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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.738 лв.
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До 90 календарни дни тя трябва да стане готова

Св. мчци Трофим,
Саватий и

Доримедонт

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

Гълъбът
носач

Бойко Борисов не много дружелюбно напом-
ни на опонентите си, че преди седмица го на-
рекоха пощенски гълъб, който разнася дипло-
матически фрази между Истанбул и Берлин.
Гълъбът вече не е пощенски, а носач на евро,
ако въобще има такава порода прелетни пти-
ци. За гълъби преметачи се знае. Та тоя гъ-
лъб носач наистина излезе качествена марка.
Донесе цели 160 милиона евро от Братислава,
с които да затворим капандурите по грани-
ците си, откъдето постоянно ни налитат
близкоизточни и азиатски ята гълъби, пове-
чето с неизяснена порода. Така България вече
може да претендира, че дава сериозен принос
в международната гълъбарска федерация.

Един ден вероятно ще се намери художник,
който като същински Пикасо да нарисува гъ-
лъба на Бойко със 160 - те милиона, вързани
за краката му. Засега обаче класиката е в дру-
го - че накарахме иначе стиснатите евролиде-
ри да поразвържат кесията и да мислят за
нашите граници като за свои. Иначе гълъби-
те ще им загукат по площадите и ще им оц-
въкат културната самобитност, да не гово-
рим, че могат да им изкълват житото от
хамбарите. Това може и да им се размине, що-
то нашият гълъб носач не летя напразно до
Словакия. Донесе парите и гука ли, гука, че ще
разпери криле на границата да пази еврогълъ-
барника като белоглав орел пилетата си.

Валентин ВАРАДИНОВ

130 - 240

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.3

СТР. 11

Радомирец потроши
от бой роднина

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец се озова в ареста заради на-

несен от него побой на родина.
Грозната разправия избухнала около 20

часа в петък на радомирската улица „Учи-
лищна”. Най-напред се скарали, а по-къс-
но преминали и към юмручна разправа
32-годишният Йордан А. и 50-годишният
му чичо. По-младият нанесъл удари в об-
ластта на главата на своя опонент,и се на-
ложило той да бъде закаран в болнично
заведение. Прегледалите го медици уста-
новили че е с комоци и два счупени зъба.
Йордан е бил задържан за 24 часа с поли-
цейска мярка. Образувано е досъдебно
производство, което ще изяснява причи-
ните за грозната случка.

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

ÍÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ
ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÈ Â ÏÅÐÍÈÊ

Нов проект тръгва в Перник

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник

e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Любомира ПЕЛОВА
Изграждането на

велоалеята в Перник
върви по график. В
края на миналата сед-
мица кметът Вяра Це-
ровска и ресорният
заместник-кмет Вла-
дислав Караилиев про-
вериха на място докъ-
де са стигнали строи-
телните дейности и
спазват ли се догово-
рените изисквания.
Стартът на строи-
телните работи бе
даден в средата на ав-
густ месец и вече са
готови 2 км от тра-
сето.

Велоалеята е част
от поименния списък
за капиталови разхо-
ди за 2016 година и ще
свързва Централна
градска част в Перник
с парка в кв. Изток.
Трасето е с дължина 6
км и ширина 2,50 мет-

ра. Предвидените за
изграждането средс-
тва са в размер на 646
965,29 лв без ДДС.
Фирмата изпълнител
на обекта е “Тони Тодо-
ров“ ООД, която спе-
чели конкурса в конку-
ренция с други чети-
рима кандидати.

Маршрута на велоа-
леята ще започва от
моста на река Струма
в центъра на Перник,
продължава по улици-
те „Стримон”, „Бро-
до”, минава през квар-
тал  „Иван Пашов” ус-
поредно на вътреш-
ноградската магистра-
ла и реката. Продължа-
ва покрай разклона за
квартал „Тева”, преси-
ча кръстовището за
кв. Мошино до улица
„Ленински проспект”,
Езиковата гимназия и
стига до парка пред
кметство Изток.

ÃÈÃÈÍÑÊÈßÒ ÌÀÍÀÑÒÈÐ ÑÅ
ÃÎÒÂÈ ÇÀ ÏÐÀÇÍÈÊ

„ÌÈÍÜÎÐ”(×ÈÊÀÃÎ) ÃÐÓÁÎ
ÎÙÅÒÅÍ ÑÐÅÙÓ ØÀÌÏÈÎÍÀ

Любомира ПЕЛОВА
Реализацията на нов

проект стартира об-
щинската управа на
Перник. Днес официал-
но ще бъде представе-
на разработката „Ус-
луги за ранното дет-
ско развитие в община
Перник”. Проектът е
по Оперативна прог-
рама „Развитие на чо-
вешките ресурси“
2014-2020, съфинанси-

рана от Европейския
социален фонд на Евро-
пейския съюз.

Тя ще бъде предста-
вена днес на специална
пресконференцията,
която ще започне в 11
часа и ще е в Заседа-
телната зала на об-
щинската администра-
ция. На нея ще бъде
предоставена възмож-
ност на заинтересова-
ните страни и на ши-

роката общественост
да получат подробна
информация за целите
на проекта, основните
дейности по които ще
се предоставят услу-
гите за ранно детско
развитие в общината,
фокуса на целеви гру-
пи, към които проекта
е насочен и очаквани-
те резултати в проце-
са на неговото реали-
зиране.

Инвеститорският
контрол ще се осъ-
ществява от община
Перник, а строител-
ният надзор от со-
фийската фирма
БСК“Инженерин“АД.
Крайният срок на из-
пълнение е 90 кален-
дарни дни.

Променлива
облачност
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Ñëúí÷åâ è óñìèõíàò 15-òè ñåïòåìâðè è â Ðàäîìèð
154 първолаци прекрачиха с трепет школския праг
Любомира ПЕЛОВА

С цветя и песни бе
открита новата уче-
бна година и в Радо-
мир. 8 училища и 3
детски градини отво-
риха вратите си, за да
посрещнат гостоп-
риемно 1 200 ученици.
154 от тях за първи
път прекрачиха учи-
лищния праг и стана-
ха горди първокласни-
ци. Окрилени, те пое-
ха по пътя на наука-
та, поведени за ръка
от своите първи учи-
тели. Директорите
на училища плиснаха
пред тях  вода, за да
бъде лек пътят им.
Развълнувани родите-
ли с насълзени от
умиление и гордост
очи изпратиха децата
си и им пожелаха успех
в овладяването на
знанията. Гълъби по-
летяха в двора на ОУ
“Христо Смирненски”,
а в НУ “Арх. Зиновий”
по традиция посрещ-
наха своите първола-
ци в стаи, украсени с
балони и цветя. Гос-
ти на тържествата в

училищата  бяха пред-
ставители на общин-
ското ръководство,
сред които заместник
кметовете Любка Ди-
митрова и Димитър
Димитров, председа-
телят на ОбС Све-
тослав Кирилов,  ро-
дители.

Училищата посрещ-
наха децата и през та-
зи учебна година с об-
новени класни стаи и
модерна материална
база.

В детска градина
“Радомирче” бе напра-
вен ремонт на солар-
ната система. В НУ
“Арх. Зиновий” е осве-
жена подовата нас-
тилка, боядисани са
коридорите и класни-
те стаи, укрепена е
оградата, подменено
е осветлението, обно-
вена е спортната пло-
щадка. През лятната
ваканция бе поднове-
но осветлението на
всички стаи и кабине-
ти в ОУ “Хр. Смирнен-
ски”. Извършен бе ре-
монт на покрива и
столовата, както и

Кметът Вяра Церовска празнува
имен ден заедно с Батановци

Любомира ПЕЛОВА
В деня, в който пра-

вославната църква
почита светите мъ-
ченици Вяра, Надежда,
Любов и тяхната май-
ка София, своя тради-
ционен празник от-
беляза град Батанов-
ци. Специален гост на
събора бе кметът на
община Перник и об-
ластен координатор
на местната струк-
тура на партия ГЕРБ
д-р Вяра Церовска.

 Д-р Церовска, коя-
то имаше личен праз-
ник, получи десетки
поздрави и пожелания
за здраве и успехи. Тя
приветства събрали-
те се жители и гости
на празника и им поже-
ла здраве, спокой-

ствие в дома и семей-
ството. „Искам да ви
поздравя с този голям
и хубав празник и да
ви уверя, че това, кое-
то сме започнали, а
именно да направим
Батановци по-хубав
град, да направим Пер-
ник една по-приветли-
ва община с по-добра
инфраструктура, ние
ще продължаваме да
работим с много жела-
ние и енергия “, заяви
д-р Церовска. Празнич-
но слово пред събрало-
то се множество
произнесе и кметът
на населеното място
Радослав Банчев. „За
мен е истинско  удо-
волствие, че толкова
много хора се събраха
днес тук, за да отбе-

Над 4 милиона лева помощ  за пчеларите 
Силвия ГРИГОРОВА

Управителният съвет на Държавен фонд
„Земеделие” е одобрил минимална помощ de
minimis за подкрепа на пчеларите през 2016
г. в размер на 4 379 000 лева, информираха от
Областната дирекция на ДФ”Земеделие” в
Перник. Финансовата помощ е предназначе-
на за физически лица, еднолични търгов-
ци,  юридически лица и кооперации, регис-
трирани към 29 февруари 2016 г. по Наред-
ба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани. Пчелини-
те, с които се кандидатства за подпомагане,
трябва да са регистрирани като животновъд-
ни обекти по изискванията на Закона за вете-
ринарно-медицинската дейност не по-късно
от 29 февруари 2016 г.

 По тази схема ще се подпомагат пчелари,
отглеждащи между 20 и 200 пчелни семей-
ства, като за стопаните с над 200 пчелни се-
мействасредства по de minimis ще се предос-
тавят за първите 200 пчелни семейства. Ра-
змерът на подпомагане на едно пчелно се-
мейство е до 7 лева.

 Земеделските стопани, които отглеждат
пчелни семейства, е важно да знаят, че могат
да подават заявления от 8 до 26 септември
2016 г. в отделите „Прилагане на схеми и мер-
ки за подпомагане“  на областните дирекции
на ДФ „Земеделие”. Срокът за сключване на
договорите и изплащането на помощта е от 17
до 31 октомври 2016 г.

 Общият размер на помощите по de minimis
за един земеделски стопанин, както и за ед-
но и също предприятие, не може да над-
хвърля левовата равностойност на 15 000 ев-
ро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни
години (2014-2016 г.).

Кредит за торове и семена за
пшеница от реколта 2017

Силвия ГРИГОРОВА
 Земеделските стопани ще могат да ползват

целеви кредит за закупуване на минерален
тор или семена и за използването на неокон-
чателно сертифицирани собствени семена за
производство на пшеница от реколта 2017. То-
ва информираха от Областна дирекция на  Дъ-
ржавен фонд „Земеделие” в Перник.

Заявления се приемат в отдел „Прилагане
на схеми и мерки за подпомагане“ на Облас-
тната дирекция на ДФ „Земеделие“ в периода
от 3 октомври до 15 ноември 2016 г. Крайният
срок за изплащане на средствата е 19 декем-
ври 2016 г.

  Лихвата по кредита е в размер на 3%, но не
по-малко от референтния лихвен процент, при-
ложим към датата на сключване на договора
за кредит. Общият финансов ресурс по целе-
вия кредит е 10 млн. лв. Средствата се предос-
тавят от бюджета на ДФ „Земеделие“ до из-
черпване на финансовия ресурс. Всеки стопа-
нин, който отговаря на изискванията, може да
получи 80 лв./ха за закупуване на минерален
тор и 40 лв./ха за закупуване на семена като -
максималният размер на кредита е 200 000
лв.  

 Земеделските стопани могат да получат
кредит за закупуване на:

х/  минерален тор след представяне на фак-
тури за закупен минерален тор;

х/  семена и използването на неокончателно
сертифицирани собствени семена като пред-
ставят фактури за закупени семена и/или
складови разписки и искане за изписване на
продукцията (при използването на неоконча-
телно сертифицирани собствени семена);

х/  минерален тор, семена и използването на
неокончателно сертифицирани собствени се-
мена след представяне на фактури за закупен
минерален тор, за закупени семена и/или
складови разписки и искане за изписване на
семената за влагане в производството.

  Кредитните задължения се обезпечават
чрез ипотека върху недвижимо имущество,
особен залог върху машини и съоръжения,
складови записи за вложено зърно на съхра-
нение в публичните складове, залог на парич-
на сума или банкова гаранция. Общата сума
на обезпеченията следва да осигури покритие
на кредита в размер на 120 процента.

  Земеделските стопани са длъжни да зас-
траховат посевите, които са обект на договора
за кредит, като застраховката покрива пълния
размер на получените средства по договор,
както и вещните обезпечения, като стойността
на застрахованото имущество следва да е не
по-малко от 120 процента от размера на креди-
та.                      

лежим за поредна го-
дина деня, в който Ба-
тановци се превърна
в град“, заяви Радос-
лав Банчев. Празни-
кът продължи с мно-
го песни, танци и доб-
ро настроение. В цен-
търа на Батановци се
изви кръшно българ-
ско хоро, което беше
поведено от кметове-
те Радослав Банчев и
Вяра Церовска. Съби-
тието уважиха още
организационни8ят
секретар на областна-
та структура на
ГЕРБ-Перник Владис-
лав Караилиев, кмето-
ве на населени места
в Община Перник и
общинският съвет-
ник от ПП ГЕРБ Бойка
Иванова.

на общежитието в
ОУ “Христо Ботев” в
с. Гълъбник. Основно
ремонтирана е сграда-
та на ЦПЛР - ОДК Ра-
домир. Ремонт на ка-
нализацията бе напра-
вен в СУ “Св. Св. Ки-
рил и Методий”. Че-
тири училища, сред
които ОУ “Хр. Смир-
ненски”, ОУ “Иван Ва-

зов” в село Извор, ОУ
“Хр. Ботев” в село
Дрен и ОУ Христо Бо-
тев” в село Гълъбник
са включени в списъка
на средищните учили-
ща, което дава въз-
можност за целоднев-
на организация на уче-
бния процес и осигур-
яване на столово хра-
нене на пътуващите

ученици. В училищата
на община Радомир ра-
ботят правоспособ-
ни учители, отговар-
ящи на изискванията
за заеманата от тях
длъжност. В края на
тази учебна година
от училищата в об-
щината ще се дипло-
мират 256 абиту-
риенти.

Денят на вярата, надеждата
и любовта в Дом за възрастни

Любомира ПЕЛОВА
С песни и танци в Дома за въз-

растни хора с увреждания в кв.
Върба в Радомир отбелязаха праз-
ника на вярата, надеждата и лю-
бовта. В двора на социалния дом
бе подредена изложба с уникати,
изработени по време на специал-
ните занимания, организирани за
посетителите на дома. Гости на
тържеството бяха кметът на общи-
на Радомир Пламен Алексиев и за-
местник кметът Любка Димитрова.

Алексиев поднесе подарък на
директора на Дома и поздрави
участниците в празника като ги
увери, че общинското ръководс-
тво и занапред ще прави всичко
възможно те да се чувстват уютно
в този дом и да прекарват пълно-
ценно времето си заедно. Домаки-
ните от своя страна направиха по-
дарък на заместник кмета Любка
Димитрова, която  празнува име-
ния си ден.

Обитателите на Дома поздравиха
своите гости със свои музикални
изпълнения. Поздрав за тях пък
бяха изпълненията на самодейни
състави от село Извор и квартал
Върба.
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Георги Първанов започна
обиколката за президентските

избори от Перник
Виктория СТАНКОВА

Лидерът на ПП АБВ и президент на Ре-
публика България /2002-2012/ Георги Пър-
ванов започна да сверява часовниците си
за президентските избори от Перник. Род-
ният му град бе първия, с който започва
обиколката му в страната.

„ Нищо по-естествено от това да си сверя
часовниците с колегите, земляците, пар-
тийната структура и коалиционните парт-
ньори от Перник”, заяви на пресконферен-
ция Георги Първанов, в която взеха уча-
стие още народният представител Лъчезар
Никифоров и областният председател Пе-
тър Първанов.

„Разбира се, аз твърдя, че имаме най-
силната номинация по едно проста причи-
на, че Ивайло Калфин би бил най-добрият
президент на качествата и квалификация-
та, опита и контактите. Има волята и харак-
тера, демонстрирал го е многократно , като
един истински доказан държавник”, заяви
Първанов.

По негови думи той е с една обиколка
преди останалите, независимо от късна-
та номинация.

Според азбукарите коалицията е важ-
на, но най-важното условие за победата
на изборите си остава личността на кан-
дидат-президента.

„Влизаме уверено и със самочувствие
в тази кампания. Ще се борим за победа,
това показва и наименованието на сама-
та коалиция „Калфин-Президент” – крат-
ко, ясно, ударно като заявка”, посочи
Първанов.

„Познавам Ивайло Калфин вече 25 го-
дини, виждал съм го във всички възмож-
ни качества и роли. Навсякъде се е пред-
ставял убедително и вярвам, че Бълга-
рия би могла да има добър президент в
негово лице, заяви Първанов.

АБВ ще се регистрира като партия ,
която подкрепя референдума. Тя ще пра-
ви интензивна кампания, структурите са
в пределна мобилизация и се надява на
добър резултат какъвто Калфин, АБВ и
България заслужават.

Кандидатът за президент трябва да
предложи на партиите, които го под-
крепят и вицепрезидента. Според Първа-
нов вицето трябва да има добавена стой-
ност. Това е първото и важно условие,
което дава точки.

Георги Първанов посочи още, че една
от основните цели на АБВ и нейните
партньори, е промяна на модела на уп-
равление „Плевнелиев“. Моделът на по-
сочения президент. По думите му една
от най-големите грешки на настоящия
държавен глава е това, че не изпълнява
ролята си на обединител на нацията.

Той смята, че българският президент
трябва да има характер и с аргументи, да
отстоява българската позиция в Европа.

„АБВ има най-добрия потенциал, кога-
то става въпрос за президентската ин-
ституция”, категоричен е президентът
Първанов.

Íîâà ïðîãðàìà äàâà øàíñ íà áåçðàáîòíè
Това стана ясно на заседание на Областния съвет по заетост

ботната сила в ре-
гионите. Те са насоче-
ни към следните целе-
ви групи: безработни
младежи до 29 годи-
ни, с подгрупа до 25
годити за младежи,
които нито се обуча-
ват, нито са заети,
безработни над 50-го-
дишна възраст, без-
работни с ниска или
нетърсена на пазара
на труда професио-
нална квалификация и
недостиг на ключови
компетентности, в
т.ч. безработни с
ниско образование,
включително от ром-
ски произход, хора с
увреждания, продъл-
жително безработни
лица, лица извън ра-
ботната сила, желае-
щи да работят, в т.ч.
обезкуражени лица.

Назначаването на
лицата по програма-
та ще започне в сре-
дата на месец октом-

Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител на Перник д-р
Александър Алексан-
дров проведе заседа-
ние на Областната
комисия по заетост,
свикано във връзка с
писмо на Министъра
на труда и социална-
та политика за стар-
тирала процедура за
разработване на ре-
гионални програми за

Любомира ПЕЛОВА
Много личен и специа-

лен подарък поднесе мла-
дежката структура на
ПП ГЕРБ-Перник на кме-
та на Община Перник и
областен координатор
на местната структура

Изненада за д-р Вяра Церовска
на именния й ден от МГЕРБ

ври тази година, ин-
формира на заседа-
нието Областният
управител. Той до-
пълни, че ще бъде
осигурена субсидира-
на заетост до 6 месе-
ца на пълно или не-
пълно работно време.
Трудовото възнаг-
раждение е 420 лева
при пълен работен
ден или 2,50 лв. поча-
сово. Крайният срок
за изпълнение на дей-
ностите е 31 март
2017 г. Работодатели
могат да бъдат об-
ластните админис-
трации и общините.

Следващото заседа-
ние на комисията, на
което ще се одобри
проектът на Регио-
нална програма за зае-
тост и обучение, въз
основа на оценка и
подбор на постъпили-
те предложения, ще
се състои на
28.09.2016 г.

Безплатни аптечки за бедни ще
раздават - реформатори

Любомира ПЕЛОВА
40 семейни аптечки за първа медицин-

ска помощ осигуряват на нуждаещи се в
област Перник зам.-Председателят на 43
НС г-н Иван Иванов и народните предста-
вители от Реформаторския блок д-р Вален-
тин Павлов и проф. Вили Лилков. 40 нуж-
даещи се семейства ще получат аптечка,
като на една част от хората ще бъдат даде-
ни пакетите от г-н Иванов, д-р Павлов и
проф. Лилков на организирано мероприя-
тие днес от 9:30 часа в Младежкия дом в
Перник, а на останалата част, които живеят
в общините Земен, Трън и Ковачевци, ап-
течките ще им бъдат занесени в домовете
лично от народните представители. Пакети-
те съдържат общо 23 артикула, сред които
бинтове, марли, кислородна вода, йод, пас-
ти и четки за зъби. Кампанията цели гаран-
тиране на първа помощ на социално слаби
лица, самотни възрастни хора и многодет-
ни семейства в села, отдалечени от болни-
ци и аптеки.

Благотворителен базар
за 15-ти септември на

МГЕРБ в Брезник
Любомира ПЕЛОВА

Благотворителен базар с ръчно изработени
картички  организира Младежката структура
на ПП ГЕРБ в Брезник по случай първия уче-
бен ден. Инициативата на младежите преми-
на под надслов „15-ти септември - Любимият
първи учебен ден“ и предизвика много ус-
мивки и положителни емоции сред  жителите
града. Всяка от картичките съдържаше инди-
видуално послание, отправено към учениците
и техните родители по случай празника. Съб-
раните средства ще бъдат дарени за закупу-
ване на учебни помагала за деца от социално
слаби семейства. „Изключително сме щас-
тливи, че толкова много хора оцениха труда
ни и станаха съпричастни с нашата кауза“,
заяви общинският ръководител на младеж-
ката структура в града Ивелина Крумова.

на партия д-р Вяра Це-
ровска по случай именния
й ден. В празничния ден
младежите изненадаха
д-р Церовска с рамкира-
на снимка на младежите,
отправили своето посла-
ние към кмета на град

„Спомен за Катя“ организират
ЖГЕРБ и СГЕРБ в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Жени ГЕРБ-Перник, Старейшини ГЕРБ-Перник и Инициативен комитет

„Випуск 1963“ канят всички жители и гости на град Перник на „Спомен за
Катя Паскалева“. В памет на голямата българска актриса, в двора на При-
родо-математическа гимназия „Христо Смирненски“ В Перник утре от 18 ч.
ще бъде открита паметна плоча.

От 16 и 19 часа в Общински комплекс „Дворец на културата“ ще бъдат
прожектирани филмите „Мастриархат“ и „Вилна Зона“, в които главната
женска роля изпълнява Катя Паскалева.

Голямата звезда на българското кино в родена на 18 септември 1947 г. в
град Петрич, но е израстнала и учила в град Перник. Творческият ? път за-
почва в Пазарджишкия театър. Прави забележителни роли в киното – „Ко-
зият рог“, „Матриархат“, „Звезди в косите, сълзи в очите“, „Вилна зона“,
„Спирка за непознати“, „Бедният Лука“ и други. В края на живота си под-
готвя моноспектакъла „Скитница“. Умира през 2002 г. след продължител-
но боледуване.

Събитието „Спомен за Катя“ се осъществява със съдействието на Кабел-
на телевизия „Кракра“ и по идея на Инициативен комитет „Випуск 1963“.

заетост и обучение.
Обсъдени бяха проце-
дурите във връзка с
писмена покана за раз-
работване на регио-
нална програма за зае-
тост и обучение на
област Перник и опре-
дели  методика, по
която да бъдат оце-
нени внесените проек-
тни предложения.

Д-р Александров за-
позна присъстващи-

те с определения на-
ционален финансов
ресурс за изпълнение
на регионалните прог-
рами за 2016 г., който
е в размер на 7 207
200 лв., като стойнос-
тта на средствата за
област Перник е 119
107 лв.

Росен Симеонов –
директор на Дирек-
ция „Бюро по труда”
Перник и секретар на
Комисията по зае-
тостта, представи
информация за усло-
вията и реда за раз-
работване и одо-
бряване на регионал-
на програма за зае-
тост и обучение и
функциите на КЗ в
този процес.

Основната цел на
програмите за зае-
тост е повишаване
на заетостта, намал-
яване на безработи-
цата и повишаване
качеството на ра-

Перник.„Аз ви обичам до-
ри повече“, сподели с
вълнение и през сълзи из-
ключително развълнува-
ната д-р Церовска и под-
черта, че денят и вече
няма как да стане по-
специален.
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„Êàìáàíåí çâúí” â Öúðíîãîðñêèÿò ìàíàñòèð
Обителта се готви да чества 150 години от рождението на Св. Силуан Атонски

Любомира ПЕЛОВА
Духовна работилни-

ца “Камбанен звън”
организира Църногор-
ският манастир ”Св.
Безсребреници Козма
и Дамян” над брезниш-
кото село Гигин-
ци. Събитието ще за-
почне на 21-ви сеп-
тември и ще продъл-
жи до 23 септември.
То се посвещава на

празнична св. Литур-
гия. Преди бдението
ще има литийно шес-
твие с иконата на Бо-
жията майка Всецари-
ца и донесена специал-
но за празника от
Атон частица от мо-
щите на св.Силуан
Атонски.

Очаква се богослу-
женията да бъдат ог-
лавени от архиереи
от Светия Синод. Те
ще бъдат украсени с
песнопенията на три
църковни хора от Бъл-
гария Сърбия и Гър-
ция. В молитвените
 последования ще уча-
стват певците, воде-
ни от Йоан Хасанидис
 към манастира „Св.
Теодора” в  Солун, хор
„Фенер” на отец Влад-
ко Тасков от Сандан-
ски  и църковният хор
на Владе Симич от
Белград.

След литургията на

миряните и гостите
на манастира ще бъде
раздадено благослове-
но ястие, съобщи игу-
мена на обителта йе-
ромонах Никанор.

Новата манастир-
ска черква “Св. Си-
лиун Атонски” беше
осветена на 8 ма-
й 2011 г. от Знепол-
ски епископ Йоан, то-
гава викарий на Со-
фийска епархия, а сега
Варненски митропо-
лит. Според свето-
горската традиция
празникът се нарича
и “Малък панагир”.
Храмовият празник на
манастира се чества -
на 14 ноември, когато
по светоотеческия
календар се почита
паметта на светите
Безсребреници Козма
и Дамян, под чието
покровителство е с-
тарата черква в ма-
настира.

Кунева срещу фалшивите
медицински бележки

Иззеха килограм и половина
контрабанден тютюн в „Рудничар”

Любомира ПЕЛОВА
Килограм и половина контрабанден тютюн

са иззели пернишки полицаи при проведена
в края на миналата седмица акция, в която са
участвали служители на сектор „Противодей-
ствие на икономическата престъпност” при
Областната дирекция на МВР. На кръстови-
щето на улиците „7-ма” и „10-та” в пернишкия
квартал „Рудничар”, органите на реда прове-
рили лек автомобил „Пежо”, управляван от
35-годишната перничанка Е.С. От колата по-
лицаите конфискували три пакета с общо тег-
ло 1,5 кг. нарязан тютюн без акцизен банде-
рол. Е.С. вече е позната на полицията с извър-
шване на търговска дейност без разрешение.

Започнато е досъдебно производство и
процесуално-следствените действия продъл-
жават под ръководството на Районна проку-
ратура – Перник.

Законови изменения вече,
облекчават процедурите по ОВОС

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството одобри и предлага на На-

родното събрание да приеме закон за изме-
нение и допълнение в Закона за опазване на
околната среда. С промените се прилагат из-
мененията на Европейския парламент по оце-
нката на въздействието на някои публични и
частни проекти върху околната среда и се
осигурява ефективност на процедурата по
Оценка въздействието върху околната среда
(ОВОС) за възложителите и заинтересованите
физически и юридически лица.

Законопроектът подобрява обществения
достъп до документацията по ОВОС и въз-
можността за представяне на писмени стано-
вища, което гарантира публичност и прозрач-
ност на всеки етап от процедурите по ОВОС.

С актуализирането на критериите и изи-
скванията за съдържанието на доклада за
ОВОС се осигурява по-качествена подготов-
ка и оценка на документацията. Включен е
рискът от големи аварии и бедствия и от кли-
матичните промени през различните фази на
инвестиционните предложения, в т. ч. и при
извеждане от експлоатация.

Оптимизирайки процедурите по ОВОС,
приетите изменения и допълнения ще да ус-
корят цялостния инвестиционен процес, ще
намалят регулаторната и административна те-
жест и ще доведат до подобряване на бизнес
средата в България.

ЧЕЗ участва в първите две паралелки за
дуално обучение по електротехника

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ участва в значим за България проект в

областта на дуалното обучение. През новата
учебна година са създадени първите две па-
ралелки, в които учениците едновременно ще
могат да се обучават в клас и да трупат про-
фесионален опит като електротехници. Пара-
лелките се разкриват в девети клас на Профе-
сионалната гимназия по механоелектротех-
ника в град София „Никола Вапцаров“ и в
Професионална гимназия по механоелектро-
техника в град Плевен. Учениците ще се обу-
чават по професията електротехник, специал-
ност „Електрообзавеждане на производство-
то“.

„Дуалната форма на обучение е привлека-
телна, защото позволява натрупването на
практически опит по време на обучението, а
младежите получават възнаграждение, дока-
то се обучават. Това ги задържа в образова-
телната система по-дълго. Осъзнавайки необ-
ходимостта от добра професионална подго-
товка в електроенергетиката, ЧЕЗ е една от
първите фирми, която подкрепя дуалното обу-
чение по електротехника“, каза Карел Крал,
регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

ЧЕЗ е разработила и следва дългосрочна
стратегия в областта на образованието и под-
крепата на младите таланти. Целта на компа-
нията е да осигури подходяща среда и да да-
де възможности за професионално и личнос-
тно развитие на младите хора, за да останат
да се развиват и да работят в България.

 
 

Виктория СТАНКОВА
Фалшивите меди-

цински бележки в учи-
лище са огромен проб-
лем и създават много
притеснения на прос-
ветното министерс-
тво, заяви в Перник
вицепремиерът и ми-
нистър на образова-
нието Меглена Куне-
ва. Много ученици из-
ползват тази пороч-
на практика без да
имат каквито и да
било медицински
притеснения и из-
виняват с бележки-
те безпричинните
 отсъствия от клас.
Затова Кунева е ре-
шена да търси начин
да се засили контро-

лът върху нелеги-
тимните извини-
телни бележки. По
проблема, който
продължава поколе-
ния наред, МОН ще
работи заедно със
здравното минис-
терство.

«Ще ви предложа
няколко идеи още
тази седмица, защо-
то трябва да вземе-
те присърце дисцип-
лината в училище»,
обърна се Меглена
Кунева към здравния
министър Петър
Москов, с когото
бяха в Перник по вре-
ме на старта на вто-
рия етап от нацио-
налната програма за

Бюрото по труда търси
шивачки и педагози

Силвия ГРИГОРОВА
С 14 повече са предлаганите миналата

седмица на трудовата борса в Перник сво-
бодни работни места в сравнение с пред-
ходната, когато те намаляха с 88. Бюрото
по труда  обяви миналата седмица 207 сво-
бодни места.  За съжаление, предлаганите
на трудовата борса свободни места за без-
работни висшисти са с 20 по-малко от пред-
ходната. 

Трета седмица Бюрото по труда предлага
10 места за оператор на производствена
линия. От миналата седмица се предлагат и
10 места за машинен оператор, шиене.  Все
още се търсят 20 шивачки за работа в Русе,
като им се предлага общежитие и заплата
от 900 лева. Освен тях се търсят и 13 еле-
ктрозаварчици  и 8 машинни оператори на
заваръчни мрежи и 20 работници в произ-
водството.

Увеличаването на свободните работни
места с 14 миналата седмица дава надеж-
да на безработните, че имат шансове да си
намерят работодател, макар че есента наб-
лижава.

В сравнение със същия период на мина-
лата година, предлаганите сега свободни
работни места са над два пъти повече. 

Близо месец на трудовия пазар в Перник
 се търсят 20 шивачки за русенска фирма и
още 10 за регион Перник. Кадрите, които се
търсят на трудовата борса в Перник са от
различни сфери на икономиката и услугите.
Сред търсените професии на трудовата бор-
са са шофьорите и то с категория С и Е. Има
необходимост от квалифицирани кадри в -
машиностроенето и пътното строителство.
Въпреки че новата учебна година стартира,
Бюрото по труда продължава да търси 11
педагози.

 Миналата седмица отново безработните
със средно и по-ниско образование имаха
най-много шансове да си намерят работа.
На тях Бюрото по труда предложи 184 сво-
бодни места.  На безработните висшисти се
предлагат 23 свободни места. Вече два ме-
сеца на трудовата борса се търсят 3 лека-
ри и 5 медицински сестри. Очевидно при-
тесненията на Българския лекарски съюз,
че ще се появи недостиг както на лекари,
така и на медицински сестри става реален
факт.

силанизиране на дет-
ските зъби.

«Уверявам ви, че има
проблем и че личните
лекари са жертва»,
заяви още Кунева и
подчерта, че има още
нещо, което двете
министерства могат
да направят заедно.

Контролът върху
медицинските бележ-
ки би могъл да стане
чрез поставяне на
изискване те да са
съпроводени от амбу-
латорен лист.

От здравното ми-
нистерството ще об-
мислят промени в та-
зи посока, но засега не
се ангажират с кон-
кретни мерки.

Повече практическо обучение
за бъдещите учители

Виктория СТАНКОВА
Повече практическо обучение за студентите, които се

подготвят за учители, предвижда проектът на Наредба за
държавните изисквания за придобиване на квалифика-
ция „учител“. Той е публикуван за обществено обсъжда-
не в рубриката „Проекти на документи“ в сайта на МОН.

Времето за наблюдения и изнасяне на уроци се увели-
чава от 150 на 180 академични часа.

Увеличени са часовете за прилагането на информа-
ционни технологии в обучението и работа в дигитална
среда.  За първи път е включено „приобщаващо образо-
вание“, което включва обучение за работа с деца и уче-
ници със специални образователни потребности или от
уязвими общности, за работа в мултикултурна среда и др.

За да се гарантира качествена подготовка, квалифика-
ция “учител” ще се получава само във висши училища,
които имат акредитация по професионално направление
от областта на педагогическите науки. Освен редовно и
задочно, обучението ще може да се организира и в дис-
танционна форма, която е търсена от хора, които работят
като учители, но нямат нужната квалификация.

150-годишнината от
рождението на св. Си-
луан Атонски, патрон
на новата манастир-
ска църква. Тя е еди-
нственият правосла-
вен храм в Бълга-
рия, посветен на то-
зи светия от най-но-
вите времена.  За уча-
стие са поканени деца
и младежи от страна-
та и чужбина.  В зани-

манията могат да у-
частват както нап-
реднали звънари към
храмове и манастири,
така и ученици от не-
делни училища и мла-
ди християни, които
искат да усвояват из-
куството на биенето
на църковните камба-
ни. Заниманията ще
се ръководят от Де-
нис Латишев от Мол-
дова. Престоят и
прехраната в манас-
тира са безплатни.
Транспортните разхо-
ди са за сметка на у-
частниците.

Манастирът  ще
отбележи кръглата
годишнина на патро-
на на новия манастир-
ски храм с всенощно
бдение, което ще за-
почне в 20 часа на
23 септември и ще
продължи до зори на
другия ден, когато в
9 часа ще започне



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

Понеделник, 19 септември 2016 г., брой 177 /6032/ 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/
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"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

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, ток, вода - 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, под борова гора - 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 - 140 лв.
2. Гарсониера, Ц.,необзаведена, ЕПК, ет:1, бойлер - 200 лв.
3. Етаж от къща, Тева, за двама работещи - 150 лв.
4. 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, ТЕЦ, по БДС - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, тер. - 24 800 лв.
8. Радомир, Гърляница, ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.
9. Радомир, ет. 2, подобрения - 13 900 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
2. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро
3. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - 50 000 лв.
4. Център, ет. 4, 60 кв.м, тх, ТЕЦ - 45 000 лв.
5. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/, ремонт,обзаведен - 33 000 лв.
6. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8 - 36 000 лв.
7. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
8. Изток, ЕПК, ет. 8/не последен/ - 24 000 евро
9. Изток, ет. 4, ТЕЦ , 2 тер. - 38 000лв.
10. Изток, ЕТ. 4, ТЕЦ, среден, 58 кв. м. - 35 500 лв.
11. Изток, ет. 8, ТЕЦ, среден - 27 000 лв.
12. Бела вода, 70 кв.м., ет. 2, тераса - 17 000лв.
13. Радомир, жк. Тракия, с подобрения - 23 000 лв.
14. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
15. Радомир, Арката, ет. 6, две изложения - 18 000 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.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

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

Открий разликитеЧорбаджийски качамак
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
Добави в списъка за пазаруване500 г царевично брашно
Добави в списъка за пазаруване200 г масло
Добави в списъка за пазаруване300 г сирене
Добави в списъка за пазаруванесол
Добави в списъка за пазаруване1 кг овче кисело мляко
Добави в списъка за пазаруване1.5 л вода

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
В тенджера се слага водата заедно със солта и 100 г масло. След

завирането й тенджерата се отстранява от огъня и в нея се прибавя
брашното, като се ръси с шепи на равномерен пласт. С бъркачка за
качамак или точилка в брашното се правят няколко дупки, за да ври
водата равномерно и да излиза през тях парата. Варенето
продължава, докато през тези дупки започне да клокочи каша.
Тогава качамакът се сваля от огъня и се бърка докато се превърне в
гъста еднородна маса. Отгоре се настъргва сиренето. Сместа се
разбърква добре и се разстила в тава или плоски чинии, намазани с
масло и се полива със запърженото масло. Поднася се с кисело
мляко.
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РЕШЕНИЕ № 238
 от 07.07.2016г.

Община Перник, Област Перник на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:

Одобрява проекта за изменение на подробен устройствен план-
план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на кварта-
ли 126, 127 и 120 по плана на с.Рударци, като:

1.С план за регулация се прокарват улици с осови точки /ОТ/
1712-ОТ 1713 и ОТ 1704-ОТ 1705. Закрива се улица с осови точки /
ОТ/ 9710-ОТ 9716, при което квартал 127 се заличава.

Образуват се в квартал 126 нови урегулирани поземлени имоти
/УПИ/ I-1776, УПИ II-1777, УПИ III-1778, УПИ IV-1778,  УПИ V-1778, УПИ
VI-1775, УПИ VII-1774, УПИ VIII-1773, УПИ ХI-1772, УПИ ХII-1773, УПИ
ХIII-1772, УПИ ХIV-1771, УПИ ХV-1771, УПИ ХVI-1769 и УПИ ХVII “За тра-
фопост”.

Изменя се регулацията на УПИ ХVI, УПИ ХVIII, УПИ ХIХ,  УПИ ХХ, УПИ
ХХII, УПИ ХХIV УПИ ХХVI, УПИ ХХVII и УПИ ХL “За парк” в квартал 120,
като се образуват нови УПИ ХVI-4992, УПИ ХVIII-1778, УПИ ХIХ-1759,
УПИ ХХ “За парк”, УПИ ХХIII-4998, УПИ ХХV²-1762, 1763, УПИ XLII-1761,
УПИ XLIII-1760 и УПИ XLV-1905.

Изменя се регулацията на СХХV-2329 в квартал 119.
 2.С план за застрояване се определя зона на застрояване в но-

вообразуваните урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I-1776, УПИ
II-1777, УПИ III-1778, УПИ IV-1778,  УПИ V-1778, УПИ VI-1775, УПИ VII-
1774, УПИ VIII-1773, УПИ ХI-1772, УПИ ХII-1773, УПИ ХIII-1772, УПИ ХIV-
1771, УПИ ХV-1771, УПИ ХVI-1769 и УПИ ХVII “За трафопост” в кв.126
и в УПИ ХVI-4992, УПИ ХVIII-1778, УПИ ХIХ-1759, УПИ ХХ “За парк”,
УПИ ХХIII-4998, УПИ ХХVI-1762, 1763, УПИ XLII-1761, УПИ XLIII-1760 и
УПИ XLV-1905 в кв.120 с начин на застрояване-свободно, характер
на застрояване за нискоетажно жилищно строителство и устрой-
ствена зона /Жм/.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен
вестник”-брой 66 от 23.08.2016 г., чрез Общински съвет-Перник
пред Административния съд-Перник.

Председател:Иво Савов

РЕШЕНИЕ № 234
 от 07.07.2016г.

 Община Перник, Област Перник  на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:

Одобрява проекта за подробен устройствен план-план за регу-
лация /ПУП-ПР/ на квартали 190 и 198 по плана на гр.Перник, кв.
“Тева”, като се преномерират, както следва: квартал 190 става квар-
тал 198, а квартал 198 се преномерира в квартал 203.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен
вестник”-брой 67 от 26.08.2016г., чрез Общински съвет-Перник  пред
Административния съд-Перник.

  Председател: Иво Савов

Бойко Борисов: Ще платим част от
сумата за ядрените реактори

Премиерът Бори-
сов заяви, че вече е
говорил с депутати и
ще бъде предложе-
но НС да вземе реше-
ние да платим около
800 млн. лева от дъл-
жимото за ядрените
реактори.

Премиерът разго-
варя с медиите в с.
Венец, където при-
състваше на тради-
ционния събор,
съобщи пресслужба-
та на Министерски
съвет.

По думите му, след
като бъде направено
плащането, ще бъде
поканена руската
страна, нейните ком-
пании, да се спрат
лихвите и да се по-
мисли заедно и в
добронамерен тон да
се намери решение тази огромна загуба в бюджета да се превърне в
актив, а не в пасив.

Хъбът “Балкан”
Министър-председателят е изброил и направените до момента кон-

кретни стъпки по реализацията на проекта за газов хъб “Балкан”, раз-
говорите с ЕК и готовността за включване на руската страна.

”Нашата газопреносна система, с новите компресори, може да тран-
спортира газ до Солун. Сърбия има огромен интерес това да се случва.
Вече имаме ясно виждане в региона, че това може да се случи”, е до-
пълнил Борисов.

”Моята мечта е да дойдат големи газови оператори и да се печели от
транзита на газ като паралелно си правим интерконекторите със съ-
седните държави. Тогава ще има истинска диверсификация”, е посо-
чил още премиерът.

Срещата в Братислава
В отговор на журналистически въпроси за срещата на върха в Бра-

тислава министър-председателят отново е заявил, че за всички вече е
станало ясно как от поставянето на ултиматуми никой няма изгода.

По думите му, България е засегната сравнително малко, но е факт нап-
режението, което тлее около всеки бежански център у нас.

Министър-председателят е посочил, че по предложение на австрий-
ския канцлер следващата събота във Виена ще се състои форум за миг-
рантската криза, а на 6 октомвриот България ще стартира европейска-
та гранична полиция.

Зони за сигурност
Премиерът е заявил, че ще продължава да настоява да се създадат

зони за сигурност. Хората, които бягат, трябва да останат там, докато се
създаде политическа обстановка и след това да се върнат по родните
си места. Това трябва да е целта, е казал Борисов.

”Трябва да решим основния проблем - къде да върнем мигрантите. И
ние работим с Афганистан да върнем мигрантите. Над 80 млн. лв. Бълга-
рия харчи за 110 войника в Афганистан и да не искат да подпишат реад-
мисия - да върнем афганистанците в Афганистан, не виждам смисъл - и
от парите, и от контингента ни. Това сме казали на колегите в НАТО и на
всички наши партньори”, е уточнил министър-председателят.

О Б Щ И Н А  П Е Р Н И К

О Б Щ И Н А  П Е Р Н И К

Делтапланер падна в Казанлък, пилотът загина
Д е л т а п л а н е р

падна в Казанлък
в района на тенис
кортовете до за-
вод Хидравлика,
пилотът загина, а
пътникът е в кома.

Загиналият на
място е Тодор
Тянов, един от
най-добрите пи-
лоти, състезател,
предаде БГНЕС.

Пътникът е отка-
ран в болница, в
много тежко със-
тояние, той е в ко-
ма и лекарите се
борят за живота
му.

Инцидентът е
станал най-ве-
роятно поради
технически при-

чини. Делтапланерът е прелетял над бензиностанцията, след като
е започнал да губи височина, пилотът го е насочил към паркинга
на предприятието, но се блъска в дърво, а при падането и в лек
автомобил.

На място са изпратени линейки и полицейски екипи.

ТИР се преобърна и разсипа прасета край Кресна
ТИР, превозващ прасе-

та, се преобърна на вли-
зане в Кресненското де-
филе. Двамата шофьори
бяха откарани в болница.
Част от животните пък
побягнаха по пътя.

Инцидентът стана на ос-
трия десен завой, където
бе променен габаритът
на пътя, заради разчис-
тване на свлачище, пре-
даде БГНЕС.

Част от превозваните
прасета са починали, а
друга част са се разбяга-
ли по пътното платно. Ка-
тастрофиралият ТИР
"Скания" е с румънска
регистрация.

Движението през Крес-
ненското дефиле бе зат-
руднено близо час, след
което се нормализира.
Движещите се в посока Благоевград минават по обходния стар път, а
насрещно движещите се покрай катастрофиралия ТИР.

Някои от преминаващите с леки автомобили пък товареха живи пра-
сета и бягаха, допълва агенцията.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

Денят започва с излишно бърборене, с комен-
тари и недоразумения както у дома, така и на
работното място. Родените в последната дека-
да да не поемат излишни рискове и да не провоки-
рат агресията на околните. Ако имате здравос-
ловен или юридически проблем, консултирайте

се със специалист в съответната област.

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 колективни инициативи. Трудно се взимат ре-
шения. Всеки дърпа чергата към себе си, защита-
ва лични мнения и позиции, без да се съобразява с
изискванията на момента и претенциите на дру-
гите. Някъде ще избухнат скандали, от които е

добре да се възползвате по най-бързия начин.

Днешният ден ви дава възможност да напред-
нете в службата, да получите място и пост,
който наскоро е освободен и овакантен. Дей-
ствайте активно. Днес обсаждаме и крепости-
те, които ще паднат след време. Не се занима-
вайте с обяснения и увещания.

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.

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. навременни и важни.
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“Ìèíüîð ” (×èêàãî) ãðóáî îùåòåí ñðåùó øàìïèîíà
Щатските „чукове” отстъпиха на гръцкия „Хеленик” с 1:3

 “Миньор” (Чикаго)
беше грубо ощетен
срещу настоящия
шампион в Метроли-
гата “Хеленик” 2008.
“Чуковете” загубиха с
3:1 от гърците не без
помоща на главния съ-
дия, който при резул-
тат 1:1, през втора-
та част, изгони с ди-
ректен червен картон

току-що влезлия като
резерва Иван Михалев,
за измислено наруше-
ние при борба за пър-
ва топка. В 26-мину-
та, иначе страхотно
игралият до този мо-
мент централен за-
щитник, Стефан Не-
делев сгреши при из-
насянето на топката,
и гръцкият напада-

тел излезе сам срещу
Мартин Митев вка-
равйки за 1:0. Пет ми-
нути преди края Дидо
Радев навлезе в нака-
зателното поле на
“Хеленик” и шутира
топката по земя, а
тя влезе покрай плон-
жа на вратаря за 1:1.
С подновяването на
играта българите ос-

УТРЕ ПОЧВАТ 1/16 ФИНАЛИТЕ

ЗА КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ

20 СЕПТЕМВРИ 2016, ВТОРНИК,
16:00 Ч:

в кв.Кольо Ганчев, Стара Загора,
ст."Трейс Арена": *

Левски (Карлово) - Верея (Стара Загора)
* - на "Трейс арена" по взаимна договорка.
Черноморец (Балчик) - Локомотив 1926

(Пловдив)
Спартак Плевен (Плевен) - ОФК Пирин

(Благоевград)
Етър ВТ (Велико Търново) - Нефтохимик

Бургас 1962 (Бс)
Ботев (Гълъбово) - Монтана 1921 (Монтана)

Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Раз-
град)   /пряко по Диема спорт/

21 СЕПТЕМВРИ 2016, СРЯДА,
16:00 Ч:

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -
Дунав 2010 (Русе)

Несебър (Несебър) - Поморие (Поморие)
Банско (Банско) - Созопол (Созопол)

Септември (София)
- Берое (Стара Загора)

Розова долина (Казанлък)
- Черно море (Варна)

Пирин (Гоце Делчев) - Ботев (Пловдив)
Локомотив 1929 (София)
- ЦСКА (София)   /пряко по Диема спорт/

21 СЕПТЕМВРИ 2016, СРЯДА,
19:00 Ч:

Литекс (Ловеч) - Славия 1913 (София)

22 СЕПТЕМВРИ 2016,

ЧЕТВЪРТЪК, 16:00 Ч:
в София, ст."Локомотив":

Царско село 2015 (София) - Левски
(София)  /пряко по Диема спорт/

Оборище (Панагюрище) - Локомотив
(Горна Оряховица)

танаха с десет души,
но въпреки това се за-
щитаваха юнашки. В
53-минута след изпъл-
нение на фал и рику-
шет от защитник на
“Миньор” кълбото из-
лъга вратаря Митев
и резултата стана
2:1 за гърците. След
гола на българите се
окопитиха и създадо-
ха няколко добри поло-
жения за гол, но уда-
рите минаваха блиско
до вратата или гръц-
кият страж спасява-
ше. Минути преди
края на мача, след кон-
тратака двама гърци
излязоха сами срещу
Митев и оформиха
крайното 3:1“Вече
три години играем в
тази лига и познаваме
добре съперниците
си. Срещу този от-
бор, който е шампион
играем много трудно.
Излязохме да играем
футбол и се получи
оспорван мач, момче-
тата се представиха

Милка Михайлова участва на
световното в Сапарева баня

Младата ни
надежда в
дългите бяга-
ния Маринела
Нинева се
представи най-
добре от дам-
ския ни отбор
на световното
първенство по
п л а н и н с к о

бягане в Сапарева баня. Тя завърши на 23-о
място, като подобри с близо минута личния
си рекорд на най-важното състезание.Мари-
нела финишира за 44:32 мин. по 7.3 километ-
рото трасе. На 39-и място е втората ни пред-
ставителка Мая Недялкова, завършила за
47:14. Ветеранката Милка Михайлова не мо-
жа да покаже по-добра форма и остана на
46-о място за 48:37 мин.

доста прилично, в
сравнение с предиш-
ните мачове срещу
този съперник. При
равния резултат
стояхме много добре
на терена, но получих-
ме не заслужен дирек-
тен червен картон.
Останхме с десет чо-
века и въпреки намале-
ния състав затварах-
ме добре и направихме
добри атаки. След ма-
ча получихме похвали
и от противниковия
лагер. Като игра и
държание на отбора
съм много доволен,
играчите изпълниха
почти всички задачи.
Единствено не съм до-
волен от резултата,
защото не заслужвах-
ме да загубим по този
начин. Ако в остава-
щите мачове покажем
същата игра ще пос-
тигнем добри резул-
тати”, коментира
треньорът на “Ми-
ньор” (Чикаго) – Емил
Миланов.

Утре волейболистити на
„Миньор”ще научат

програмата си за есента
На 20 септември (вторник) ще бъде про-

ведено официално теглене на жребия за
първенството в първата група по волейбол
при мъжете - Суперлига. Церемонията ще
се проведе в офиса на БФ Волейбол от
14.00 часа. Веднага след това ще бъдат
проведени и инструктажи за работата с
Challenge system по време на срещи от Су-
перлигата. Всички клубове и медии са по-
канени на жребия.

Голмайстор на първенството
сам си взел купата от....склада

Димитър Йорданов е сред най-големите легенди на Левски и сред най-
обичаните футболисти у нас през 50-те и 60-те години на миналия век. Ку-
куша къса не една и две мрежи, а на 15 юли 1962 г. влиза в историята ка-
то първият, вкарал четири гола във Вечното дерби. Казват, че след този
култов мач, завършил 6:3 за "сините", деветката на Левски припаднал на
тъчлинията. Централният нападател играл болен с 40 градуса температу-
ра, но мушнал с кеф четирите парцала във вратата на ЦСКА. Въпреки
силното съперничество, Кукуша е голям приятел с някои знакови фигури
на "червените". "Лични приятели бяхме с Георги Найденов, близки бяха
и съпругите ни. Бог да го прости Жоро, великолепен човек беше. Много
добър другар ми е и Манол Манолов - Симолията, но напоследък животът
ни пораздели, виждаме се рядко. Интересно - за него говореха, че бил
брутален. Не е вярно - на игрището той беше мъжки футболист, а на ули-
цата - човек с рядко добра душа. Играли сме винаги един срещу друг и
сме се пощипвали, и сме се заяждали, но пак казвам - не познавам по-
добър човек от него", разказва Кукуша.Години след като е окачил обу-
вките на пирона, той споделя, че е изпитал силно огорчение в края на
своята кариера: "Когато се отказах от футбола, от Левски не ми подари-
ха и едно цвете. Не исках други подаръци - цветенце, топлинка. Такава
горчилка трудно се забравя. Дори когато станах през 1960 г. голмайстор
на първенството, ми казаха да отида в склада на стадион "Васил Лев-
ски" да си взема купата!? Да, така беше, а след това задълго време
наистина бях забравен". В знак на признателност в по-нови времена
"синята" легенда е поканен от ръководството на клуба да пътува до
Глазгоу за срещата с Рейнджърс от Шампионската лига през 1993 г.

Нацелиха съдия
с шише  ракия

Любопитен инцидент се случи след
края на мача от втора лига на Босна и
Херцеговина между отборите на Нови
Травник и Рудар (Какани), завършил
1:1.След края на срещата недоволните
фенове на домакините опитали самораз-
права със съдиите, а един от тях е уда-
рил главния арбитър Едис Зукич от Туз-
ла с шише ракия.Ударът е бил доста то-
чен - шишето е уцелило съдията в
дясната скула и е станало причина ре-
ферът да загуби равновесие и да се при-
бере в съблекалнята с подкрепата на
асистентите си.Инцидентът е описан в
доклада на пострадалия, а босненският
вестник "Спорт" прилага и снимка, на
която се вижда, че шишето е почти
празно и само на дъното има малки ос-
татъци от алкохолната течност."След
края на мача имаше инцидент. При на-
пускането на терена, точно преди да
влезе в тунела, главният съдия е бил
уцелен в лицето с тъп предмет от фено-
ве на домакините", пише самият Зукич в
доклада си.Недоволните домакини са
ядосани, че тимът им има само 2 точки
от 6 мача и се намира на последното 16-
о място във втора лига на Босна и Хер-
цеговина.Гостите от Какани пък протес-
тират, че съдията и без това е подкрепял
Нови Травник и е дал необяснимо гол-
ямо добавено време, за да се стигне ед-
ва ли не до втори гол за закъсалия тим.

Европейските медии тръбят за присъдата на Балджийски
Медии от цял Европа отразиха новината за ефективната присъда на

футболиста на Славия Борислав Балдийски. Играчът ще лежи 4 годи-
ни в затвор заради убийството на Петър Алексов през 2013 годи-
на.„Български футболист получи 4 години в затвора заради убий-
ство", пише австрийското издание „sbs.com". „Футболист от Бълга-
рия е осъден заради убийство", пък е заглавието на румънското
„Puterea".„Български футболист е осъден за убийство", добавя хо-
ландското „De Gelderlander", като в материала подробно се описва
случилото се в августовската вечер на 2013 г. „Балджийски е осъден
на 4 години затвор", е заглавието на „Times of Malta".
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АПРОПОПияни и шофьори без
книжка пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Не едно и две нарушения на водачи на мо-

торни превозни средства установиха мина-
лата седмица служителите на реда в регио-
на.

Перничанин ще бъде съден за шофиране
на автомобил в пияно състояние. Той е бил
засечен в нарушението на нормативната
уредба на 11-ти септември, на пернишката
улица „Младен Стоянов”. Полицаи от Второ
районно управление проверили лек автомо-
бил „Сеат Толедо”, шофиран от 48-годиш-
ният Б.Т. от областния град. Алкохолната му
проба се оказала положителна – 2,43 проми-
ла. Той е познат на полицията с кражба и шо-
фиране на автомобил без книжка.  Сега е
привлечен като обвиняем.

Почерпен жител на областния град пък ще
бъде съден за управление на мотор в пияно
състояние. Той е хванат в крачка в Брезник
на 12-ти септември. 49-годишният Н.Г. е
яхнал  мотоциклет „Кимо” пил. При него тех-
ническо средство за алкохол е отчело над
1,2 промила. Химическият анализ на кръвна-
та му проба показал цели 2,56 промила. Ра-
ботата по случая продължава съвместно с
Районна прокуратура – Брезник.

23-годишен перничанин пък ще има рабо-
та със закона, тъй като си позволил да уп-
равлява кола без кнвижка. Инцидентът е от
24-ти май тази година, когато Р.С. хванат да
шофира автомобила си „Ситорен” без необ-
ходимия документ за правоспособност, при
това в едногодишния срок на отнетото му по
административен ред свидетелство за шо-
фиране на автомобил за срок от една годи-
на. Младежът е криминално проявен, познат
с кражби.  Работата продължава съвместно
с Районна прокуратура – Перник.

Радомирец ще се изправи пред Темида за
каране на автомобил с чужди номера. Нару-
шението му датира от 9-ти септември тази
година, когато на пътя от жилищния ком-
плекс „Гърляница” в Радомир към село Чер-
вена могила е бил проверен лек автомобил
„Форд Орион”. Зад волана е бил 21-годиш-
ният К.Д. Униформените установили, че кола-
та е с регистрационни табели от друго мотор-
но превозно средство – „Фиат Уно”. К.Д. е
привлечен като обвиняем и му е наложена
мярка за неотклонение „подписка”.

С правораздаването работа ще има и кюс-
тендилец, който е привлечен като обвиняем
за шофиране на автомобил без книжка. 21-
годишният А.Д., който пътувал с мерцедес
към Кюстендил, е бил спрян за проверка в
Радомир.  Тамошните полицаи установили,
че младежът си е позволил да седне зад во-
лана в едногодишният срок от лишаването
му от правоуправление, наложено му по ад-
министративен ред. Взета му е мярка за
неотклонение „подписка” и работата про-
дължава.

Ïåðíè÷àíèí çàäèãíàë 21 äåçîäîðàíòà
19 септември 2016 г.

Заедно с него на съд отиват и двама за дрога

МИРИЗЛИВО ДЕЛО ЩЕ
ГЛЕДА ПЕРНИШКИЯТ
СЪД. ИМА И ТАКИВА МО-
МЕНТИ, КОГАТО РАБОТА-

ТА СЕ РАЗМИРИШЕ. Някакъв тип пре-
ди няколко месеца свил от местен хи-
пермаркет 21 дезодоранта и сега съ-
диите ще го пръскат за красота. Крад-
ците вече вдигат стандарта. Искат да
живеят и работят по девиза:"Дезодори-
ран всеки ден". Иначе за какво са му
притрябвали на човека толкова флако-
ни, ако не за лична употреба. Или да за-
личи следата на следовите кучета, ама
тая теория е толкова дълбоко криминал-
на, че не ни се вярва. Само да не стане
така, че докато мине делото, дезодоран-
тите да изветреят и да освободят от от-
говорност подсъдимия поради липса на
доказателства. Иначе кокошкарската
миризма на това дело ще си остане още
дълго време в съдебните зали като знак
за миризливия дребен свят, в който жи-
веем и дишаме.

НЕ СЛУЧАЙНО Е КАЗАНО, ЧЕ ДА
ТЕ ПРЕЦАКА ПРИЯТЕЛ И ДА ТЕ
БИЕ РОДНИНА, ЩЕ ТЕ БОЛИ НАЙ -
МНОГО. В Радомир потвърждението е
пълно. Племенник така здраво намлатил
чичо си, че да те заболи само като слу-
шаш гадната история. Кръвта може на
вода да не става, ама на бой става.
След супер грозния екшън разродява-
нето е най - дребната последица, която
ще се случи. Може би и тук трябва да се
реформира съдебната система, че кога-
то безчинстваш към родата си, наказа-
нието да е двойно. Иначе ще продължим
да се чудим къде изчезна семейството
като най - малката градивна клетка на
обществото и защо родата не се събира
даже по тъжни поводи. Тъжно...

ДНЕС ЩЕ СТАНЕ ЯСНО ДАЛИ
КЪРПЕЖИТЕ ПО ПЕРНИШКИТЕ
УЛИЦИ СА ПРИКЛЮЧИЛИ УСПЕШ-
НО, щото оттук нататък всяко отлагане
ще бъде неуспех. До оня ден прясно из-
рязаните правоъгълници в центъра на
града все още всяваха ужас у шофьо-
рите. Ужасът ще става още по - ужасен,
ако дупките не се запълнят преди обе-
щаните от синоптиците обилни валежи
тия дни. Тогава дупките стават истински
убийци на гуми, джанти и цели предни-
ци на автомобилите. Традиционните вер-
бални пожелания към родата на кърпа-
чите и техните началници са нищо пред
възможността да се заведат дела за
обезщетение към Общината. Тогава и
мизерният бюджет ще бъде нарязан ка-
то асфалта ...

Съд за двама
побойници

Любомира ПЕЛОВА
Двама перничани ще отговарят пред за-

кона за нанасяне на телесни повреди.
29-годишният И.П. от Перник е привле-

чен като обвиняем за това, че на 13 април
тази година е нанесъл удари с юмруци на
свой съгражданин. На потърпевшия е при-
чинена лека телесна повреда по хулиган-
ски подбуди. И.П. е познат на полицията с
нанасяне на телесна повреда, унищожава-
не и повреждане на имущество и хули-
ганство.

42-годишният Л.Д. пък ще бъде съден за
причиняване на средна телесна повреда
на 36-годишен мъж от областния град. Ин-
цидентът е станал през месец август тази
година, когато двамата се скарали и по-
възрастният нанесъл множество удари с
крака и ръце на опонента си. Л.Д. е крими-
нално проявен, позван с кражби, нанасяне
на телесна повреда и закана.

Работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура – Перник.

зи година, служители
на сектор „Противо-
действие на криминал-
ната престъпност”
при Областната дирек-
ция на МВР и колегите
им от Второ районно
управление са задържа-
ли 27-годишният жи-
тел на областния град
М.А. При направения
му личен обиск поли-
цаите открили и иззе-
ли три топчета, съ-
държащи амфетамин и
кофеин с общо тегло
около 2 грама. Мъжът
е познат на органите
на реда с наркотични
вещества и кражба.
Привлечен е като об-
виняем  и работата
продължава. 19-годиш-

Любомира ПЕЛОВА
37-годишен пернича-

нин отива на съд за
кражба. Не на друго, а
на дезодоранти. Г.Б. е
бил заловен в момент
на отнемане на 21 дезо-
доранта от голям ма-
газин в областния
град. Това се случило на
22  и 31 март и 16 ап-
рил тази година. Поз-
нат е на полицаите с
извършени от него
кражби и грабеж. Сега е
привлечен като обвин-
яем и му е наложена
мярка за неотклонение
„подписка”. Двама пер-
ничани пък ще бъдат
съдени за притежаване
на наркотични вещес-
тва. На 23-ти март та-

60-годишен софиянец убил
старицата на пътя в Жедна
Любомира ПЕЛОВА

Служителите на реда
успяха да открият и за-
държат шофьора, блъснал
и убил възрастната жена
на пътя в радомирското
село Жедна. Това е 60-годи-
шен столичанин. Наложена
му е била 24-часова мярка
за арест. Установяването
на самоличността му е ре-
зултат на проведени мно-
жество издирвателни и

процесуално-следствени
действия, извършени от
пернишки полицаи.  60-го-
дишният Е.В. е с постоя-
нна адресна регистрация в
столицата. Той е бил наме-
ренен и задържана там, а
леката кола „Рено”, с коя-
то той удари и уби на
място старицата, е из-
зет.Нелепият инцидент
се случи на 14 септември,
около 14, 30 ч. на пътя в

сеулото, по който вървяла
80-годишната местна жи-
телка. След като ударил
жената, вместо да спрле,
да извика полиция и Бърза
помощ, софиянецът из-
бяга. Пострадалата беше
закарана в МБАЛ „Р. Анге-
лова”, но въпреки усилия-
та на лекарите по-късно
починала. Работата по за-
почнатото досъдебно
производство продължава.

Велосипедист  ударен от рокер
Любомира ПЕЛОВА

Възрастен велосипедист е пострадал при пътнотранспортно произшествие миналата
седмица. Инцидентът е станал около 14,30 часа на ул. „Димитър Благоев” в пернишкия
квартал„Църква”. В четвъртък 81-годишен велосипедист предприел завиване на ляво и
бил блъснат от мотоциклет „Хонда”, движещ се зад него. Водачът на мотора, 44-годиш-
ният перничанин П.А. е бил изпробван за алкохол с техническо средство. Резултатът
се оказал отрицателен.

Възрастният жител на квартал „Църква” е настанен в МБАЛ „Р. Ангелова” Перник с
фрактура на черепа. Мотоциклетистът, получил охлузни рани, също е прегледан в бол-
ницата и освободен. На двамата са взети кръвни проби за химичен анализ и проце-
суално-следствените действия продължават.

И жена почерпена зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Перничанка ще бъде съдена за причиняване на пътнотранспортно произшествие в
пияно състояние.

Около 23 часа в четвъртък на телефон 112 е бил получен сигнал за пътен инцидент
на улица „Софийско шосе” в областния център. Пристигналите на мястото на катастро-
фата униформени установили, че произшествието е възникнало между леки автомоби-
ли „Хонда” и „Ауди А3”. Водачите не били пострадали, но на колите са били нанесени
материални щети. При изпробване на 29-годишната перничанка Р.Б. с техническо
средство за алкохол били отчетени 1,44 промила. Жената шофирала хондата и отказа-
ла кръвна проба за химичен анализ.

Започнато е бързо производство.

ният С.Г. пък ще отго-
варя за притежаване на
марихуана. Тя е намере-
на на 28 юли тази годи-
на, когато спецполицаи
от Второ районно уп-
равление и ОД на МВР
претърсили апартамен-
та на младежа в пер-
нишкия квартал „Из-
ток”. В жилището са
открити и иззети 6
топчета, зелена суха
листна маса с общо тег-
ло около 4 грама. С.Г. е
познат на органите на
реда с кражби и нарко-
тични вещества. Сега
той е привлечен като
обвиняем и работата
пхо дслучая продължава
съвместно с Районна
прокуратура – Перник.

Къща горя в Батановци
Любомира ПЕЛОВА

Жилищна сграда
горя миналата седмица
в Батановци. За лумна-
лите пламъци е съол-
бщено около 15,50 часа
в четвъртък. Незабав-
но към мястото на
произшествието се

отправили два проти-
вопожарни автомоби-
ла. Огънят бил локали-
зиран, но при пожара
са унищожени мебели,
домашно имущество,
два прозореца и са опу-
шени стените на сгра-
дата. За щастие пос-

традали хора нямало.
От пресцентъра на

ОД на МВР уточняват,
че същото денонощие
миналата седмица в ре-
гиона са били изгасени
още шест пожара, лум-
нали в сухи треви и
храсти.


