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1 Евро = 1.955 лв.
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В Перник стартира Националната програма за профилактика на детските зъби

Св. вмчк Никита.
Преп. Филотей.
Св. мчк Леонид

Интелект - 076/67 09 00 Кантора Перник - 076/60 28 94

Кали Консулт - 0898/62 06 96 Габи М - 076/ 60 13 15

Пернишки имоти- 0888/22 26 56 Елион - 076/ 60 19 23

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

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

Равнис
по Орбан!

Министрите ни застанаха в поза "Равнис
надясно" спрямо унгарския премиер Виктор
Орбан, сякаш самото провидение е слязло
от небето и ги е осенило с идеята за чиста
откъм мигранти република. Тоя Орбан е по-
актуален и от Обама. Служи за пример на
прогресивната общественост, кумир на Ев-
ропа с граници, апологет на теорията все-
ки да се спасява поединично. Ако Камерън
заби първия пирон в ковчега на Европейския
съюз, Орбан яко кове следващите.

Сигурно затова и Бойко Борисов го пос-
рещна като бог и го гледаше в устата да не
изпусне някоя от мъдрите му мисли. Разго-
ворите за сигурността по линията София -
Белград - Будапеща вървяха в посока на нов
Варшавски договор, в случая Бургаски. Ама
това по-нататък, дайте най-напред да из-
дигнем стената при Лесово.

Така тримата тенори - премиерите на
България, Сърбия и Унгария, припяваха на
тънката струна на национализма да въз-
радват демократичните си народи. Солист
безспорно бе унгарецът, който даде всичко
от себе си за кеф на публиката - от идеите
за преформатиране на Европейския съюз до
преформатирането на Ирина Бокова в
Кристалина Георгиева. Жалко само, че Ор-
бан не е българин, иначе президентът ни е
готов.

                          Валентин ВАРАДИНОВ

120 - 280

Туристическа агенция

ТОП-ОФЕРТА

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

постройка на 1 ет. - 35 000 евро

0896 788 784; 0888 50 32 37

СТР.4

СТР.2

СТР. 11

Иззеха мотопед
с чужди номера

Любомира ПЕЛОВА
Освен автомобили, някои си позволяват

да карат и по-малки превозни средства с
с чужди регистрационни табели. Такъв е
последният случай, установен от перниш-
ки полицаи, които засекли мотопед с чуж-
ди табели.

Преди ден, около 11,45 часа в Перник,
на кръстовището на улиците "Бордо" и
"Св. св. Кирил и Методий" служителите на
реда спрели за проверка мотопед "Ким-
ко". Двуколесното возило било управл-
явано от 36-годишен столичанин с инициа-
ли Д.Г. Справка установила, че регистра-
ционните табели са от друго моторно пре-
возно средство. Мотопедът е иззет, а по
случая е започнато бързо производство.

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

ÊÓÍÅÂÀ ÎÁÅÙÀ ÍÀ
Ó×ÈÒÅËÈÒÅ ÏÎÂÅ×Å ÏÀÐÈ

Петима загинали и петима ранени за седмица

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник

e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Силвия Григорова
Вчера в Перник беше

даден официалния
старт на кампанията
за популяризиране на
устната профилактика
и здравето на детски-
те зъби, която се про-
вежда в рамките на "На-
ционалната програма за
профилактика на ора-
лните заболявания при
деца от 0 до 18-годиш-
на възраст в Република
България".  Партньори
по програмата са Ми-
нистерството на здра-
веопазването, Минис-
терството на образо-
ванието и науката и
Българският зъболекар-
ски съюз.

Програмата старти-
ра с кръгла маса. На нея
присъстваха вицепре-
миерът и министър на
образованието Мегле-

на Кунева, министъ-
рът на здравеопазване-
то д-р Петър Москов,
председателят на пар-
ламентарната комисия
по здравеопазване- Да-
ниела Дариткова, пред-
седателят на Българ-
ския зъболекарски
съюз д-р Борислав Ми-
ланов, главният секре-
тар на БЗС д-р Николай
Шарков, кметът на
Община Перник Вяра
Церовска, председа-
телят на ОбС-Перник
Иво Савов, кметовете
на Трън, Радомир, Кова-
чевци, Брезник и Земен,
директорът на РЗОК-
Перник д-р Магдалена
Христова, директорът
на РЗИ- Перник д-р Ан-
тоанета Григорова,
председателят на ре-
гионалната колегия на
БЗС-д-р Незабравка Ан-

Предимно
слънчево

ÑÅÂÄÅËÈÍÀ ÊÎÂÀ×ÅÂÀ ÇÀ
ÍÎÂÀÒÀ Ó×ÅÁÍÀ ÃÎÄÈÍÀ

„ÌÈÍÜÎÐ”(×ÈÊÀÃÎ)
ÑÀÌ ÑÅ ÁÈ ÍÀ ÑÒÀÐÒÀ

Любомира ПЕЛОВА
Четири катастрофи

с петима загинали и
още толкова ранени -
това е нелицеприятна-
та статистика на по-
лицията за Пернишка
област, касаеща перио-
да 8 -11 септември. Об-
щият брой на наруше-
нията на пътя в облас-
тта е 298.  222 от тях
са установени в при-
съствието на контро-
лен орган. Издадени са
151 фиша, съставени-

те актове са 48. По
време на проверките
на служителите на ре-
да са хваенати петима
да шофират без доку-
мент за правоуправле-
ние, седем са били вода-
чите, употребили ал-
кохол. При трима от
тях дрегерът е отчел
концентрация над 1,2
промила. Един е шо-
фьорът, хванат зад
волана дрогиран. За съ-
жаление остава висок
ръстът на нарушения-

На страница 3

На страница 12

та, извършвани от
шофьорите в малки на-
селени места. За мина-
лата седмица в Пер-
нишка област са отче-
тени 135 такива слу-
чаи, което е половина-
та от общия брой на-
рушения.

За страната в пе-
риода 5 -11 септември
са установени общо
12 286 нарушения на
пътя.

дреева, професори и
доктори- медиатори на
програмата, директо-
ри на училища и детски
градини от общината
и региона, и други.
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Êìåòúò íà Ðàäîìèð ñå ñðåùíà ñ ó÷èòåëèòå
Традиционният прием  се провежда в навечерието на първия учебен ден

Любомира ПЕЛОВА
Директори  и учи-

тели от всички учи-
лища в община Радо-
мир се събраха в зала-
та на Община Радо-
мир по покана на кме-
та Пламен Алексиев.
Срещата е тради-
ционна в навечерието
на новата учебна го-
дина. На традицион-

ния прием присъства-
ха директори и учите-
ли от всички училища
в общината. Посрещ-
на ги градоначални-
кът заедно с предста-
вители на кметския
екип - заместник кме-
тът Любка Димитро-
ва, секретарят на об-
щината Валентин
Петров и председа-

Учителите ще получават по
12 лв. допълнително за кръжок

Виктория СТАНКОВА
По 12 лв. на час ще получават учителите,

които водят допълнителни занимания по
проекта “Твоят час”, съобщи главният сек-
ретар на МОН Красимир Вълчев. По проек-
та са предвидени два типа допълнителни
часове – занимания по интереси и дейнос-
ти за наваксване на пропуски в обучение-
то.

Занимания по интереси учител може да
води по около 80 часа годишно, а за прео-
доляване на допълнителни дефицити – 70,
обясни още Вълчев.

Всички около 2500 държавни и общин-
ски училища могат да участват в „Твоят
час“. Заложени са 140 млн. лв. в първата
фаза на проекта. Относно часовете за
справяне с образователни дефицити в на-
чалния етап – от 1-ви до 4-ти клас те ще са
само по български език и математика.

От 5-и до 12-и клас приоритетни отново
ще бъдат тези предмети, но ще има въз-
можност и за допълнително обучение по
други. Критериите за определяне на зат-
рудненията на учениците са повтаряне на
класа, ниските образователни резултати и
слаби оценки, социалните фактори, преус-
тановеното изплащане на месечни помощи
за дете, слабите резултати на външното
оценяване и допуснати над 10 неизвинени
отсъствия.

Всеки ученик със затруднения ще може
да участва в две дейности: за компенсира-
не на пропуските и в още една по интереси.
Очакванията са минимум 320 000 ученици
да се включат в програмата, като те могат
да са от 1 до 12 клас.

Училищата трябва да проучат какви же-
лания за провеждане на допълнителни ча-
сове имат техните ученици. Това ще стане
чрез попълване на специални анкети. До
средата на октомври училищата трябва да
се регистрират на специалната платформа
по проекта и да заявяват какви занимания
са заявили техните ученици.

телят на ОбС Све-
тослав Кирилов.

“Правим всичко въз-
можно да поддържаме
в добро състояние
материалната база в
нашите училища. Това
е възможно благода-
рение на финансова-
та  стабилност на об-
щината.”, отбеляза
кметът Пламен Але-
ксиев и пожела на учи-
телите на добър час
през новата учебна
година.

Представителите
на учителското със-
ловие благодариха за
вниманието и уваже-
нието, засвидетелс-
твани от кмета и за
грижата, която
проявява общинско-
то ръководство.

Присъстващите се
почерпиха със стилен
коктейл. За доброто
настроение се погри-
жи красивата изпъл-
нителка Мариета
Петракиева.

При пенсиониране учителите
ще получават по 10 заплати

Виктория СТАНКОВА
При пенсиониране

учителите ще получа-
ват по 10 заплати, об-
яви в Перник минис-
търът на образова-
нието Меглена Куне-
ва. Тя бе в града по по-
вод старта на вто-
рия етап на Национал-
ната програма за зъб-
на профилактика за
деца от 0 до 18 годи-
ни.

Промяната е зало-
жена в новия закон за
училищното и преду-
чилищното образова-
ние, който влезе в си-
ла от 1 август 2016 г.
Това не е просто за-
кон и се надявам, че
можем да го преведем
на друг език през дру-
ги средства, като за-
кон за просветата и
напредъка на нация-
та, заяви Кунева и
подчерта, че МОН
стриктно ще следи за
ефекта от прилагане-

то му.
Просветният ми-

нистър не скри, че има
криза в учителската
професия и че към нея
трябва да има спе-
циална държавна поли-
тика. „Все по-малко хо-
ра искат да станат
учители, макар че от-
както съм министър
аз направих педагоги-
ческата специалност
приоритетна, което
се отразява включи-
телно и в стипендии-
те, с които започват
студентите, каза тя.
– Направих така, че
най-сетне да тръгне
забавената с цяла го-
дина програма „Твоят
час”, която дава въз-
можност за допълни-
телно стимулиране на
учителите. Ще нап-
равя всичко, което е
във възможностите
ми сега. Не е въпрос
само на усилията на
министъра на образо-

17 септември ще бъде учебен ден
Виктория СТАНКОВА

17 септември ще бъде учебен ден, съоб-
щиха от пресцентъра на Министерство на
образованието и науката. 23 септември
2016 г. (петък) е обявен за неработен ден,
който е след официалния празник 22 сеп-
тември – Денят на обявяване на независи-
мостта на България.

17 септември. ще е учебен ден с програ-
мата за петък.

Започна приемът по мярката за
намаляване на количеството мляко

Силвия ГРИГОРОВА
В изпълнение на заповед  на минис-

търа на земеделието и храните, от 12
септември ДФ „Земеделие“ отваря
прием на документи по мярката за по-
мощ за намаляване на производството
на краве мляко. Това информираха от
Областната дирекция на ДФ”Земеде-
лие” в Перник.

Мярката е част от допълнителния па-
кет на Европейската комисия, с който
се предоставят 150 млн. евро за
производителите от ЕС, които добро-
волно се ангажират да намалят дос-
тавките си към първи изкупвачи за пе-
риод от 3 месеца. С делегиран Регла-
мент (ЕС) 2016/1612 на Комисията от 8
септември 2016 година е определен
размер на помощта от 0,14 евро/кг за
обема краве мляко, изчислен на база
на разликата в доставените количес-
твата през референтния период и през
съответния период на намаление, като
периодът на намаление се отнася за
три месеца, а референтният период об-
хваща същият период през предход-
ната година.

Заявления по схемата ще се приемат
на четири транша:

х/ до 13.00 часа на 21 септември
2016 г. за първия период на намаление
на продукцията, обхващащ октомври,
ноември и декември 2016 г.;

х/ до 13.00 часа на 12 октомври 2016
г. за втория период - ноември и декем-
ври 2016 г. и януари 2017 г.;

х/ до 13.00 часа на 9 ноември 2016 г.
за третия период на намаление на про-
дукцията - декември 2016 г., януари и
февруари 2017 г.;

х/ до 13.00 часа на 7 декември 2016
г. за четвъртия период на намаление
на продукцията, обхващащ януари,
февруари и март 2017 г.

В заявленията за участие по мярка-
та кандидатите трябва да посочат об-
щото количество краве мляко, доста-
вено на първите изкупувачи през из-
брания референтен период, както и ко-
личеството, което планират да бъде
доставено в периода на намаляване на
производството. Планираното количес-
тво на намаляване на доставките на
краве мляко, за което се иска помощ,
не трябва да бъде по-малко от 1 500
килограма. Към заявлението трябва да
бъдат приложени и документи, доказ-
ващи че кандидатът е производител на
мляко, който е доставял такова на пър-
ви купувачи през юли 2016 г. Всеки
производител ще може да подаде са-
мо едно заявление по цялата мярка, с
изключение на случаите за кандидати,
подали заявление за първия период на
намаление, за които се предоставя
възможност да подадат заявление и
за четвъртия период.

Приемът на документи за подпома-
гане ще се извършва в областните ди-
рекции на ДФ „Земеделие“       , в от-
делите „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ по постоянен адрес
на кандидатите физически лица и ад-
рес на регистрация на кандидатите –
юридически лица.

Повече информация, свързана с кан-
дидатстването за финансово подпома-
гане по тази мярка, както и образец на
заявлението за подпомагане, стопани-
те могат да намерят в Областна дирек-
ция на ДФ ”Земеделие” в Перник.

ванието, а на цялото
общество”.

Ние сме застарява-
ща нация, което озна-
чава, че изобщо труд-
но се намират млади
специалисти, а какво
остава за педагозите
– професия, която е
изключително труд-
на и към която държа-
вата трябва да има
отношение и да даде
ясен знак, че трудът
им е оценен, смята
Меглена Кунева. Това
преминава и през зап-
латата, през квалифи-
кацията, през това да
има интерес към про-
фесията, твърди тя
и подчерта, че не се
прави реформа в обра-
зованието без учите-
лите.

По повод първия
учебен ден министър
Кунева пожела на до-
бър час на учениците,
на учителите и на ро-
дителите.
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Младежите от ГЕРБ в Брезник
с благотворителна инициатива

по случай 15-ти септември
Любомира ПЕЛОВА

С благотворителна инициатива младежката
структура на ПП ГЕРБ в Брезник ще  отбележи
първия учебен ден - 15-ти септември.  Младе-
жите ще продават ръчно изработени от тях са-
мите  картички, като със събраните средства
ще бъдат закупени учебни приспособления за
деца от социално слаби семейства.

"Всяка картичка съдържа индивидуални по-
желания и поздравления за учениците и тех-
ните родители по случай 15 септември "Люби-
мият първи учебен ден-Усмихни се и подари
усмивка", каквото е и логото на нашата ини-
циатива", сподели общинският ръководител на
МГЕРБ-Брезник Ивелина Крумова.

Ръчно изработените картички ще се прода-
ват на 15.09.2016 г. от 14  часа пред  кафе
"Кръглата " в града.

Ген.Радев: Приех предложението
на БСП заради казани за
мен абсурдни неистини

Любомира ПЕЛОВА
Мога да работя не само за Военновъздуш-

ните сили, заяви кандидатът за президент на
БСП ген. Румен Радев. Според него всеки
гражданин и офицер решава да започне да се
занимава с политика тогава, когато реши, че
важни обществени проблеми могат да се ре-
шат само на политическо поприще. И разбира
се, ако има амбицията да се занимава с това.

"Защото много често тези проблеми възник-
ват именно в политиката. Взех своето решение
да се занимавам с политика в момент, когато
прецених, че съм изчерпал всички възмож-
ности да влияя за стабилизирането на нашите
ВВС. Виждам, че мога да работя за тях, и не
само за тях, за много други проблеми на бъл-
гарското общество на едно друго ниво и с дру-
ги средства", обясни Румен Радев.

Той посочи, че е подал оставката си след
предложението от БСП. "Моята оставка отдав-
на беше обмислен акт и единственото нещо,
което чаках беше да завърша работата по най-
важния документ от проекта - аз съм ръково-
дител на борд за проекта на управление на но-
вия самолет. Бях поел този ангажимент пред
себе си, пред този борд, като морален ангажи-
мент към българските ВВС. В деня, в който аз
подписах този документ, веднага си подписах
и оставката. Реших да приема предложението
на БСП едва на следващия ден - 2 август, ко-
гато видях как премиерът и военният министър
направиха една кризисна ПР-акция в Граф Иг-
натиево и казаха едни неща, които бяха за мен
абсурдна неистина и това ме амбицира да
приема предложението на БСП", каза още ген.
Радев.

Êðúãëà ìàñà ñúáðà ìèíèñòðè
В Перник стартира Националната програма за профилактика на детските зъби

та задача да научи
децата да се гри-
жат за себе си. Ако
постигнем това,
то значи, че ще ус-
пеем да променим
и техните родите-
ли", заяви минис-
тър Кунева. Обра-
зователният ми-
нистър подчерта,
че благодарение на
тази Национална
програма, до сега
са обхванати над
55 000 деца, а в
МОН изчислили, че
това означава, че
на около 200 000
детски зъбки е да-
ден втори живот.
По тази програма
са работили ак-
тивно над 400 зъ-
болекари от стра-
ната.

Здравният ми-
нистър Петър
Москов заяви, че
Н а ц и о н а л н а т а
програма е получи-
ла пълно държавно

Първа взе дума-
та Даниела Дарит-
кова. Тя изрази за-
доволството си,
че благодарение на
усилията на двете
министерства- на
здравеопазването
и образованието,
Н а ц и о н а л н а т а
програма ще стар-
тира и тази годи-
на. "Ние подкреп-
яме тази инициа-
тива и желаем пол-
зотворна работа и
успех", заяви Да-
риткова.

Министър Куне-
ва подчерта, че
тази програма й е
скъпа, защото тя
показва на практи-
ка как две минис-
терства могат да
си сътрудничат,
при което ефектъ-
т е налице. "Тази
програма си пос-
тавя амбициозна-

съдействие, което
ще рече и финанси-
ране, затова се
радва на устойчи-
вост.  Той изрази
своята благодар-
ност към съслов-
ните организации.
"Искам да подчер-
тая, че д-р Шарков
и д-р Павлов свър-
шиха много работа
по организацията
на провеждането
на тази програма.

Д-р Миланов благо-
дари на Перник за
домакинството на
първата проява от
старта на Нацио-
налната програма.
"Аз, като председа-
тел на БЗС, искам да
подчертая, че без
съдействието на
министрите на об-
разованието и здра-
веопазването тази
програма нямаше да
стартира. Но и без
съдействието на
БЗС тя също няма-

Mладежи от Европа
облагородяват детска площадка

Виктория СТАНКОВА
От 15 до 25 септември  младежи от Ис-

пания, Франция, Австрия и Полша - добро-
волци по Европейска доброволческа
служба в Сдружение ''АРТАРЕА'' - Пер-
ник, със съдействието на Община Перник
ще осъществят поредната ползотворна
инициатива в града, която носи името
Playground.

Чрез интересни и иновативни методи на
работа и озеленяване, младежите ще об-
лагородят и превърнат в едно по-приятно
място детската площадка над Автогара -
Перник в кв. "Ралица", ул. ''Люлин''.

Те планират частична промяна на прос-
транството в квартала, за да бъде сподел-
яно то от деца, юноши и възрастни. Ще бъ-
де изградена също така и зона за рецик-
лиране, където хората могат да научат по-
вече за негои да започнат да го прилагат.

"България е на последно място от евро-
пейските страни в процеса на рециклира-
не и опазване на околната среда. Време е
хората в квартала да научат за климатич-
ните промените и да вземат участие в бор-
бата срещу замърсяването. Започваме на
15 септември в 10.30 ч." - казват младите
хора и призовават всеки, който има жела-
ние да се включи с идея, физическа по-
мощ или подкрепа в благородното им на-
чинание

Инициативата е част от Общинския годи-
шен план за младежта 2016 г.

от страница 1

Виктория СТАНКОВА
В първия учебен ден

-15-ти септември от
16:00 часа в РИМ-Пер-
ник ще бъдe открита
изложба на детски ри-
сунки- върху стъкло,
декупаж и глинени съ-
дове- всичко, което
децата направиха с
най-голямо удоволс-
твие и усърдие през
ваканцията в музея.

Малките художни-
ци с удоволствие ри-
суваха картини от
стария Перник, като
гледаха стари ембле-

ше да тръгне. Тази
програма за шеста
година показва своя-
та ефективност.
Самият факт, че
днес, при старта на
първото събитие в
рамките на програ-
мата залата е пре-
пълнена е красноре-
чив факт за нейна-
та целесъобраз-
ност и че тя върви
успешно. Искам със
задоволство да под-
чертая, че Районна-
та колегия на БЗС в
Перник е една от
най-сплотените в
страната. Затова
тук е мястото да
изразя благодарнос-
тта си към д-р Ан-
дреева, д-р Павлова.
Благодарение на доб-
рата колаборация с
РЗОК-Перник, прог-
рамата стартира
успешно в Перник.
Тук е мястото и да
подчертая значение-
то на подкрепата
на община Перник в
лицето на кмета д-р
Церовска. Затова
ви пожелавам вина-
ги Националната
програма да стар-
тира от Перник",
заяви д-р Миланов.

В своето изказва-
не д-р Шарков под-
черта особено
важната роля на
двамата минис-
три- на здравеопаз-
ването и образова-
нието за осигур-
яването на финан-

сирането на тази
програма. Той поя-
сни, че е взел уча-
стие в работата
на Световния кон-
грес на стомато-
лозите, който се е
провел в Полша.
"Искам със задо-
волство да отбе-
лежа, че България е
една от държави-
те, които полагат
грижи за оралното
здраве на децата.
Н а ц и о н а л н а т а
програма среща
разбиране и под-
крепа както сред
у п р а в л я в а щ и т е ,
така и сред опози-
цията, затова ще
има успех и ще про-
съществува. За съ-
жаление, все още
нашата страна е в
червения списък на
държавите, в кои-
то над 70% от де-
цата са с кариес.
Нашата амбиция е
чрез тази програ-
ма да спаднем  по-
не под 50%" , заяви
д-р Шарков.

Още много изказ-
вания и мнения за
ползата от реализи-
рането на Национал-
ната програма се
чуха в залата. Изказ-
ваха се професори и
специалисти по ден-
тална медицина,
които бяха катего-
рични, че Национал-
ната програма има
бъдеще и трябва да
продължи.

Детски рисунки върху стъкло
матични сгради, а
някои от рисунките са
направени по стари
снимки от фонда на
музея. В изложбата
ще бъдат показани и
сътворените рисунки
върху стъклени съдо-
ве, както и декупаж.
"Гвоздеят" в експо-
зицията ще бъдат из-
работените на грън-
чарско колело кера-
мични съдове.

И през тази година
"Ваканция в музея"
събра много деца,
които истински се за-

бавляваха както с
творческите занима-
ния под вещото ръко-
водство на специа-
листи и майстори от
музея, така и с позаб-
равени стари детски
игриm като дама и
ластик. Интересните
занимания продъл-
жиха през целия ме-
сец август, а в тях ос-
вен децата от града
се включиха и деца,
живеещи с родители-
те си в чужбина, дош-
ли си по родните мес-
та през лятото.
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Община Перник има пълна готовност за началото на учебната година

ОБУЧЕНИЕ ЗА КРАНИСТИ

„Стомана Индъстри“ АД,
организира курс за придобиване на

провоспособност

1-ва степен /неограничена
товароподемност/

Задължително условие е лицето да
има 2 години опит в управлението на
кран с товароподемност до 40-тона.

Желаещите да се включат в обуче-
нието е необходимо да изпратят своя
автобиография на място в Стомана
Индъстри АД или на email:
mmihailova@stomana.bg в срок до
16.09.2016г.

На успешно преминалите обучение-
то, ще бъде предложена работа във
фирмата.

Допълнителна информация може да
получите на

тел. 076 68 16 64 /Мирослава Михайлова/

Планиран старт Октомври 2016

- Г-жо Ковачева, Об-
щина Перник има ли
готовност за начало-
то на новата учебна
година? Приключиха
ли ремонтните дей-
ности в училищата и
детските градини?

- Община Перник
има пълна готовност
за началото на уче-
бната година. С цел
безопасността  на де-
цата и учениците до
10 септември  бяха
почистени, окосени и
подрязани храстите
и дърветата във
всички дворове на
училища и детски
градини. В осем дет-
ски заведения са осъ-
ществени ремонтни
дейности с общинско
финансиране в размер
на 21 000 лв.  Средс-
тва са вложени най-
вече за неотложни ре-
монтни дейности ка-
то ремонт на стени
и под на спално в дет-
ска градина /ДГ/"Про-
лет", на фасада и об-
шивка на тераси в ДГ
"Чуден свят" и ДГ
"Знаме на мира. Въз-
становена е ограда в
ДГ "Калина Малина".
Ремонтирани са пок-
риви и са отстранени
течове в други дет-
ски градини. Община-
та е предвидила и 17
800 лв за кухненско
оборудване. Осъщес-
твен е и обект от
поименния списък на
капиталовите разхо-
ди за 2016 година - из-
граждане на открита
сцена към сградата
на 11-то ОУ "Елин Пе-
лин",  на стойност 12
000 лв.  Общо 43
233лв са средствата,
които общината  е
заделила за  ремонти-
те в училищата. Об-
новени са съблекални-
те на детския клуб
по джудо в Спортно

училище "Олимпие-
ц".Съдействие за ре-
монтни дейности на
покривните прос-
транства е оказано
на четири училища :
ПМГ "Хр. Смирненски"
и ОУ "Св. Иван Рил-
ски" ,ГПЧЕ "Симеон Ра-
дев" ,ОУ "Констан-
тин Кирил - Фило-
соф", кв. Тева . До
края на септември ще
бъде приключена и ре-
конструкцията на
отводнителната сис-
тема на 12-то ОУ "Ва-
сил Левски". Съгласно
действащия закон ди-
ректорите  разпола-
гат със средства в
размер на 25 лева за
всяко дете и всеки
ученик за поддръжка
и ремонт на базите.
Всички директори са
вложили тези средс-
тва отговорно, по
предназначение и
приоритет. Така ,че
училищата са създа-
ли комфортна  и безо-
пасна среда и са  го-
тови за първия звъ-
нец. Има примери, къ-
дето се вижда, че до-
ри и да няма средс-
тва, когато има ини-
циативност се пос-
тигат големи резул-
тати. Така в двора
на  12-то ОУ "Васил
Левски" в Перник  се
превърна в интерак-
тивна площадка за
пътна безопас-
ност,благодарение на
учители и родители.

- Колко пари бяха за-
делени за ремонтни
дейности?

- Община Перник за
2016 г. за ремонт на
детски градини е
вложила 21 000 лв. , а
за училища 43 233 лв.

- Колко са първола-
ците, които ще прек-
рачат тази година
училищния праг. По-
малко или повече са в

сравнение с миналата
година?

- Новата учебна го-
дина започва с важни
промени в образова-
нието - нов закон и
държавни образова-
телни стандарти.
Част от тези стан-
дарти вече са факт,
други са в проект, а
трети се разработ-
ват, но всичкото то-
ва няма да попречи за
нормалното започва-
не на учебната годи-
на в общинските учи-
лища и детски гради-
ни. Така, че ние  сме
готови  да започнем
новата учебна годи-
на и това наистина
ще е един от най-въл-
нуващите тържес-
твени дни, които
всяко училище прави
по свой оригинален
начин. Тази година
първокласниците са
899, а за 2015 г. бяха
804, тоест тази го-
дина са с 95 повече
от предходната уче-
бна година.

- Всяка година в по-
големите градове има
драма при записване-
то на децата в първи
клас, родителите има-
т предпочитания към
определени учебни за-
ведения, в Перник
имаше ли го този
проблем?

- В община Перник
няма драма при за-
писването на учени-
ци в първи клас, за-
щото съществуват
достатъчно на брой
училища и детски
градини, с което мо-
жем да се гордеем.

- Тук ще  се наложи
ли първолаците да се
разпределят по еле-
ктронна система?

- Не.
- Предвижда ли се

сливане или закриване
на паралелки?

Омбудсманът: Предложените промени
в Семейния кодекс са необходими

Любомира ПЕЛОВА
Омбудсманът на републиката Мая Маноло-

ва заяви, че е убеден привърженик на необ-
ходимостта от промени в Семейния кодекс.
Като омбудсман, който защитава правата на
българските граждани, нееднократно съм
повдигала основните теми, които са предмет
на обсъждания проект - като споделеното ро-
дителство, необходимост от ускоряване и об-
лекчаване на процедурите по осиновяване и
други от този род, каза Манолова по време на
организираната от нея дискусия "Гарантират
ли се правата на децата с промените в Семей-
ния кодекс". Темите, обсъдени по време на 4-
часовата дискусия бяха свързани с промени
в осиновяването, споделената родителска от-
говорност и промените в режима по отноше-
ние на децата след развод или раздяла, нас-
тойничество и попечителство, възможности
за оспорване на припознаването.

Омбудсманът подчерта, че проблемите при
промените в осиновяването са най-сериозни
и радикални. "Статистиката показва, че въп-
реки голямото желание за осиновяване де-
цата, вписани в регистъра са над 2400, а кан-
дидат-осиновителите са 1500. А броят на меж-
дународните осиновявания продължава да
расте", подчерта Манолова. Тя предложи да
бъде обсъдена възможността за отпадане на
критерия "Произход", по пример на Румъния.

Омбудсманът бе скептична обаче към съз-
даването на единен централизиран орган,
т.нар. Национален съвет по осиновяванията.
"По същество, оценката на кандидат-осино-
вителите и работата с тях ще продължи да се
извършва от дирекциите по социално подпо-
магане по места. Кой ще осъществява кон-
трола върху този орган", попита Манолова. По
думите й създаването на един национален
орган с неясен статут, поражда и други въп-
роси, например, до колко този орган ще бъде
независим, след като на практика ще е съста-
вен от държавни чиновници.

"Какъв правен характер ще имат актовете,
които ще издава този орган. Ако те са адми-
нистративни актове, естествено е те да подле-
жат на съдебен контрол, а такъв контрол в
проекта не е предвиден", обърна внимание
общественият защитник.

Като "повече от спорна" Манолова опреде-
ли и идеята за въвеждане на посредници за
достъп до информация на осиновени лица.
"Да, необходима е помощ, но е неуместно тя
да бъде задължителна", категорична бе тя.

След края на 14-дневният срок за общес-
твено обсъждане на предложените измене-
ния в Семейния кодекс, който изтече вчера,
омбудсманът ще изпрати обобщение на мне-
нията и различните гледни точки, които бяха
чути по време на дискусията, както и своето
становище до Министерството на труда и со-
циалната политика и Министерството на пра-
восъдието, които са автори на проекта.

- Сливането или
закриването на пара-
лелки в началото на
учебната година не е
прецедент. Във всич-
ки  училищата в мал-
ките населени места
съществуват мало-
мерни  и слети пара-
лелки, които всяка
година се дофинанси-
рат от бюджета на
община Перник, с не
по-малко от 100 000
лв. И тази учебна го-
дина училища с мало-
мерни и слети пара-
лелки ще получат
необходимите разре-
шения за съществу-
ване, след подадени
мотивирани искания
до кмета на община
Перник и  предоста-
вено положително
становище до начал-
ника на Регионално
управление по обра-
зование /РУО/ -Пер-
ник, съгласно дей-
стващата наредба.

- Има ли глад за учи-
тели в Перник - преди
началото на учебната
година ?

- Навсякъде в нача-
лото на всяка учебна
година се търсят
учители. Свободни-
те учителски места
се обявяват в Бюро-
то по труда и РУО -
Перник. Всички ди-
ректори на училища
и детски градини,
които са потърсили
от нас съдействие
за осигуряване на
учителски места, са
получили пълната ни
подкрепа.

- Във връзка с новия
Закон за предучилищ-
но и училищно образо-
вание ще се наложат
ли  организационни
промени в общинска-
та администрация?

- Принципите, цели-
те и приоритетите,
които си поставя но-
вия ЗПУО, възлагат
на общините отго-
ворни задачи, особе-
но по отношение на
изготвянето на об-
щинска стратегия за
развитието на обра-
зованието,основана
на обстоен анализ на
подкрепата за лич-
ностно развитие на
всяко дете и всеки
ученик. Моят екип
от експерти от от-
дел "Образование,
култура, младежки
дейности  и духовно
развитие" има ясна
визия как да се слу-
чат промените, осно-
вани на закона и е съз-
дал механизми за изра-
ботване на необходи-
мия анализ, който ще
бъде предоставен на
областния управи-
тел,  за изготвяне на

областна стратегия
за подкрепа на лич-
ностното развитие.
Вече бяха преименува-
ни детските градини,
съгласно чл.24 от
ЗПУО. Имаме готов-
ност с документа-
цията по преименува-
нето на ОДК в Цен-
тър за подкрепа на
личностното разви-
тие / ЦПЛР/ и преи-
менуване на средните
училища, съгласно
чл.38 от ЗПУО. Бяха
изготвени и предос-
тавени на публично
обсъждане новите на-
редби, касаещи дет-
ските градини от об-
щина Перник.

- Взети ли са необхо-
димите мерки за оси-
гуряване на пътната
безопасност около
училищата?

- Взети са мерки за
осигуряване на път-
ната безопасност в
Перник преди начало-
то на новата учебна
година. В непосредс-
твена близост до
училищата и детски-
те градини са изгра-
дени изкуствени не-
равности, тип "лег-
нал полицай". Освеже-
на е пътната марки-
ровка, монтират се и
светлинни знаци,
които допълнително
да привличат внима-
нието на водачите.
Все пак ще разчитаме
и на отговорността
на родителите, за-
щото колкото и уче-
бни часове по пътна
безопасност да се въ-
ведат , детето няма
да се научи да не пре-
сича на червено, ако
бащата дава лош
пример и самият той
не го прави.

- В навечерието на 15-
ти септември какво
ще пожелаете на учи-
телите и учениците?

- Първият учебен
ден носи вълнение и
за учениците, и за ро-
дителите, и за учите-
ли -за всички, свърза-
ни с образованието и
възпитанието. Зато-
ва им пожелавам да ра-
ботят с вдъхновение
, с любов и мъдрост
към науката. Когато
човек е всеотдаен
той постига целта
си. Аз идвам от поко-
ление, в което, кога-
то влизаше учител в
стаята, ние ставахме
в знак на уважение. То-
ва сме го загубили за
тези години на пре-
ход. Според мен
трябва да възвърнем
уважението си към
учителите и препода-
вателите като хора,
които ни дават път в
живота.

Севделина Ковачева е завършила НБУ, специалност "Полити-
чески науки". Специализирала е в Лондон. През годините е била
пиар на община Перник, а от ноември 2015 г. е зам.-кмет, отго-
варящ за образованието и културата в града. В интервю Кова-
чева разкрива каква е готовността на общината за новата уче-
бна година, какви ремонтни дейности са извършени на детските
заведения и учебни сгради, както и дали има трудности при за-
писването на първолаците.

Разговора води Виктория СТАНКОВА



1. Апартамент, кв. Тв. ливади, тх., пл., дворче, добър - 23 000 лв.
2. Апартамент, кв. Хр. Ботев, след ремонт, ет. 1 - 20 000 лв.
3. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне
4. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.
5. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
6. Вила Боснек, вилна зона, ЗП: 35 кв.м, дв. 500 кв.м - 35 000 лв.
7. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро
8. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
9. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
10. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
11. Къща на гара "Александър Димитров", неизмазана,
     на 3 етажа, двор: 550 кв.м. - 15 000лв.
12. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
13. Таванска стая, ул. Търговска, светла - 10 000 лв.
14. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи - по договаряне
15. Парцел, над Общината, 305 кв.м, равен - 60 лв./кв.м
16. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
17. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м
18. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
19. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м
20. Павилион, 10.5 кв.м, до Руското училище, разработен - по договаряне

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Ид.център, напълно обзаведен - 250лв.
2. Двустаен, Изток, на спирка, необзаведен, перфектен - 200лв.
3. Помещение, ул. Вардар, 27 кв.м. - 300лв

АПАРТАМЕНТИ:АПАРТАМЕНТИ:АПАРТАМЕНТИ:АПАРТАМЕНТИ:АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР.СМИРНЕНСКИ, ЕТ.2, ТХ. - 6 800ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ - 34 000ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.8, СЛЕД ОСН.РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 45 000ЛВ
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.8, СЛЕД ОСН.РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ/  - 49 800ЛВ
5. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ТРАКИЯ, ЕТ.4, 2ТЕР -15 800ЛВ.
6. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000ЛВ
7. ТРИСТАЕН, КРАСНО СЕЛО, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 39 900ЛВ..
8. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ -36 800ЛВ.
9.ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 55 000ЛВ.
10. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 64 000ЕВРО
11. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -69 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С.КРАЛЕВ ДОЛ, СУТ.+2ЕТ., ЗП 55КВ.М, ДВОР 330КВ.М - 32 000ЛВ
2. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:680КВ.М -43 000ЕВРО
3. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:170КВ.М, ДВОР:670КВ.М -83 000ЛВ.
4. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ-96 000ЛВ.
5. С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. -25 000ЛВ
6. С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900ЛВ
7. С.ЯРДЖИЛОВЦИ, 1ЕТ., ЗП: 50КВ.М, ДВОР:800КВ.М -22 000ЛВ
8. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М -28 000ЛВ.
9. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М -20 000ЛВ.
10. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М -20 000ЛВ.
11. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ.,ДВОР 1562КВ.М, ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА-80 000ЕВРО
12. УПИ 1090КВ.М, С.Д.ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА - 18 530ЛВ.
13. УПИ 605КВ.М, С.ДИВОТИНО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 8 000ЛВ.
14. УПИ 800КВ.М, С.БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000ЛВ.
15. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665КВ.М - 16 000ЛВ.
16. УПИ,557КВ.М,  С.ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ -8 500ЛВ.
17. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ -30ЛВ/КВ.М
18. УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000ЛВ.
19. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ- 25Е/КВ.М
20. УПИ 2148КВ.М;4322КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-27Е/КВ.М
21. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000ЛВ.
22. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
23. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
24. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
25. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-32Е/КВ.М

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

Рекламно  приложение

Четвъртък, 15 септември 2016 г., брой 175 /6030/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

089/5215 084

ПРОДАВА:

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

голямо мазе под целия апартамент - 25 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обзаведена, прекрасна панорама - 100 000 евро

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

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

14. Вила, Драгичево, вертикален близнак,

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

15. Вила, Дивотино, отремонтирана - 32 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

ПРОДАВАМ:
Голяма гарсониера, 50 кв.м,
с прилежащо мазе 30 кв.м,

Тв. ливади, ет. 1, тх., пл.

- 25 000 лв.

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

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

Съдействие за жилищни кредити

0888/222 656

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

ПЕРНИШКИ
ИМОТИ-ЕЛИТ

Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади,
ет. 1, тх., пл., 50 кв.м, мазе 30 кв.м - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м,
обзавежданеq лукс, ет. 1 - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6,
усвоена тер., ТЕЦ - 18 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц.,, ет. 2/6/, ТЕЦ,
2 тер., ПВЦ, подобрения - 75 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 13,
ТЕЦ, тер., с обзавеждане - 33 000 лв.
6. Двустаен, ул. Кракра, 68 кв.м., ет. 4/4/, ТЕЦ- 42 000 лв.
7. Двустаен, в района на Болницата,
гредоред, 72 кв.м - 33 500 лв.
8. Двустаен, Център, ул. Струма,
ет. 3 ТЕЦ, тер., 65 кв.м - 56 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2,
ч. гр., 54 кв.м, 1 тер. - 31 000 лв.
10. Двустаен, при гаров район,
ет. 2, тер., нов - 31 000 евро
11. Тристаен, Център, ет. 5/9/,
ТЕЦ, 2 тер. - 57 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 3, нов,
лукс, 2 тер., саниран - 44 000 евро
13. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м,
ет. 5/6, ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
14. Многостаен, Изток, ет. 5, нов,
лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 67 000 евро
15. Етажи от къщи, Клепало, Варош,
над Автогарата, Байкушева - до 60 000 лв.
16. Къща, Клепало, 2 ет.,
х 62 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
17. Вила, Рударци, дв. 400 кв.м,
2 ет., ЗП: 36 кв.м, кв. Кало - 37 000 евро
18. УПИ, Рударци, 840 кв.м, ток, вода,
панорама, на улица, до гора, кв. Кало,
с постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 39 евро/кв.м
19. Магазин, Пашов, 40 кв.м,
с оборудване, акт 16 - 32 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин за хранителни стоки,
Център, 100 кв.м - 1 400 лв. без ДДС
2. Магазин, Изток, 100 кв.м, 2 ет., лукс - 850 лв.

0896 788 784
0887/884 095
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ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 115 000 лв.

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
2. Двустаен, Бела вода, 62 кв.м, с тер. - 15 000 лв.
3. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
4. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
5. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
6. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
7. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

Купува:  
1. Двустаен, Пашов - до 30 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 30 000 лв.
4. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.
5. Апартаменти,във всички райони на Перник 
6. Къщи, в Перник и региона.  
7. Парцели за жилищно строителство. 

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

088/8215 130, 076/60 13 38

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 53 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Голямо Бучино, 52 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, при гаров район, 52 кв.м, ид. част от парцел - 19 000 лв.
10. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
11. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
13. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
14. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
15. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
16. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
17. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода- 10 000 лв.
19. УПИ, Мещица, 600 кв.м - 13 000 лв.
20. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща - 13 000 евро
21. Кв.Кристал, имот, 12 200 кв.м, урбаниз. терит. - 5 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид.ц., тав. ет., топла вода - 150 лв.
2. Гарсониера, Ц.,необзаведена, ЕПК, ет:1, бойлер - 200 лв.
3. Помещение, за бизнес, ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., 50 кв.м, ет. 2, тх. - 50 000 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
4. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
5. Изток, ет. 8, ТЕЦ - 25 500 лв.
6. Изток, ет:5, юг, за ремонт - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, тер. - 24 800 лв.
8. Радомир, Гърляница, ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 2 - 11 000 лв.

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

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

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

 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10

/срещу Пожарната до ЕОДент/

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

ПРОДАВАМ:

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Голяма гарсониера 50 кв.м,
Тв. ливади, ниските
блокчета, ет. 1, тх., пл., с
обзавеждане, с вита
стълба, към голямо мазе 30
кв.м, и възможност за
преустройство в
мезонет. Тихо място зад
БИЛЛА - 25 000 лв.

тел. 0896 788 784;
0887 884 095

ПРОДАВАМ:

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, преустр. в Тристаен, ремот. - 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 ОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

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.

ул.”Търговска” 42, ет.3

 /стария съд/

Тел.: 0898/945 694; 0988/969 992

Кантора за едвижими моти

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

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

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, двустаен,
Супер Център, ет:3,

подобрения, 62 000лв.

тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

център, напълно обзаведен - 250лв.

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

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

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

Купува УПИ, ул. Владайско
въстание, на ВГМ

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

1. Къща, център, 70 кв.м, дв. 212 кв.м, гараж
- 23 000 лв.
2. Къща, ниска част над Автогарата, 90 кв.м,

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

2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

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

2. Мошино, ет. 2, ТЕЦ,

лукс ремонт, обз. - 22 000 евро

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., 2 ет.,

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

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

гараж, дв. 630 кв.м - 80 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

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

ново стройтелство, без
двор, но в съседство с

парково пространство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -

28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

 ПРОДАВА
ГАРСОНИЕРА,

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

 тел. 0896 778 784;
0887 884 095

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

1. Óêðàñà íà

ðåñòîðàíò

Òåë: 0894 855 050
óë. Êàðë Ìàðêñ-2/À

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

 2. Óêðàñà íà

àâòîìîáèë

3. Ï
ðàçíè÷íè

áóêåòè

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

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

Тел.:  0894 855 050

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

НАЦИОНАЛНИЯТ

СОТ

Проектиране,
доставка и

изграждане на
сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни

и телевизионни
системи.

Контрол на достъпа.
ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40;
888/29 29 62

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

SOS Детски

селища България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Място за

вашата

рекла
ма



ност(обувки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел:098 613 4789

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

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

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

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

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

Продавам Еднофамилна къща с три

Продавам фургон 4,60/2/2 метра, удобен за
живеене, изправен и машина за захарен памук
на акумолатор. - тел. 0877 259 352

Търся да закупя грамофон.Тел. 0896 720 024

спални, разположена в луксозния и реноми-
ран комплекс от затворен тип Делта Хил .
Местоположението е уникално, представлява
чудесно съчетание от панорамни гледки,
свеж въздух, спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата посредством ав-
томагистрала Люлин тел.0882 817 442

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

Давам под наем двустаен апартамент, кв.
“Изток”, обзаведен, дългосрочно. Тел. 0897 668
698

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

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

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

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

работа

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

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

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

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

Продавам разработен бизнес с промиш-
лени стоки в центъра на Перник. Цената
включва обзавеждане, стока в налич-

наем

имоти

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти
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автомобили

МЯСТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

Собственик
продава:

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

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

ЗАБАВНО И ИНТЕРЕСНО

разни

приема ученици
I -V клас за учебната

2016-2017 година

Тел. 0896 932 478

I-ВА ЧАСТНА ЗАНИМАЛНЯ
с ръководител Здравка Симеонова

ул. “Св.св. Кирил и Методий” 2

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

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

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

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

Тел. 0878 821 662
с. Жабляно, обл. Перник, общ. Земен

УЧИЛИЩЕ
Детенце хубаво,

пиленце любаво,

къде под мишни-

ца с таз малка

книжчица?

Отивам, бабичко,

макар и слабич-

ко, книга да се уча,

добро да сполуча.

Иван Вазов
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Системата на КАТ не отчита
бързо платени глоби

Софиянец остана без книжка заради пропуск в компютърната система на "Път-
на полиция", която не отчита бързо платените глоби.

За абсурда сигнализира пред Нова телевизия потърпевшият Емил Попов, който
е собственик на счетоводна къща в София.

Преди няколко дни мъжът, който често пътува за срещи с клиенти в цялата
страна, тръгва за Плевен, но е спрян от пътни полицаи за рутинна проверка.

„Взеха ми документите, за да ги проверят в служебния автомобил и казаха, че
всичко е наред, но имам неплатени глоби от 2015 година. Казах им, че това е
невъзможно, защото имам фиш, който съм платил на следващия ден. Започна
спор", разказва счетоводителят.

Пътните полицаи, които били оборудвани с таблет, обаче му обяснили, че в тяхната
система глобата му стои неплатена. И затова трябва да му отнемат шофьорската
книжка.

"Върнах се в София и на другата сутрин тръгнах пак за Плевен с разписката,
като се молех да не ме спрат, че карам без книжка", разказва Емил Попов. Той
успява да се срещне с началника на "Пътна полиция" в Плевен и да му покаже
разписката за платения фиш.

Така от КАТ са принудени да признаят, че тяхната система не е отчела плащане-
то, защото то е извършено твърде бързо.

"Проблемът е този - аз съм платил на следващия ден, а фишът, с който са ме
глобили, не е бил въведен в системата. И когато са го въвели, не са свързали с
плащането. Оторизираният за това началник в Плевен за минута намери фиша и
го свърза. Каза "Такива грешки стават, съжалявам", разказва Попов.

Оказва се, че това е често срещан проблем заради пропуски в системата на
КАТ.

Началникът на "Пътна полиция" Бойко Рановски призна, че не могат да се пох-
валят, че системата им е на сто процента съвършена.

"Трябва да се има предвид, че полицаите на пътя все още пишат глобите на
хартия и след това тази глоба, за да бъде отразена в нашата информационна
система, изисква време, друг служител, който да я въведе", коментира той.

От КАТ обещават, че скоро тези проблеми в системата ще бъдат отстранени.
След няколко месеца освен камерите в колите на пътните полицаи, те ще имат и
принтери.

Кремъл: Гледайте филма
за Сноудън, заслужава си

Прессекретарят на руския президент заяви, че филмът за бившия сътрудник на
Агенцията за национална сигурност на САЩ Едуард Сноудън си заслужава да
бъде гледан.

Филмът на американския режисьор Оливър Стоун би бил особено интересен за
жителите на Европа и Америка, заяви пред журналисти говорителят на Владимир
Путин Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА.

"Филмът трябва да се гледа. Препоръчвам го на всички, за да може след това
да размислят", заключи той.

Песков е на мнение, че филмът за Сноудън е много качествен и е в характерния
за Стоун стил. Прессекретарят на Кремъл отбеляза, че кинотворбата е заснета по
блестящ сценарий и е като документална.

"Това е прекрасна възможност да се разбере как е станало всичко", поясни
Песков.

Филмът "Сноудън" описва живота на бившия аналитик от Агенцията за нацио-
нална сигурност на САЩ, от годините, когато все още не работел за специалните
служби до скандала, свързан с изтичане на секретна информация.

Главната роля се изпълнява от актьора Джоузеф Гордън-Левит.
Историята на Сноудън вече бе филмирана два пъти – в документалния Citizenfour,

който спечели и Оскар,  на режисьорката Лора Пойтръс; както и в Time of the
Octopus на Анатоли Кучерена.

В средата на 2013 г. Едуард Сноудън огласи секретната програма „Призма“ на
американското правителство, според която сред гражданите е било осъщест-
вявано повсеместно подслушване, като така са били нарушавани основните им
права.

По-късно САЩ повдигна срещу Сноудън обвинения за кражба на държавна
собственост и за неразрешено разпространяване на информация за национална-
та сигурност.

Вчера бе съобщено, че Сноудън иска президентът Барак Обама да го помилва,
преди да напусне Белия дом през януари 2017 г.

Бившият консултант на американската Агенция за национална сигурност, кой-
то в САЩ е обвинен в шпионаж и избяга в Русия, твърди в интервю за британския
вестник "Гардиън", че разкритията му са били благотворни за Съединените щати.

Учени са все по-близо до оплождане без яйцеклетка
Нови методи в областта на асистирана-

та репродукция могат да премахнат нуж-
дата от използването на естествени спер-
матозоиди или яйцеклетки.

Учените отдавна експериментират със
създаването на сперматозоиди и яйцеклет-
ки по изкуствен път, като преди време уче-
ни от Станфордския университет успяха да
превърнат стволови клетки в сперматозои-
ди и яйцеклетки, използвайки различни
комбинации от химикали и витамини.

Подобни опити са правени и с кожни
клетки, като целта на учените е да на-
мерят лек за стерилността, макар че ме-
тодът може да бъде използван и за съз-
даване на бебе, носещо гените на двама
бащи или на две майки, съобщава в. "Дей-

ли Мейл".
Последният успех на учените в тази

област е успешното раждане на миш-
лета чрез инжектиране на сперма в
клетка, която не е овоцит, предава
Франс прес, цитирана от БТА.

Овоцитите са клетките, които по-къс-
но започват да се преобразуват в
яйцеклетки. Броят на овоцитите пос-
тепенно намалява, като при изчерпва-
нето им настъпва менопауза.

"Смяташе се, че единствено овоцит
може да активира спермата, за да ста-
не възможно развитието на ембрион.
За пръв път се стигна до подобно раз-
витие чрез инжектиране на сперма в
"ембриони", заявява един от ръково-

дителите на изследването д-р Тони Пери
от университета в Бат, Англия.

Използваните "ембриони" са особени
изкуствени форми, получени чрез химич-
но стимулиране на яйцеклетка, за да за-
почне клетъчно делене без намеса на
сперматозоиди.

Инжектирайки сперма в тези особени
клетки, наречени партеноти, учените ус-
пели да предизвикат раждане на живи
мишлета в 24 процента от случаите.

"Бебетата мишки станаха плодовити
възрастни екземпляри с нормална про-
дължителност на живота", отбеляза д-р
Пери на пресконференция в Лондон.

Авторите на изследването от универси-
тета в Бат и университета в Регенсбург,

Германия, прогнозират, че един ден ще
се стигне до репродукция без овоцити.

"Това свидетелства за особени уме-
ния. Уверен съм, че благодарение на
метода ще научим важни неща за кле-
тъчното препрограмиране в първите
стадии от развитието на ембриона", от-
беляза биологът Робин Лъвел- Бадж от
института "Франсис Крик" в Лондон.

Изследването показа, че активиране-
то на бащиния геном в спермата може
да стане на по-късен етап и не единстве-
но в овоцити, отбелязаха експерти.

Резултатите от изследването са пуб-
ликувани в сп. "Нейчър", а възможнос-
тите на асистираната репродукция ще
нарастват все повече.
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Днес на работното си място не пренебрегвайте
заобикалящите ви обстоятелства. Ако се появи
възможност да обмислите намеренията си и след
това да ги реализирате, знайте, че при всяко по-
ложение успехът ви ще бъде гарантиран. Идеалис-
тичната нагласа може да ви спести множество

главоболия във взаимоотношенията с интимната половинка.

Днес много от вас ще осъществят значителни
промени в живота си, благодарение на които ще
поставите ново, по-добро начало. Не се поддавай-
те на силни емоции и страсти, защото те ще
имат негативно въздействие върху вас. Конкре-
тизирайте какви очаквания имате от колега или

делови партньор.

Днес работата в сътрудничество ще ви помог-
не да постигнете желаната от вас стабилност.
Постарайте се да действате с размах и най-вече
в крачка да печелите нови съмишленици за идеи-
те, които изповядвате. Имайте предвид, че фи-
нансовото ви положение чувствително ще се по-

добри, което и желаната стабилност ще настъпи много скоро.

Днес е важно да направите цялостна ревизия на
текущото си състояние в професионален и в ма-
териален план. Естественият стремеж да пос-
тигате сигурност ще ви помага да се предпазва-
те при възникването на редица проблеми. Скъсете
дистанцията във взаимоотношенията си с поз-

нат, който той/тя ще играе важна роля в живота ви в бъдеще.

Днес ще бъде трудно да преодолеете изпречва-
щите се трудности. Изпълниете деловите и лич-
ните си ангажименти. Открийте най-прекия път
до целта. Ще си спестите конфликти и разочаро-
вания, ако останете по-смирени. Покана за среща
ще събуди у вас скрити желания. Не пренебрегвай-

те и здравето си, възможни са неразположения.

Днес положете усилия да постигнете напълно
осъществимите си цели в професионалната
сфера. Опитайте да погасите дълга си към поз-
нат! Високите ви изисквания към някого могат
да създадат напрежение в отношенията. Всички
планове, създадени днес могат да се реализират

и без ваша намеса, важно е да планирате и да мечтаете.

Днес моментът не е особено благоприятен да
давате пари назаем. Конкретизирайте какво оча-
квате от заобикалящите ви хора. Останете бли-
зо до дома и семейството и ако ви мъчат съмне-
ния към някого, не се притеснявайте да ги споде-
лите. Анализирайте грешките си и вземете мер-

ки за отстраняването им, за да доближите успеха до себе си.

Днес се заемете с изпълнението на най-неот-
ложните си ангажименти от делови и личен ха-
рактер. В случай че колега ви отправи обвинения,
се постарайте да реагирате според обстоятелс-
твата, но не трябва да има и следа от агресия.
Ако не ви се отдава от първия път да свършите

конкретна работа, опитайте отново и ще се справите.

Днес се постарайте да съхраните стабилнос-
тта си в материално отношение. Опитайте да
преосмислите определени ситуации, възникнали
през изминалите дни. Жадувате за повече раз-
нообразие и този импулс ви кара да искате нещо
по-различно за себе си. Полезни са физическите

натоварвания. Ще имате успех в спортните си и публични из-
яви.

Днес избягвайте да се тревожите за въпроси,
върху които не бихте могли да установите какъв-
то и да било контрол. Част от вас ще бъдат прив-
лечени от идеята да водят двойствен начин на
живот. Станете по-меки и дружелюбни, не обеща-
вайте на никого нищо. Духовните търсения ще ви

помогнат да намерите отговорите, които ви вълнуват.

Днес е препоръчително да сте изключително
внимателни към документите и към поетите ус-
тно ангажименти към делови партньори. Съче-
тайте полезното с приятното! С деликатно по-
ведение по-лесно ще привлечете към себе си хора,
чиито услуги търсите. Едно пътуване ще заздра-

ви връзката ви с партньора, стига да е желано и от двама ви.

Днес е добре да сте изключително внимателни
към документите и към поетите устно ангажи-
менти към делови партньори. Съчетайте полез-
ното с приятното! С деликатно поведение ще ви
бъде по-лесно да привлечете към себе си хора,
чиито услуги търсите. Едно пътуване ще заздра-

ви връзката ви с партньора, стига да е желано и от двама ви.

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

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

Неофициално посещение на спортния ми-
нистър Красен Кралев в Перник  вчера даде
надежди, че спортът в града ще има рамо и
от най-високо министерско рамо. Министъ-
рът посети стадион Миньор, който се про-
меня непрекъснато в последните месеци.
Именно в тази насока – подобряване на ус-
ловията и превръщането му в съвременна
спортна база  са били разговорите „на те-
рен”. Остава с очакваното  напредване на
"Миньор" във футболната йерархия спортно-
то съоръжение да стане по-добро.

Страницата подготви Яне Анестиев

„Ìèíüîð”(×èêàãî) ñàì ñå áè íà ñòàðòà
„Чуковете” отстъпиха с 2:5 на „Кънекшън”

“Миньор” (Чикаго)
се победи сам на стар-
та, на втория полусе-
зон в аматьорската
група на Метрополи-
тан Сокър Лийг. “Чу-
ковете” загубиха ка-
то гости с 5:2 от
“Кънекшън”. На по-
лувремето резулта-
тът беше 2:1, в пол-
за на украйнците.

Домакините поведо-
ха след неразбира-
телство между цен-
тралния защитник
Георги Николов и
вратаря Мартин
Митев.В средата на
първата част “чуко-
вете” изпълниха
фаул и след разбър-
кване пред против-
никовата врата,

Пламен Пенев се ока-
за най-съобразите-
лен и изравни за 1:1.
В края на първата
част, при резултат
1:1, другият цен-
трален защитник
Светозар Гюров за-
държа нападателя
на “Кънекшън” в на-
казателното поле и
съдията отсъди
дузпа. Стражът Ми-
тев не хвана ъгъла и
така резултатът
стана 2:1, точно
преди съдийския
сигнал за край на
първото полувре-
ме.С подновяването
на играта, сякаш
прокоба беше над-

Ще има нов мач
България 94 - Швеция 94
Ветераните на Швеция и Бълга-

рия, участвали в мача за третото
място на Мондиал’94, ще се срещ-
нат отново един срещу друг на
футболния терен.Приятелската
среща ще се състои през октом-
ври, когато националите гостуват
на „тре кронур” за световна квали-
фикация. Двубоят е на 10 октом-
ври, а най-вероятно мачът на вете-
раните ще се състои предния ден
на същия стадион в Швеция, на
който ще излязат представителни-
те състави на двете страни.Българ-
ският тим ще бъде воден от Дими-
тър Пенев, а в състава ще са почти
всичките ни участници на светов-
ното първенство в Щатите, където
преди 22 години националният ни
тим спечели бронзови медали.

виснала над отбора,
защото на 2-та ми-
нута Стефан Неде-
лев си отбеляза ефе-
ктен автогол. Той
засече едно центри-
ране на шпагат и
кълбото се заби в
п р о т и в о п о л о ж н и я
ъгъл. Въпреки труд-
ната ситуация, Пла-
мен Пенев върна
“Миньор” в мача,
принуждавайки ук-
райнците да върнат
попадението, като
си вкарат автогол
на свой ред за 3:2.И
когато изглеждаше,
че “винкелите” се
връщат в мача, пра-
вейки красиви разиг-
равания и опасни си-
туации пред врата-
та на противника,
дойде 61-та минута,
в която Светозар
Гюров си отбеляза
автогол за 4:2, опи-
твайки се да върне
топката към Ми-
тев, но точно в то-
зи момент той беше
в страни от врата-
та. Този резултат
се запази до 90-та
минута, когато на
контраатака ук-
раинците отбеляза-
ха последния гол в
мача за 5:2. Двата
отбора си размениха
по една греда.Освен

„Металург” разби „Чорни” насред Брезник
Домакините от „Чорни”, които стартираха с успех като

гости първенството регистрираха разгромна загуба на
собствения си терен в Брезник. До 26-та минута гостите
от „Металург” водеха с 3:0 с голове на Цв.Любенов в
12-та и две попадения на Стивън Кирилов в 18-та и 26-
та минута на мача.Домакините вкараха един гол в 39-та
минута чрез Петко Янакиев, но той се оказа единстве-
ното им попадение в целия мач. Мартин Евгениев доба-
ви нови три попадения в актива на „Металург” през
втората част на мача и Владислав Сираков се разписа
на два пъти, за да се оформи крайното 1:8. В следващи-
те кръгове ще се получи отговор на въпроса дали „Ме-
талург” е толкова силен или „Чорни” е толкова слаб.

„Спортист” и „Светля”
с атрактивно реми

Отборите на „Спортист” и „Светля” напра-
виха реми в мача си от втория кръг на пър-
венството на група „А” 1 от областния фут-
болен шампионат. Равенствтоо не беше ми-
ролюбиво и донесе много емоции на зрите-
лите. Гостите бяха по-добрите до последните
минути на мача, но точно тогава домакините
показаха ефективност и стигнаха до точка-
та. Белгин Бейджетов откри резултата в 26-
та на за гостите и така завърши първото по-
лувреме. В 72-та минута Йордан Станимиров
удвои преднината на гостите и мачът из-
глеждаше решен. В последните минути оба-
че домакините се разиграха и нещата при-
добиха оспорван характер. Първо в 88-та
минута Йордан Филипов намали за 1:2 , а в
последната минута на игровото време Бо-
рислав Петров фиксира крайното 2:2 в мач,
в който гостите ще съжаляват за изпуснати-
те възможности.

с лошия късмет, ма-
чът ще се запомни и
като футболната
битка между баща и
син. Новият тре-
ньор на “Кънекшън”
е бившият юношес-
ки национал на СССР
– Виктор Руссу. Сре-
щу неговия отбор
за “Миньор” игра си-
нът му Евгени Рус-
су, който беше бли-
зо до отбелязване-
то на гол с опасен
удар от границата
на наказателното
поле в 58-та мину-
та. Загубата е пър-
ва за “Миньор” от
този съперник.“В аб-
солютно равнос-
тоен мач, наличието
на лош късмет повлия
на крайния резултат.
От както съществува
отбора не си спомням
да сме си вкарвали два
автогола и дузпа в еди-
н мач. Въпреки загуба-
та поздравявам момче-
тата. С изключение на
фаталните моменти,
играха добре. Поздрав-
ления и за отбора на
“Кънекшън” и новия
им треньор. Техният
отбор тепърва ще
обърка сметките на
много други”, комен-
тира треньорът на
“Миньор” (Чикаго) –
Емил Миланов.

Герой от САЩ ще
има трета дъщеря
Хеттрик от дъщери вече има бившият

национал и асистент в щаба на държав-
ния ни тим Петър Александров. На 53 г.
участникът на световното в САЩ през
1994 г., който живее със семейството си
в Швейцария, стана баща на трета щер-
ка. В Аарау жената на Александров - Да-
ниела, роди бебето София. Малката гос-
пожица е с мерки 51 см и 3600 г. Щас-
тливият татко се снима със София и ней-
ния батко Алекс (13 г.) в родилното, пи-
ше „24 часа”. След посещението там
двамата мъже от фамилията Алексан-
дрови заминаха за Базел, за да наблю-
дават мача срещу едноименния тим на
българския първенец “Лудогорец” от
груповата фаза на Шампионската ли-
га.Българинът, който е популярно име в
Швейцария заради изявите си като гол-
майстор с екипите на “Люцерн”, “Кса-
макс” и “Аарау”, има и две по-големи
дъщери. Така Александров вече може
да се похвали с 4 деца. Даниела, която
му е втора жена, е с 14 г. по-млада от не-
го.

„Пирин” трудно надделя над
„Ботев”

Отборите на „Пирин” и „Ботев”
сътвориха атрактивен мач, в който
зрителите на стадиона в Земен ста-
наха свидетели на пет гола. Ма-
риян Богославов откри за домаки-
ните в 8-та минута на мача. В пос-
ледните две минути на първото по-
луврреме зрителите станаха свиде-
тели на два гола – по един в двете
врати. Първо Илиян Славчев удвои
преднината на „Пирин”, но само
минута по-късно Ивайло Илиев
върна интригата в мача като вкара
за отбора на „Ботев”. Веднага след
подновяването на играта Явор Го-
нев вкара за 3:1. Резултатът се за-
държа почти през цялото второ по-
лувреме чак до 89-та минута на сре-
щата, когато Юлиян Душков от гос-
тите оформи крайното  3:2 в полза
на „Пирин”. В единствения мач без
отбелязан гол „Верила” и „Ерма”
приключиха срещата при нулево
равенство.
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АПРОПОДействията на полицията са
навременни и адекватни

Любомира ПЕЛОВА
Действията на полицията са били нав-

ременни и адекватни, заяви главният ко-
мисар на МВР Георги костов на срещата,
проведена във връзка със скандалното
нападение над медици от „Пирогов”.
Както вече стана ясно, виновникът за съ-
жаление е перничанин – роденият иначе
в ковачевското село Калище  Младен Ми-
ладинов на 32 години. След протестите на
медиците от болничното заведение, бе
проведена специална среща, в която уча-
стваха представители на ръководството
на „Пирогов”, главният секретар на МВР
главен комисар Георги Костов и директо-
рът на СДВР старши комисар Младен Ма-
ринов.  Директорът на „Пирогов“ проф.
Стоян Миланов заяви, че ръководството
на болницата е изключително доволно от
срещата. По време на разговорите бе об-
съден в детайли инцидента от 11 септем-
ври. „Взети бяха някои решения по отно-
шение на бъдещото сътрудничество с ор-
ганите на МВР. Тази колаборация, която е
изключително добра в годините, трябва
да бъде запазена“, заяви проф. Миланов.
Той уточни, че предстоят допълнително
разговори на оперативно ниво за недо-
пускане на подобни инциденти в бъдеще.
Благодарни сме за незабавните дей-
ствия, предприети от органите на МВР,
както и за тези от страна на прокуратура-
та.

Главният секретар на МВР главен коми-
сар Георги Костов също даде висока
оценка за съществуващото ниво на сът-
рудничество. Той подчерта, че органите
на МВР работят в пълен синхрон с проку-
ратурата и всички действия по разслед-
ването ще бъдат извършени в кратък 
срок. „Болницата се охранява от охрани-
телна фирма, но има изнесен пост на
СДВР,  полицаите са действали адекват-
но“, заяви главен комисар Костов и уто-
чни, че по време на срещата са дискути-
рани възможностите за въвеждане и на
технически средства за обезпечаване на
охраната, без да се нарушават правата
на гражданите.

Намесата на полицаите е навременна –
бе оценката и на директора на СДВР
старши комисар Младен Маринов. „Има-
ме възможност, при прием в болницата
на лице с криминални прояви, да осигу-
рим допълнителна охрана“, подчерта той
и допълни, че извършителят е привлечен
като обвиняем. Той е с наложена мярка
за неотклонение „подписка“, настанен е
в лечебно заведение. По образуваното
досъдебно производство ще бъдат из-
яснени всички негови мотиви и действия.
Назначени са експертизи.

Ïîëèöèÿòà ñå ïîãðèæè çà áåçîïàñíîñòòà íà ó÷åíèöèòå
15 септември 2016 г.

Проверени са сигнализацията, осветлението, местата за пресичане около училищата

МЕГЛЕНА КУНЕВА ВЧЕ-
РА ТЪРЖЕСТВЕНО ОБЕ-
ЩА 10 ЗАПЛАТИ НА НО-
В О П Е Н С И О Н И Р А Н И Т Е

УЧИТЕЛИ, което обаче не беше пос-
рещнато с неописуем възторг в просвет-
ната гилдия. Още са пресни спомените от
колосалната масовка в „Арена „Армеец”
в началото на лятото, когато обещаните
10 процента по-високи заплати от идната
година накараха даже кроткия по нрав
финансов министър да се озъби. Нещата
около тия 10 процента се потулиха с ви-
тиевати дипломатически фрази, на които
Кунева е майстор, ама да не стане сега
така и с десетте заплати? Че както върви
демографската статистика, училището
освен безработни кадри, започва да бъл-
ва и работещи пенсионери. С оглед фи-
нансовата макрорамка това обещание
беше по-логично да го направи финансо-
вият, а не просветният министър, ама ако
е вярно, учителите на възраст са в почер-
пка. И да видиш сега на днешния първи
учебен ден като се отвори една безкрай-
на тема за десетте заплати, първолаците
ще изпаднат извън обсега на камерите и
микрофоните. А най-добре ще бъде пър-
вият училищен звънец да удари именно
Владислав Горанов, като преди това пот-
върди, че колежката му Кунева тоя път
не е била сватбарка на циганска сватба
– това, което се обещава, се дава.

И ДОТАМ ГО ДОКАРАХМЕ – ПО
УЛИЦИТЕ ДА ДВИЖАТ МОТОПЕДИ
С ЧУЖДИ НОМЕРА. Досега се бяхме
наслушали за крадени коли, мотори, ве-
лосипеди, за пренабити номера на двига-
тели и шасита, за взломени чистачки, ог-
ледала и фарове, ама да ти откраднат но-
мера на мотопедчето – това е вече ино-
вативно айдушко изобретение. Тия пре-
возни средства досега бяха интересни с
оглед на това дали са пълнолетни вода-
чите им, дали имат въобще някакви
книжки и кой ги е пуснал по улиците. Се-
га вече комай ще трябва да се заглеж-
даме и за номерата им. А иначе номерът
е ясен – мотопедите се движат на сво-
бодна практика до момента, в който ката-
джията не реши да се прави на интере-
сен. Направи ли се – на другия ден цяла-
та история влиза в полицейския крими-
нален бюлетин.

Системата на КАТ не отчита
бързо платените глоби

Любомира ПЕЛОВА
Софиянец остана без книжка заради про-

пуск в компютърната система на “Пътна поли-
ция”, която не отчита бързо платените глоби.
За абсурда сигнализира пред Нова телеви-
зия потърпевшият Емил Попов. Той бил спрян
от пътни полицаи за рутинна проверка. При
проверката на документите според катаджии-
те той имал неплатени глоби от 2015 г. Чове-
кът обяснил, че става дума за грешка, но в
системата на пътните полицаи информацията
била противоположна. Той успял все пак да
докаже грешката с разписката  за платения
фиш. От КАТ били принудени да признаят, че
тяхната система не е отчела плащането, за-
щото то е извършено твърде бързо.

Оказва се, че това е често срещан проблем
заради пропуски в системата на КАТ.

Началникът на “Пътна полиция” Бойко Ра-
новски призна, че не могат да се похвалят, че
системата им е на сто процента съвършена.
От КАТ обещават, че скоро тези проблеми в
системата ще бъдат отстранени.

всички училища от ре-
гиона. Целта е да се да-
де нормален старт на
новата учебна година
и да бъдат подсигуре-
ни достъпите до шко-
лата, тъй като в пър-
вият учебен ден по
традиция  в дворове-
те на училищата се
събират всички деца,
преподаватели и гол-
яма част от родите-
лите на по-малките.

През периода 15 сеп-
тември – 31 октомври
с цел да не се допускат
пътни инциденти ще
се осигури полицейско
присъствие и контрол
в районите на учили-
щата по време на оти-
ване и връщане на де-
цата от учебни зан-
ятия. При необходи-
мост движението ще
се регулира ръчно и ще
се осигурява безопас-
но пресичане от деца-
та и придружаващите
ги възрастни. При за-

Любомира ПЕЛОВА
Започна традицион-

ната акция на полиция-
та „Децата тръгват
на училище! Да ги па-
зим на пътя!”, която
се провежда всяка го-
дина от началото на
месец септември до
края на октомври. Ка-
то част от мерките,
предвидени да оси-
гурят безопасността
на учениците, пред-
ставители на Пътна
полиция вече извърши-
ха проверки на сигнали-
зацията с пътни знаци
и маркировки, улично-
то осветление в райо-
на на учебните заведе-
ния и на местата за
пресичане, предпазни-
те огради и пешеход-
ните ограждения, кои-
то не позволяват пре-
сичането на нерегла-
ментирани места. 

Днес ще бъде осигу-
рено полицейско при-
съствие в районите на

белязване на неправил-
но и рисково движение
на деца по улиците слу-
жителите ще  ги из-
веждат от платното
и ще им дават указани-
я за правилно поведе-
ние.

Служители на Охра-
нителна полиция ще се
включат в специализи-
рани операции за из-
вършване на проверки
в увеселителни заведе-
ния и интернет зали
за присъствие на мало-
летни и непълнолетни
след определения час и
за недопускане на про-
дажба на алкохол и ци-
гари на деца. Съвмес-
тно с представители
на образованието ще
бъдат изготвени гра-
фици за беседи с пре-
вантивен характер в
учебните заведения
от полицейски служи-
тели по теми от лич-
ната безопасност и си-
гурността на пътя.

 

Съдят дивотинец за хулиганство
Любомира ПЕЛОВА

50-годишният Доб-
ри К. от пернишкото
село Дивотино е прив-
лечен като обвиняем
за хулиганство.

Грозните сцени се
разиграха на 7-ми сеп-
тември тази година,
когато криминално
проявеният и познат
с нанасяне на телесна
повреда и закана мъж
възпрепятствал слу-
жители от Първо ра-
йонно управление на
МВР да изпълнят слу-

жебните си задълже-
ния. Агресивният ди-
вотинец извадил и
размахал брадва сре-
щу органите на реда,
но бързо бил задър-
жан. От полицията в
деня на грозната из-
цепка на дивотинеца
съобщиха, че сигна-
лът на телефон 112
тогава е бил подаден
от общински служи-
тели, които изпълн-
явали служебните си
задължения в имота
му. Тогава 50-годиш-

ният жител на село-
то извадил секира
срещу тях и ги подго-
нил с колата си. Упла-
шените общинари по-
търсили помощ от
органите на реда.

Явно Дори е демонс-
трирал бабаитлък и
пред полициаите, по-
ради което сега ще
отговаря пред Теми-
да.

Наказанието за по-
добен род деяния е ли-
шаване от свобода до
5 години.

“Здрави и бели зъбки” в Перник
Силвия ГРИГОРОВА

За малчуганите от Перник вче-
ра беше един незабравим ден.
Дентални клиники „ЕО ДЕНТ”
организира за тях пред Двореца
на културата празник под нас-
лов  „Здрави и бели зъбки”. Де-
сетките малчугани, дошли да
присъстват на празника бяха за-
радвани с много песни, игри и
награди.

За децата бяха организирани
много песни и интересни сцен-
ки. Всички изяви на участниците
в детския празник бяха посвете-
ни на това как малчуганите да
мият зъбките си, как да ги пазят
чисти, как да се грижат за тях.
Огромен зъбчо „обикаляше”
сред хлапетата и предизвиква-
ше много смях и усмивки както
сред малките, така и сред техни-
те родители.

Председателят на Българският лекарски съюз д-р Борислав Ми-
ланов поздрави най-малките жители на Перник и техните родители,
които бяха дошли на празника и им обеща следващата година да
се върне в Перник с една голяма четка и да провери дали децата са
изпълнили обещанието да се грижат за зъбките си. Много балони,
шапки, много подаръци бяха раздадени на най-активните участни-
ци в томболите и играта на гатанки, които бяха организирани. В тан-
ците награди нямаше – в тях се включиха всички деца.
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