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До 20-ти октомври трябва да бъде подписан и акт 16

Св. прор. Самуил.
Св. 37 мчци
Пловдивски

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

Български
паметник

Ремонтът на „Руски памет-
ник” в София стана толкова национално
значим, сякаш с него завършва изграждане-
то на „Южен поток”. При целия негативи-
зъм, който някои наши управници хранят
към руснаците, на „Руски паметник” се от-
дели повече внимание, отколкото на един
национален празник например. Сякаш е ре-
монтирана съдебната система, а не едно
кръстовище в столицата, та било то и от
най-големите. Като че ли зеленият трам-
вай автоматично решава проблема за път-
никопотока, ужасния трафик и разписание-
то на линейките. За тоя зелен трамвай си-
гурно важи приказката: „Напънала се плани-
ната и родила мишка”. Какво е зеленото на
мотрисата, щом тревата й е изкуствена
като на спортна площадка и е дълга колко-
то самия трамвай? Ама нали трябва с нещо
да се шашардиса возещият се столичанин,
та тази екстра бе превъзнесена сякаш сме
изпратили космонавт на Марс.

Въобще, „Руски паметник” излезе типич-
но български. И като продължителност на
ремонта, и като медийна шумотевица, и
най-вече – като пиар акция, сякаш е откри-
та топлата вода. Така може би от „Руски
паметник” неопетнен остава само памет-
никът, а цялата русофобия около него носи
марката „Произведено в България”.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Ц е н т р а л н и я т

пернишки площад
„Кракра”, който се
реконструира по
проект „Зелена и
достъпна градска
среда”, ще стане го-
тов за първия уче-
бен ден, заяви на
специална прескон-
ференция вчера
кметът на община-
та Иван Иванов. До
15 септември
строително-мон-
тажните работи
трябва да бъдат
приключени и да бъ-
де подписан акт 15,
а до 20-ти октом-
ври – и акт 16
трябва да стане
факт, бе категори-
чен той. Тези сроко-
ве са поставени на

строителя „Галчев
инженеринг”.  Кме-
тът заяви, че има
и наложена вече ед-
на санкция за неспа-
зени сроковете в
размер на 136 000
лв.

Ако обявените
крайни пускови сро-
кове не бъдат спа-
зени, общината ще
трябва да върне по-
лучените европари
по проекта.

Градоначалникът
поясни, че според
договор реновира-
нето на площада е
въложено на «Гал-
чев инженеринг»,
без подизпълните-
ли. Ако там ра-
ботят такива, от-
говорността си е
на «Галчев инжене-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

160 -270

Информационен всекидневник

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
3адържаният за при-

тежаване на наркотици
35-годишен криминално
проявен перничанин Би-
сер Димитров – Бизона,
остава зад решетките
с прокурорска мярка за
72 часа, предстои да му
бъде поискано и постоя-
нно задържане, съобщи-
ха от Областната ди-
рекция на МВР. Бизона
бе закопчан преди два
дни, когато служители
от Второ районно уп-
равление -  Перник из-
вършиха проверка на уп-

Ще искат постоянен арест за Бизона
равлявания от него лек
автомобил «Фолксваген
„Поло”. Забелязвайки по-
лицаите, Бизона изхвър-
лил в близките храсти
плик. Който бил намерен
при извършеното пре-
търсване на колата и
района, в който била
спряна тя.  Служители-
те на реда намерили и
иззели 15 хапчета ек-
стази, 2 топчета със зе-
лена листна маса мари-
хуана и две пликчета с
прахообразно вещество,
реагиращо на кокаин.
Общото тегло на дрога-

та е било 11 грама. При
направен повторен ог-
лед на фолксвагена, в не-
го е намерено полиети-
леново топче, чието съ-
държание предстои да
бъде установено. Бисер
Димитров е криминално
проявен, познат предим-
но с наркотични вещес-
тва, за което е изтърп-
явал и ефективни присъ-
ди. Работата по започ-
натото сега досъдебно
производство продължа-
ва под  ръководството
на Районна прокуратура
– Перник.
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ринг», поясни той.
Кметът хвърли

светлина и върху
казуса с исканите
от кметската ад-
министрация чрез
договаряне без об-
явление допълни-
телни финикийски На страница 2

знаци, необходими
за допълнителни
строително-мон-
тажни дейности,
които не били вклю-
чени в стойността
на проекта. Един от
тези непредвидени
харчове например е

свързан с недоглеж-
дане на проектан-
тите по отноше-
ние на износоустой-
чивостта на плоч-
ките, с които се зас-
тиля полщада.

Облачно,
дъжд с

гръмотевици



2 20 август 2015 г. СъперникОбластта

Любомира ПЕЛОВА
Бедственото поло-

жение в пернишкия
квартал „Рудничар”, в
който къщи са пред
срутване заради неле-
галния въгледобив ос-
тава , заяви вчера кме-
тът на Перник Иван
Иванов. Той поясни, че
докладът на експерти
от „Геозащита” и Мин-
но-геоложкия универси-
тет вече е готов и спо-
ред специалистите не
става дума за свлачи-
ще, а за потъване на
земните маси, предиз-
викано от незаконните
изкопи. Под повърхнос-
тта има дупки с диаме-
тър до 1,80 – 2 метра.
Образно казано, че зем-
ята е надупчена без
карти, без планове, без
нищо като швейцарско
сирене, каза градоначал-
никът. Наглостта на
нелегалните кюмюр-
джии е стигнала дотам,
че в „Рудничар” вече се
копае и в дворовете на
къщите. Аналогична е
картината и в района
на пътния възел „Хрис-

Кметът на Радомир разпореди
мерки срещу бруцелоза

Любомира ПЕЛОВА

то Ботев”, където де-
нем общината пълни
ямите, нощем те се
появяват те отново,
допълни кметът.

В момента бедстве-
ното положение в пос-
традалия от потъване-
то на земните пласто-
ве остава, то е удълже-
но с още месец, докато
окончателно не започне
решаването на пробле-
ма – процес, който реал-
но не е спрял. В момен-
та специалистите из-
бират метода, по кой-
то ще се укрепят и ста-
билизират земните ма-
си и ще се запълнят ро-
вовете в опасния ра-
йон. Едва след това ще
започне оценката на ще-
тите, уточняването
на реално засегнатите
от нелегалния въгледо-
бив къщи в квартала.

Полицията продължа-
ва да охранява района,
за да бъдат предотвра-
тени посегателствата
от крадци, тъй като
някои от пострадали-
те са изнесли в палатки
част от имуществото

Радомир осъди „Меско ММ5”
за непочистен от снега тротоар

Любомира ПЕЛОВА
Община Радомир осъди пернишката фир-

ма „Меско ММ 5”. Дружеството ще трябва
да заплати на общината, представлявана от
кмета Пламен Алексиев 12 230,07 лева. Па-
рите представляват обезщетение, изплате-
но от радомирската управа на жителка на
града за претърпян от  нея инцидент.  На
25.01.2012 година К.А. се подхлъзнала на
непочистен от снега тротоар, намиращ се
до площад “Войнишко въстание” и постра-
дала сериозно. Тъй като снегопочистването
е било възложен на пернишкото дружество
„Меско ММ5” ЕООД, сега радомирския
кмет на свой ред ще си върне изплатеното
на пострадалата жена обезщетение по съ-
дебен път. Фирмата ще трябва да издължи
и сумата от 1 405,73 лева, представляваща
направени по делото разноски, съобразно
уважената част от иска.

Решението на Районен съд Перник не е
окончателно, то може да бъде обжалвано
пред Пернишкия окръжен съд в двуседми-
чен срок от връчването му на страните.

Случаят не е изолиран. Жителите на голе-
мите, а и на малките градове в страната ве-
че все по-често си търсят правата и съдят
общините за несвършени отговорности. Ос-
новно делата са по три нерешени от години
проблеми - дупки по улиците, бездомни ку-
чета и непочистени от сняг тротоари.

Хората искат обезщетения за потрошени-
те си автомобили, след като са пропаднали
в улични ями. Масово се водят искове и за
компенсации за телесни повреди, получени
при падане върху заледени тротоари.

Áåäñòâåíîòî ïîëîæåíèå â „Ðóäíè÷àð” îñòàâà
По 600 лева еднократна помощ отпусна общината на две от пострадалите семейства

Лесковац кани перничани на
фестивала на сръбската скара

си. Миналата седмица
общината е изплатила
еднократно по 600 лева
обезщетения на две от
пострадалите семей-
ства. Предоставени са
общински жилища, но
само едното семейство
се е нанесло в такъв
дом, другото е отказа-
ло категорично. Обеща-
ните от Министерс-
тво на икономиката
683 хил. лв. за решаване
на проблема в „Рудни-
чар” обаче все още не са
получени, остават си

само обещани, заяви
градоначалникът. Важ-
но е обаче, смята кме-
тът, да бъде пресечен
бизнесът с незаконно
добити въглища. Зато-
ва на специална среща
преди дни с директора
на Областната дирек-
ция на полицията в Пер-
ник Валентин  Бучински
и новия шеф на „Крими-
нална полиция” Дими-
тър Димитров вече са
набелязани конкретни
мерки за ограничаване
на продажбата на та-
къв кюмюр. Обект на
засилен контрол ще са
превозните средства, с
които се транспорти-
рат въглищата. Тъй ка-
то става дума за акциз-
на стока, каквато са те,
в засилените активни
проверките са включе-
ни и Митница София, и
НАП, и ДАИ. Целта е
още в зародиш да се
пресече този незаконен

бизнес. Още повече, че
освен въпросните
683 000 лв, все още в
сферата на пожелания-
та си остава и пром-
яната на законовата
уредба, с която да се
криминализират подоб-
ни деяния.  Ако това
стане, ще могат да се
отнемат превозни
средства, да се образу-
ват наказателни произ-
водства, смята градо-
началникът. Трябва оба-
че полицията да се анга-
жира и с установяване-
то на фирмите, които
реално въртят бизнеса
с незаконно извадения
кюмюр. Защото е пуб-
лична тайна, че само ми-
зерстващи перничани
залагат живота си, ко-
паейки в ямите, за да из-
карат жълти стотинки
за хляба на децата си, до-
като баш босовете тру-
пат имане на техен гръб
и остават ненаказани.

Виктория СТАНКОВА
Сръбският град

Лесковац кани пер-
ничани на фестива-
ла на сръбската ска-
ра „Рощтилиада
2015”. Организато-
рите на мащабното
събитие посети-
ха  вчера Перник и
разказаха за пред-
стоящата програ-
ма, която готвят.
Фиестата ще започ-
не на 31 август и ще
продължи до 5-ти
септември. Тя ще
включва още кон-
церти, модни проя-
ви и културни съби-
тия.

Всеки, който е лю-
бител на балканска-
та скара и сръбска-
та музика, ще има
възможност да се
наслади и да опита
уникално приготве-
ни и изпечени плес-
кавици, кебапчета и
кюфтета.

Сътрудничество-
то между Перник и
Лесковац е от 20 го-
дини, сподели пред-
седателят на чита-
лище „Елин Пелин”
Йордан Дичев. Ние
трябва да го съхра-
ним и да продължим
да го обогатяваме.
Чрез подобни фес-
тивали се поддържа
духа на хората”,
смята Дичев.

В рамките на 7 дни

ще бъдат разполо-
жени 32 щанда с по
две скари, освен то-
ва ще има  голямо
разнообразие и от
други приготвени
ястия, няма да лип-
сват и сергиите с
уникални сувенири.

Миналата година
фестивалът е бил
посетен от 600 хил-
яди души. Балканци
са изяли около 10
хиляди тона кайма.
Сред атракциите,
които привличат
окото на туристи-
те е най-голямата
плескавица в света ,
приготвена от 56
кг. кайма. Чеверме-
тата също не
трябва да бъдат
пренебрегвани от
любителите на ме-
сото. „Името на
фестивала идва от
сръбската дума за
скара – рощиль. Сър-

бите казват: „Рощи-
лиада е проявата,
по която ще познае-
те Лесковац”. Преди
събитието главна-
та улица на града се
затваря и на нея се
нареждат множес-
тво сергии – ресто-
рантчета. Различ-
ните месни специа-
литети се при-
готвят пред вас, а
уханието на плеска-
вици, вешалици и
ущипци ви подкар-
ват да препълните
масите си”, спо-
делят организато-
рите. „Добре дошли
на нашия фестивал,
чакаме ви да опита-
те най-хубавата ска-
ра.” С тези думи
приканиха пернича-
ни Ранко Цоич – ди-
ректор на туристи-
ческа агенция в Лес-
ковац и Таня Стоя-
нович.
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Кметът на Радомир Пламен Алексиев раз-
пореди да бъдат взети  превантивни мерки
срещу заболяването бруцелоза по едрите и
дребни преживни животни на територията
на общината. 

Заповедта гласи, че е необходимо мляко-
то, добито от едри и дребни преживни жи-
вотни, да бъде използвано за консумация
или производство на млечни продукти с пе-
риод на зреене най-малко 60 дни или с пре-
минаване на термична преработка-пастьо-
ризация при 72 градуса за 15 секунди или
63 градуса за 30 минути. Мерките включват
и изпращането на фетуси от абортирали ед-
ри и дребни преживни животни и мъртворо-
дени приплоди от община Радомир за лабо-
раторно изследване в Националната рефе-
рентна лаборатория за бруцелоза към
НДНИВМИ гр. София.

Очакват се и засилени проверки по пъти-
щата за нерегламентирано движение на жи-
вотни от и към област Кюстендил във връз-
ка с възникналите огнища на болестта бру-
целоза в общините Рила и Кочериново.

Контролът по изпълнението на заповедта
се възлага на председателя на общинската
епизоотична комисия, на кметовете и кмет-
ските наместници на населените места в об-
щината. Всички отговорни органи ще полу-
чат препис от заповедта. Документът ще бъ-
де сведен и до знанието на населението.

Кметът: Площадът ще е готов ...

Там ще влизат и тежки машини за смяна
на осветителните тела в случай на нужда,
за изграждането на различни сцени за
празници и международния сурвакарски
фестивал и други масови събития, което но-
си допълнително натоварване на новите
плочки. За да не хлътнат те, да не чупят, се
налага да бъде излят армиран бетон и
проектантите са го сметнали допълнителн и
цената е включена в  стойността на обекта.
Допълнителните пари, които ще бъдат по-
харчени са е 852 000 лв с ДДС. Говорим
обаче за прогнозна стойност, която може в
крайна сметка да се окаже много по-ниска,
допълни кметът Иванов. „За да не ме упрек-
ват социалистите, на предстоящата извън-
редна сесия, която най-вероятно ще бъде в
началото на септември, ще предложа на
пернишките законотворци промяна и ко-
рекция в поименния списък. Там имаме оп-
ределен бюджет и колкото пари се окажат
като резерв от икономии, толкова ще бъдат
заложени. Подчертавам, че последната ду-
ма ще е на съветниците” каза Иванов. Ра-
ботя по правилата, не правя нищо непозво-
лено, нищо законно, бе категоричен градо-
началникът.

Площадът в Перник се обновява по прог-
рамата „Зелена и достъпна градска среда“.
Стойността на проекта е 5 млн. лв.
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От БСП внасят искане за допълване на заповедта на кмета за местните избори

ведта на сегашният
градоначалник са упо-
менати само четири-
те нови кметства в
общината, които спо-
ред разпоредбите на
закона ще проведат
избори – това са Лес-
ковец, Селищен дол,
Витановци и Черна го-
ра.

„Общинският съ-
вет е взел изрично ре-
шение в което се каз-
ва, че кметът трябва
да упомене тези че-
тири кметства в за-

поведта за изборите.
Това не е направено.
Погазва се решение на
общински съвет. Уп-
равляващите се опи-
тват тихомълком да
закрият тези кметс-
тва, така , както се
искаше преди време. И
това зад гърба на хо-
рата. По време на се-
сията на общинския
съвет, която се зани-
ма с този проблем
през месец юни беше
постигнат консенсус
за запазването на
кметствата. Той оба-
че е на път да се про-
вали” – каза председа-
телят на областният
съвет на БСП Ненко
Темелков. „Въпреки че
повече от 20 години в
цитираните четири
кметства  се произ-
веждат избори за кме-
тове, съществува
реална опасност по
технически причини,
по формални съобра-
жения или поради про-
пуск от страна на
кмета на общината в
Изток, Църква, Бела
вода и Калкас да не бъ-
дат произведени из-

Зоя ИВАНОВА
Четирите кметс-

тва – Изток, Църква,
Бела вода и Калкас не
са включени в запо-
ведта на кмета Иван
Иванов, съгласно из-
борния кодекс. Както
е известно след изда-

ването на Указа на
президента на дата-
та на изборите се из-
дават заповеди от
кметовете на общи-
ните, в които се упо-
менават в кои населе-
ни места ще се прове-
дат такива. В запо-

Хората на Кунева искат
коалиционно споразумение

Зоя ИВАНОВА
Изпълнителният съвет на Движение Бъл-

гария на гражданите е взел решение да се
призоват партиите от Реформаторския блок
до 1 септември да подпишат коалиционно
споразумение. По този начин хората на Мег-
лена Кунева за пореден път потвърждават,
че най-добрият вариант за реформаторите
за местните избори са единните кандидату-
ри. До 3 септември пък общинските структу-
ри на движението трябва да представят на
Изпълнителният съвет кандидатите си за съ-
ветници. За 5 септември е насрочен Нацио-
налния съвет на Движение България на
гражданите.

Болниците чакат пари 
НЗОК не е платила на болниците около 30

млн. лв. за отчетената от тях дейност през
периода март-май 2015 г. Това каза предсе-
дателят на УС на БЛС д-р Венцислав Гро-
зев. Той също така заяви, че има очаквано
надвишаване на лимитната дейност на бол-
ниците за периода май-ноември 2015 г. с по
10 до 12 млн. лв. на месец. По думите му, то-
ва ще доведе до недостиг в бюджета на
НЗОК от около 90 до 100 млн. лв. Той също
така напомни, че  от страна на Министерс-
твото на финансите има прогноза, че касата
няма да плати част от парите  изработени от
болниците в рамките на лимитите. Става
въпрос за около 22,8 месечно, като дефици-
тът всъщност е формиран от всички плаща-
ния за здраве, а не само от болниците. Д-р
Грозев коментира, че незаплащането на из-
работеното от лекарите ще доведе до вло-
шаване на медицинската услуга. „С други
думи на риск са подложени пациентите ни”,
каза той.

Някои реформи ще са факт
още през първия срок

Виктория СТАНКОВА
“Нагърбваме се с нелеката задача всич-

ки нередности от първи до четвърти клас, за
които ни информираха родители и учители,
да бъдат поетапно отстранени”, обясни ми-
нистърът на образованието проф. Тодор Та-
нев.

“Няма приет закон, така е. Подготвена е
заповед за експертни комисии по отделните
казуси с предложения за промени, които
трябва да съгласуваме с творческите ко-
лективи”, коментира Танев.

“Амбицията ни е значителна част от тези
реформи да станат факт още през първия
срок. Законът е минал одобрение в немалка
степен, активно се работи по него в момен-
та. Ето защо екипът ми счита, че да чакаме
абсолютно формалното му приемане може
да ни забави значително”, посочи Танев.

Отпускат 112 915 лв. за насърчаване
на деца с изявени дарби

Виктория СТАНКОВА
Правителството одобри допълнителни

разходи и трансфери в размер на 112 915
лв. за изплащане на стипендии и еднок-
ратно финансово подпомагане на учени-
ците от държавните училища. Средствата
са предвидени по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
общинските и държавните училища през
2015 г., съобщават от правителствената
информационна служба. Програмата,
приета от правителството през м. февруа-
ри, предвижда насърчаване на творчес-
ките, научните и спортните заложби и пот-
ребности на учениците, заели призови
класирания на конкурси, олимпиади и
състезания с доказан висок критерий при
излъчване на победителите, чрез еднок-
ратно финансово подпомагане в размер
до 195 лв. и едногодишни стипендии в
размер на 135 лв. месечно. За тази цел в
централния бюджет за 2015 г. са предви-
дени 1,8 млн. лв. До момента са отпуснати
около 713 000 лева.

Зоя ИВАНОВА
Изборите за кмет и об-

щински съветници вече
са насрочени, партиите
къде явно, къде не чак
толкова започнаха своя-
та предизборна кампа-
ния. Големите политичес-
ки играчи в Перник вече
обявиха своите кандида-
ти за кметския стол в
града. Изключение прави
Реформаторския блок.
Оттам все още няма
яснота кой е най-достоен
да излезе като обща кан-
дидатура на партиите,
които са включени в него
на местно ниво. И ако
достойните са повече от
един дали пък няма да
има повече от един кан-
дидат за кмет на Пер-
ник. На много места в
страната реформатор-
ският блок не може да
стигне до общи кандида-
тури, така, че ситуация-
та в Перник не е преце-
дент. Явно системата
кой е по-по-най трудно
сработва.

ГЕРБ и БСП, които в
последните години непре-
къснато мерят сили в
кметската надпревара
до финалната права от-
давна обявиха своите
кандидати. Д-р Вяра Це-
ровска трябва да пренас-
трои часовника си от де-
путатска на кандидат-
кметска вълна. Явно оба-
че това ще стане след

Кастрева се надява на политическа
воля за корекция в заплатите

Виктория СТАНКОВА
Обвиненията за случаите с “мъртвите ду-

ши” в училищата имат своето основание, че
реформите са частични. Това каза зам. -
министърът на образование Ваня Кастрева.

Според нея първата стъпка към промяна-
та е свързана с образуването на качеството
на продукта на висшето образование и пот-
ребностите на пазара на труда, както и с
реализацията им. 

Кастрева уточни, че всички промени
трябва да се случват по правилата, разпи-
сани в обществото, а законовата промяна е
обвързана през законова инициатива.

Относно недостига на учители, както в
училищата в малките населени места, но и
в големите, Кастрева призна, че една от
главните причини е ниското заплащане на
преподавателите.

Тя увери, че се работи в това отношение и
се надява да има политическа воля за ко-
рекция във възнаграждението на учители-
те.

“Това е професията която носи едно из-
ключително удовлетворение, като никоя
друга, защото не само сееш знания, но
създаваш личности, които те познават и
помнят. Затова тази професия е несравни-
ма с останалите.”, емоционално обясни 
Кастрева.

Зам.-министърът е на мнение, че има на-
чин учителската професия да се превърне
отново престижна: ”Трябват усилия на
всички ни, да преодолеем липсата на добро
финансиране, но и за възстановяването на
обществения престиж и признанието на те-
зи хора, за които няма почивен ден. Това е
човекът, който е най-дълго до нашите деца,
понякога  повече от родителя.”

Кастрева обясни още, че “във времето
МОН е реализирало процедура, свързани с
корекции в учебниците поради обективни
необходимости.”

Зам.-министърът на образованието обяви,
че родителите и учениците може да се за-
познаят с промените в приема след 7 клас
на сайта на МОН. Ще има нов формат на за-
дачите но БЕЛ, както и промяна в наредба-
та за балообразуването, като целта е деца-
та да учат по всички предмети. Промяната
ще засегне само учениците в 7 клас

“Много разчитам, че реализирането
трябва да очаква обратната връзка, вие сте
едни от нашите корективи”, увери още Кас-
трева.

Реформаторският блок остава
неизвестно в уравнението

бори” – каза още той.
В тази връзка об-

щинските съветници
от БСП са подготви-
ли искане което ще
внесат в общинската
управа. В него те нас-
тояват заповедта за
изборите да се допъл-
ни и в нея да се вклю-
чат всички населени
места в които ще се
проведат избори.

Ако това не се слу-
чи от БСП ще продъл-
жат да събират необ-
ходимите подписи за
свикването на рефе-
рендуми в населените
места. На срещата в
червената централа
присъстваха предсе-
дателите на инициа-
тивните комитети,
които бяха катего-
рични че имат готов-
ност да продължат
работата по подго-
товката на референ-
думи. Имаше дори
твърдения, че хората
ще бламират избори-
те и няма да гласу-
ват, ако в тези чети-
ри кметства не се
произведат избори за
кметове. 

традиционно летния и
спокоен месец август.
Никаква почивка и летни
отпускания не си позвол-
яват от червената цен-
трала. От БСП Перник
редовно провеждат бри-
фингите си, представят
лично кандидатите си за
кметове в населените
места –винаги заедно с
кандидата за кмет Ерик
Рангелов, който непре-
къснато повтаря, че то-
ва е отбора на победата.

От АБВ, които са част
от управляващата коали-
ция заложиха на личност,
свързана много силно със
стила и работата на Ро-
сица Янакиева. Най-вероя-
тно именно това ще е и
водещото в кампанията
им – да покажат и дока-
жат, че тя е работила
правилно и делото й
трябва да продължи. В

подобрен вариант разби-
ра се.

Интересно е, че ДПС и
Атака все още не об-
явяват своите кандида-
тури за кмет. При нацио-
налистите нещата са
ясни – това е лидерска
партия, която ще излъчи
кандидатите, които се
утвърдят на централно
ниво.Дали ДПС ще издиг-
не своя кандидатура или
ще подкрепи гласно или
негласно някой от обяве-
ните вече кандидати –
ще се разбере скоро.

Според социологически-
те проучвания на нацио-
нално ниво в момента
ГЕРБ е първа политическа
сила,  БСП и ДПС са с поч-
ти изравнени сили. Нацио-
налните проучвания оба-
че не играят за местния
вот, категорични са ана-
лизатори. 
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Тревожни факти изнесоха няколко  неправителствени организации

проблемът с органи-
зацията и грижите на
самото раждане – в
много родилни заведе-
ния у нас липсва ува-
жително отношение
към раждащата жена,
използват се остаре-
ли и отхвърлени ме-
тоди, недоказани и
вредни практики. По
думите на адв. Елена
Атева, член на Между-
народната организа-
ция „Human Rights in
Chidbirth“ и неин пред-
ставител за Източна
Европа, в последните
години в цял свят се
засилва вниманието
към въпроса за зачи-
тане на достой-
нството на раждаща-
та жена. Тя цитира
последните препоръ-
ки на Международна-
та федерация по аку-
шерство и гинеколо-
гия, съгласно които
„всяка майка има пра-
во на позитивно пре-
живяване по време на
раждане и на грижи,
предоставяни със съ-
чувствие и запазване
на човешкото дос-
тойнство. Майката и
бебето трябва да бъ-
дат предпазени от не-
нужни интервенции,
практики и процеду-
ри, които не се осно-
вават на доказателс-
тва“. Коментирайки
препоръките, Атева
отбеляза, че за съжа-
ление у нас в много
случаи раждането се

Вчера тържествено  беше
отбелязан Денят на миньора

Силвия ГРИГОРОВА

Зоя ИВАНОВА
Детското и майчи-

ното здравеопазване
продължава да бъде в
центъран на не една и
две дискусии. Преди
около месец беше ре-
шено лимитите за
ражданията да пад-
нат, здравният ми-
нистър обяви в аванс
създаването на облас-
тни детски здравни
центрове. Преди
няколко дни на нароч-
на пресконференция в
столицата предста-
вители на няколко
неправителствени
организации пък об-
явиха, че е необходимо
преосмисляне на
цялостната филосо-
фия на грижата за
бременните, майките
и новородените, защо-
то в момента меди-
цинската помощ за

превръща в кошмар за
жената и семейство-
то й. То оставя те-
жък спомен и травма,
които трудно се
преодоляват с време-
то.     „Законът за
здравето предвижда,
че на бременната,
раждащата или роди-
лата жена се дължат
услуги, които да га-
рантират нейното и
това на детето й оп-
тимално здравослов-
но състояние и опти-
мална жизнена среда“.
Това пък заяви Адв.
Даниела Фъртунова
от Българския хелзин-
ски комитет. Тя посо-
чи, че въпреки законо-
дателната уредба пра-
вата на раждащите
жени системно се на-
рушават, защото няма
реални механизми за
осъществяването на
правата им.  Според
нея информираното
съгласие или отказа на
жената се пренебрегва
от медицинския екип,
жената ражда, неприд-
ружена от свой близък
човек и се разделя от
детето й в първите
часове след раждане-
то. Абсурдно е, комен-
тира още тя, присъс-
твието на бащата или
друг близък, да се пред-
лага като платена ус-
луга в родилните от-
деления, след като то-
ва е априори право на
жената, гарантирано
от закона.

Зоя ИВАНОВА
Управителният съ-

вет на Българския ле-
карски съюз обсъди
на свое заседание
проблема, свързан с
рестриктивната фи-
нансова политика от
страна на НЗОК по
отношение на лечеб-
ните заведения от
извънболничната по-
мощ, съобщават от
пресцентъра на със-
ловната организация
на лекарите. Ръко-
водството на със-
ловната организация
даде брифинг за ме-
диите на тема „В на-
рушение на Нацио-
налния рамков дого-
вор, НЗОК отклони
4.5 млн.лв. от меди-
ко-диагностични дей-
ности към болници-
те” и обясни, че то-
ва ще доведе до дис-
баланс в извънбол-
ничната помощ, как-
то и в системата на
здравеопазването ка-
то цяло. 

„Без мнението на
БЛС да бъде потърсе-
но, Надзорният съ-
вет на касата прех-

върля 4.5 млн. лв. от
медико-диагностични
дейности в болнична-
та помощ, за да ком-
пенсира по този на-
чин някои невъзмож-
ности за плащане. В
същото време, лични-
те лекари и специа-
листите продължа-
ват да бъдат глоб-
явани за надвишени
регулативни стан-
дарти”, разясни
председателят на
БЛС д-р Венцислав
Грозев. „Тази рес-
триктивна политика
от страна на НЗОК
ще доведе до влоша-
ване качеството на
медицинската услуга,
от което, респектив-
но, ще пострадат на-
шите пациенти ”, до-
бави той. 

Съсловната органи-
зация ще настоява за
спешна среща с Над-
зорния съвет на
НЗОК, за да бъде из-
яснена настоящата
ситуацията. „За да
намалим рисковете и
да избегнем достига-
нето на неприятни
последици, както за

работещите в систе-
мата на здравеопаз-
ването, така и за па-
циентите”, обясни
председателят на
Съюза. В противен
случай, БЛС ще сезира
съда.

Ръководството на
БЛС алармира и за
друг предстоящ
проблем, свързан с
плащанията по бан-
ков път чрез систе-
мата за електронно
банково разплащане в
здравната система.
На базата на прие-
тия бюджет на НЗОК
за 2015 г. плащания-
та трябва да бъдат
в рамките на 267.7
млн.лв. на месец. В
свое писмо обаче, фи-
нансовият министър
Владислав Горанов
прогнозира, че пари-
те могат да нама-
леят с по 22.8 милио-
на на месец, считано
от юли, като така се
стигне до силно под-
ценени нива на пла-
щания за месеците
ноември и декември.
„Нашето мнение съв-
пада с това на минис-

Лекарският съюз настоява за спешна среща с НЗОК

тях е гарантирана са-
мо на хартия, а на
практика техните
права като пациенти
са силно ограничени и
дори погазени..У нас
липсва превенция и
адекватно прослед-
яване по време на бре-
менността, нивото
на информираност на
бременните е ниско,
определено има вакуум
в послеродовите гри-
жи както за майката,
така и за бебето, под-
черта Миглена Делче-
ва от Фондация „Ро-
дители за родители.“
По нейните думи, гра-
ничи с абсурд фак-
тът, че в първия ме-
сец след раждането е
предвидена само една
консултация с педиа-
тър и че родилката е
оставена без наблюде-
ние точно в най-риско-

вия период за появата
на следродилна депре-
сия – между втората
и осмата седмица след
раждането. Освен, че
са малко на брой и
краткотрайни, консул-
тациите в много слу-
чаи преминават на-
бързо, защото меди-
ците са принудени да
отделят повечето
време за попълване на
документацията, а не
за същински преглед,
посочиха участнички-
те в пресконферен-
цията. Тези празноти
в обслужването биха
могли да бъдат прео-
долени, ако се даде
възможност на аку-
шерки да поемат тази
дейност, смятат от
НПО.Според повече-
то представителки
на организациите
много остро стои

търа. Смятаме че по
този начин ще се
стигне до неразпла-
щане през декември
на отчетена в рам-
ките на определени-
те лимити дейност
в размер на около
110-115 млн.лв., кое-
то, в крайна сметка,
е намаляване на су-
мите, които дого-
ворните партньори

на НЗОК следва да
получават с около
10%”, разясни д-р
Грозев и напомни, че
в бюджета на касата
за 2015 г. вече има
заложени около 100
млн.лв. по-малко
спрямо миналата го-
дина. Това означава,
че дефицитът в края
на годината ще бъде
около 200 млн.лв.

Ръст от 10% в добива на полезни изкопае-
ми отчита минерално-суровинната индус-
трия в България на тържественото честване
на Деня на миньора. „Този факт е показате-
лен, защото е на нивата от добрите години
2005-2008 и е по-висок от останалите доби-
ви за последните 10 години“. Това заяви в
доклада си проф. д-р Лъчезар Цоцорков,
председател на Управителния съвет на Бъл-
гарска минно-геоложка компания, по вре-
ме на тържественото събрание, посветено
на Деня на миньора, което се проведе в хо-
тел Балкан, в София.

На тържеството по повод Празника на ми-
ньора присъстваха:  министърът на енерге-
тиката-Теменужка Петкова, представители
на националните работодателски и синди-
кални организации, областни управители,
кметове, представители на бранша, миньо-
ри-ветерани и студенти.

По време на тържественото честване,
Българската минно-геоложка камара раз-
даде своите годишни награди, за които се
състезаваха 36 номинации от 16 компании.
Сред наградените бяха:

х/ „Каолин” АД- отличена с три награди:
за безопасност, иновации и грижа за при-
родата;

х/  „Асарел-Медет” АД бе отличена с две
награди: за безопасност и за грижа за при-
родата

х/  Наградата за корпоративна социална
отговорност отиде при „Елаците-Мед“ АД
за реализацията на Програмата „Отговор-
ност към местните общности“ (след гласу-
ване по имейл на журналисти).

Минерално-суровинната индустрия гене-
рира 4% - 5% от БВП на страната. Това е
един от стълбовете на националната иконо-
мика.

На тържественото събрание беше подчер-
тано още, че състоянието на минерално-су-
ровинната индустрия у нас отчита и глобал-
ните тенденции и колебанията на пазарите.
Последните са свързани със забавянето на
китайската икономика, което води до на-
маляване на цените на металите на светов-
ните борси.

Камарата продължи да влага усилия за
приемане на Национална стратегия за раз-
витие на минерално-суровинната индустрия
на България. Очакванията са в скоро време
стратегическия документ да бъде приет от
Министерски съвет.

Приоритет пред бранша е решаване на
въпроса с кадрите и образованието. Извес-
тно е, че БМГК предложи Браншова систе-
ма за подготовка на кадри, с който да се
компенсира недостигът на обучени, мотиви-
рани и перспективни млади специалисти.
Първите пилотни проекти започват от есе-
нта на 2015 г.

Борбата с незаконния добив на полезни
изкопаеми достигна до етап предложение
до Министерски съвет за създаване на
междуведомствена работна група, включ-
ваща всички заинтересовани страни и ин-
ституции на национално и местно ниво. Ней-
ните основни задачи са координационна
роля между страните и оформяне на пакет
предложения за законодателни промени с
цел ликвидиране на незаконния добив. На
места незаконният добив на инертни и
скално-облицовъчни материали достига до
90%. За БМГК този процес трябва да се ин-
криминира. Незаконният добив е част от си-
вата икономика и носи редица щети за дър-
жавата и местните общности като неплаща-
не на данъци, неспазване на трудовото за-
конодателство, в т.ч. мерките за безопас-
ност и екологични щети.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 20 август 2015 г., брой 158/5765/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

КЪЩИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:

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

2. Център, ПИ-1903 м2, сменен статут

за производство и обсл. дейности - 45 555 евро

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

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

5. УПИ Изток -4 901 кв.м, на 3 ул.,

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, с тавански етаж - 140 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
5. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
3. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
4. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
5. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 7, ремонт - 29 000 лв.
7. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
8. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
9. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., за ремонт - 25 900 лв.
10. Изток ,ет. 6, ТЕЦ, тер., ремонт - 37 000 лв.
11. Изток, ет. 7, панел, ремонт - 31 000 лв.
12. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт - 20 500 лв.
13. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 27 000 лв.
14. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
15. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., по БДС - 43 000 лв.
5. Изток, ет. 3, 104 кв.м, панел - 39 000 лв.
6. Радомир, кв. Тракия, ет. 8 - 10 500 лв.

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

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

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

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/



Имоти, реклами 7Съперник 20 август 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Ид.ц., около Общината, ет. 1, ПВЦ, подобрения - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 5, ТЕЦ, 1 тер. - 28 300 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 19 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/5/, ТЕЦ, камина, климатик, ПВЦ - 38 000 евро
4. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 45 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, ТЕЦ, тер., тх. - 31 500 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 57 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
9. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
11. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
13. Двустаен, Пашов, ет. 2/8/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
14. Двустаен, Мошино, ет. 2/3/, тх., ТЕЦ, тер., ПВЦ, подобрения - 48 000 лв.
15. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 лв.
16. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
17. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведен, лукс - 300 лв.
3. Гарсониера, Център, ул. Кракра, ет. 4, тец, нап. обзав., добро състояние - 250 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 10, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен - 230 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
7. Тристаен, при Гаров район, 100 кв.м, напълно обз., лукс, климатик - 480 лв.
8. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 20 0000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

- 27 000 лв.

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

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

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237
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апартамент, Център, обзаве-
ден, непоследен етаж, 50 кв.м -
тел. 0898/459 455
Давам под наем складово

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

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

стаи всяка със собствен сани-
тарен възел - 0888/952 264
Давам под наем, охраняемо

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

помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гага-
рин 6, ул. Св. св. Кирил и Мето-
дий 61, 120 кв.м  - тел. 60 35 74

Астрея Човешки Ресурси тър-
си Кранист, Електрошлосер и
Механоинженер за гр. Перник.
За контакт 0885 667 764
Търся работа като фадромист

или мотокарист - тел.
0895768206
Фирма търси секретарка с

английски език и компютърни
умения на трудов договор зап-
лащане 500 лева. За повече
информация Г - н Георгиев те-
лефон 0888 459939
ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ

ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ наби-
ра мъже и жени до 55 год. ИЗИ-
СКВА СЕ: - Изработка на торти
и сандвичи; Подготовка на про-
дуктите; -Спазване висока хи-
гиена; -Наблюдение входен-из-
ходен поток на продукцията;-

навсякъде , стените тапети , в
кухнята има оставено място за
печка и съдомиялна . има два
климатика , в спалнята има ос-
тавено място за пералня и су-
шилня . има забележки по вън-
шния вид на обекта , но вътре
е ок . има решетки на прозор-
ците и метална врата . до пре-
ди 3 години е ползван като
търговски обект , преди 2 годи-
ни е правен ремонт и една го-
дина е ползван като апарта-
мент .среден апартамент , то-
пъл е през зимата , абонатната
е под апартамента . парното е
спряно , има топла вода . - тел.
0877/574 726; 0895/171 357
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина

чешма, панорама, слънчев,
ток, вода, на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/932
391
Продавам къща в с. Студена,

РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м,
цена по договаряне – тел.
0879/88 20 55
Продавам парцел УПИ, с. Ру-

дарци, 800 кв.м, равен, ограден
с разрешение за строеж, ток,
вода, канал, 42 000 лв. - тел.
0888/695 324
УПИ, Димова махала, 1 100

кв.м, разрешително за строеж,
с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв., про-
дажба или обезщетение – тел.
0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв.

ливади, ет. 4, ЕПК, преустр. в
Тристаен, усвоена тер., с алум.
дограма, теракот, с обзавежда-
не, 37 000 лв./без посредник/ -
тел. 0887/ 884 095; 0888/503
237

Давам под наем, едностаен

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам Sharan, Дизелов
Скоростна кутияРъчна, Пробег
14 2000 км, 2002г., Ван САМО
НА ЧАСТИ доставки с курер в
цялата страна ПРЕДЛАГАМЕ
МОНТАЖ И ГАРАНЦИЯ НА
ЧАСТИТЕ -тел 0876-293-111
Продава Мазда 323

1999г.160000 км. Газ/Бензин
Скорости Ръчни Купе Хечбек
Брой врати 2/3 Цвят Сив цена:
1790 лв. тел.0887 200 450
Продавам Опел Корса 1.4

бензин 94 г. 5 врати, всичко
платено, червен + летни гуми с
джанти комплект - тел. 0878/
203 792
Продавам  Фиат Темпра 95 г.

бензин комби 850  лв. - тел.
0896/456 733
Продавам  Опел Астра, 5 вра-

ти, нов внос, КЛТР, зимни гуми,
обслужен, коментар на място -
тел. 0888/476 600; 0898/724
428

Продавам място 1000 кв мет-
ра в землището на гр. Банкя-
София, с. Клисура, местността
"Мъртвака" в близост до място-
то има построени вили цена по
договаряне за повече инфор-
мация на тел.- 0887/298 797
Едвард Сакалян
Продавам Двустаен в Моши-

но, близо до всякакъв тран-
спорт, магазин за хр. стоки, ОУ,
ОДЗ, ДКЦ. Обзаведена кухня,
остъклена тераса, вътр. изола-
ция, непоследен етаж, тухла от
1984 год. Ипотека. Моля, без
агенти НИ! тел. - 087 850 8880
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешително
за търговска цел . 35 кв. м.
реални , 22 кв. м. хол , 9 кв. м.
спалня , 2 кв. м. тоалетна и 2 кв.
м. кухненски бокс . има и навес
за паркиране на кола - около
25 кв. м. подовете са теракот

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

разни

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

Не се изисква език;- Рабо-
та в екип, отговорност, дисцип-
линираност. ПРЕДЛАГА СЕ:-
Осигурени над 250 часа рабо-
та на месец на сменен режим;-
Официално споразумение за
легална работа и регистрация
в полицията;- О с и г у р е н а
безплатна квартира;- С о -
циални и здравни осигуровки,
след пробния период - един
месец;- 24 000 чешки кро-
ни (900 EURO) на месец;-М е -
сечно заплащане 10-то число;-
Всяка седмица аванс от 50 ев-
ро;- Безплатен превоз до ра-
ботния обект. За повече ин-
формация може да се обадите
от 9:00 до 18:00 на телефон :
0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Транспортна и туристическа

агенция търси шофьори за ав-
тобусен превоз с категория Д.
Автопарка на фирмата се нами-
ра в гр. Радомир - тел.
0885828498
Вестник „Съперник” търси

РЕКЛАМЕН АГЕНТ  с опит –
тел.0887/88 40 95; 0888/50 32
37
Кафе аперитив “Струма търси

барман/ка, за предпочитане
пенсионер/ка/ - тел. 0896/820
636

Доставям пернишки и бобов-
долски въглища на място. въг-
лищата са високо калорични и
са изчистени от пепел и кама-
ни и всякъкви блокуци. за пар-
но котели и печки цената е из-
годна и превоза е за наша
сметка. пернишки - 200лв бо-
бовдолски - 220лв това са це-
ните за Перник, София и София
област. тел. 0896273108
Доставям въглища собствен

транспорт из цялата страна
тел. 0896009744

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

(до винпром) 076/60 85 85

Рекламни табели бира
еротика мацки пиво ал-
кохол биричка наздра-
ве Guinness Gosser rock
рок тел. - 089 990 6470

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913
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Започна смяна на пломбите
на бензиноколонките

По разпореждане на
премиера Бойко Борисов,
започва смяна на пломбите на
измервателните уреди по
бензиностанциите, съобщиха от
Министерството на
икономиката.

По-рано днес министър-
председателят съобщи, че
проверка е установила, че има
бензиностанции, в които 40% от
горивото е терпентин, а се
слагало и сяра. Той
разпореди до събота всички
бензиноколонки да бъдат
препломбирани. 

Зам.-министър Даниела
Везиева издаде заповед, с
която се нарежда поставяне на
надлежни пломби на уредите,
съобщиха няколко часа по-

късно от ведомството. Подмяната ще бъде направена в резултат на извършените
проверки на горивата по бензиностанциите и констатираните нарушения при
поставените контролни пломби. 

Смяната ще бъде извършена от специалисти от Български институт по
метрология (БИМ), като ще бъде включен целият му наличен ресурс по утвърден
график, се казва още в съобщението.

По данни на финансовия министър Владислав Горанов до момента са 
запорирани около 100 000 литра дизел и около 60 000 литра бензин, “но това е
върхът на айсберга”, защото проверката не е обхванала всички бензиностанции.

Наличието на терпентин и други примеси в горивата е много опасно за автомобила
и кесията на крайния потребител, коментира междувременно пред  „Фокус”
Андрей Делчев - изпълнителен директор на Българската петролна и газова
асоциация. 

„От месеци наред апелираме, че се продават некачествени горива на пазара.
Радвам се, че премиерът заявява същата теза и приема държавни мерки на ниво
контрол за качеството на течните горива”, заяви още той. 

Делчев обясни, че, без значение дали горивото е с по-високо съдържание на
вода, сяра, терпентин, използвани масла или каквито и да било други съставки -
след като то излиза извън стандарта, качеството му се понижава. По думите му
това съсипва моторите на автомобилите, а повреди могат да се появят и в гумените
съединения. 

„Всякакви неща се добавят в горивата. Терпентинът е само едно от съединенията,
които се смесват, има и много други съставки, които влошават качеството. Въпрос
на изобретателност на алхимиците е. Идеята е като се сипе горивото, колата все
пак да тръгне и да върви поне 2-3 км, за да се отдалечи от обекта”, отбеляза
Делчев.

ПРОДЪЛЖАВА НА СТР. 10

Съдия осъден на 5 г. затвор
заради подкуп от подсъдим

Съдията от Окръжния съд във
Велико Търново Славчо Петков
трябва да лежи 5 години в затвор за
приет подкуп от 6000 лева,
постанови Софийският апелативен
съд.

Пред 2012 година Петков бе
осъден на 5 години затвор на първа
инстанция за рушвет, взет от
подсъдим, но после бе оправдан от
Софийския апелативен съд.
Причината бе, че СРС-тата по делото
са били разрешени незаконно от
съда, който би трябвало да го
направи, а от друг, и не могат да се
използват. 

Прокуратурата обаче протестира
оправдателната присъда
и Върховният касационен съд върна
делото с мотива, че тя е произнесена
неаргументирано. При новото разглеждане на делото друг състав на Апелативния
съд е преценил, че има достатъчно доказателства, извън СРС-та, които уличават
Петков в корупция.

Магистратът бе арестуван пред дома си във Велико Търново през октомври 2010
година, след като бил подслушван в продължение на няколко месеца. Тогава
разследващите откриха въпросните 6000 лева в белязани банкноти в джоб на
якето, с което бил облечен. 

Според прокуратурата сумата е била последна вноска от подкуп в размер на 25
000 лв., които съдията поискал от подсъдимия Емил Шопов-Шопа. Той дал рушвета
заради водено срещу него дело за кражбата на 10 тона нафта на стойност 20 000
лв през 2005 г. 

Делото е гледало на втора инстанция от Окръжния съд в Търново, а Петков бил
член на съдебния състав. Самият Шопов свидетелства, че съдията взел подкупа,
за да постанови “благоприятно” за него решение - да потвърди оправдателната му
присъда. Магистратът сам си поискал парите в казино във Велико Търново, където
често се засичал с Шопа, докато играят на ротативки. 

Съдията не отрича, че е взел парите, но твърди, че не са били подкуп, дал  назаем
на Шопа в казиното, а после той му ги върнал белязани. 

“Обжалвали сме осъдителното решение. Чака се насрочване на делото пред
Върховния касационен съд”, коментира адвокатът на Славчо Петков - Иво
Найденов, пред “Труд”. 

През юли за първи път у нас в затвора влезе магистрат. Бившият прокурор от
Районна прокуратура - Шумен Румен Пенев бе осъден на 3 години лишаване от
свобода за подкуп от 21 000 лева.

Сърбия ще пренасочва
бежанците и към България
Имигрантите от Близкия Из-

ток, които пристигат в Сърбия ще
бъдат пренасочвани към Бълга-
рия. Това каза сръбският минис-
тър на външните работи Ивица
Дачич.

“Сърбия няма да изгражда
нито стени по границата с Маке-
дония, нито пък временни лаге-
ри. Но, поради изграждането на
унгарската стена, бежанците от
Близкия изток ще бъдат прена-
сочвани към България и Хърва-
тия”, каза още Дачич пред в.
“Данас”, цитиран от БГНЕС.

Ще потеглят към България и
Хърватия, ако се стигне до по-
дълъг престой на бежанците в
Сърбия поради унгарската сте-
на, заяви Ивица Дачич. 

“Имигрантите знаят от къде да
минат, за да достигнат желаната цел. В крайна сметка това означава, че на Сърбия
няма да й се наложи изграждането на лагери за бежанци, защото след окончател-
ното затваряне на границата с Унгария не очакваме увеличаване на броя на ими-
грантите”, каза още сръбският министър, който бе дълги години дясната ръка на
сръбския диктатор Слободан Милошевич и говорител на неговата партия. 

От началото на годината, според официалните данни на властите в Белград, в
Сърбия са влезли около 80 000 души. 

Днес преди обяд сръбският премиер Александър Вучич каза, че ”всички бежан-
ци са добре дошли в Сърбия”. 

Той дори съобщи, че в ”Белград ще бъде построен временен лагер за бежанци”.
Кореспондентът на БГНЕС от Скопие уточнява, че само през последните два месе-
ца в Република Македония от Гърция са влезли над 40 000 души. Всички те присти-
гат на границата с Македония организирано с автобуси. 

Властите в Унгария в началото на месец юли взеха решение за изграждане на
стена по 175 км граница със Сърбия. Строителството трябва да приключи в края на
този месец. В началото на месец септември унгарската полиция ще изпрати няколко
хиляди полицаипо границата със Сърбия. 

МОСВ: Няма ГМО в България, пробите са отрицателни
Всички анализирани проби, които са събрани и анализирани през 2015 г., са

отрицателни за наличие на генно-модифицирани организми /ГМО/.
Това съобщиха за БТА експерти от Министерството на околната среда и водите

/МОСВ/, в отговор на запитване.  МОСВ осъществява контрол върху
освобождаването на ГМО в околната среда чрез 16-те Регионалните инспекции
по околната среда и водите /РИОСВ/ в страната. 

Освобождаването в околната среда включва полевите опити с ГМО, докато
отглеждането на ГМО с търговска цел, се счита за пускане на пазара и се
контролира от Министерството на земеделието и храните, подчертаха
експертите.

МОСВ не разполага с други данни за извършване на нерегламентирани
дейности, свързани с освобождаването на ГМО в околната среда, коментираха
от ековедомството. При откриване на ГМО незабавно се уведомява МОСВ,
поясниха експертите на екоинституцията. 

Растителните култури, от които се взимат проби, се определят в зависимост
от конкретния обект и полевите опити, провеждани на него към момента на
проверката.

В началото на всяка година РИОСВ изпращат в МОСВ подробни отчети за
извършената контролна дейност по освобождаване на ГМО в околната среда
за предходната година. 

На проверка подлежат научни институции, университети, опитни бази на
Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол, юридически и физически лица,
които извършват полеви изпитания с растения.

 Освен планови проверки, контрол може да се извършва и при получаване на
сигнали или когато има други основания да се счита, че се извършва
нерегламентирана дейност, свързана с освобождаването на ГМО в околната
среда, посочиха експертите на МОСВ. В тези случаи се извършват извънредни
проверки. Санкцията за освобождаване на ГМО в околната среда без
разрешение е 500 000 лева Имуществената санкция за освобождаване на ГМО
в околната среда без разрешение е 500 000 лв., е заложено в
законодателството. 

Ако освободеният ГМО, носи гени за устойчивост към антибиотици, санкцията
е 1 000 000 лева. 

При повторно констатирано нарушение, санкциите са в двоен размер,
уточниха експертите.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

Днес е точният съвпад на Слънцето с Уран във вашия
знак. Аспектът ни залива с творческо вдъхновение, носи
прозрение за бъдещето, за промените които предстоят и
които трябва да се направят. Ще ви хрумнат почти

гениални идеи. Една информация ще се окаже решаваща в личния ви и
професионален избор. До три дни може да разрешите проблем,
който отдавна ви мъчи.

Проблемът на деня е желанието да запазите
статуквото. Борите се с вятърните мелници на старите
идеи, продължавате да държите на неработещите
предложения и на дейности, които времето вече е

изхвърлило на боклука. Не е изключено да ви извадят от играта или
сами да се изолирате проявявайки ненужно упорство и неразбиране.
Колективната инициатива ще работи против вас.

Чудесен ден за представяне на нови идеи и нововъведения
в работата и производството. Участвайте в конкурси,
търсете нова работа. Хората с перспективни виждания ще
бъдат оценени и назначени. Енергийният ви потенциал

търси поле за изява. Денят е благоприятен за подписване на нови
договори и сключване на брак по любов. Печели този, който направи
оригинално предложение и даде нестандартно решение на
възложените задачи и проекти.

С лекота получавате някаква особена вътрешна свобода
и разкрепостеност. Печелят хората, умеещи да постъп-
ват нестандартно в ситуация, която изисква ново мнение
и решение. Не подкрепяйте бити каузи. Може да застане-
те зад кандидатура, която ще помогне да излезете на чел-

ни позиции в бизнеса и в обществото. Концентрирайте се над най-
важното и не се самозабравяйте, ако постигнете успех. Ще се
появят нови оратори в местата, където се събират повече хора.

Днешният ден освобождава опасни страсти и
неконтролируеми енергии. Вероятно е да се решите на
изненадващ ход, който ще обърка конкуренцията, но и
вашите позиции ще се разклатят. Прибързано напускате
работа или приемате ново предложение. Дълго сдържани

амбиции взимат връх и ви карат да постъпите революционно. Това е
един от дните.

Денят е благоприятен за нови начинания. И на
работното място ще успеете, ако направите
нововъведение. Предложете и нестандартна реклама,
която ще привлече нова група клиенти. Оставете
официалния тон, разкрепостете се, поговорете от

сърце и душа с тези, които са способни да ви подкрепят в
житейски и бизнес план. Хората с оригинално мислене и
напредничави идеи ще бъдат одобрени на конкурси.

Днес ще бъдете изпреварени от по-информираните или
от тези, които успешно прогнозират бъдещето
развитие на работното ви място. Научавате последни за
готвените рокади, а това, което предлагате като
вариант, се отхвърля. Дистанциите се увеличават. Не

позволявайте на емоцията да вземе превес над разума. Денят
провокира скандали и обрати, които може да ви откажат от
играта. Чувството за мярка ще ви помогне да преглътнете едно и
да предложите друго.

Това, което дълго е кипяло и вряло под повърхността,
днес ще избие, ще изкипи и ще донесе
предизвикателства, на които няма да знаете как да
реагирате. Трудно ще удържите емоцията, ще се
почувствате обидени, отхвърлени и ощетени, а това ще

ви накара да хапете и жилите наред. В такива моменти Скорпионът
забива жилото си и в себе си, вреди на имиджа и отношенията си с
любимите хора.

Ще имате ползи от свои и чужди инициативи.
Усещате накъде духа вятъра и правите изпреварващ
ход. Интуитивно напипвате верния път, ориентирате
се в една ситуация, в която почти няма външна
информация и извличате максимални облаги. Направете

предложение и очаквайте такова. Може да сключите изгоден
договор. Видимо и невидимо покровителство бди над вас, така че
както и да се развие една ситуация, ще извлечете ползи.

Не продължавайте да блъскате в стената. Денят дава
възможност да се излезе от задръстена ситуация чрез
оригинален подход и метод, който в момента е пред очите ви,
но някак не ви се иска да го видите. Внимателно преценете
всяка възможност. Колкото и да ви е нервно или тъжно,
постарайте се да изглеждате весели и доволни. В момента е

важно да объркате конкуренцията.

Ден на тежки битки между консервативното мислене и
прогреса. Ще се сблъскате челно с интересите на хора,
които не искат, не могат и не биха си позволили да загубят
и да се променят. Правите пробив и изявявате себе си, но
може и за пореден път може да ви откажат от играта.
Постъпете нестандартно в една ситуация, в която до

момента сте били лесно управляеми и прогнозируеми. Предлагат ви
нова работа, откачете се от старите нелоялни работодатели.

Днес се отваря третото око. Интуицията ви
набира скорост и до утре ще намерите решението на
стар проблем. Това, което не е могло да се превземе, е
по-добре да се заобиколи. Постъпете като реката,
заобиколете и оставете в плена на ревността и
разочарованието - тези, които са ви създавали

проблеми. И в професионален план ще направите ход, с който ще
привлечете вниманието на шефове и бизнес партньори.
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„Ëîêîòî” ñèãóðåí çà ìà÷à ñ „Ìèíüîð”
Срещата ще се играе на „Царско село”, а не в „Надежда”

Страницата подготви Яне Анестиев

Капитанът на противника
на „Миньор”:Ние гладуваме!
Капитанът на Локомотив (СФ) Васил Ве-

лев коментира пред “Канал 3” ситуацията в
клуба и проблемите на играчите.”Чакаме
обаждане от новия изпълнителен директор.
Аз научавам от медиите какво се случва с
Локомотив. В момента в отбора има 21 фут-
болисти, които са готови да играят за Локо-
мотив”, започна Велев.”В началото новите
собственици на отбора ми направиха добро
впечатление, когато обявиха, че Валерий
Дамянов ще бъде треньор, а Кристиян Доб-
рев спортен директор. В един момент стана
конфликт между собствениците и Добрев.
Новите шефове ни обещаха много неща, но
реално нямаше нищо. Само обещания, но
аз като отида в магазина не мога да си купя
нищо срещу обещания”, заяви капитанът
на Локомотив.”Започнаха да се случват
странни неща. Първо, нямахме екипи. Оти-
дохме на лагер и изиграхме три контроли.
Спечелихме и първия официален мач. Обе-
щаха ни  200 лева премия, която не плати-
ха. За мен това е много странно. След това
научихме и за конфликт между ръководс-
твото и феновете”, допълни Велев.”Трябва
да благодаря на майка ми. Тя и семейството
ме храниха вкъщи, докато не ми плащат.
Имам късмет, че съм от София. Всеки се
спасяваше, както може. Никой не е отишъл
в Локомотив за да стане богат, всички оти-
дохме заради емблемата”, сподели полуза-
щитникът.

“До момента никой не знае какво се случ-
ва в Локомотив. Доколкото разбрах ръко-
водството иска да се разбере с отбора и да
изчисти част от дължимите суми. Не под-
държам контакт с никой от отбора, дори с
Кристиян Добрев. Единствено с треньора
Валерий Дамянов се чуваме. Г-н Дамянов
направи страхотен колектив в Локомотив
за 15 дни. Той вярваше, че ще се случи не-
що позитивно с Локомотив, но беше излъ-
ган.”, коментира Велев.”Според мен, отбо-
рът трябва да се събере и да се разберем с
ръководството. Другият вариант е новите
собственици да намерят нови футболисти и
да ги картотекират вместо нас. Това е по-
дигравка и аномалия във футбола. Ако това
стане, старите футболисти няма да можем 
да играем до Нова година. За мен това е
убийство. Ако не играем до края на година-
та, ще ходим като клошари по улиците”, ка-
за още халфът. В момента нещата в Локо-
мотив въобще не са добре. Ние гладуваме”,
заяви още Велев.”Феновете на Локомотив
са малко, но много задружни. Те са готови
да подкрепят тима дори в окръжните групи.
В момента са обезверени, защото са излъ-
гани”, сподели футболистът.”Очаквам да се
случи нещо положително в този клуб. Мно-
го ми е тежко, защото съм свързан с Локо-
мотив”, завърши с надежда Велев.

Инфаркт удари
Трифон Иванов

Легендарният български защитник Три-
фон Иванов е получил инфаркт в понедел-
ник вечерта. Железният защитник бил
приет в болницата в Търново около 22 ч. с
жестоки болки в сърдечната област. Нап-
равена му е коронарография. Сложен му е
стент, тъй като имал запушване на дясната
коронарна артерия. Трифон е вече стаби-
лизиран и утре ще бъде изписан, казаха от
кардиологията на Търновската болница. ”-
Супер е, жив и здрав. Седнал е до мен в
момента и си говорим. Само му е поставен
стент”, каза по телефона приятелката му
Валя Панова пред столична медия. 

Трима пернишки
шахматисти са се за-
писали за участие в
14-ия шахматен мемо-
риал „Кесаревски”.
Турнирът ще се про-
веде в Слънчев бряг, а
стартът ще е на 5-
ти септември, фина-
лът е след седмица.
Ради Данов ще играе в
„А” турнира,в който
изобилстват гросмай-
стори и междунаров-
дни майстори, водач в
ранглистата е гм. Ва-
сил Спасов с ЕЛО над
2500. Йордан Николов
ще е в „Б” турнира, а
президентът на ШК
„Юрий Бендерев” ще е
в турнир „С”. Ооколо
150 шахматисти от
България, Украйна, Хо-

Трима перничани ще местят
на мемориала „Кесаревски”

Локомотив (София)
продължава участието
си в Югозападната “В”
група, обяви изпълни-
телният директор
Ивайло Аспарухов. Ти-
мът ще посрещне Ми-
ньор (Перник) в 3-ия
кръг на първенството
на терена на хотелски
комплекс “Царско село”,
а не на своя стадион в
Надежда. По-рано през
деня стана ясно, че бив-
шият шеф при Николай
Гигов - Иван Василев, ве-
че е направил постъпки

ЦСКА уволни половината треньори
Въпреки че ЦСКА започна сезона, проб-

лемите в тима продължават. Във вторник
са били уволнени четирима треньори. Това
са Христо Марашлиев, Иван Атанасов, Ро-
ман Костадинов, както и кондиционният
специалист Георги Иванов. Фрапиращо е
махането на Марашлиев. Бившият напада-
тел направи много силен състав от юноши-
те старша възраст, който стигна до полу-
финалите, където драматично загуби от
“Локо” (Сф).Новият собственик на “черве-
ните” Гриша Ганчев е разпоредил полови-
ната деца и юноши да бъдат махнати и
школата да действа по подобие на тази на
“Литекс” - с три до пет отбора и без под-
растващи групи. Идеята на Ганчев е да се
наблегне на качеството, а не на количес-
твото. Тази практика работи добре за град
като Ловеч, където децата не са много, но
за София и за един от най-популярните от-
бори у нас не е най-удачния вариант, ко-
ментираха в Борисовата градина притесне-
ни родители. От друга страна, докато клу-
бът е в аматьорската група няма нужда от
много детско-юношески тимове, защото
просто не участват в републиканските пър-
венства на подрастващите.

 Пресявката на младите таланти с черве-
ни фланелки бе ръководена лично от спор-
тния директор на ЦСКА Пламен Марков.
Бившият национален селекционер е нас-
тоял лично да се запознае с качествата на
децата и юношите, като за целта във втор-
ник привечер бяха организирани двус-
транни мачове на помощните игрища на
стадион “Българска армия”.

В сряда ЦСКА приема “София 2010” в
мач от турнира за купата на България от
18,30 ч.

л а н д и я , Г е р м а -
нея,Швейцария,Турция
, Англия и др. ще  взе-
мат участие в трите
турнира. Времето за
мислене на състеза-
тел е 90 минути плюс

още изпълнителният
директор.Попитан да-
ли е сигурен, че собс-
твениците на клуба Пе-
тър Касев и Кирил
Льосков ще осигурят
средства, Аспарухов ка-
за: “Финансиране има.
Просто двамата прези-
денти се изнервиха
много от цялата нега-
тивна вълна, която се
изля върху тях без
някаква видима и осно-
вателна причина след
има-няма и 1 месец в
клуба”, каза още той.

Така Локомотив чака
Миньор (Перник) с 3
точки - победа с 1:0 над
Балкан (Варвара) и слу-
жебно поражение от
Пирин (Гоце Делчев) в
неделя. По програма сре-
щата е на 23 август
(неделя) от 18.00 часа.

за регистриране на нов
клуб Локомотив (Со-
фия), който да започне
участие от четвърта
дивизия - Северна со-
фийска група. ”Днес
имахме дълги преговори
със собствениците на
клуба, парите за продъл-
жаване на работата са
осигурени. Имаме стар-
ши треньор, който е
много известно име,
бивш футболист на
клуба, но ще бъде об-
явен утре. Помощник-
треньор ще бъде Сте-

раха в първите два ма-
ча от новия сезон, са по-
канени да се върнат в
отбора. Със сигурност
обаче ще има и нови иг-
рачи, които може да се
присъединят. Най-ве-
роятно обаче заплати-
те ще бъдат редуцира-
ни, на всеки индивидуал-
но. Постепенно отбо-
рът трябва да се ста-
билизира и след това да
подготви почвата за
промоция в “Б” гру-
па.Финансирането е
осигурено. Ще направим
всичко възможно Локо-
мотив да го има и нека
някои хора да не
мислят, че те са еди-
нствените спасители.
Ще играем на Царско се-
ло, а не в Надежда пора-
ди пречки, които се
правят умишлено, каза

фан Трифонов-Санята,
който ще се занимава и
с вратарите. Трениров-
ките се подновяват в
четвъртък, коментира
още Аспарухов.Всички
футболисти, които иг-

30 секунди на ход. Ще
се играе всеки ден, по-
чивен ден няма, шах-
матистите ще из-
въртят девет кръга
по швейцарската сис-
тема.

Домакинстваме на финалната
четворка от “Гран при”

България спечели домакинство за финалната четворка на втора
дивизия в Световното Гран При за жените през 2016 година. Това
съобщи за официалния сайт на БФВ volleyball.bg президентът на
БФВ инж. Данчо Лазаров от Лозана, където вече втори ден продъл-
жава съвета на Международната федерация ФИВБ.Така след вче-
рашната новина, че мъжкият ни отбор ще играе в първа дивизия на
Световната лига, страната ни утвърди своите позиции в световния
волейбол, като взе домакинство за финалите на Гран При. Българ-
ският град-домакин засега не е определен, но много вероятно е то-
ва да бъде Варна.Припомняме, че България за втори път ще бъде
домакин на финална четворка, след като през 2014 година органи-
зирахме турнира в Самоков, а волейболистките на България спече-
лиха първо място и се изкачиха от трета във втора дивизия на над-
преварата.



Катастрофа на „Люлин”
Любомира ПЕЛОВА

Пътен инцидент е станал във вторник
вечерта на автомагистрала „Люлин”. При
ПТП-е пострадал перничанин. Инцидентът
е възникнал окоро 19,15 часа, между
първи и втори тунел на аутобана в посока
Софя. Лек автомобил «Сузуки Витара”
бил спрял принудително в крайна лява
лента. До него стоял водача му, 24-го-
дишният софиянец Х.В., когато в колата
му се ударил лек автомобил „Мицуби-
ши”, шофиран от перничанина Е.Г. на 46
години. Х.В. бил закаран в пернишката
МБАЛ „Рахила Ангелова”. Поелите го ле-
кари останали със съмнение за наран-
яване в таза на младежа. По негово же-
лание потърсил медицинска помощ в Со-
фия.

Двамата водачи били изпробвани за
употреба на алкохол, но тестовете се ока-
зали отрицателни.

Образувано е досъдебно производство
и работата по изясняване на обстоятелс-
твата около причините за ПТП-то и об-
стоятелствата около него продължава.
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За последните два месеца е реагирано на 358 сигнала

ВЕЧЕ ИМА НОВ ПУСКОВ
СРОК НА ПЛОЩАДА, ДАЖЕ
ДВА. ТАКА ЗА ПО-СИГУР-
НО. 15-ТИ септември ще бъде
емблематична дата не само с

откираване на новата учебна година, но и
с отварянето на новия пернишки площад.
Така ще бъдат облекчени първолаците и
техните родители да не бият обиколни мар-
шрути с букетите за даскалицата. Обаче
понеже нищо у нас не е последно, има
още един ориентир – 20-ти октомври. Мре-
ли, гинали до тая дата историята около
центъра на града трябва да е приключила
с пито и платено. Иначе ще се връща гол-
ямо ресто на Европа... Най-после има за
какво да се заяждаме. Чакаме 15-ти сеп-
тември и почваме. Като гледаме обаче до
първия площаден и учебен ден има-няма
три седмици, а дереджето не се вижда с
просто око да се променя съобразно дата-
та за рязане на лентата. Важното е да кипи
творчески труд и да продължават да се
налагат творчески глоби на изпълнителя, с
каквито вчера се похвали кметът. Чудна
работа – уж парите за площадът не стигат,
а непрекъснато Общината скубе от строи-
телите, та ги кара с още по-малко пари да
довършат започнатото. Ама нейсе – ние
ще чакаме на 15-ти септември с букет на
площада, па да видим кой ще се навие да
го вземе за извършената в срок работа...

ОКАЗВА СЕ, ЧЕ КИТАЙСКИТЕ МЕН-
ТЕТА НА СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИ
ФИРМИ ЗДРАВО ПРИСЪСТВАТ на на-
шия моден пазар. Вчера пернишки поли-
цаи пипнали в магазин за детски стоки в
квартал Изток голямо количество нерегла-
ментирана по закон маркова стока. Ама да
питаме ченгетата защо само тоя магазин
им легна на сърцето, та го компрометираха
толкова грозно. В Перник под път и над път
всичко е менте, цялата бутикова продук-
ция е маркова под прикритие. Че ако всич-
ко, на което пише световно известни фир-
мени знаци, е оригинал Перник ще излезе,
че води с две обиколки Париж, Лондон и
Милано, най-официалните фейшън столици
на света. Ама след тая полицейска акция
вече си знаем мястото – дълбока модна
провинция с МВР- фойеверки.

И още – изключи-
телно важно е да не се
допуска умишлено
опожаряване на сухи
треви, горимите от-
падъци по възмож-
ност да се изхвърлят
на сметища или други
определени за целта
места.

Пушачите пък
трябва да помнят, че
не бива да изхвърлят
незагасени цигари в
сухи

треви и полезащит-
ни пояси, а угарките и
клечките от кибрит
трябва да се угасят
напълно.

Не бива да се пали
огън в междублокови-
те пространства, къ-
дето са паркирани
много автомобили, в
близост до бензинос-
танции и газостан-
ции, складове за лесно-
запалими и горими ма-
териали. В дворовете
на жилища и вили пък
това може да става
само ако предварител-
но огнището е обезо-

Иззеха маркови детски дрешки
и обувки, продавани нелегално

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
Поддържането на

значително високи
температури през
последните дни съз-
дават предпоставки
за възникване на по-
жари в земеделските
земи и горските тери-
тории. При сухо вре-
ме изсъхналата рас-
тителност и сил-
ният вятър допри-
насят за бързото раз-
пространение на по-
жара с обхващане на
значителни площи с
горски фонд и трайни
насаждения, на вилни
и жилищни построй-
ки, алармират огне-
борците.

Само за последните
два месеца екипите на
пернишката РД „По-
жарна безопасност и
защита на население-
то” са реагирали на
358 сигнала за произ-
шествия, от които
197 са пожарите с на-

Германка кара пияна,
заби се в селска ограда
Любомира ПЕЛОВА

Поредните пияни
шофьори, както и во-
дач без книжка са пип-
нати от пернишки
служители на реда.
Срещу почерпените
са образувани неза-
бавно и бързо поли-
цейско производство,
водач без документ
за правоуправление
вече е с повдигнато
обвинение, съобщиха
от пресцентъра на
пернишката полиция.

Незабавното произ-
водство е образувано
срещу 52-годишна
германска гражданка
завчера, когато около
13 часа във Второ РУ
– Перник е бил пода-
ден сигнал за катас-
трофирал лек авто-
мобил „Мерцедес”. Во-
зилото се забило в ог-
рада на частен имот
в пернишкото село
Кралев дол. При про-

верката, извършена с
техническо средство
за алкохол, пристигна-
лите на мястото на
инцидента униформе-
ни установили, че да-
мата си е позволила
да седне зад волана
след солидна почерпка
– цели 2 промила от-
чел дрегерът. Взета й
е кръвна проба за хи-
мичен анализ. Герман-
ската гражданка е би-
ла задържана с поли-
цейска заповед за 24
часа.

15 минути след полу-
нощ вчера, в радомир-
ското село Извор е бил
проверен лек автомо-
бил „Пежо”, управл-
яван от 26-годишният
И.В. от съседното се-
ло Кленовик. При из-
пробването му за упо-
треба на алкохол с тех-
ническо средство са
отчетени 1, 41 проми-
ла. Взета му е кръвна

проба  и е започнато
бързо производство.

26-годишен жител на
Бобов дол пък е прив-
лечен като обвиняем
за управление на авто-
мобил без свидетелс-
тво за правоуправле-
ние. Нарушението на
нормативната уредба
е засечено на 14-ти ав-
густ, когато радомир-
ски пътни полицаи
проверили лек автомо-
бил «Фиат Пунто”, уп-
равляван от 26-годиш-
ният бобовдолчанин
А.Х. Органите на реда
установили, че мла-
дият мъж управлява
без книжка в едного-
дишния срок от нака-
занието му по адми-
нистративен ред за
същото наказание. За
подобно деяние НК
предвижда до 2 години
лишаване от свобода и
глоба от 100 до 300 ле-
ва.

пасено и има подгот-
вени подръчни средс-
тва за пожарогасене.
В никакъв случай не
бива да се пали огън в
близост до жилища-
та, стопанските пос-
тройки  и под клони-
те на дърветата.

Ако все пак булята
стане, при избухнал
пожар по най-бързия
начин трябва да се
звъни на телефон
112. Докато пристиг-
нат огнеборците
трябва да започне по-
тушаването на пла-
мъците с подръчни
средства. Наблюда-
вайте развитието на
пожара и не допускай-
те огъня да ви загра-
ди, за да имате осигу-
рен безопасен път за
напускане при усложн-
яване на обстановка-
та, окажете съдей-
ствие на специализи-
раните екипи за
своевременно пред-
вижване до мястото
на пожара, съветват
още специалистите.

Пернишки полицаи иззеха голямо коли-
чество дрехи и обувки на световно извес-
тни марки, нелегално продавани в търгов-
ската мрежа.

Акцията е проведена от служители на
сектор „Противодействие на икономическа-
та престъпност” при Перник. Спецполицаите
проверили магазин за детски стоки в пер-
нишкия квартал „Изток”, стопанисван от 44-
годишната Е.И. Там били намерени и иззети
голямо количество анцузи, панталони, те-
ниски и обувки, обозначени със знаци на
световно известни марки, продавани без
документи за произход и съгласие на при-
тежателя на марката.

Срещу търговката е започнато досъдебно
производство по чл. 172 „б” от НК. Законът
предвижда от 2 до 5 години лишаване от
свобода или глоба от 2 до 5 хиляди рева.

несени щети. За този
период са унищожени
520 декара иглолис-
тна гора, 4 декара ши-
роколистна гора и
370 бали с фураж. Ос-
новно причините за
възникналите пожари
са небрежност при бо-
равене с открит огъ-
н.

Абсолютно е забра-
нено  паленето  на
стърнища и расти-
телни отпадъци в зе-
меделските земи. Сан-
кциите са от 500 до
2000 лева.

За ограничаване на
пожарите в природа-
та, РД „Пожарна безо-
пасност и защита на
населението”-  Перник
призовава за спазване
на установените про-
тивопожарни прави-
ла.

При излети в гори-
те и местата за от-
дих паленето огън
трябва да става само

на определените, обо-
значени и обезопасени
места, а във ветрови-
то време паленето на
огън просто трябва
да бъде забравено.

Трябва да бъде съз-
дадена възможност
за своевременно по-
гасяване на огъня при
поява на силен вятър
и внезапно напускане
на мястото, да има
осигурени предвари-
телно подръчни
средства за пожарога-
сене - пръст, пясък,
съд с вода, тупалки
от зелени клони и др.

Не бива да се оста-
ва без наблюдение ог-
нище, деца не бива да
играят близо до огъ-
ня, с кибрит или дру-
ги запалителни мате-
риали, на открито не
бива да се изхвърлят
стъклени бутилки
или отпадъци, съвет-
ват още специалисти-
те.


