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1 Евро = 1.955 лв.

1 Долар = 1.738 лв.
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Проектът за ранно детско развитие в общината ще функционират от началото на ноември

Св. вмчк Евстатий
Плакида и

семейството му

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

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

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

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

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

Време за
разплата

Властта се похвали с широки пръсти. Тия
дни ще платим на Русия цели осемстотин
милиона за реакторите. Което беше казано
помеждудругото, сякаш става дума за
джобни пари, но подтекстът беше респек-
тиращ. Демек, замогнахме се яко, какви ти
пет лева, какви ти осемстотин милиона.
Плащаш и минаваш на следващата вълна.
После идва предуговаряне на лихвите и то-
ку – виж „Южен поток” кръшнал и през Бъл-
гария.

Дойде време за разплата с Русия. Видя се,
че на инат с Путин не се върви, затова ке-
ширане му е майката. Днес 800 милиона, ут-
ре руски газ в балканския хъб, а в други ден
вечна и нерушима дружба. Всички сме русо-
фили и затова си струва да платим това
удоволствие. Иначе ще си плащаме неудо-
волствието с не по-малки суми.

Е, сега русофобите ще изпаднат в лека
депресия, съчетана с медийна логорея и
пристъпи на политическа ярост, но едва ли
ще го направят за повече от тия пари. Це-
ната на дружбата вече е платена а с нея
тръгва и сезонът на разплатата. Нали е ка-
зано – чисти сметки, добри приятели. И
гьолът в Белене да стане паметник на
дружбата.

Валентин ВАРАДИНОВ

110 - 210

Туристическа агенция

ТОП-ОФЕРТА

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

постройка на 1 ет. - 35 000 евро

0896 788 784; 0888 50 32 37

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

БСП предлага Катя Паскалева за
почетен гражданин на Перник

Любомира ПЕЛОВА
Ръководството на Областния съвет на БСП в

Перник предлага голямата българска актриса
Катя Паскалева да бъде удостоена със званието
„Почетен гражданин на град Перник“, посмъртно.
Социалистите се аргументират с това, че родена-
та в Петрич българска актриса е израснала в
Перник, учила е тук и чрез своя безспорен та-
лант е заслужила това звание, макар и посмър-
тно.

Голямата звезда на българското кино в родена
на 18 септември 1947 г. в град Петрич, но е из-
раснала в Перник.  Била е част от драмсъстава на
сегашната ПМГ „Христо Смирненски“ в града. Ак-
трисата изпълнява главни роли в едни от най-оби-
чаните български филми – „Козият рог“, „Мат-
риархат“, „Вилна зона“ и много други.

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

ÒÎÍ È ÏÎËÎÂÈÍÀ Å ÄÎÁÈÂÚÒ
ÎÒ ÊÀÐÒÎÔÈÒÅ Â ÏÅÐÍÈØÊÎ

Решават съдбата на
общинските дружества

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник

e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Любомира ПЕЛОВА
Вчера кметът на об-

щина Перник Вяра Це-
ровска официално да-
де старт на нова со-
циална услуга, която
ще се реализира по
проект под надслов
„Услуги за ранно дет-
ско развитие в общи-
на Перник”. На презен-
тацията присъстваха
и зам.кметът Владис-
лав Караилиев и Денис-
лав Захариев, секре-
тарят на общината
Радослава Манова.
Проектът представи
ресорният зам.кмет

Йордан Павлов. Разра-
ботката е на стой-
ност 660  147 лв. с
продължителност 27
месеца и се осъщест-
вява с финансовата
подкрепа на Опера-
тивна програма „Раз-
витие на човешките
ресурси 2014-2020г.”,
съфинансирана от Ев-
ропейския социален
фонд на Европейския
съюз. Проектът
включва осъщест-
вяване на услугите
“Ранна интервенция
на уврежданията”, “И-
ндивидуална педагоги-

40 ÀÏÒÅ×ÊÈ ÐÀÇÄÀÄÎÕÀ
Â×ÅÐÀ ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐÈÒÅ

„ÌÈÍÜÎÐ”Î×ÀÊÂÀÍÎ ÏÎÁÅÄÈ
“×ÅÏÈÍÅÖ” ÂÚÂ ÂÅËÈÍÃÐÀÄ

Любомира ПЕЛОВА
Днес пернишките

минипарламентарис-
ти ще трябва да ре-
шат съдбата на об-
щинските търговски
дружества, повечето
от които са в повече
от окаяно състояние.
Общинските съвет-
ници ще обсъдят и
евентуално да прие-
мат или да от-
хвърлят оздравител-
ните програми на пет
от тях – „ДКЦ -1 Пер-
ник”, „Обреден дом”,
„Перник-инвест” „Ко-
муналстрой” и „Екот-
рол”. За „Медико-ден-

тален център 1”
трябва да се реши
предприемането на
действия за прекрат-
яване на дейността
му, ще трябва да бъде
взето решение и за
освобождаването на
ликвидатора на „Ме-
дико-техническа лабо-
ратория 1 – Перник”.
Ще трябва да бъдат
избрани ВрИД управи-
тели и контрольори
на търговските дру-
жества със сто про-
цента общинска собс-
твеност, чиито уп-
равленски договори са
изтекли.

Кметът на община-
та д-р Вяра Церовска
е внесла докладна, ка-
саеща погасителен
план за разсрочено
плащане на временен
безлихвен заем от ре-
публиканския бюджет
в размер на 3 милиона
лева, получен през ап-
рил миналата година.
Ще трябва да се обсъ-
ди и документът за
корекция на поимен-
ния списък на капита-
ловите разходи на об-
щината за 2016 годи-
на.

ческа подкрепа за деца
с увреждания”, “Пре-
доставяне  на  психо-
логическа  подкрепа  и
 консултиране на бъ-
дещи и настоящи ро-
дители за формиране
и развитие на роди-
телски умения”, “Се-
мейно консултиране и
подкрепа” и “Индиви-
дуална и групова рабо-
та с деца и родители,
включително с деца и
родители, които не са
от уязвими групи, с
цел посещаване на
детска градина”, “По-
дкрепа  за  осигурява-

На страница 2

На страница 3

Облачно,
слаб дъжд

не  на  здравна  детска
консултация и дейнос-
ти по превенция на за-
боляванията”, “Допъл-
нителна  педагогичес-
ка  подготовка  за по-

вишаване на училищ-
ната готовност на
децата за равен
старт в училище”.
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Общата цел на
проекта е да се пре-
достави подкрепа на
деца в ранна детска
възраст – от 0 до 7
години и техните се-
мейства, да се подоб-
ри достъпа ими до
здравна грижа и да се
повиши уч(илищната
готовност на децата
за включване в обра-
зователната систе-
ма. Проектът има за
цел и постигане на хо-
ризонталните прин-
ципи, заложени в ОП
„Развитие на човеш-
ките ресурси”  - прин-

ципът на равните
възможности, прин-
ципът на равенство
между мъжете и же-
ните и принципът на
устойчивото разви-
тие, посредством
осигуряване на равно 
участие на мъже и же-
ни, липса на дискрими-
нация, основана на
пол, раса, етническа
принадлежност или
социален произход и
др. Бенефициент на
проекта е община
Перник. Ще бъдат
разкрити 27 работни
места – на трудов и
граждански договор.
Неговото изпълнение

Дъбът от Насалевци в
“Дърво с корен 2016”
Виктория СТАНКОВА

10 дървета от облас-
тите Велико Търново,
Габрово, Добрич, Кюс-
тендил, Перник, Плов-
див, Силистра, Сливен,
София и Хасково се
борят за титлата “Дъ-
рво с корен 2016”. От
днес - 15 септември до
14 октомври 2016 г.,
включително, на офи-
циалния сайт на конкур-
са ще протече публич-
но онлайн гласуване,
което ще определи по-
бедителя в тазгодиш-
ната надпревара. Той
ще получи привилегия-
та да представи Бълга-
рия в международния
конкурс “Европейско
дърво на годината
2017” и в допълнение -
преглед от официалния
партньор на конкурса -
Асоциацията на арбо-
ристите в България,
които ще посочат мер-
ки за подобряване на
състоянието на дърво-
то.Претенденти за
титлата са:    Тенчовия-
т дъб от с. Бодрово,
обл. Хасково. Дъбът от
кв. “Речица”, гр. Сли-
вен.    Чинарите от ул.
„Симеон Велики”, гр. Си-
листра. Зимният дъб
от с. Голема Фуча, обл.

Кюстендил.   Благунът
от с. Пецовци, обл. Габ-
рово.    Горунът от с.
Голеш, Софийска об-
ласт.   Дъбът от с. На-
салевци, обл. Перник.
Дъбът от с. Балканци,
обл. Добрич.    Софора-
та от с. Труд, обл. Плов-
див. Дъбът от гр. Сви-
щов, обл. Велико Търно-
во. Гласуването за “Дъ-
рво с корен 2016” и “Ве-
ковните дървета го-
ворят 2016” се извър-
шва чрез посочване на
ел. поща и последващо
потвърждение на гласа
от връзката в получе-
ното писмо. От една
електронна поща може
да се гласува само вед-
нъж за “Дърво с корен
2016” и веднъж - за “Ве-
ковните дървета го-
ворят 2016”. Шест-
членното жури избра и
победителите в допъл-
нителните категории
“Млад природолюби-
тел” - за деца от 6 до 14
г. и “Изборът на експер-
тите” - за дървета, но-
минирани от професио-
налисти в сферата, ка-
то те ще бъдат обяве-
ни, заедно със спечели-
лите в онлайн гласува-
нето претенденти, по
време на церемонията

Полицията представя
европейска инициатива

Любомира ПЕЛОВА
На специална пресконференция днес в

Областната дирекция на МВР ще бъде
представена предстоящата полицейска
операция „EDWARD”  за „Европейски ден
без загинали на пътя – 21 септември 2016
г.”.

Операцията е посветена на Европейската
седмица за мобилност и идеята е да има
24-часово видео наблюдение, записващо в
реално време събитията, и „брояч” на деня,
като детайли от всички произшествия с
тежко ранени или с фатален край бъдат за-
писвани и предоставяни онлайн на общес-
твеността. Мотото на инициативата за Бъл-
гария е „Заедно за всеки един човешки
живот”.

Над 1 400 килограма е средният
добив  при картофите

Силвия ГРИГОРОВА
Близо половината от площите в областта,

засадени картофи са вече реколтирани, ин-
формираха от Областна дирекция „Земе-

делие” в Перник.
 Най-добра организация по прибирането

на картофите са създали стопаните от
Брезник. От засадените в общината 350
дка, към 15 септември е прибрана реколта-
та от 250 дка, което означава близо 75% от
засадените площи. От тях са получени 250
т  картофи при 1000 кг среден добив от де-
кар, който е най-ниския в региона за сега.

С бързи темпове върви изваждането на
картофите в Перник. От засадените в общи-
ната 120 дка вече са реколтирани 80 дка,
което ще рече близо 70% от засадените
площи. От тях са получени 128 т продукция
при 1 600 кг среде3н добив от декар.

Стопаните от Ковачевци ускориха из-
важдането на картофите и от засадените в
общината 220 дка вече са прибрали рекол-
тата от 150 дка, което е близо 080% от заса-
дените площи. От тях до сега те са получи-
ли 210 т картофи при 1 400 кг среден добив
от декар.

Земеделските производители от Радо-
мир също форсираха изваждането на кар-
тофите. Към 15 септември от засадените в
общината 1150 дка, е прибрана продукция-
та от над 770 дка, което означава около
70% от засадените площи. От тях те са по-
лучили 1155 т продукция при 1 500 кг сре-
ден добив от декар

Постепенно ускоряват темповете на из-
важдането на картофите и стопаните от Зе-
мен. От засадените в общината 350 дка, ве-
че е прибрана продукцията от 100 дка, кое-
то прави около 42% от засадените площи.
От тях са получени 130 т картофи при 1 300
кг среден добив от декар.

Сравнително по-бавно за сега върви при-
бирането на картофите в Трън. Стопаните от
общината засадиха тази годишна най-мно-
го площи с картофи- 1525 дка. От тях до се-
га е прибрана продукцията от 250 дка, кое-
то представлява около 18% от засадените
площи. От тях са получени 430 т продукция
при 1 720 кг среден добив от декар, който е
най-високия в областта за сега.

По информация на Областна дирекция
„Земеделие”, до момента от засадените
3 715 дка с картофи е прибрана реколтата
от 1 600 дка. От тях са получени 2 303 т про-
дукция при 1439 кг среден добив от декар.

 

по награждаване, която
ще се проведе на 25 ок-
томври в сградата на
Представителството
на Европейската коми-
сия в София.

Победителите в “Дъ-
рво с корен 2016” и до-
пълнителните катего-
рии ще получат още: но-
щувка за двама в ком-
плекс „Косовските къ-
щи”, с. Косово, общ. Асе-
новград, рафтинг прик-
лючение по р. Струма
от „Адвенчърнет”, вау-
чер за посещение в дет-
ски научен център „Му-
зейко”, абонамент за
National Geographic Бъл-
гария и абонамент за
NG Kids България.

От тази година има-
ме и приятно нововъве-
дение в конкурса - номи-
нации за забележителни
и любими дървета ще
се приемат целогодиш-
но, без прекъсване. В мо-
мента вече се приемат
номинации за следващо-
то издание на инициа-
тивата - “Дърво с ко-
рен 2017”. Както вина-
ги, той е отворен за
всички  – деца, възрас-
тни, учители, ученици,
институции, фирми,
организации или нефор-
мални групи от хора.

ще започне от 1 ноем-
ври.

Услугите ще бъдат

РЗИ приканва лекарите
да се включат в програма

за скрининг на рак
Силвия ГРИГОРОВА

Здравните зaвeдeния в Пepник имaт
възмoжнocт дa пpoвeдaт opгaнизиpaн
cкpининг нa oнкoлoгичнитe зaбoлявaния.
Pегионалната здравна инспекция e
yвeдoмила своевременно вcички бoлници
в oблacттa, cлeд пoлyчeнo пиcмo oт
Mиниcтepcтвoтo нa здpaвeoпaзвaнeтo зa
cтapтиpaнeто нa Haциoнaлнaтa
пpoгpaмa зa пpeвeнция нa xpoничнитe
нeзapaзни бoлecти 2014-2020 г.. „Става
въпрос за традиционните национални
програми, свързани с рака на маточната
шийка, на дебелото черво и други, които
Министерството на здравеопазването
стартира всяка година”, поясни д- Антоа-
нета Григорово-директор на РЗИ.

Cкpинингът e изгoтвeн нa бaзa
въвeдeния пилoтeн мoдeл зa изcлeдвaния
нa тpи видa paкoви зaбoлявaния в paмкитe
нa пpoeктa „CПPИ и ce пpeглeдaй“, peaли-
зиpaн c финaнcoвaтa пoдкpeпa нa
Oпepaтивнa пpoгpaмa „Paзвитиe нa
чoвeшкитe pecypcи” 2007 - 2013 г., cъфи-
нaнcиpaнa oт Eвpoпeйcкия coциaлeн фoнд,
cъoтвeтнитe мeдицинcки cтaндapти.

Дoгoвopитe зa cкpинингoвите пpeглeди
щe бъдaт cключeни c PЗИ – Пepник cъc
cpoк 31.12.2016 г. Cpoкът нa пoкaнитe зa
извъpшвaнeто нa изcлeдвaниятa e
30.11.2016 

предоставяни в пос-
троената и обзаведе-
на сграда по Проекта
за социално включва-
не в кв.”Тева”, в сгра-
дата на бившия Дом
за медико-социални
грижи за деца в Пер-
ник, в детски градини

от страница 1

и в родилното отде-
ление на МБАЛ „Рахила
Ангелова”. Част от
дейностите ще се
предоставят в домо-
вете на потребители-
те на услугата чрез
посещения на мобилен
екип от специалисти.
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Депутат от ДПС
проявява загриженост

за ромите в Перник
Виктория СТАНКОВА

Председателят на Парламентарната гру-
па на ДПС и председател на партия „Дром”
Илия Илиев се срещна с кмета на Перник
д-р Вяра Церовска, за да представи раз-
лични сигнали, свързани с ромската об-

щност в пернишките квартали – „Рудни-
чар”, „Хумни дол”, „Куциян” и „Васил Лев-
ски”. 

Един от основните проблеми бе свързан с
лошото състояние на  блоковете, стопанис-
вани от мини в ликвидация.  Той констатира
и проблем с адресните регистрации на ро-
ми, които обитават жилище, което по доку-
менти се води блъснато и в момента не мо-
гат да регистрират новороденото си дете.

„В блокове в „Куциян” и „Васил Левски”
няма вътрешни тоалетни, имат външни , но
канализацията им е запушена. Липсват и
кофи за боклук”, посочи още Илиев.

„Проблемите с ромската общност са из-
ключително много, те не са отсега. За нас е
изключително важно тези наши съгражда-
ни да с чувстват добре”, сподели Церовска
и посочи, че при извършена проверка пре-
ди време е било констатирано, че на един
адрес се настаняват страшно много хора -
без да живеят там.

Кметът  се ангажира да направи допълни-
телни срещи, за да види как стоят нещата и
от другата страна.

 „Ромите също трябва да работят затова  -
да имат добра хигиена, да имат добър бит и
да са социално активни. Община Перник  -
работи по-много програми, имаме специал-
но отношение към учителите и училищата, в
които имат деца с ромски произход. Из-
ключително важно е да работим всички
заедно, за да имат те по-добра култура на
живот, коментира още Церовска.

Тя сподели, че познава кварталите от го-
дини, ходила е на адреси и като лекар, и е
виждала ситуацията .

„Аз определено съм на позицията, че
трябва да се търси социална ангажираност
на тези хора. Първото нещо, което трябва
да се види е как са се настанили тези хора,
защото трябва да следваме правилата и
законността. Ще организирам проверка от
специална комисия, в която ще бъдат
включени представители на различни ин-
ституции и медиатори”, заключи Церовска.

Липсват учители по английски
Виктория СТАНКОВА

Липсват преподаватели по английски език в
българските училища. Тази негативна тенден-
ция отчете министърът на образованието Мег-
лена Кунева. Причината е, че с познанията си
по английски език младите хора си намират
по-високо платена работа в частния сектор и
работата като учител не е толкова търсена.

Работата като учител не е толкова привлека-
телна за специалисти с по-конвертируеми про-
фесии. Такива безспорно са и завършилите
филологии. Те могат да си работят от дома, ка-
то превеждат за някоя от многото преводачес-
ки агенции и по този начин да си изкарват пон-
якога два и дори три пъти повече от това, което
могат да припечелят като преподаватели в
средното училище, твърдят специалисти в
бранша.

40 àïòå÷êè ðàçäàäîõà â÷åðà Ðåôîðìàòîðèòå
Те съдържат 23 артикула от първа необходимост, които биха помогнали при спешен случай

форматорският блок,
свързана със сигур-
ността в малките на-
селени места. Именно
тогава лъснал и проб-
лемът с липсата на
достъп до лекарства.
Оказва се, че в места-
та, където живеят
повече възрастни и
трудноподвижни хо-
ра, проблемът със
снабдяването на ле-
карства е изключи-
телно тежък. Осигур-
яването им лежи вър-
ху плещите на лични-
те лекари и кметове-
те.

Р е ф о р м а т о р и т е
настояват за повече
внимание към малки-
те и отдалечените
населени места, а дър-
жавата трябва да на-
мери начин как да оси-
гури нормален дос-
тъп до медицинска
помощ и лекарства
навсякъде, където
живеят хора. От об-
що 5100 села в Бълга-
рия само в 160 има ап-
теки. В България има

Любомира ПЕЛОВА
40 аптечки на са-

мотно живеещи и со-
циално слаби пернича-
ни раздават вчера де-
путатите от Рефор-
маторския блок д-р
Валентин Павлов,
зам.-председателят
на 43 Народно събра-
ние Иван Иванов и
проф. Вили Лилков,
закривайки кампания-
та, обхванала четири
областти в страна-
та. На хората от най-
отдалечените села в
областта те ще ги
занесат лично. В ап-
течките има по 23 ар-
тикула от първа
необходимост за ме-
дицинска помощ. Кам-
панията, която за-
вършва в Перник, е

Виктория СТАНКОВА
Около 30 младежи се

включиха в тенис
турнира на корт, кой-
то организира ПП
АБВ в Перник. Победи-
тел в спортната над-
превара стана облас-
тният лидер на пар-
тията Петър Първа-
нов. Той си подели
първото място с
Ивайло Драгомиров.

Първанов благодари
на всички участници
в състезанието, кои-
то отделиха време, за
да се позабавляват с
нещо приятно и по-
лезно. Той сподели, че
е прекарал един прек-
расен ден с толкова
хубави хора около не-
го и каза, че очаква
още предизвикателс-
тва от младежката
структура на пар-
тията.

Второто място зас-
лужено заеха Андрей
Йорданов и Теди Ги-

30 младежи мериха сили в
тенис турнира на АБВ

дори общински цен-
трове, в които няма
аптеки, а в някои об-
ластни градове, ка-
къвто е Перник нап-
ример, няма и дено-
нощна аптека.

В същото време в
големите градове има
свръхнаситеност с
фармацевтични обе-
кти, а грижата за
здравето на хората се
е превърнала в търго-
вия и конкуренция
между големите вери-
ги аптеки, бяха кате-
горични вчера рефор-
маторите. Те вече
имали обещанието на
министър Москов, че
до края на годината
ще бъде внесен зако-
нопроект, с който ще
бъде изменен законът
за лекарствените
продукти и в който
ще бъдат предвидени
мерки за поетапното
решаване на пробле-
мите в селата, свър-
зани с осигуряването
на лекарства и меди-
каменти.

Решават съдбата на ...

Минипарламентът ще обсъди и продаж-
бата на общински имоти, промяна на прав-
ния статут на други, отдаване под наем по-
мещения и терени, както и на земеделски
земи. Не липсват и традиционните доклад-
ни, касаещи предоставяне на земеделски
земи на бивши собственици с признато
право на възстановяване в реално същес-
твуващи или възстановими граници. Гра-
доначалникът иска съгласието на минипар-
ламента и за включването на обект „Реха-
билитация и реконструкция на път Дивоти-
но –Люлин – Големо Бучино” като нов обе-
кт в Програмата за управление и разпо-
реждане с имотите – общинска собстве-
ност за 2016 година.

В дневния ред е включено и приемането
на наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.

Вяра Церовска е внесла и докладна от-
носно кандидатстване за финансиране
пред Министерството на младежта и спор-
та по наредба№2 за финансово подпомага-
не на строителството и ремонта на трениро-
въчна зала за футбол в част от спортен
комплекс „Миньор”.

Днес съветниците еще трябва да решат и
кои ще са новите почетни граждани на
Перник. Към двете предложени имена – на
Ваня Рошкова и Вадимир Стоянов вчера
социалистите добавиха още едно, което
вероятно ще предложат на заседанието на
ОбС – това на голямата българска актриса
Катя Паскалева.

гов. Техни подгласни-
ци станаха Кирил За-
фиров и Калоян Драго-
миров.

Участниците в
спортната битка
бяха разделени в 12
отбора, по 6 групи.

Призьорите в тур-
нира бяха удостоени с
бурни аплодисменти
от агитка, която наб-
людаваше състеза-
нието и реагираше
при всяка пропусната
точка. Освен това те
получиха и заслужени

Последен шанс за ВУЗ
Виктория СТАНКОВА 

До 21 септември 2016 г. е срокът за подаване на заявления  за уча-
стие в трето класиране на кандидатстуденти от българска народност
от всички страни. 

Кандидатите, които не са били допуснати до участие в първо и вто-
ро класиране поради непредставена диплома за средно образование
или друг задължителен документ, могат да участват в трето класира-
не, след като изпратят в МОН необходимите документи. 

Пълна информация за условията за участие в класирането и сво-
бодните места в специалностите във висшите училища, може да ви-
дите на сайта на МОН в рубриката „За българите зад граница“.

реализирана и в об-
ластите Монтана,
Видин и Велико Търно-
во, поясни д-р Пав-
лов, Той благодари на
колегите си, които са
включили в благород-
ната инициатива и
Перник. „Там, където
няма лекар, където
медицинската грижа е
труднодостъпна за
хората, тази аптечка
може да е от голяма
помощ” – каза още
пернишкият депу-
тат. „С нашата ини-
циатива заостряме
вниманието на Ми-
нистерството на
з д р а в е о п а з в а н е т о
към проблема. Държа-
вата трябва да влезе
в този пазар и с леки
регулативни мерки,

работейки заедно с
общините, фармацев-
тите и производите-
лите,  да осигури дос-
тъп до лекарства на
всеки български граж-
данин”, подчерта
проф. Лилков.

Инициативата е
продължение на дру-
га, която е подел Ре-

медали, които им връ-
чи зам.-председа-
телят на Младежката
структура на АБВ
Явор Давидков.

Давидков бе сред
главните организато-
ри на събитието и
благодари на всички,
които се отзоваха на
поканата му, за да из-
живеят тези хубави
емоции в неделния
ден.

Спортният ден за-
върши с малка почер-
пка!

от страница 1
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Това стана ясно на кръгла маса, организирана от КНСБ

Любомира ПЕЛОВА
По-голямата част

от мигрантите вече
не са семейства,
бягащи от Сирия и
Ирак, над 70 на сто
вече са млади мъже,
предимно от Афга-
нистан. Това съобщи
зам.-министърът на
вътрешните работи
Филип Гунев по вре-
ме на конференция
“Бежанската криза -
национални рискове,
регионални измере-
ния и мерки за овлад-
яването й”, органи-
зирана от КНСБ.

Той посочи, че гол-
яма част от тези хо-

то се прави за първи
път в Европа, изтък-
на той.

Предвижда се огра-
ничаване на движе-
нието на бежанците
само в определена зо-
на, а не както е сега -
в цялата страна,
съобщи пък предсе-
дателят на Държав-
ната агенция за бе-
жанците (ДАБ) Петя
Първанова . Това ще
стане с промяна в
Закона за убежище-
то и бежанците.

Само през юли та-
зи година е работе-
но по 144 случая с
непридружени деца
от различни страни,
като понякога слу-
чаите са много теж-
ки, обяви министъ-
рът на труда и со-
циалната политика
Зорница Русинова по
време на кръглата
маса. През август
случаите на неприд-
ружени деца са пет,
а през септември е
работено по нови
три.

Русинова очерта
трудностите пред
социалните работ-
ници и отделите за
закрила на детето -
установяване на са-
моличността на де-
цата и тяхната въз-

раст, липса на ин-
формация за здра-
вословното им със-
тояние, езиковата
бариера, липса на
кради.

От КНСБ пък зая-
виха, че напрежение-
то с бежанския по-
ток ескалира с всяка
изминала седмица и
настояха да се тър-
си баланс между пра-
вата на работещите
българи и мигранти-
те.

В петък вътреш-
ният министър Рум-
яна Бъчварова об-
яви, че след скандала
с обществената по-
ръчка за извозване
на мигранти, спече-
лена от фирма на ка-
налджия, е намерена
възможност “Гра-
нична полиция” сама
да превозва бежанци-
те с автобуси.

Междувременно Ев-
ропейската комисия
одобри искането на
България за спешна
помощ и отпусна
108 милиона евро за
управление на грани-
ците и справяне с бе-
жанския поток. Ос-
таналите 52 млн. от
поисканите 160 млн.
ще бъдат одобрени
през следващите
седмици.

От 1 януари в сила изменения в
Наредбата за лекарствата

МГЕРБ-Перник обявява
фотоконкурс и конкурс за есе

Любомира ПЕЛОВА
Тази година град Перник  чества  1000 го-

дини от историческия  подвиг на българския
болярин Кракра. Втората обсада на Перниш-
ката крепост е паметно събитие, което е в ос-
новата на развитието на нашия град и дава
повод за гордост и самочувствие, както  на
перничани, така и на целия български народ.
По повод юбилея МГЕРБ-Перник обявява
фотоконкурс и конкурс за есе  на тема „Хил-
ядолетен Перник- страховита крепост, ин-
дустриален център-моят град днес“.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОН-
КУРСА:

* Участниците трябва да са навършили 18
години;

* Допустими за участие са пейзажни, ре-
портажни, исторически и въздушни фотогра-
фии;

* Снимката трябва да бъде с високо качес-
тво и с резолюция не по-малка от 2992х2000
пиксела;

* НЕ се допускат за участие в конкурса
портретни снимки;

* Задължително условие е снимките да бъ-
дат АВТОРСКИ и да бъдат публикувани от
личен профил в социалната мрежа Фейсбук;

* Организаторът на конкурса си запазва
правото да премахва и да не допуска до уча-
стие снимки, които не отговарят на посочени-
те критерии или  имат клеветническо, нецен-
зурно, заплашително, оскърбително, неза-
конно съдържание;.

* Организаторът няма задължението да
осъществява кореспонденция, свързана с
непечелившите участници.

* Съгласно действащото законодателство,
Организаторът има право да оповести пуб-
лично имената на наградените участници и
тяхната награда от конкурса. Обявяването
на спечелилите участниците се извършва по
начин, недопускащ разкриването на лични
данни, с изключение на  име и фамилия.

* Желаещите да се включат в надпревара-
та могат качват фотографиите на Фейсбук
страницата https://www.facebook.com/
mgerb.pernik.konkurs/ в срок до 24 часа на 10
октомври 2016 г.  Всички снимки, които отго-
варят на поставените критерии ще бъдат оце-
нявани на база най-много събрани гласове в
приложението Фейсбук.

Гласуването приключва на 16.10. 2016 г.
Между 10.10 и 16.10.2016 г. може само да се
гласува.

Организаторът поема ангажимент да уве-
доми  публично и лично всеки един от трима-
та победители.

Авторите на трите най-харесвани фотос-
нимки ще бъдат обявени в навечерието на
Деня на град Перник-19 октомври. Трите най-
високо оценени фотографии ще бъдат изло-
жени пред централния офис на ПП ГЕРБ-
Перник, находящ се на ул. „Търговска“ 30.
Авторът на снимката, събрала най-много гла-
сове, ще бъде награден с ваучер в размер
на 100 лв.Наградата за второ място е калъф
за фотоапарат. Участникът, класирал се на
трeто място ще получи 32GB MicroSD карта
памет.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА
ЕСЕ:

* Участниците трябва да са навършили 18
години;

* Да бъде изпратен АВТОРСКИ текст, изра-
зен в есеистична форма;

* Участниците трябва да развият разсъж-
денията си в рамките на до 2 машинописни
страници, шрифт Times New Roman, размер
12 и разредка 1.5 реда;

* Текстът трябва да съдържа увод, изложе-
ние и заключение.

* Есетата трябва да съдържат трите имена,
възрастта и телефон за връзка на участника.

Всеки желаещ да се включи в конкурса, е
необходимо да изпрати своята разработка
като лично съобщение на Фейсбук страница-
та на МГЕРБ Перник - https://
www.facebook.com/MGERBPernik/ в срок до
24 ч. на 13 октомври. Участниците ще бъдат
оценявани от 5-членно жури. Победителите
ще бъдат обявени в навечерието на Деня
на град Перник-19 октомври. Трите най-ви-
соко оценени есета ще получат като награ-
да  класическо произведение  от  автора
Антон Дончев.

Силвия ГРИГОРОВА
Разпоредбите на чл.

5, ал. 5 и на чл. 8, ал. 5
от Наредбата за усло-
вията, правилата и
реда за регулиране и
регистриране на цени-
те налекарствените
продукти ще се прила-
гат от 1 януари 2017
г., реши правителс-
твото.

По силата на чл. 5,
ал. 5 от наредбата, за
лекарствените про-
дукти, включени в По-
зитивния лекарствен
списък, не може да се
начислявадоплащане
от пациента, по-висо-
ко от 60 на сто върху
стойността на опа-
ковка, изчислена на ба-
за референтна стой-
ност на лекарстве-
нияпродукт, който е
с най-ниската стой-
ност за дефинирана
дневна доза/терапев-
тичен курс, определе-
на по реда на наредба-
та приотпускането
им в аптека.

Съгласно чл. 8, ал. 5,
ако за лекарствен про-
дукт не може да бъ-
де намерена цена на

производител за съ-
щия лекарствен про-
дукт вреферентни-
те държави, заявена-
та цена на произво-
дител не може да бъ-
де по-висока от два
пъти цената на
производител на ле-
карствения продук-
т със същото между-
народно непатентно
наименование и ле-
карствена фор-
ма, който е с най-нис-
ката стойност за де-
финирана дневна до-
за/терапевтичен  -
курс.

Отлагането на те-
зи правила се налага,
тъй като анализира-
нето на предстоящи-
те промени показва
допълнителна необ-
ходимост от по-плав-
но адаптиране към
новите изисквания,
залегнали в наредба-
та, за да не се допус-
не възникването на
проблеми, които да
рефлектират небла-
гоприятно върху па-
циентите и достав-
чиците на лекарстве-
ни продукти. На след-

ЧЕЗ стартира 30 нови
инвестиционни обекта

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение България започва

реализацията на 30 нови обекта, чрез
които ще вложи близо 700 000 лева в
електроразпределителната мрежа на За-
падна България през септември. Близо
една трета от инвестициите, или 177 хил.
лева, ще бъдат заделени за присъедин-
яване на 222 нови клиенти.

В столицата ще бъде извършена ава-
рийна подмяна на два кабела средно
напрежение (10 kV) на обща стойност 69
хил. лева. В резултат на инвестицията
ще бъде подобрено електрозахранване-
то над 600 клиенти. В София през сеп-
тември ще бъдат инвестирани 

233 хил. лева.
Извън столицата ЧЕЗ Разпределение

България ще започне инвестиционни
проекти на обща стойност 646 хил. лева.
В област Враца ще бъде извършена ре-
конструкция на въздушен електропро-
вод 20 kV в Рашов дол, в който компа-
нията ще вложи 86 хил. лева. Друг еле-
ктропровод ще бъде ремонтиран в об-
ласт Монтана и ще бъдат подменени 4 км
проводник за сумата от 33 хил. лева.
Двете инвестиции ще повишат сигурнос-
тта на електрозахранването в двете об-
ласти.

От стъпването си на българския пазар
преди 11 години ЧЕЗ е инвестирала бли-
зо 943 млн. лв. в модернизиране и раз-
ширяване на мрежите, в подобряване на
обслужването и в производство. Само в
електроразпределителната мрежа са
вложени 845 млн. лева, като е подмене-
на една трета от нея и са присъединени
над 70 хиляди потребители.

 

ващо място е необхо-
дим и по-дълъг период
от време за приспо-
собяване регистрите
на Националния съ-
вет по цени и реим-
бурсиране на

лекарствените про-
дукти към новите
изисквания на наред-
бата. Необходимо е
по -продължително
технологично време,
за да бъде приспосо-
бен ефективно аптеч-
ният софтуер към
новите изисквания,
да бъдат предвидени -
контроли върху соф-
туера на Национална-
та здравноосигури-
телна каса с оглед
непротиворечиво от-
читане на лекарстве-
ните продукти. За о-
ператорите в здрав-
ната системата е
необходим и по-дълъг
период да реализират
по досегашния ред ле-
карствените продук-
ти, закупени по досе-
гашните правила за
формиране на размера
на доплащането им
от пациентите и на
техните цени.

ра са в юношеска
възраст, която оба-
че в Афганистан се
приема за реалистич-
на за пращането на
младия мъж на гур-
бет.

По думите му си-
туацията с бежан-
ската криза в Бълга-
рия е стабилна, не
ескалира, но профи-
лът на мигрантите
тази година е разли-
чен. Според Гунев по
въпроса какво се пра-
ви с нелегалните
мигранти все още
няма общ подход в
Европа. “Ако ние ут-
ре кажем, че афга-

нистанците нямат
право на бежански
статус, защото са
икономически миг-
ранти, нямаме ход на
европейско ниво. Ев-
ропа тепърва сключ-
ва споразумение с
Афганистан да мо-
гат принудително
тези хора да бъдат
връщани там”, под-
черта зам.-министъ-
рът. Филип Гунев
увери, че в момента
българската граница
се охранява много
по-добре от когато
и да е било. Многоп-
ластовият модел на
охрана е модел, кой-



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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

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

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

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

Рекламно  приложение

Вторник, 20 септември 2016 г., брой 178 /6033/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

089/5215 084

ПРОДАВА:

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

голямо мазе под целия апартамент - 25 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обзаведена, прекрасна панорама - 100 000 евро

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

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

14. Вила, Драгичево, вертикален близнак,

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

15. Вила, Дивотино, отремонтирана - 32 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

Тв. ливади, ет. 1, тх., пл.

- 25 000 лв.

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

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

Съдействие за жилищни кредити

0888/222 656

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

ПЕРНИШКИ
ИМОТИ-ЕЛИТ

Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

0896 788 784
0887/884 095
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ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

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

088/8215 130, 076/60 13 38

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид.ц., тав. ет., топла вода - 140 лв.
2. Гарсониера, Ц.,необзаведена, ЕПК, ет:1, бойлер - 200 лв.
3. Етаж от къща, Тева, за двама работещи - 150 лв.
4. Помещение, за бизнес, ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., 50 кв.м, ет. 2, тх. - 50 000 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
4. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
5. Изток, ет. 8, ТЕЦ - 25 500 лв.
6. Изток, ет:5, юг, ТЕЦ, по БДС - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, тер. - 24 800 лв.
8. Радомир, Гърляница, ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.
9. Радомир, ет. 2, подобрения - 13 900 лв.

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

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

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

/срещу Пожарната до ЕОДент/

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

ПРОДАВАМ:

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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

тел. 0896 788 784;
0887 884 095

ПРОДАВАМ:

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

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

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

ЗДРАВА КЪЩА, ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., СУТЕРЕН И ЕТАЖ, ЗП: 92 КВ.М., ДВОР 300 КВ.М., С ОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

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

ул.”Търговска” 42, ет.3

 /стария съд/

Тел.: 0898/945 694; 0988/969 992

Кантора за едвижими моти

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

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

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, двустаен,
Супер Център, ет:3,

подобрения, 62 000лв.

тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

център, напълно обзаведен - 250лв.

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

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

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

Купува УПИ, ул. Владайско
въстание, на ВГМ

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

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

2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

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

2. Мошино, ет. 2, ТЕЦ,

лукс ремонт, обз. - 22 000 евро

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., 2 ет.,

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

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

гараж, дв. 630 кв.м - 80 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

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

ново стройтелство, без
двор, но в съседство с

парково пространство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -

28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

 ПРОДАВА
ГАРСОНИЕРА,

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

 тел. 0896 778 784;
0887 884 095

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

1. Óêðàñà íà

ðåñòîðàíò

Òåë: 0894 855 050
óë. Êàðë Ìàðêñ-2/À

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

 2. Óêðàñà íà

àâòîìîáèë

3. Ï
ðàçíè÷íè

áóêåòè

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

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

Тел.:  0894 855 050

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

НАЦИОНАЛНИЯТ

СОТ

Проектиране,
доставка и

изграждане на
сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни

и телевизионни
системи.

Контрол на достъпа.
ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40;
888/29 29 62

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

SOS Детски

селища България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Място за

вашата

рекла
ма



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

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

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

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

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

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

Продавам Еднофамилна къща с три

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

Търся да закупя грамофон.Тел. 0896 720 024

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

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

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

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

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

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

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

работа

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

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

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

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

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

наем

имоти

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти
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автомобили

МЯСТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

Собственик
продава:

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

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

ЗАБАВНО И ИНТЕРЕСНО

разни

приема ученици
I -V клас за учебната

2016-2017 година

Тел. 0896 932 478

I-ВА ЧАСТНА ЗАНИМАЛНЯ
с ръководител Здравка Симеонова

ул. “Св.св. Кирил и Методий” 2

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

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

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

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

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

Открий разликите
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ОБЯВЛЕНИЕ
Община Перник, пл. „Св.Иван Рилски” № 1А, на основание чл. 14

от НПКДС и
Заповед № 1982/15.09.2016 г. на кмета на Община Перник

   ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността Началник на отдел “Инвестиции, екология и

озеленяване”.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в

нормативните актове за заемане на длъжността са:
-  образование висше ;
-  степен на образование – бакалавър;
-  професионален опит  - 4 години;
-  ранг III младши;
3. Начинът за провеждане на конкурса е защита на концепция

на тема “Визия за работа и развитие на отдел “Инвестиции,
екология и озеленяване” за периода 2017 - 2018 г. и интервю.

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да
представят за  участие в конкурса са:

- заявление по образец Приложение № 2 към чл.17,ал.1от НПКДС;
- декларация по образец по чл.17/2/ от НПКДС;
- копия от документи за придобита образователно-

квалифакационна степен, допълнителна квалификация и
правоспособност, които се изискват за заемане на длъжността;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит;

5.  Документите по т. 4 да бъдат представени в десетдневен срок,
считано от датата на публикуване на обявлението за конкурса в
регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в
специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата
на Община Перник, в отдел “Управление на човешките ресурси и
деловодство”, партерен етаж на Община Перник, лично от
кандидата или чрез пълномощник с нотариално заверено
пълномощно.

6. Концепцията да се представи в деня на провеждане на
конкурса в 3 /три/ екземпляра до 5 /пет/ печатни страници.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се
обявят в Община Перник на партерния етаж, както и в сайта на
Общината.

8. Съгласно длъжностната характеристика основните
задължения са:

- Организира, съгласува, контролира и носи отговорност за
работата на служителите в отдел „ИЕО”.

- Участва в проучване, проектиране и съгласуване на проекти,
свързани с дейността на отдел „ИЕО”.

- Изготвя становища, програми, наредби, стратегии и други
документи, свързани с опазването на околната среда.

- Упражнява контрол и носи отговорност за състоянието на
околната среда, поддържането на чистотата на обществените
територии, експлоатацията и закриването на общински депа,
сметосъбирането и сметоизвозването, дейностите по осигуряване
на заетост на безработни и социално слаби лица, изграждането и
поддържането на общински озеленени площи.

- Оценява работата на служителите в отдела, прави предложения
за промяна в организацията на работа, в материалното
стимулиране и налагане на наказания, съгласно действащата
нормативна уредба.

9. Минималния размер на основната заплата за длъжността е 420
/четиристотин и двадесет/ лева.

 КМЕТ   /В.Церовска/

Защитата на акушерката биячка:
Травмите по бебето са родови

Адвокатът на акушерката Емилия Ковачева, обвинена в опит за
убийство на 4-дневно бебе, скандално обяви, че травмите по мал-
ката Никол били родови.

По думите на адвокат Владислав Янев това било описано в меди-
цинската документация, съобщиха Нова телевизия и БНР.

На 17 срещу 18 април м.г. през нощта Емилия Ковачева преби с
юмруци и шише и души 4-дневната Никол, защото плачела повече
от другите новородени в отделението и я изнервяла. Боят бе запи-
сан от видеокамерите в неонатологията на “Софиямед”.

Днешното поредно заседание по делото срещу Ковачева започ-
на с искания на адвоката ]• за отвод на прокурора по делото и на
съдебния състав. Исканията бяха отхвърлени, но това забави раз-
пита на призованите свидетели с повече от час.

Адвокат Янев изнесе изрезки от статии в медиите и заяви, че цел-
та им е била да очернят Ковачева и да предопределят развоя на
последвалото дело. В медиите имало много изказвания на проку-
рор Николай Христов.

Владислав Янев обвини прокуратурата, че е събирала само дока-
зателства за виновността, но не и за невиновността на Емилия Ко-
вачева, което трябва да прави по закон. Освен това доказателс-
твата били незаконно предадени на съда в кашони, а някои от пли-
ковете с доказателства дори били разкъсани. По думите му не било
установено дали записите от побоя са законни, или не. Освен това
прокуратурата не разкрила кой е изнесъл записите в интернет, не
направила нищо и за да спре излъчването на записите в медиите.

Според защитата в договора на акушерката е записано, че работ-
ното ]• време е 8 часа, а тя е била принудена да работи на 12-часо-
ви смени последователно.

Началникът на неонатологията в болница “Софиямед” Валери Не-
цов бе първият свидетел, който бе разпитан днес. Той е бил и сред
първите, гледали записите в нощта, в която пострада Никол. Гине-
кологът беше категоричен, че жената от записа, удряла и притис-
кала 4-дневното момиченце, е именно Емилия Ковачева.

Той е разпознал Ковачева и на записи от случаи на нейни де-
журства преди този на Никол, както и че заради побой на друго
детенце срещу Емилия Ковачева е започнало досъдебно произ-
водство в Софийска районна прокуратура. Има данни за още три
случая, в който тя е посягала на деца преди това да се случи с
Никол.

Д-р Нецов каза още, че вече се правят промени в графиците на
работа по желание на акушерките.

„Не съм се задълбочавал колко работи. Не знам Ковачева да е
имала и граждански договор”, допълни лекарят.

По думите му винаги има недостиг на персонал: „и сега ни лип-
сват , имало е извънредни часове - по 150 часа на година”.

„Персоналът понякога се натоварва в повече, в медицината сме-
ните са по 12 часа. Няма регламент в почивката на нощните смени
на акушерките, те си преценяват в зависимост от натовареността
си”, добави Нецов.

Адвокатът на Емилия Ковачева обвини и председателя на Софий-
ски градски съд Калоян Топалов, че вместо да вземе мерки срещу
съдия Владимир Астарджиев, сезирал адвокатската колегия за по-
ведението на защитника.

В това Янев вижда опит да бъде отстранен от процеса, а Емилия
Ковачева - да бъде лишена от защита.

Съдът за пореден път отхвърли исканията за отвод. Родители на
битата Никол не присъстваха на заседанието.

Есенно време през следващите дни
Времето се "обръща", през седмицата ще бъде хладно, на места

ще вали.
Днес ще има значителна облачност. Още преди обед над Северна

България ще започнат превалявания от дъжд, които до вечерта
ще обхващат и останалата част от страната. Температурите ще бъ-
дат от около 22, 23 градуса на север до 31 в крайните южни части
на Централна Южна България. Привечер вятърът ще се ориентира
от северозапад.

Утре ще бъде облачно, хладно и дъждовно. С прекъсвания ще пре-
валява над цялата страна, но валежите в повечето места няма да
бъдат значителни. Дневните температури ще са от 16 до 21, в край-
ните южни райони - до около 22 градуса. Минималните ще бъдат от
8 до 14 градуса. Ще духа умерен вятър от северозапад.

В сряда над североизточните райони все още е възможно да пре-
валява съвсем слабо. Над югозападната половина от страната ще
има разкъсана, временно намаляваща до незначителна облачност.
Вятърът ще бъде слаб, от север.

В четвъртък и петък ще бъде хладно, с температури от 16 до 22
градуса. Облачността ще бъде променлива, по-значителна през пър-
вия ден, когато все още на места ще превалява съвсем слабо. Ми-
нималните температури ще са от 6-7 до 12 градуса.

В събота ще има незначителна облачност, а дневните температу-
ри ще са от 19 до 24 градуса.

В неделя отново ще се усили северозападният вятър, облачнос-
тта ще се увеличи и на места ще превали. Температурите ще се по-
нижат.

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890
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Горанов: Цигарите ще поскъпнат с 10-15 ст.
От догодина цигарите ще поскъпнат между 10 и 15 стотинки,

съобщи финансовият министър Владислав Горанов.
Той обясни, че цигарите от средния ценови клас ще поскъп-

нат с около 0.15 лв., а по-високият с около 0.10 лв.
Горанов каза, че промяната на структурата на акциза се на-

лага заради "агресивно поведение" на един от пазарните уча-
стници, предадоха БНР и "Фокус". Това е чужда фирма, но Го-
ранов отказа да назове името ?.

На практика МФ връща стария начин на изчисляване на ак-
циза на цигарите.

Имах среща с търговците, като почти 90% от тях се обедини-
ха около идеята, че старият вариант на акцизите е бил по-до-
бър, каза Горанов.

Цигарите ще поскъпват устойчиво до началото на 2018 г.
Няма как да поевтинеят, тъй като общата акцизна ставка се
увеличава, допълни Горанов.

От 1 януари 2018 трябва да приложим минималната акцизна
ставка за ЕС, която е 90 евро на 1000 къса, поясни министъ-
рът.

С проект за промени в Закона за акцизите и данъчните скла-
дове (ЗАДС) МФ предлага специфичният акциз да бъде уве-
личен от 70 лв. на 101 лв. за 1000 къса. Едновременно с това
се изменя пропорционалният акциз поетапно за достигане на
минималните нива на облагане за ЕС до 1 януари 2018 г. (27
на сто от продажната цена за 2017 г. и 28 на сто от продажната
цена за 2018 г.)
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

Действайте активно във всяка възможна
посока. Ден на слънцето, в който е вероятно
духовно прозрение за пътя напред. Нищо важно
и отговорно да не се оставя за утрешния ден. В
следващите дни предстои слънчево
затъмнение, което болезнено ще засегне
мъжкото начало и хората на високи позиции.

Работете самостоятелно и не се
разпилявайте. Денят е благоприятен за
отваряне на заведение и търговски обект. Време
е да прережете лентата, да задвижите дейности
и работни проекти, от които ще очаквате
приходи и придобивки в бъдеще. Всяка инициатива
ще се отплаща във времето. Родените в

последната декада са в по-трудна позиция.

Действайте активно, подпишете нов договор, зад-
вижете нова дейност и работа, която ще даде зани-
мание и на други членове на семейството ви. Ден за
отваряне на собствен търговски обект. Всичко, кое-
то би дало възможност за самостоятелна печалба,
е добре да се подкрепи и стартира в днешния ден. За-

ложете здрава основа на предприетото.

Силен и успешен ден. Всичко предприето ще се
отплаща във времето. Сега е моментът да купи-
те жилище и да направите изгодна имотна сдел-
ка. На прага сте на ново делово сътрудничество.
Може да подпишете нов партньорски договор и да
влезете в нова среда, която в бъдеще ще осигури

работа и заетост на близките и децата.

Този ден ще ви даде повече посоки на избор, ще
отключи възможности за участие в престижни
делови и социални проекти. Проблемите ще са по-
вече за родените в последната декада. Не се напр-
ягайте прекалено, следете кръвното, търсете
начин да постигнете максималното, като изпол-
звате потенциала на близките. Ден за старт на

нов семеен бизнес, за покупка на жилище или магазин.

Задвижените инициативи в началото на ра-
ботното време ще донесат ползи и предимс-
тва. Всичко, което отлагате и протакате, има
тенденция да зацикли или съвсем да отпадне от
плановете ви в следващите дни. На всички нива
се препоръчва делова активност и натиск.

Чакайте предложения, нови договори за работа или имотна
придобивка. Ден с изключително хармонична и ведра
енергетика, която утре тотално ще се промени
към нещо зловредно и разрушително. Използвайте
всяка минута за уреждане на дейности и проекти,
от които ще имате полза в бъдеще. Всяка
инициатива ще носи късмет. Само който не опита,

Денят може да не започне по правилата, но със сигурност ще за-
върши по вашите. Не се отчайвайте от първите
неуспехи. Следобед в живота ви ще изгрее слънцето
на една нова надежда. Може да получите предложе-
ние за работа или изгодна сделка. Препоръчително е
да се отвори заведение или да се отдаде под наем.
Намирате начин да изкарвате повече пари и да обзе-
печите семейните изисквания и нужди.

Станете рано и действайте активно до обед. Всичко пред-
прието ще носи успехи и постижения, ще ви пома-
га да се внедрите в нова среда и на по-добро работ-
но място. Следобед навлизате в рисков и небла-
гоприятен период. До 20-и може да преживеете
значителни трусове и катаклизми. Може би пред-
приетото днес ще помогне да разрешите по-бързо
някои от тях и да излезете по лесно от кризата.

Ден с хармонична и ведра енергетика. Може да нап-
равите стъпка, която ще осмисли бъдещето и лич-
ните ви връзки, ще ви даде възможност да намерите
нова работа и да вървите нагоре в старата. Всичко
предприето ще носи ползи и придобивки, ще залага
благодатни основи на бъдещото ви развитие и ще
подпомага партньорските ви връзки.  реставрация

на имот.

Ден с много посоки и възможности на избор.
Активизирайте се, не оставайте безучастни към
новите предложения и възможности, които
съдбата ви предлага. Енергетиката е благодатна
и оздравяваща. Поне една неприятност ще остане
в миналото. Ще се радвате на успехи на

работното място и късмет в деловите връзки.

Навлизащата в Риби Луна среща Меркурий и
Нептун. Аспектът ви залива с творческо вдъхновение
и идеи, които е добре да реализирате по най-бързия
начин. Всяко ново начинание ще ви помогне да
излезете от кризата, да намерите подходяща работа
и да разрешите спорен въпрос. Денят е благоприятен
за отваряне на нови търговски обекти и стартиране

на нова дейност.
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„Ìèíüîð” î÷àêâàíî ïîáåäè „×åïèíåö”
Перничани вече мислят за дербито срещу „Славата”

Както се очакваше,
„Миньор” постигна
безапелационна победа
срещу пълния аутсай-
дер „Чепинец”(Веллин-
град). Перничани игра-
ха мача с уникален че-
рен екип, който е еди-
нствен в групата и
безспорно е много ори-
гинален. Противно на
всякакви очаквания за
доминация на гостите
още от самото начало
на мача ,нещата не се
развиха според очаква-
нията. Домакините
поведоха в 15-та ми-
нута на мача. Крис-
тиян Ковачев от „Че-
пинец” надбяга Ради
Митревски в преслед-
ването на една изри-

ТРЕТА ЛИГА

ЮГОЗАПАДНА ГРУПА

7-МИ КРЪГ

тана топка от страна
на футболистите на
„Чепинец” и вкара за
1:0. Домакините воде-
ха цели 13 минути,ко-
гато Даниел Гогов с
техничен удар изравни
резултата. Първото
полувреме приключи
при равенство в сили-
те на терена. Нещата
станаха ясни още в
първите минути на
втората част. Първо
Ризов още в 47-та ми-
нута закеце центри-
ране на Сидер Томов и
изведе  „Миньор” нап-
ред в резултата. След
десетина минути
Христо Петров вкара
за 1:3 и на практика
интригата в мачаТормозът над битата

журналистка продължава
Бургаската журналистка Стиляна Божида-

рова е подложена на непрестанен тормоз,
след като бе нападната и ритана в корема от
футболния фен Манол Петров.Инцидентът ста-
на преди 10 дни на стадион „Лазур”, .Стиляна е
с лека телесна повреда, травмите й отминават,
но след нападението бе подложена на невиж-
дан психически тормоз от фалшив фейсбук
профил, който не спира да сипе закани, вклю-
чително и заплахи за живота, по адрес на ре-
портера от сайта Бургас 24.„Ще ти се иска ни-
кога да не се беше занимавала с тези хора!
Ако Манол влезе в затвора, ти изграяш! Съд-
бата ти е да бъдеш много лошо измъчвана,
България ще ти се стори тясна!”, са само част
от бруталните заплахи по адрес на журналис-
тката, която е в тежка депресия след случило-
то се. Тя се страхува да излиза от дома си са-
ма. Взела си дълъг отпуск след инциден-
та.„Цялата информация е дадена на полицията
и прокуратурата. Вярвам, че те ще разберат
кой стои зад този профил. Аз имам своите по-
дозрения и съм ги казала на разследващия
полицай“, каза Стиляна.Тя благодари на всич-
ки, оказали й подкрепа в този момент – журна-
листи, футболни ръководители и фенове, прия-
тели.„Уважавам безкрайно много феновете на
"Нефтохимик". Знам, че клубът съществува за-
ради тяхната безрезервна подкрепа. Част от
тях ми се обадиха след инцидента, за което им
благодаря. Но за съжаление има и други, кои-
то само петнят името на клуба. Вярвам, че моят
нападател Манол ще си понесе цялата отговор-
ност за случилото се“, каза журналистката.Тя
съобщи, че паралелно с наказателния процес
ще заведе и граждански иск срещу бияча на
жени Манол Петров, който няма да е в малък
размер. Присъдените средства ще дари на
школата на "Нефтохимик".

В същото време репортерска проверка пока-
за, че името на фалшивия фейсбук Дейвид
Лейн никак не е случайно избрано. Дейвид
Лейн е американски неонацист, създател на
организацията на т. нар. „бели националисти” в
САЩ и един от лидерите на „Ку клукс клан” в
Денвър.На 22 септември 1983 г. Дейвид Лейн и
още осем души полагат основите на "Ордена"
- братство, което си поставя за цел „да избави
своите хора от евреите и да се бори до пълна
победа на арийската раса“. Лейн се прочува с
убийството на радиоводещия Алън Бърг, мно-
гократно заплашван от „Ордена“ заради изра-
зените в ефир мнения срещу възгледи им.

приключи.  В 71-та ми-
нута на мача Адриан
Олегов реализира дуз-
па за нарушение срещу
Георги  Ризов за край-
ното 1:4.

Състави: Чепинец:
Руневски, Р.Борисов,
Младенов, Пърчов,
Държанлиев, Колев,
Байрактаров, Монев (
46 Въргов), Христов,
Ковачев ( 46 Георгиев)

Миньор: Леонтиев,
Томов, Митревски( 65
Олегов), Киров, Вл.Го-
гов, Г.Василев, Д.Сте-
фанов(75  Балев), Д.Го-
гов( 68 Д.Йорданов),
Хр.Петров, Т.Павлов,
Ризов

Гл.съдия: Йото Гара-
бедов.

За първи път хокей на трева в Перник

За първи път в Перник се проведе републиканско по хокей на трева на открито в
кв. Изток . Състезанието е кръг от държавното първенството на Федерацията по хо-
кей на трева. В двубоите участваха пет клуба с по два отбора в две възрастови гру-
пи – момичета и момчета до 12 г и до 14 години.Шампион при децата до 12 години
стана отборът на СКХТ“Петър Берон“ от Пловдив, който надигра всички съперници.
Със сребро се окичиха спортистите от СКХТ“ Пловдив“, а бронз отвоюваха СКХТ “Ен
Джи Ес”-Перник

След доста оспорвани и интересни двубои при 14 –годишните първенец стана от-
борът на младите надежди от Перник– СКХТ “Ен Джи Ес”-Перник.На второ място се
класираха пловдивския СКХТ“Петър Берон“, а на трето място остана СКХТ”Тангра”
от Сърбия. Почти сигурно е,че пернишкият отбор се класира за финалите на държав-
ното първенство в курорта Албена, където за първите места ще спорят осем отбора.
Анкета сред треньори и мениджъри определи и няколко специални награди. Грамота
за най-добър вратар при 12 годишните взе Николай Колев,а отличието за голмай-
стор при 14 годишните отиде при Василена Стефанова.Най-добър състезател се ока-
за Гиоргия Гиоуванаки. Това са състезатели спечелили отличия от пернишкия клуб.
От останалите отбори бяха отличени: за най-добър вратар при 14 годишните – Влади-
мир Маринов от СКХТ“Петър Берон“ от Пловдив, а голмайстор при 12 годишните е
Митко Кожухаров от същия клуб. Деси Пеевска бе отличена за най-полезен състеза-
тел при 12 годишните от СКХТ“ Пловдив“.Купите и медалите бяха връчени при закри-
ването на турнира от кмета на кв.Изток Емил Костадинов. Той поздрави участниците
за спортсменската игра в двубоите и изрази задоволство от представянето на пер-
нишкия клуб, който грабна два трофея за първо и трето място. От своя страна СКХТ
“Ен Джи Ес”-Перник благодари за съдействието на кмета на кв.Изток и зам.-кмета на
Община Перник Денислав Захариев за съдействието при организиране и подготов-
ка на терена за провеждане на срещите.Клубът изказа специална благодарност и
на своя финансов благодетел Г-н Борис Христов, регионален директор на ВИП Се-
кюрити,който връчи индивидуалните призове.

Треньорът на "Марек"
подаде оставка

Отборът на Марек претърпя тежко дома-
кинско поражение в 7-ят кръг на Югоза-
падната трета лига. Дупничани загубиха с
0:4 от Чавдар Етрополе. След срещата
старши треньора Борис Кръстев подаде ос-
тавка . С него си тръгва и помощник тре-
ньора Светльо Георгиев. Заместник пред-
седателя на УС Васил Василев заяви след
час, че ръководството ще приеме оставки-
те. Утре ще стане ясно кой ще бъде новия
треньор. Иначе Марек тръгна добре в сре-
щата, но изпусна две положения за гол.
Гостите реализираха при първата по-добра
ситуация в 20-та минута, чрез Николай Бо-
тев. След като след почивката опита за
щурм на домакините бе прекършен с втори
гол на Ботев в 58-та минута. От тук до края
дупничани свалиха гарда и чрез Иванов в
65-та минута и отново Ботев в 72-та минута
гостите реализираха още два гола.

Чепинец – Миньор 1:4
Велбъжд – Хебър 3:1
Свобода – Ботев 1:3
Сливн.герой – Рилски сп.  3:0
Германея – Беласица  0:1
Вихрен – Пирин(ГД)  0:3
Стр.слава – Пирин(Рз)  4:0
Балкан – Септември  1:4
Марек – Чавдар  0:4

Класиране:
1.Стр.слава 24:4       19 т.
2.Миньор 17:7       19
3.Сливн.герой 12:2       15
4.Беласица 15:7       15
5.Пирин(ГД) 13:4 14
6.Септември 15:9       14
7.Ботев 13:10     13
8.Чавдар 16:10    10
9.Велбъжд  9:12       9
10.Хебър 10:11     8
11.Рилски сп. 8:11       8
12.Германея 15:11     7
13.Пирин(Рз) 4:13       7
14.Свобода 6:15       7
15.Марек 6:14       6
16.Балкан 10:15     4
17.Вихрен 2:13       3
18.Чепинец 8:25       4
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АПРОПОЗапали се неизправна кола
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил „Фолксваген голф” е
горял в Перник в празничната събота. Пла-
мъците лумнали около 10, 45 ч., на улица
„Отец Паисий”.

Неприятният инцидент се дължи на тех-
ническа неизправност на возирото, поя-
сниха от полицията. От огъня е обгорял
двигателният отсег на леката кола, която е
собственост на перничанин. Автомобилът
като цяло е спасена от служители на РС
„Пожарна безопасност и защита на насе-
лението” – Перник. Няма пострадали хора.

Бързи производства за
трима пияни зад волана

Любомира ПЕЛОВА

Åâðîïåéñêè äåí áåç çàãèíàëè íà ïúòÿ
20 септември 2016 г.

Инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOL

ПЕРНИК СЕ ЗАФОРМЯ
КАТО ТВЪРДЕ ЛЮБОВ-
ЧИЙСКИ ГРАД. Нещо като
Верона от времето на Румео и

Жулиета. Стана една ли не мода повечето
кървави инцинденти в града да се свър-
зват със спор за жена или някаква любов-
на тръпка. Напоследък имаше няколко та-
кива, последната оня ден на начална спир-
ка. Това е неподозирана черта в характера
на традиционния перничанин, явно остана-
ла скрита досега зад винкелообразните
мъжествени подвизи. И ако профилът на
града ще се обогатява и развива, това е
посоката - любовта като двигател на прог-
реса и криминален фактор номер едно.
Което би трябвало да свети и като сигнал-
на лампа пред всеки начинаещ в любовта.
Една малка грешка и ще играе ножът. И
тук трябва да има разпределение на сфе-
рите на влияние, както при дилърите на
дрога. Който прескочи плета и се озове в
градината с чуждите булки - чака го вен-
дета. Ще рече някой - жестоко. Така е!
Времената се менят и любовта вече е удо-
волствие, за което плащаш скъпо. Точно
като Румео и Жулиета...

НАША СТУДЕНТКА НАПРАВИЛА
МАЗАЛО ОНАЯ ВЕЧЕР В БЛАГОЕВ-
ГРАД. Дамата доразнесла славата ни ка-
то емоционални натури, които не търпят
чуждо мнение. Защо не си е озаптила
нервите - полицията мълчи. Но бюлетинът
говори, че е потрошила няколко автомоби-
ла в студентския град, оставяйки след се-
бе си дълбокомисления въпрос защо. Най-
вероятно е имала проблеми с алкохола,
демек не може да носи, освен нея да я
носят. Възможна е и друга хипотеза - не
си е взела поправката в университета и е
решила да си отмъсти напосоки в тъмното.
Изключваме варианта да го е направила
от кеф, щото на днешно време кефлиите
не се изявяват, за да не им завиди някой.

УТРЕ ПОЛИЦИЯТА ЩЕ СЕ ОПИТА
ДА НАПРАВИ НЕВЪЗМОЖНОТО - да
отчете ден без жертви по пътищата. Само
една бегла справка със статистиката от то-
ва лято ще покаже, че полицейската зада-
ча е толкова амбициозна, та граничи с
фантастиката. Реалността е такава, че по-
голям смисъл би имала една акция за най-
малко пострадали в катастрофи. Освен
ако не се даде гласност на традиционите
автомобилни родеота, че да се приспособи
цифрата към желаното. Иначе катастрофи-
те и жертвите ежедневно се броят на пръс-
тите и на ръцете, и на краката.

Перничанка трошила
коли в Благоевград

Любомира ПЕЛОВА
21-годиш-

на перничан-
ка изпочупи-
ла стъклата
на на някол-
ко коли в
Благоевград
и се озовала
в тамошния
арест. Ван-
далщината е извършена в малките часове на
нощта в неделя. Младата жена е вилняла в
района на мaгaзин “Фaнтacтикo”, където e
yвpeдила cтъклo нa зaднa вpaтa нa лeк
aвтoмoбил „Фoлкcвaгeн Гoлф”, кaктo и
пpeднo пaнopaмнo cтъклo и cтъклo нa пpeднa
вpaтa нa лeк aвтoмoбил „Шeвpoлeт”. Поли-
цейски патрул oт cлyжитeли нa Първо район-
но управление в Блaгoeвгpaд установил са-
моличността на разбеснялата се дама и я
вкарал да се укроти в ареста за 24 часа.

Paбoтaтa пo cлyчaя пpoдължaвa.

не наполовина на жер-
твите на пътя в
сравнение с периода
до 2010 г. Уверени сме
в тях, убедени сме, че
усилията на прави-
телствата могат да
доведат до драстич-
но намаляване на заги-
налите и ранените.
Вярваме, че с индиви-
дуалния принос на
всеки един от нас ще
постигнем очаквания
голям резултат.

Без жертви на пътя
трябва да е нашата
цел всеки ден, не само
на 21 септември. Убе-
ден съм, че операция-
та EDWARD може да
има голям успех, неза-
висимо дали ще пос-
тигнем нулева смър-
тност в този ден,
тъй като инициати-
вата е достъпен на-
чин да повишим вни-
манието по темата. 

Всеки ден около 70
човека загиват, други
370 са ранените по
пътищата на Европа.

Нека всеки oт нас
да поеме личен анга-
жимент за безопасно
поведение, като си
припомни следните
правила и послания и
се подпише под тях -
www.tispol.org/еdward

На 21 септември

Любомира ПЕЛОВА
Първи Европейски

ден без загинали на
пътя се провежда на
територията на Ев-
ропа на 21 септември,
сряда. Инициативата
е подкрепена от евро-
пейския комисар по
транспорта Виолета
Булц, Европейския съ-
вет за безопасност
на транспорта и
службите на пътна
полиция на 30-те
страни-членки на TI-
SPOL, националните
правителства, об-
щинските и местни-
те власти, неправи-
телствени организа-
ции.

Това е поводът и за
специалното послание
на Ейдън Рийд, прези-
дент на TISPOL:

”В началото на десе-
тилетието постиг-
нахме значително ог-
раничаване на загина-
лите и тежко ранени-
те при пътни инци-
денти, но през послед-
ните две години тази
тенденция се проме-
ни. Особено важно е
отново да съсредото-
чим вниманието си
към усилията, необхо-
дими за постигане на
целите на Европа
2020 – намаляване по-

Драмата, завършила с
намушкване, заради жена

Любомира ПЕЛОВА
Служители от пернишкото Първо районно управление на полиция-

та изясняват случай на намушкване с нож.
Инцидентът е станал около 16 часа в неделя, на ул. „Железничар-

ска”, в района на Начална спирка. Там възникнал скандал между
двама мъже. При разигралата се впоследствие свада бил намуш-
кан с нож в областта на гърдите 28-годишен жител на  областния
град. Пострадалият веднага бил закаран в МБАЛ „Рахила Ангело-
ва”, където му е оказана първа помощ и оставен за лечение.

Реагиралите незабавно органи на реда успели да задържат на
място предполагаемият извършител - 25-годишният Б.К. и неговия
баща, мъж на 51 години. На двамата им е наложена полицейска
мярка за срок от 24 часа.

По първоначални данни спорът между мъжете възникнал заради
жена. Намерен и иззет е нож, с който се предполага, че е извърше-
но престъплението.

Започнато е досъдебно производство под ръководството на Ра-
йонна прокуратура – Перник и работата продължава.

Закопчаха младеж с дрога
Любомира ПЕЛОВА

Полицаи задържаха двама за
притежаване на наркотични ве-
щества.

В неделя служители на Първо
районно управление на МВР в
Перник извършили проверка на
двама младежи в Западния парк.
При вида на полицаите било из-
хвърлено найлоново пликче, съ-
държащо суха кафеникава лис-
тна маса. Полевият тест показал,
че става въпрос за марихуана.

Задържан за 24 часа с полицей-
ска мярка е 25-годишният перни-
чанин К.Ф. С 32-годишният И.С. били проведени процесуално-
следствени действия и е освободен.

Започнато е досъдебно производство и работата продължава.

всеки час ще следим
дали успяваме да из-
пълним своя ангажи-
мент.

Ако в тези 24 часа
успеем да постигнем
нула жертви на пътя,
ще можем и занапред.

Водачи и пешеходци,
помислете как шофи-
рате, как се движите
по пътя.

Помислете как да
намалите рисковете –
ползвайте предпазен
колан, шофирайте със
съобразена с пътни-
те условия скорост,
не употребявайте ал-
кохол или упойващи
вещества, не говоре-
те по телефона,  до-
като сте зад волана.

Помислете за близ-
ките и приятелите
си.

Намаляването на
жертвите и ранените
на пътя продължава
да е приоритет.

Ако всеки един от
нас поне с малко про-
мени поведението си
за повече сигурност
на пътя, заедно ще
спасим човешки жи-
вот и ще променим
съдби.

Подкрепата на все-
ки е решаваща” се каз-
ва още в посланието
на Ейдън Рийд.

Три бързи производства за шофиране
след употреба на алкохол са започнати
през почивните дни. На 17-ти септември,
около 2, 45 часа, на улица „Петко Караве-
лов” в областния град е бил проверен лек
автомобил „Мерцедес”, управляван от 23-
годишния жител на Батановци Д.О. При из-
пробването му с техническо средство за ал-
кохол били отчетени 1,30 промила. Взета му
е кръвна проба за химичен анализ и работа-
та продължава.

С 1,74 промила алкохол в кръвта е шофи-
рал автомобила си марка „Опел Вектра” 24-
госишният перничанин И.Н. Младежът бил
засечен на улица „Струма” в областния
град, около 5 часа сутринта в събота. Взета
му е кръвна проба за химичен анализ и бил
задържан за 24 часа с полицейска мярка.

Половин час по-късно същия ден, на над-
лез „Иван Вазов” в Перник е бил проверен
лек автомобил „Опел Тигра”, управляван от
29-годишният Е.С. от областния център. Ал-
кохолната му проба се оказала положител-
на – 1, 90 промила. Взета му е кръвна проба
за химичен анализ, той също е бил задър-
жан за 24 часа.


