:

Андрей Жеков
Георги Братоев

Любомир Агонцев
Диагонали:

Владимир Николов
Боян Йорданов
Николай Учиков

Посрещачи:
Тодор Алексиев
Тодор Скримов
Николай Пенчев

Станислав Петков
Мирослав Градинаров

Центрове:
Виктор Йосифов

Николай Николов
Теодор Тодоров
Светослав Гоцев

Либеро:
Теодор Салпаров

Владислав Иванов
Мартин Божилов
Треньорски щаб:

Треньор: Пламен Константинов
Тийм мениджър: Стефан Чолаков

Помощник-треньор: Алесандро Пироли
Помощник-треньор: Георги Петров

Статистик: Иван Контрарио
Статистик: Борис Николов

Кондиционен треньор: Фабрицио Витали

Благой Георгиев ще си
татуира Колизеума

Благой Георгиев очевидно не го слуша
главата. Най-новото при футболиста на
руския “Рубин” (Казан) е, че смятал да си
татуира... Колизеума. Благо Джизъса се
прочу в Рим, където беше завел руската си
половинка Есмер, но сгафи сериозно и му
остана петно за цял живот. Георгиев реши
да издълбае с монета инициалите си на ед-
на от колоните на Колизеума, но карабине-
рите го спипаха. Джизъса първоначално се
чувствал гузно заради гафа, след което
обаче започнал да се замисля дали да не
си татуира Колизеума. Проблемът е, че
трудно ще се намери свободно място по
тялото му, което е изпъстрено с най-раз-
лични татуси, предимно на библейска те-
матика.



Перничанин пробва да крие
дрога под тротоарна плочка

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи задържаха двама

жители на областния град за притежава-
не на наркотични вещества.

Акцията е проведена в сряда от слу-
жители на сектор „Противодействие на
криминалната престъпност” при Облас-
тната дирекция на МВР. Органите на ре-
да проверили 20-годишният Р.И. и Л.К.
на 22 години. При вида на полицаите 20-
годишният младеж се опитал да укрие
пликче зад тротоарна плоча. При пос-
ледвалия оглед криминалистите намере-
ли и иззели прозрачно найлоново пакет-
че с бяло прахообразно вещество и две
полиетиленови със зелена суха листна
маса. Младежите са били задържани в
ареста с полицейска заповед за срок до
24 часа..

Срещу тях е започнато е досъдебно
производство по чл. 354 „а” от Наказа-
телния кодекс и работата продължава.

Ñðåä „îòëè÷íèöèòå” ñìå ñ øîôüîðè áåç êíèæêà
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При национална спецакция само за два дни хванаха деветима

ЕДИН КАНДИДАТ КМЕТ
ВЧЕРА ПУСНАЛ БАЯ БАЛО-
НИ В НЕБЕТО ПРЕД ОБЩИ-
НАТА като някаква символика
на проблемите на Перник.

Впрочем, балоните означават по-скоро не-
що друго – те са обещанията, които на
всеки четири години дават мераклиите за
народната любов и до сушт като пълните с
въздух леки залагалки, украсяват за миг
небосклона и после изчезват, понесени от
вятъра на безразличието. Това е само на-
чалото. Тепърва още доста балони има да
се носят в преизборното пространство във
всички цветове на дъгата. Гарантираме, че
най-голям брой че са розовите, като розо-
вите сънища, с който ще ни успиват влас-
телините на демагогията. Впрочем, избо-
рите са едно досадно надуване на балони
и хвърлянето им на вятъра. Народът ги пог-
леда, погледа, порадва им се театрално и
после хич не вдига очи към небето, където
са изчезнали. Щото проблемите на града
са тук, на земята, а горе, във въздуха се
леят само леките балони на обещанията, с
които да се залъгват вдетинените избира-
тели, ако въобще са останали такива.

САМО ЗАРАДИ НЯКАКВИ СИ ЕДИ-
НАЙСЕТ ДУШИ ЛИ БЕШЕ ЦЯЛАТА
ТУПУРДИЯ ОКОЛО мъртвите души в из-
бирателните списъци? В Радомир след ка-
то прегледали кой жив кой не е, чиновни-
ците установили, че ако има избиратели
фантоми, те са точно колкото един футбо-
лен отбор без треньор и резерви, и то при
положение, че Радомир не е от малките
общини, където десетина души може да
обърнат вота. Убедени сме, че същата кар-
тинка ще се яви и когато обявявт своята
ревизия в другите общини на Пернишка
област. В крайна сметка ще се окаже, че
заради някакви си десетина души вила-
джии и още толкова пътуващи роми дър-
восекачи са били оня голям проблем, за-
ради който маститият математик професор
Мишо Константинов ни проглуши ушите.
Така че – напънала се планината и родила
мишка, която даже не цвърчи....

фьори, употребили
алкохол, са засечени на
територията на ОД-
МВР-Бургас – 14, ОД-
МВР-Варна - 13, ОД-
МВР - Плевен и Плов-
див – по 11души.

Контролните орга-
ни са установили и
132 неправоспособни
водачи. Най-голям е
техният брой на те-
риторията на ОД-
МВР- Варна – 18, ОД-
МВР – София - 16, ОД-
МВР-Пловдив – 12,
Сливен, Шумен и Пер-
ник – по 9 души. 

От ГД “Национална
полиция” припомнят,
че според разпоредби-
те на Закона за движе-
ние по пътищата, при
констатиране на уп-
равление на МПС под
въздействието на ал-
кохол с концентрация
от 0,5 до 1,2 промила
предвидената санкция
е от 500 до 1000 лева
и лишаване от право-

Поредна кражба на ток
Любомира ПЕЛОВА

Досъдебно производство за кражба на
ток е започнато в Перник.

Сигналът в Първо районно управление на
полицията е подаден от служител на еле-
ктроразпределителното дружество. Съв-
местна проверка на служители от дружес-
твото и органи на реда установила, че жи-
тел на квартал „Караманица” в областния
град се е присъединил неправомерно към
електрическата мрежа и има непълно отчи-
тане на изразходваната енергия. Направен
е оглед на местопроизшествието и проце-
суално-следствените действия продължа-
ват.

27-годишен обвинен за
притежаване на дрога

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
Перншко отново е

сред регионите, соче-
ни от склужителите
на реда за груби нару-
шения на законовата
уредба. Наскоро бяхме
сред челниците в не-
гативната класация
за пияни шофьори,
сега пък – за шофира-
не без документ за
правоупарвление. То-
ва са резултатите,
съобщени от МВР във
връзка с резултати-
те от извършената

то за управление на
МПС за срок от 6 ме-
сеца до 1 година. В слу-
чаите над 1,2 промила
концентрация на алко-
хол деянието е съста-
вомерно, като се обра-
зува досъдебно произ-
водство, а предвиде-
ното наказание е ли-
шаване от свобода до
1 година.

В случаите на уста-
новяване на неправос-
пособен водач, глоба-
та варира от 100 до
300 лева, а в условия-
та на повторно про-
винение е предвидено
наказателно произ-
водство и лишаване
от свобода до 2 годи-
ни.

Подобни специализи-
рани операции за кон-
трол на водачи на
МПС за употреба на
алкохол и без правос-
пособност ще продъл-
жават и занапред, ин-
формират от ГДНП.

Нови двама обвиняеми за
шофиране след запивка
Любомира ПЕЛОВА

Поредните двама
шофьори са привлече-
ни като обвиняеми за
шофиране на автомо-
бил след употреба на
алкохол.

На 6-ти август та-
зи година, на разклона
за брезнишкото село
Велковци е бил прове-
рен лек автомобил „О-
пел Астра”, шофиран
от 30-годишния пер-
ничанин Б.М. При из-
пробването му с тех-
ническо средство за
алкохол били отчете-

27-годишен перничанин е привлечен като
обвиняем за притежаване на наркотици.

На 13 февруари тази година, в Перник би-
ла проведена акция от служители на Облас-
тната дирекция на МВР за притежаване и
разпространение на наркотични вещества.
Спецполицаите проверили 27-годишният
И.Г., у когото били намерени и иззети три
топчета с бяло прахообразно вещество с
приблизително тегло около 2 грама. Ек-
спертиза установила, че това е смес от ам-
фетамин и кофеин.

И.Г. е привлечен като обвиняем за прите-
жаване на високорискови наркотични ве-
щества. Наказанието за подобно деяние е
лишаване от свобода от 1 до 6 години и гло-
ба от 2 до 10 хиляди лева.

полицейска операция
за проверка на правос-
пособността и кон-
трол за употреба на
алкохол от водачи на
моторни превозни
средства в дните от
7  до 9 август на те-
риторията на цялата
страна. Тя бе органи-
зирана от Главна ди-
рекция “Национална
полиция” с цел пови-
шаване на ефекта от
контрола спрямо две
от най-сериозните
предпоставки за въз-

никването на тежки
пътни инциденти с
жертви и ранени.

За двата дни на опе-
рацията са установе-
ни 150 водачи, шофи-
рали след употреба на
алкохол. При проверка-
та с дрегер е конста-
тирано, че 91от тях
са се качили зад вола-
на с от 0,5 до 1,2 про-
мила алкохол в кръв-
та, а 59 - с над 1,2 на
хиляда. Най-много шо-

ни 1,60 промила. 30-го-
дишният мъж е прив-
лечен като обвиняем
и му е взета мярка за
неотклонение „под-
писка”. Грози го нака-
зание до една година
лишаване от свобода.

Обвинение е повдиг-
нато и срещу шо-
фьор, седнал зад вола-
на с рекордните 3,08
промила алкохол в
кръвта. 40-годишния
жител на Перник И.С.
бил проверен на 4-ти
август тази година
на ул. „Максим Горки”

в областния център.
Това не е първото му
провинение от подо-
бен характер, поясни-
ха от пресцентъра на
Областната дирекция
на МВР. Нарушилият
Закона за движение по
пътищата пернича-
нин вече е бил  осъ-
ждан за подобно прес-
тъпление. Сега му е
повдигнато ново об-
винение и може да по-
лучи наказание лиша-
ване от свобода до 2
години и глоба от 100
до 300 лева.

Искат забрана за тоалетна и
интернет на матурите
Виктория СТАНКОВА

Две прости мерки
могат да решат проб-
лема с преписването
на матурите, заяв-
яват образователни
експерти. Първата е
в продължение на еди-
н час, докато се реша-
ва модулът от тес-
та, да се забрани
всякакво излизане на
деца от учебните ка-
бинети, дори до тоа-
летна, каза той. Вто-
рият е спиране на дос-
тъпа до интернет в
училищата, където се
провеждат матури-
те, казват експерти-
те . Оказало се обаче,
че според законите
интернет достъпа не

може да бъде спрян,
защото се нарушават
права, обясни Стама-
тов.

 ”Очаквахме да има
наказани за изнасяне-
то и продажбата на
отговорите от мату-
рите”, коментира Ла-
зар Додев, шеф на кон-

тролната дирекция в
Министерството на
образованието и нау-
ката. Преди ден про-
куратурата отказа
да образува дело за
изнасянето на отго-
ворите, защото не
били замесени хора от
МОН.


