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Започнато е досъдебно производство, прокуратурата работи по случая

Възвръщане
честните мощи на

св. ап.
Вартоломей.

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

Изток –
Запад

България се е разкрачила меж-
ду източната и западната си граница. Така
се е разкрачила, че й се губи центърът и мо-
же да се катурне с вдигнати крака.

От Запад напъва мощна бежанска вълна,
която засега минава почти по терлици пок-
рай западната ни граница, устремена към
истинския Запад. Бежанците засега катего-
рично отказват да минат през наша тери-
тория, а само ни плашат с похода си между
Македония и Сърбия, сякаш ни обиждат, че
не сме достойни за присъствието им, ма-
кар и временно.

На Изток е друга България. Летят натов-
ски самолети и хиликоптери, парашутисти
шарят небеко като в холивудски екшън,
върви мащабно военно учение, от което Ру-
сия трябва да трепери. Раздвоена между
западни страхове и източни изсилвания,
България не знае дали се намира на Изток
от рая, или на Запад от ада. Може и обрат-
ното!

Отново сме в традиционното си раз-
двоение – дали се плашим от гаргите, или
плашим гаргите? Между двата центъра на
напрежение, спокойно под чадъра си са се
излегнали политиците по курортите. Ама
тях какво ги бърка – те също са политичес-
ки бежанци, а доста от тях и парашутис-
ти, та са свикнали...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки поли-

цаи задържаха 73-
годишен мъж за из-
готвяне на неис-
тински докумен-
ти. Акцията е про-
ведена от служи-
тели на сектор
„ П р о т и в о д е й -
ствие на икономи-
ческата престъп-
ност” при ОДМВР
– Перник. Полицаи-
те претърсили
жилище, собстве-

ност на 73 – го-
дишният Г.П. В не-
го били намерени и
иззети два нева-
лидни печата на
фирми, с които
мъжът изготвял
неистински офи-
циални докумен-
ти, удостоверява-
щи осигурителен
стаж за получава-
не на пенсия. До
момента са наме-
рени множество
документи, пред-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

120 -300

Информационен всекидневник

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Жителите на 26

села в област Пер-
ник ще могат да
изберат сами
кмет на населено-
то място. Това
става възможно
след промени в За-
кона за админис-
т р а т и в н о - т е р и -
ториалното ус-
тройство, съоб-
щават от облас-
тната админис-
трация. Съгласно
разпоредбата ,  п -
ряк избор на кмет
ще има във всички
населени места с
население над 100
души с постоянен
адрес към деня на
обнародването на

26 села от Пернишка област ще
избират кметове на 25 октомври

указа на президен-
та за насрочване
датата на мес-
тния вота.На
предходните мес-
тни избори през
2011 година за кме-
тове на кметства
се гласуваше само
в населени места с
над 350 души.Съг-
ласно законовите
изменения, избори
за общински съвет-
ници и кметове на
25 октомври тази
година, ще се про-
ведат в следните
населени места:об-
щина Брезник – се-
ло Бегуновци, село
Велковци, Село Ги-
гинци, село Долна
секирна, село Коша-

рево, село Слаков-
ци;община Земен –
село Пещера;общи-
на Ковачевци – се-
ло Егълница, село
Калище, село Ло-
бош, село Сирищ-
ник;община Перник
– село Витановци,
село Лесковец, село
Селищен дол, село
Черна гора;община
Радомир – село Вла-
димир, село Горна
диканя, село Гълъб-
ник, село Дебели
лаг, село Кондоф-
рей, село Копаница,
село Кленовик, село
Прибой, село Ста-
ро село;община
Трън – село Туро-
ковци, село Фили-
повци.

СТР.11

СТР.2

СТР. 12
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ставени пред оси-
гурителната ин-
ституция. Г.П.,
които е бивш слу-
жител във въпрос-
ните учредения  е
бил задържан за
срок от 24 часа.

Започнато е до-
съдебно произ-
водство и работа-
та продължава
под ръководство-
то на Районна про-
куратура – Пер-
ник. 

Перничанин на съд за причиняване
на телесна повреда на длъжностно лице

Любомира ПЕЛОВА
Инцидентът е станал на 02 юли тази годи-

на, когато охранител на детско заведение в
пернишкия кв. „Хумни дол” изгонил някол-
ко деца от поверена му за охрана площад-
ка. Малко след това на място пристигнал
разярен мъж, който нападнал гарда и му на-
несъл побой.  Пристигналите на място поли-
цаи задържали 24-годишният А.Д., който
престоя за 24 часа в ареста. В рамките на
воденото досъдебно производство А.Д. е
привлечен като обвиняем и му е взета
мярка за неотклонение „подписка”. Законът
предвижда лишаване от свобода до една
година или пробация. 

Слънчево
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Зоя ИВАНОВА
8-годишният Вик-

тор Велинов е предло-
жен от Общинския
съвет в Трън за поче-
тен гражданин. 

За предложението на
местния парламент  с-
ъобщава Румяна Вик-
торова - председател
на комисията по обра-
зование и култура в
Общинския съвет в
Трън. Осемгодишното
момче стана интер-
нет-звезда само за
няколко часа покрай на-
ционалния ни празник
Трети март. Тогава   -
песента му „Откъсна-
тите цветя на Бълга-
рия” се превърна в
химн на емигрантски-
те деца по света.

Той е роден в Ню
Йорк, живее там, но
мечтата му е да се
върне в родния трън-
ски край на майка му. Да
довърши къщата, коя-
то дядо му е започнал,
но не е успял да довър-

ГЕРБ Перник чества 
рожден ден за осми път

ПП ГЕРБ – Перник кани всички
свои членове, привърженици и
симпатизанти на партията на тър-
жественото отбелязване на 8-та го-
дишнина от създаването на местна-
та структура. Събитието ще се про-
веде на 29.08.2015г. / събота/ на мал-
ката сцена в Централния градски
парк .

Началото ще бъде дадено точно в
14.30ч. с турнир по стрийт фитнес,
който ще се проведе на новата фит-
нес площадка на Алеята на спорта.
В 16.00ч. ще бъде дадено началото
на парти със забавления за деца,
които ще включват игри с анимато-
ри, фокуси, рисуване на лица, къто-
ве за оцветяване и арт ателиета. В
17.30 ч. ще започне празничен кон-
церт с участието на Маргарита Хра-
нова, Таня Дупаринова, Милена
Цветанова, Християн и Лиза, клуб
по народни танци гр. Земен, сурва-
карска група от гр.Ковачевци.

Двама задържани по
подозрение за грабеж

Любомира ПЕЛОВА
Инцидентът е станал на 23 август,

около 07, 00 часа, в центъра на об-
ластния град. Двама нахълтали в
жилището на 24-годишен пернича-
нин. Грабителите започнали да
чупят покъщнина и чрез използва-
не на сила и заплаха, отнели от по-
търпевшия личната му карта и пор-
тфейл със сумата от 28 лева. След
подадено оплакване в полицията
били проведени оперативно-издир-
вателни работи и белезниците
щракнали около китките на еве-
нтуалните извършители – младежи
на 22 и 23 години от гр. Перник. Мо-
тивите за случилото се са в процес
на установяване.

Започнато е досъдебно произ-
водство и работата продължава. 

Глоба за незаконен казан за ракия
Любомира ПЕЛОВА

Във Второ РУ – Перник бил пода-
ден сигнал, за незаконно изварява-
не на ракия в кв. „Църква”. На
място полицаи установили, че 68-
годишният Д.С. вари  ракия със са-
моделно направен казан, не регис-
триран по съответния ред. Уведоме-
ни били представители на Митница
София, които съставили акт за ад-
министративно нарушение.

ши.
„Много обичам да

съм с конете. Като по-
расна, ще живея в Трън.
Защото дядо ми почти
направи къща, но почи-
на преди да е напълно
завършена“, сподели
 Виктор в интервю за
националната телеви-
зия.

Преди година, след ка-
то разбрал, че ще пъ-
тува за България, той
съчинил „Откъснати-
те цветя на България“.
Песента е посветена
на всички български де-
ца, родени и растящи
извън България, които
носят българска кръв и
самосъзнание.

„Когато мама купи
билети за България, аз
бях толкова радостен,
че написах текста на
тази песен.Музиката
композирал сам, а за
текста помогнала май-
ка му. Тя е психолог по
образование и обича да
пише стихове. Макар и

Îñåìãîäèøíî õëàïå -ïî÷åòåí ãðàæäàíèí íà Òðúí?
Детето обра симпатиите с песента си “Откъснатите цветя на България”

28% ръст на желаещите да следват в чужбина

далече от родината, се-
мейство Велинови са
горди, че са българи.

„Разказвам на моите
приятели за България и
дори им давам уроци по
български.

Казах им, че ако един
ден дойдат в родината
ми, ще са много впечат-
лени“, уверява детето-

Виктория СТАНКОВА
С 28% са се увеличи-

ли българските сту-
денти, които искат
да продължат обра-
зованието си в чуж-
бина.  Това показват
данните на консул-
тантска агенция ЕД-
ЛАНТА. Според из-
следването, се запаз-
ва тенденцията за
траен интерес за об-
разование в чужбина,
основно в европей-
ските страни.Най –
популярната държа-
ва, в която младите
българи искат да кан-
дидатстват продъл-
жава да бъде Великоб-
ритания, обясни уп-
равителят на аге-
нцията Ели Тончева.
По думите й за това
има обясними причи-
ни - сред тях освен ан-
глийският език, кой-
то е най-разпростра-
неният чужд език за
българските канди-
дат-студенти е и та-
зи, че има най – гол-
ямо разнообразие от
програми, както за
бакалаври, така и за
магистри.Други по-
пулярни страни са

Германия, Дания, Хо-
ландия и може би след
тях Франция. В тази
консултантска аге-
нция имат кандидати
в Испания, Швейца-
рия, но там са доста
по-малко в сравнение
с тези, които канди-
датстват за Великоб-
ритания и Германия,
например. От няколко
години се наблюдава
различие в търсени-
те специалности от
младите българи. Така
докато преди 2-3 го-
дини доста хора са ис-
кали да учат специал-
ност, свързана с биз-
нес мениджмънт и
почти всеки трети
записвал такава спе-
циалност, в последни-
те 2 години прави
впечатление, че мла-
дежите търсят реа-
лизация в професия,
за която ще има тър-
сене в следващите по-
не 10 години. А това
са специалности,
свързани с компю-
търните науки, инже-
нерните науки, меди-
цинските науки, био-
технологии, екология,
психология.

Наред с това про-
дължава интересът
към традиционни спе-
циалности като пра-
во, медицина, архитек-
тура. “Има търсене
за много съвременни,
нови специалности,
които само до преди
няколко години бяха
непознати на нас.
Например game design
е много популярна
специалност сред мла-
дите българи. Това е
свързано с интереса
към компютърните
игри. Или пък компю-
търна анимация, коя-
то е дисциплина с
много голямо прило-
жение в бъдеще”, каза
специалистът. Тя по-
сочи, че и възможнос-
тите за финансиране
на обучение в чужби-
на са много добри и
човек трябва да ги
познава, за да може да
прецени дали те са
достъпни за него и
така да планира фи-
нансирането на бъде-
щото си образование.
Според Ели Тончева
висшето образование
в чужбина е все по-
достъпно за българи-
те – за хора, които
имат конкретен план
за бъдещето си и са
силно мотивирани. За
хора, които знаят как-
во искат, направили
са информиран избор
и са проучили точно
как да постигнат цел-
та си. “Мисля, че е
въпрос на личен ин-
формиран избор, въп-
рос на трудолюбие и
не на последно място

патриот.Кметът на
Трън Станислава Але-
ксиева се е свързала с
майката на момчето
Кристина Велинова,
която е емигрант в
САЩ от 2001 г. Вик-
тор е роден през 2006
г. в Бруклин. Баща му е
от руски произход.

При раждането си

момчето получава
трънската фамилия
на майка си по семей-
но споразумение, за-
щото фамилията на
баща му била непроиз-
носима за американци-
те. Велинови носят
името на прапрадядо-
то Велин, който бил
строител. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
„Топлофикация- Перник” АД  съоб-

щава,че поради възникнала авария на
магистрален топлопровод захранващ
Централна Градска Част се налага
прекратяване на топлоподаването
от 22 часа на 24.08.2015г. на следни-
те жилищни и обществени сгради:

5 Централна Градска Част
6 Кв.”Проучване”
7 Кв.”Димова махала”
8 Кв.”Хумни дол”
9 Кв.”Твърди ливади”
10 Работи се до отстраняване на

аварията и възстановяване на нор-
малното топлоподаване.

Ръководството на „Топлофикация-
Перник” АД   се извинява на гражда-
ните за причиненото неудобство.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009;
Факс: 076/ 588 008 
www.toplo-pernik.com;
e-mail: office@toplo-
pernik.com

зрялост. Защото, ко-
гато човек отиде в
чужбина той разчита
на собствените си си-
ли. Разбира се - финан-
совата помощ от ро-
дителите не може на-
пълно да се елиминира
в повечето случаи, но
образованието в чуж-
бина обогатява лич-
ността и я прави мно-
го по-отговорна и по-
самостоятелна”, каза
тя.

“Мисля, че ще ми да-
дат нещо повече като
знания, като цяло ще
разширят кръгозора
ми, ще общувам с хора
от различни държави
и мисля, че ще ми бъде
много полезно да пог-
ледна по един разли-
чен начин на света”,
така разсъждава Ми-
хаела Минтова, която
вече е приета и ще
учи във Великобрита-
ния. Тя е завършила
тази година Първа
английска гимназия и
признава, че при кан-
дидатстването се
колебаела между Ан-
глия и Германия, тъй
като вторият език,
който учи в училище
е немски. В Англия я
привлича студент-
ският заем, при кой-
то парите за следва-
не се отпускат от
държавата и условия-
та за връщане са дос-
та приемливи, но и ка-
то цяло държавата й
харесва. Момичето е
искало да учи бизнес
и там, където е прие-
та й харесва това, че
първата година да-

ват познания по
всичко в тази об-
ласт, а от втората
тя трябва да избере
към какво да се насо-
чи. През първата го-
дина от устройване-
то й в чуждата дър-
жава ще й помагат
родителите, но пла-
нира през втората
евентуално да си
търси работа. Михае-
ла не скри, че и при-
теснението и вълне-
нието се увеличават
с наближаване на да-
тата, както и че го
има и страхът. Тя до-
сега не се е отделяла
от родителите си, а
Лондон е доста голям
град, но там живее и
тяхна много близка
семейна приятелка, а
това смекчава при-
тесненията й. Тази
година, според Михае-
ла, около 1/3 от ней-
ния клас, а и от випус-
ка заминават да учат
в чужбина.

За да се запознаят
подробно с условия-
та, които предлагат
чужди университети,
да се срещнат с тях и
да зададат въпроси-
те си лично, бъдещи-
те кандидати могат
да направят това на
изложение Европейско
образование. То се ор-
ганизира от 7 години
и в София ще се про-
веде на 26 и 27 сеп-
тември, на 29 септем-
ври в Пловдив и на 30
септември в Бургас. В
него участват тази
година над 52 универ-
ситета от Европа.
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Регистрациите по настоящ адрес трябва да са преди 24 април 2015 г.

вот, а с Изборния ко-
декс от 2011 г. за мес-
тна власт могат да
гласуват избиратели-
те, които имат пос-
тоянен и временен ад-
рес в страната, като
временната регистра-
ция трябва да е до 6
месеца преди избор-

ния ден.   
За да може да се гла-

сува по настоящ ад-
рес, до 10 октомври
и з б и р а т е л и т е
трябва да подадат
заявление за вписване
в изборния списък в
съответната община
по временния адрес.
Гражданите на друга
държава от ЕС, които
искат да гласуват у
нас, трябва да пода-
дат заявление 14 сеп-
тември   

До 17 октомври из-
бирателите могат да
поискат отстранява-
не на непълноти и
грешки в избирател-
ните списъци с писме-
но заявление до кмета
на общината.   

Избирателите с
трайни увреждания
могат да заявят до 4
октомври желанието
си да гласуват с под-
вижна избирателна

Любомира ПЕЛОВА
До 18 часа на 9 сеп-

тември партиите и
коалициите ще могат
да се регистрират за
участие в изборите. 

Избирателите ще
могат да гласуват за
кмет и общински съ-
ветници в населено-

то място по настоя-
щия си адрес, ако са се
регистрирали там до
24 април 2015 г. вклю-
чително. Това реши
Централната избира-
телна комисия. Още
през 2007 г. беше въ-
ведена 6-месечна усе-
дналост за кметския

Затягат правилата за
провеждане на матурите

Виктория СТАНКОВА

Зоя ИВАНОВА
С 13 на сто се е уве-

личила събираемос-
тта на здравноосигу-
рителните вноски от
началото на годината.
Това съобщи министъ-
рът на здравеопазване-
то д-р Петър Москов

Утвърдиха бюлетината
за референдума

Любомира ПЕЛОВА

Повече здравни вноски

урна. Това става чрез
заявление по образец,
подписано саморъчно
и изпратено по поща-
та, факс или чрез еле-
ктронно заявление
през интернет стра-
ницата на общинска-
та администрация по
постоянния адрес или
по настоящия адрес,
когато е направено
искане  за вписване в
списъка за гласуване
по настоящия им ад-
рес. Тези, които не са
подали заявление за
разкриване на подвиж-
на избирателна урна,
могат да заявят до
19 октомври желание-
то си да гласуват в
подвижна урна, ако
такава е разкрита в
тяхната община.   

До 18 часа на 9 сеп-
тември партиите и
коалициите ще могат
да се регистрират за
участие в изборите. 

пред bTV.Ръстът на съ-
бираемостта се об-
яснява с реформите на
здравния министър,
които влизат в сила от
следващата година. То-
гава възстановяване-
то на здравни права ще
излиза в пъти по-скъпо.

В опит да спре търговията с верните отго-
вори на матурите, образователното минис-
терство изготви нормативни промени. Ве-
домството предлага директорите да сфор-
мират специални комисии в училищата, в
които да могат да участват и родители. Ко-
мисиите ще отварят секретните пликове и
ще разпределят материалите. Техен член
ще следи видеонаблюдението в залите в
реално време. „Това трябва да бъдат хора,
които да не са в конфликт на интереси с
цялостната организация, т.е. да нямат де-
ца, които са зрелостници”, посочи зам.-ми-
нистърът на образованието Ваня Кастрева.
В наредбата за провеждането на матурите
се предлагат изрични текстове, според
които зрелостник ще бъде отстраняван,
ако преписва от хартиен носител, от теле-
фон или от другарче. Също и ако изнася
извън залата изпитни материали. Освен то-
ва до приключване на изпитния ден квес-
торите няма да имат право да използват те-
лефон. В изпитния ден на територията на
училището ще се допускат само зрелос-
тниците и хората, ангажирани с организа-
цията. Предстои предложенията да се одо-
брят от Министерския съвет.

Лекарският съюз 
чака среща с НЗОК

Зоя ИВАНОВА 
Във връзка с възникнали поредица

проблеми по прилагане на НРД, с които
БЛС запозна обществеността и медиите
на  брифинг, председателят на съслов-
ната организация д-р В.Грозев изпрати
покана за среща до ръководството на
НЗОК, съобщават от пресцентъра на
съсловната организация. Целта е да се
обсъдят съответните спорни казуси и да
се намери решение, в съответствие с
нормативно заложените текстове в рам-
ковия договор. 

“По повод възникнали проблеми меж-
ду регионалните Ви структури и изпъл-
нители на медицинска помощ - договор-
ни партньори на НЗОК по прилагането
на НРД 2015 за медицински дейности,
предлагаме да бъде проведена работна
среща на 24.08.2015г. от 14.00 часа,
между оперативните ръководства на
БЛС и НЗОК, на която да бъдат обсъде-
ни следните проблеми: 

- приложението на разпоредбите на
ал. 5 от чл. 59Б от Закона за здравното
осигуряване; 

- прилагането на практика на указа-
нията Ви до директорите на РЗОК по
прилагане на ал.6 от чл.21 на Приложе-
ние 2Б от ПМС№57/2015г.; 

- промяна на критериите за предпис-
ване на скъпоструващи лекарствени
продукти за лечение на определени ви-
дове заболявания (напр: захарен диа-
бет тип 2)”, се казва в писмо на съслов-
ната организация до управителя на
НЗОК д-р Глинка Комитов. “На тази ра-
ботна среща предлагаме да ни запоз-
наете и с анализа, на базата на който е
взето решение за вътрешнокомпенси-
рани промени в бюджета на НЗОК за
здравноосигурителни плащания и да
обсъдим стартирането на преговорите
по НРД за медицински дейности за
2016 година. Предлагаме срещата да се
проведе в централата на БЛС”, завър-
шва писмото.

Централната избирателна комисия ут-
върди образеца на бюлетината за про-
веждане на национален референдум.

В лявата част на бюлетината е разпо-
ложен въпросът: „Подкрепяте ли да мо-
же да се гласува и дистанционно по
електронен път при провеждане на из-
борите и референдумите?”, а в дясната
част са възможните два отговора - „Да”
и „Не”.

Бюлетините за произвеждане на на-
ционално допитване са бели. То ще се
състои заедно с местния вот на 25 ок-
томври.

Цигарите поскъпват
от следващата година

Любомира ПЕЛОВА
С около 30 ст. на кутия ще поскъпнат

цигарите от началото на 2016г. Минимал-
ният налог ще се повиши от 148 лв. на
161 лв., според приетия в края на
2014г. график за достигане на минимал-
ните за ЕС нива на акцизите на цигари-
те. Като се прибави и ДДС, дължимите
налози за една кутия ще се увеличат с
над 30 ст. 

Министерство на финансите обсъжда
каква да е структурата на акциза, така
че да се запазят цените на ниския клас
цигари. Целта е да не се стимулира тър-
сенето на контрабандни цигари.

“Целта на разделяне-
то на пакетите и на но-
вия начин на финанси-
рането на лечебните
заведения и лекарс-
тва е да доплащаме
възможно по-малко,
ако сме изрядни плат-
ци”, посочи той.

Зоя ИВАНОВА
Системно и в цяла-

та страна все още се
отказва достъп до
следболнична помощ
на психичноболните.

 Именно тази по-
мощ обаче е от изклю-
чително важно значе-
ние, защото страна-
та ни е на последно
място в Евросъюза по
грижа за психично
болните пациенти,
коментира в студио-
то на България Он Ер
психиатърът д-р Вла-
димир Велинов.

Тази група хора има
нужда от лекар, кой-
то да им назначи лече-
нието и да оцени за-
боляването им, от ме-
дицинска сестра, от
терапевт. Ако няма
постоянно сътрудни-
чество между лекари,
пациенти и роднини-
те им, пациентът ос-
тава във вакуум и
състоянието му се
влошава, обяснява
специалистът. По ду-
мите в извънболнич-
ното обслужване па-
циентът ни не може
да разчита на нищо

Проблем е лекуването
на психичноболните

друго, освен на спе-
циалиста-психиатър,
при когото ходи вед-
нъж месечно, а той се
нуждае от ежедневно
обгрижване.

Като основен проб-
лем специалистът
очерта, че след като
приключат лечението
си, пациентите не са
осигурени и не могат
да продължат лече-
нието си, защото
нямат средства.Има
и други случаи, при
които пациентите са
опасни и съдът се
произнася за тяхното
лечение.

“Докато пациентът
е в болницата, държа-
вата го осигурява, но
след като излезе, той
не е осигурен и се по-
лучава един безсми-
селн парадокс. Пациен-
тът трябва да си ку-
пи сам медикаменти-
те за своята принуда,
наложена от съда.
Крайно време е минис-
терството на здра-
веопазването и право-
съдието да издадат
наредба за финансира-
нето на извънболнич-
ното принудително
лечение”, препоръча
експертът.
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Нарастват случаите на измами при сезонната работа в чужбина

щитават наетите се-
зонно работници, и ус-
пяват да убедят
гражданите, търсещи
работа, че за тях няма
рискове. Сред зачести-
лите случаи на тра-
фик с цел трудова ек-
сплоатация през пос-
ледните две години
най-много хора са ста-
нали жертва на тази
схема с обещания за
добре платена работа
в Германия, Белгия и
Чехия.

Предложенията на

фирмите са на пръв
поглед много добри -
висока надница, особе-
но спрямо български-
те условия, осигурена
храна и настаняване,
осем часов работен
ден и почивни дни. Ус-
ловията на предложе-
нията за работа оба-
че много често се раз-
минават с действи-
телността, когато
хората стигнат на но-
вото си работно
място. Оказват се
принудени да ра-
ботят и живеят в ми-
зерни условия, без ни-
какво или минимално
заплащане, далеч по-
малко от обещаното.

В повечето случаи
работодателите от-
немат документите
за самоличност под
някакъв претекст и
ги задържат при себе
си. Следват заплахи, че
ще ги обявят пред по-
лицията за нелегално
пребиваващи и неле-
гално работещи. Друг
начин на трудова ек-
сплоатация е на ра-
ботниците да им се
дава малка сума от из-

Силвия ГРИГОРОВА
От социалното ми-

нистерство апелират
сезонните работници
зад граница да проу-
чат внимателно къде,
при кого и при какви
условия ще се трудят

По време на летния
сезон нарастват слу-
чаите на измами при
сезонната работа в
чужбина. По този по-
вод Министерството
на труда и социална-
та политика апелира
за повишено внимание
при подбирането на
този вид заетост.

На първо място все-
ки български гражда-
нин, който иска да по-
лага сезонна заетост,
трябва да проучи вни-
мателно лицата, кои-
то предлагат работа
в чужбина. Фирмите,
които могат да извър-
шват посредническа
дейност или да оси-
гуряват временна зае-
тост се вписват в ре-
гистри на Агенцията
по заетостта, дос-
тъпния на интернет
страницата на инсти-
туцията. Проверявай-

те задължително дали
лицето, което ви
предлага работа, фи-
гурира в тези регис-
три. Посреднически-
те агенции не трябва
да вземат такси от
търсещите работа
лица за предлаганите
от тях посреднически
услуги. Заплащането
„на ръка” на частни
лица за намиране на ра-
бота, в почти всички
случаи, е свързано с
измама, при която
няма защита от дър-
жавите институции.

От социалното ве-
домство напомнят и
златното правило в
никакъв случай да не
предоставяте лични-
те си документи на
други лица.

В последните години
все повече фирми в по-
малките селища в Бъл-
гария наемат хора, с
обещание да ги коман-
дироват в чужбина за
сезонна или временна
работа. Така нелоялни-
те работодатели
прескачат регулатор-
ните механизми в
страната, които за-

работеното от тях,
като им се обещава из-
дължаване през след-
ващ период. Ситуа-
цията се повтаря
през следващата сед-
мица или месец и така
работодателят ста-
ва „длъжник на работ-
ника“ с хиляди евро и
той не може да си
тръгне, без да ги по-
лучи.

Търсещите работа в
чужбина не трябва да
се подвеждат по об-
яви, разлепени на ули-
цата, в които фигури-
ра единствено моби-
лен телефон, малко
име и примамливо ви-
соко заплащане. Не
трябва да бъдат под-
ценявани и предложе-
ния от познати и до-
ри приятели - подобни
предложения може да
са предпоставка човек
да попадне в тежка си-
туация извън страна-
та - без работа, без
документи за самолич-
ност, задлъжнял, в ус-
ловия на живот, близ-
ки до робските, и без
средства да се завър-
не в страната.

Събират картини за зоналната
изложба “Струма”

Виктория СТАНКОВА
За трети път след възстановяване-

то на традицията Зонална изложба
“Струма” ще събере картини на ху-
дожници от Перник, Благоевград и
Кюстендил. Експозицията ще се от-
крие през октомври в Кюстендил.
Творците от Перник, които желаят
да предложат свои картини за жу-
риране, могат да ги донесат на 15 и
16 септември от 10 до 17 часа в га-
лерия “Артсалон”. Компетентно жу-
ри, което организаторите от Община
Кюстендил ще определи, ще избере
творбите, които ще бъдат включени
в експозицията.

В миналогодишното издание на
изложба “Струма” перниишката гил-
дия бе представена от общо 28
творци, а Сашо Евтимов бе сред от-
личените.

Нови 230 работни 
места за българи в
Германия и Австрия

Силвия ГРИГОРОВА
Над 230 работни места в сферата на

хотелиерството и ресторантьорство-
то в Австрия и Германия ще бъдат
обявени на организираните от Аге-
нцията по заетостта (АЗ) „Европей-
ски дни на труда” през септември.
За осма поредна година АЗ, като
член на мрежата „Европейски служ-
би за заетост (EURES)”, предлага та-
зи възможност за работа през зим-
ния туристически сезон. Обявените
свободни работни места в Австрия
са за сервитьори, бармани, сомелие-
ри, рецепционисти, готвачи и каме-
риерки с различен опит и квалифи-
кация. Освен атрактивно заплащане,
работодателите предлагат безплатно
настаняване и храна в периода на
заетост. Германия също търси ква-
лифициран персонал в сферата на
туризма – готвачи, сервитьори, ре-
цепционисти и работници за вериги
за бързо хранене като възможности-
те не се изчерпват с публикуваните
оферти. Традиционното междуна-
родно събитие ще се проведе на
следните дати: За работа в туристи-
ческия сектор на Германия: - 29 сеп-
тември - гр. Варна - 01 октомври - гр.
Пловдив - 02 октомври - гр. София  -
За работа в туристическия сектор на
Австрия: 06 и 07 октомври - гр. Бур-
гасНа тазгодишните „Европейски
дни на труда” търсещите работа ще
имат възможността лично да се
срещнат с представители от Австрия
и Германия, които предлагат атрак-
тивни оферти за работа и ще прове-
дат интервюта с тях. Препоръчител-
но е кандидатите да се запознаят
предварително с вече обявените
оферти за работа на националния
EURES сайт   http://eures.bg   в рубри-
ките „Работни места” и „Новини”.  От
всички кандидати се изисква да
владеят немски език. Те трябва да
подготвят пакет от документи на
немски език,  включващ автобиогра-
фия, мотивационно писмо, препоръ-
ки от предишни работодатели, дип-
лома за завършено образование и
сертификати за придобита квалифи-
кация. Документите се изпращат по
електронна поща, посочена в офе-
ртите. Всички кандидати, отговар-
ящи на условията, ще бъдат покане-
ни на интервю в избрания от тях
град в България. Интервюто протича
на немски език.Европейските дни на
труда се организират ежегодно в
края на летния туристически сезон и
акцентират върху заетост в областта
на хотелиерството и ресторантьорс-
твото през предстоящия зимен се-
зон.

Зоя ИВАНОВА
Поредното шесто издание на конкурса

„Достъпен град” вече обяви старта
си. Формулярите и правилата за участие в
конкурса могат да бъдат намерени на
електронната страница на
Европейскатакомисия: http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1058&furtherEvents=yes,
съобщават от пресцентъра на социалното
министерство.

Наградите ще бъдат връчени на пет града от

Стартира поредното издание на „Достъпен град”
ЕС на церемония по време на годишната
конференция по повод на Европейския ден
на хората с увреждания в Брюксел на 7
декември 2015 г. Спечелилите градове ще
бъдат отличени за усилията да направят по-
лесен достъпа на хора с увреждания и
възрастни до обществени места, като
сгради, детски площадки за игра, работна
среда, обществен транспорт,
комуникационни технологии.

Изданието за 2016 г. включва първа, втора
и трета награда, както и две нови специални
отличия:

• Специалното отличие „достъп до работа“
ще се дава за усилията, положени от
градовете, за да се гарантира, че услугите
за обществена заетост, както и
инициативите от частния сектор, улесняват
достъпа до работа и правят информацията
относно работните места достъпна за хората
с увреждания.

• Специалното отличие „достъпни
интелигентни градове“ ще е признание за
усилията на градовете да гарантират, че са
станали „интелигентни“ в приобщаващ
план, като в частност гарантират, че техните
технологии, потребителски интерфейси и
свързани услуги са достъпни за хората с
увреждания, като следват подхода „дизайн
за всички“.



Рекламно  приложение

Вторник, 25 август 2015 г., брой 161/5768/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Боксониера, Център, 27 кв.м, ет.1, без ТЕЦ - 11 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет. 5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
3. Гарсониера Тв. Ливади 40 кв.м, ет. 1, тухла плоча,
без ТЕЦ, подходящ за живеене и за бизнес, цели - 17 000 лв.
4. Двустаен Пашов 62 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
5. Двустаен Изток 58 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
6. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
7. Двустаен Център 67 кв.м, ет. 3, тухла, ТЕЦ, тераса, баня- лукс, таван - 39 500 лв.
8. Двустаен Албени, 70 кв.м, ет. 1, тип звезда, голяма тераса, килер - 32 000 лв.
9. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
10. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
11. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
12. Тристаен гр.Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
13. Къща над сладкарска кооперация 2 етажа, тухла плоча, РЗП:120кв.м, двор 300кв.м- 38 000 лв.
14. Къща над автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП: 70кв.м, двор 350кв.м - 26 000 лв.
15. Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП: 140кв.м, двор 520кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 60 000 евро
16. Къща с.Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 77 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
17. Къща с.Люлин, 2 етажа, РЗП: 75кв.м, двор 364кв.м, тухла плоча, лок. отопление - 31 000 евро
18. Вила с.Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 80 кв.м, двор 481 кв.м, гараж, барбекю- 38 000 евро
19. Вила с.Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 100 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
20. Вила с.Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 70 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
21. Парцел с.Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро

НАЕМИ:
1. Гарсониера ИЦ 35кв.м, ет.9, ТЕЦ, тераса, лукс ремонт,
напълно обзаведен, всички ел уреди - 300 лв.
2. Тристаен Център 90кв.м, ет.2, ТЕЦ, СОТ, климатик,
луксозен, напълно обзаведен, всички ел уреди - 500 лв.
3. Магазин Изток 110кв.м, партер, СОТ, климатик,
ВЦ, склад, лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 500 лв.

КЪЩИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАРЦЕЛИ:

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

2. Център, ПИ-1903 м2, сменен статут

за производство и обсл. дейности - 45 555 евро

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

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

5. УПИ Изток -4 901 кв.м, на 3 ул.,

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

5. Радомир, кв. Тракия, ет. 8 - 10 500 лв.
6. Радомир, ет. 7, по БДС, подготвен за ремонт - 12 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 10 500 лв.
13. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
16. Парцел, Варош, 412 кв.м - 18 000 лв.
17. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
19. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
20. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 24 000 лв.
21. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
22. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
23. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро

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

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., по БДС - 43 000 лв.

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

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

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

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/



Имоти, реклами 7Съперник 25 август 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 7, юг, ТЕЦ, РVС, ремонт - 27 000 лв.
3. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
4. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.
5. Изток, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, ПВЦ, тер, юг - 32 000 лв.
6. Изток, ет. 3, панел, ТЕЦ, юг, ПВЦ - 24 000 лв.
7. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

- 27 000 лв.

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

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

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

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

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

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

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

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

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

Търся работа като фадромист
или мотокарист - тел.
0895768206
Фирма производител дървена

дограма и врати търси да назначи
работници на длъжността: Дърво-
делци и монтажници с опит Работ-
ното място е в производствена ба-
за в района на Красно село.
k a m b e r a b g @ g m a i l . c o m
тел. 0895667669
ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ

ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ наби-
ра мъже и жени до 55 год. ИЗИ-
СКВА СЕ: - Изработка на торти
и сандвичи; Подготовка на про-
дуктите; -Спазване висока хи-
гиена; -Наблюдение входен-из-
ходен поток на продукцията;-
Не се изисква език;- Рабо-
та в екип, отговорност, дисцип-

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, едностаен

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

разни

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

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

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

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

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

Доставям пернишки и бо-
бовдолски въглища на място.
въглищата са високо кало-
рични и са изчистени от пе-
пел и камани и всякъкви бло-
куци. за парно котели и печки
цената е изгодна и превоза е
за наша сметка. пернишки -
200лв бобовдолски - 220лв
това са цените за Перник, Со-
фия и София област. тел.
0896273108

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА
АКУМУЛАТОРНИ  БАТЕРИИ С 24

МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ
Представителство за Перник и Oбластта
ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А
(до винпром) 076/60 85 85

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913



Съперник 9Дайджест 25 август 2015 г.

Нападателят от влака - дребен
престъпник, привлечен от ислям

Аюб ел Хазани, който
нападна високоскоростния
влак "Талис" по линията
Амстердам-Париж, се
очертава маргинал и
дребен престъпник,
подмамен от радикалния
ислям.

В петък следобед
нападателят от марокански
произход рани във влака
трима души, единият от
които известният френски
актьор Жан-Юг Англад.
Хазани беше обезвреден от
пътници - американски
военни, и задържан.

Тежко въоръжение,
профил на радикален
ислямист, с досие в
разузнавателните служби -
разследването се
ориентира към версията на

терористичното нападение, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
Още от първия ден на задържането му под стража в събота, в сградата на

антитерористичните служби в Левалоа-Пере близо до Париж, мароканецът си
играе с нервите на следователите. Аюб ел Хазани, който ще навърши 26 години на
3 септември, започна с отричане да е имал каквито и да било терористични
намерения или да е ходил в Сирия. Той обяснява, че намерил автомата си
"Калашников" в куфар в обществен парк близо до гарата в Брюксел, където спи
с други бездомници, обясни служебната му адвокатка Софи Давид.

Хазани е мършав, голобрад, за разлика от снимките му в социалните мрежи, на
които е по-пълен и с брада; той говори испански и арабски, но не и френски или
английски, слабо образован е и неориентиран, и обяснява, че искал да обере
пътниците във влака, "за да се нахрани".

Версията му не убеждава нито следователите, нито младите американци, които
го обезвредиха във влака.

"Ако ще обираш хора, не ти трябват осем пълнителя", коментира вчера един от
тях, Антъни Садлър.

Нападателят обаче "очевидно не беше преминал обучение за боравене с
оръжие", каза един от другите млади американски герои, наскоро прибралият се
от мисия в Афганистан военнослужещ Алек Скарлатос. Автоматът му очевидно е
засякъл.

Дали става дума за "свободен електрон", който се е вдъхновил от каузата на
джихадизма? Дали е маргинал опортюнист? Следователите проучват миналото
му на "дребен престъпник, който лесно се поддава на влияние", по думите на
запознат с разследването източник.

"Живеел е в Белгия, качил се е във влак в Белгия с оръжия, с които вероятно се
е сдобил в Белгия. И е имал издадени в Испания документи за самоличност",
обобщава запознат със случая.

В миналото му има неизвестни периоди, но това, което се знае за престоя му в
Европа е, че той започва в Испания, където задържаният е пребивавал от 2007 до
март 2014 г. В тази страна той пристига на 18 години, установява се първо в Мадрид,
после в Алхесирас в област Андалусия, където привлича вниманието с радикалните
си изказвания, оправдаващи джихада. На ръба на маргиналността, младежът се
препитава с временна работа и наркотрафик, което му коства престой в затвора.

Според адвокатката му той заявил, че има двама братя и две сестри, че
родителите му са още живи, но че не поддържа никакви контакти с членове на
семейството си.

Мароканецът се движи из Шенгенското пространство благодарение на
испанското си разрешително за престой и е засечен от антитерористичните радари,
без обаче да е подложен на наблюдение. В първите си изявления той споменал,
че в последните шест месеца е бил в Германия, Австрия, Франция и Андора.

С досие във френските разузнавателни служби, които са получили сигнал в
началото на 2014 г. от испанските власти, той е засечен на 10 май т.г. в Берлин,
откъдето според френското разузнаване отлетял за Турция. Според испанското
разузнаване, мароканецът е заминал от Франция за Сирия, а после се е върнал
във Франция, но остава неяснота около това пътуване, което той отрича да е правил.

Развитието на Аюб ел Хазани в някои отношения напомня това на Мехди Немуш
и Мохамед Мера - дребни престъпници, които се радикализират преди да извършат
масово убийство. Форма на терор, която преподавателят по криминалистика Ален
Бауер нарича "квартален тероризъм", отбелязва АФП.

Награда за героите
Днес френският президент Франсоа Оланд Оланд удостои с ордена на Почетния

легион-степен кавалер 23-годишния редник Спенсър Стоун от ВВС на САЩ, 22-
годишния Алек Скарлатос, служащ в Националната гвардия на САЩ и
дългогодишния им приятел 23-годишния Антъни Садлър, които обезвредиха
нападателя, както и 62-годишния британски бизнесмен Крис Норман, който се
включил да помага. "За да ви засвидетелствам признателността ни, ви връчвам
ордена на Почетния легион, най-високото възможно отличие", заяви държавният
глава. Оланд заяви, че същинска касапница е била избегната във
високоскоростния влак "Талис" благодарение на намесата на четиримата и затова
ги награждава най-високото държавно отличие на Франция.

"В петък вечерта един индивид бе решил да извърши атентат във влака "Талис".
Той имаше достатъчно оръжия и муниции, за да извърши същинска касапница. И
точно това щеше да стори, ако не го бяхте обезвредили, рискувайки всичко,
включително собствения си живот", каза още президентът на тържествена
церемония в Елисейския дворец.

ПРОДЪЛЖАВА
НА
СТР.
10

ИД взриви храм на 2000 г. в античния град Палмира
Джихадистката групиров-

ка “Ислямска държава”
взриви още една безценна
културна реликва на две
хиляди години в контролира-
ния от нея античен град Пал-
мира в Сирия.

Разрушеният храм на
Баал-Шамин бе част от све-
товното наследство на ЮНЕ-
СКО, предадоха световните
агенции, като се позоваха
на властите и на активисти.

“Ислямска държава” за-
ложи голямо количество ек-
сплозиви в храма, преди да
го взриви. Сградата до гол-
яма степен е разрушена”,
съобщи вчера директорът на
сирийската служба за анти-
ките Маамун Абдул Карим,
цитиран от АФП, предаде
БТА. 

Той уточни, че закритата част от храма е унищожена, а колоните около нея са
рухнали.

“Нашите най-мрачни прогнози за жалост са на път да се сбъднат”, изрази съжа-
ление Абдул Карим. 

Той припомни, че “Ислямска държава”, която превзе Палмира в края на май от
силите на режима, впоследствие изби хора в античния театър на града, унищожи
миналия месец прочутата статуя на лъв на входа на местния музей, превърна
самия музей в свой “съд” и затвор и уби във вторник директора на архитектурно-
историческия комплекс в Палмира Халед ал Асаад. 

Сирийският център за наблюдение на човешките права (СЦНЧП) потвърди, че
прочутият храм е бил разрушен. 

Според неправителствената организация варварският акт е бил извършен още
преди един месец, предаде Асошиейтед прес.

Базираният в Турция активист Осама ал Хатиб, който е родом от Палмира, каза,
че храмът е бил разрушен вчера.

Цитираните източници се позовават на хора в сирийския град. Засега несъот-
ветствието в посочения от тях момент на унищожаване на древния храм не може
да бъде изяснено.

Разрушеният храм на Баал-Шамин се намираше на около половин километър от
прочутия амфитеатър, където “Ислямска държава” изби над 20 сирийски войни-
ци, след като превзе града през май, отбелязва АП. Франс прес посочва, че строи-
телството му започва през 17 г. сл. н. е. Баал-Шамин е финикийският бог на небе-
то.

Сунитската екстремистка групировка, която налага сурова интерпретация на
ислямското право в обявения от нея халифат в части от Сирия и Ирак, твърди, че
древните реликви са равнозначни на идолопоклонничество, отбелязва АП. 

“Ислямска държава” унищожава антики с аргумента, че се бори с езичеството.
Смята се обаче и че тя продава заграбени антики и си набавя така големи суми
пари.

Екстремистите от “Ислямска държава” в Сирия и Ирак са отговорни за най-
бруталното системно унищожаване на древни обекти от Втората световна война,
заяви в петък в интервю за Асошиейтед прес генералният директор на ЮНЕСКО
Ирина Бокова.

Тадмор, известен на Запад предимно като Палмира се намира в Централна Си-
рия, административен център на едноименна околия в област Хомс. Почитането на
Баал-Шамин е било широко разпространено по тези земи през второто хилядоле-
тие пр.н.е., откъдето преминава и в следващите вярвания като върховно божес-
тво.

МВР: На границата с Македония е спокойно
Хеликоптерите на ГД “Гранич-

на полиция” от вчера облитат
българо-македонската и част от
българо-гръцката граница.

Изготвен е график за осъщест-
вяване на периодични полети.

Целта е да се следи обстанов-
ката и да се получават обектив-
ни данни, които да подпомагат
оценката на ситуацията. 

Към момента няма данни за
напрежение и усложняване на
ситуацията. От ГД “Гранична по-
лиция” информират, че за пос-
ледното денонощие20 чужди
граждани са задържани на зе-
лена граница и двама на ГКПП
на българо-турската граница. 

На изход на българо-сръбска-
та граница задържаните са 36,
други шестима души, укрити в
товарен автомобил, са установени и задържани на ГКПП – Кардам на българо-ру-
мънската граница. 

Не са засечени опити за нелегално преминаване на българо-македонската грани-
ца. 
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Предстои ви наситен е с неприятни емоции ден,
заради капризите на ваши роднини. От една страна
се налага да работите до късните часове на деня.
От друга - да се занимавате с чужди проблеми. Във

ваша полза е да се предпазвате от начинания и да не
разчитате на работа в съдружие. Не критикувайте!

Хармонията около вас е заслужена награда заради
всичко, което ви подтискаше предишния ден. Успехът е
с всички, които осъществяват търговска дейност.

Вечерта излезете на пазар със семейството си. Ще
стабилизирате финансовото си състояние в следващите дни,
ако днес обмислите и поставите началото на нови задачи.

Подгответе се за изненадващо предложение, което
ще повлияе сериозно на професионалната ви кариера.
Във вашите ръце е успехът ви и шансът да разширите
дейността на вашата фирма. Тези от вас, които са

уговорили делово пътуване, могат да го осъществят и ще имат
успех.

Пригответе се за неприятности, свързани с
желанието ви да уговорите срещи с влиятелни хора за
този ден. Ако се налага да изнасяте доклад в следващите
дни го подгответе на спокойствие. Не ви съветвам да
губите времето си в занимания, които не ви носят полза.
Ако са свързани с имуществени проблеми, ще окажат

влияние и върху личния живот.

Ще изживеете положителни промени. Съдбата ви
помага да се справите със задачите си, които ви
притискат със срок за изпълнение. Денят е идеален за
пътувания. Признанието и успехът са ви

гарантирани, ако гледате реално за ставащото. Ваш колега ще
ви окаже неоценима услуга.

От сутринта сте ядосани и раздразнителни
заради проблеми в личните отношения, които
отнемат времето ви до обед. Не са изключени и
проблеми на вашето работно място. Налага да се

заемете с неприятни задължения и да взимате бързо
решения.

Бизнесмените да не се включват в разговори,
свързани с предложение за съдружие, дори и ако ги
провеждат с приятели, на които имат доверие. Днес
се отдайте на творческия си устрем. Ако сте хора на

изкуството може да създадете впечатляващи творби и да
блеснете с ярка светлина в публичното пространство

Въпреки напрежението през деня резултатите от
завършването на спешните задачи е неочаквано
високо финансово възнаграждение, което ще
получите през следващата седмица. Може да
провалите плановете си, ако ви повикат на

работното място заради неотложни служебни задължения, а
вие откажете да се върнете от почивка. Постарайте се да си
наложите търпение и не критикувайте.

Ще гледате философски на неприятностите и
проблемите и няма да изпадате в типичната за вас
паника. Усещането за спокойствие ще ви възвърне
позагубената увереност. Ще се справите с

трудностите на работното си място, но с повече старание и
без да създавате на напрежение.

Денят ви носи хармония в отношенията, която ви
радва. На работното място е спокойно, ако сами не си
създадете напрежение. Не е изключено да спорите с
ваш колега заради несъгласието ви с неговите идеи.
Желанието ви точно днес да харчите пари води до

сериозни финансови загуби. Не давайте съгласието си за
рисковани инвестиции.

Забравете за желанието си да вървите напред и да

поставите началото на нови занимания. Бъдете

внимателни, защото сте склонни да се заяждате. Не се

впускайте в рисковани начинания дори и ако имате

финансови затруднения. На работното място не се поддавайте на

необмислени предложения.

Ще се ядосате на ваши близки, защото имат
различни от вашите планове. Няма как да ви
попречат да отидете на работа, въпреки
опитите им да ви натоварят със задължения.

Не е желателно да пътувате, за да избегнете проблемите
с пътната полиция. Деловите срещи отложете за
следващата седмица.

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

квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадрат-
чета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е
да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от
1 до 9 не трябва да се повтарят.
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Радомирци отстъпиха  с 1:4,домакините са с пълен актив

Страницата подготви Яне Анестиев

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

3-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
София  2010- Витоша(Б) 0:0
Рилски спортист- Чико           – отл.
Беласица – Велбъжд 3:1
Вихрен – Ботев 2:1
ЦСКА – Чепинец 7:0
Германея – Септември 0:0
Локомотив(Сф) – Миньор  не се игра
Сливн.герой – Стр.слава 2:0
Балкан – Пирин(ГД) 0:2

Класиране:
1.ЦСКА 13:0       9 т.
2.Витоша(Б)  5:0        9
3.Сливн.герой  7:2        3
4.Пирин(ГД)  7:3        6
5.Беласица  7:5        6
6.Велбъжд  4:4        6
7.Чепинец  3:8        6
8.Септември  5:4        4
9.Вихрен  3:3        4
10.Чико  4:2        3
11.Минор  3:1        3
12.Рилски сп.  1:1        3
13.Локомотив  1:3        3
14.Стр.слава  2:7        1
15.Германея  1:7        1
16.Ботев  3:6        0
17.Балкан  1:6        0
18.София 2010   2:8       0

Локомотив (София)
не се яви за втори по-
реден мач в Югозапад-
ната “В” група, което
означава, че столич-
ните железничари ще
бъдат извадени от
първенството. В не-
деля  тимът трябва-
ше да домакинства на
Миньор (Перник), но
срещата не се състоя,
тъй като босовете
Касев и Льосков не
осигуриха необходими-
те пари за разходите
по организация-
та.Перничани пропъ-
туваха растоянието
до „Надежда”,но няма-
ше с кого да играят.
Въпреки,че спечелиха
служебно мача, те
няма да получат три
точки, тъй като „Ло-

„Миньор” се разходи до „Надежда”

Отборът на
„Струмска слава”(Ра-
домир) постигна оча-
квана загуа при госту-
ването си в Сливница 
на местния „Сливниш-
ки герой”. Загубата

кото” се отказа в
първия полусезон и на
никой от отборите,
който трябва да иг-
рае срещу него няма
да му се начисляват
точки.Така, след като
преди седмица Локо-
мотив не се яви и за
гостуването на Пи-
рин (Гоце Делчев), ав-
томатично изпада в
по-долна група, а също
така ще седи там ми-
нимум две години.Пра-
вилата на БФС гласят
следното: “Отбор, на-
пуснал или санкциони-
ран с изваждане от
състава на “В” група,
се счита за изпаднал и
през следващия сезон
може да се състезава
в по-долна група, като
няма право за участие

си в срещата. В 71-та
минута Виктор Геор-
гиев в опита си да
надскочи Екундайо
Джаейоба вкара топ-
ката в собствената
си врата и оформи
крайното 4:1 в полза
на „Сливнишки ге-
рой”. След тази побе-
да „Героя” е един от
трите отбора с пъ-
лен актив от девет
точки след три побе-
ди от началото на
първенството в
Югозападната „В” ФГ.
„Струмска слава” е
във втората половина
на таблицата за вре-
менното класиране с
актив една от 1 точ-
ка  , спечелена след до-
макинското равенс-
тва срещу „Германея”
в миналия кръг.

беше очаквана, защо-
то ред контузии
преследват момчета-
та на Влади Димит-
ров , пък и самият
той беше наказан да
не ръководи отбора

ните започнаха по-
добре срещата и още
в 11-та минута Све-
тослав Диков откри
резултата. Три мину-
ти преди края на пър-
вото полувреме Кра-
симир Георгиев, кой-
то отбеляза побед-
ния гол за „Героя”
срещу „Миньор” вка-
ра второто попаде-
ние за съотборници-
те си и в голяма сте-
пен лиши мача от ин-
трига. През втората
част домакините
продължиха да са по-
добрия отбор на те-
рена и набързо вкара-
ха две нови попаде-
ния. Техен автор бе-
ше  Красимир Геор-
гиев, който с голове
в 49-та и 51-та мину-
та оформи хеттрика

си от пейката, заради
червения картон, кой-
то му показа съдия-
та Иван Ценов по
време на мача пре-
дишния кръг срещу
„Германея”. Домаки-

в квалификации за по-
пълване състава на
“В” АФГ в продълже-
ние на спортно-състе-
зателната година.”У-
точнението е, че то-

Габриела Петрова остана
на крачка от медалите

Най-голямата ни надежда за медал
в Пекин – Габриела Петрова се кла-
сира 4-а на троен скок. Тя записа ли-
чен рекорд в едно супер напрегнато
състезание, пълно с изненади и неп-
рекъснати размествания на лидерки-
те. Българската атлетка се впусна с
цялата си енергия в състезанието и
желание да ни зарадва с медал. Така
и стана. Възпитаничката на треньора
Атанас Атанасов поведе с първия си
опит, като преодоля 14,52 м. След
това Габи поддържаше нивото си с
добри опити, а през това време тя бе
изпреварена от бившата украинка,
сега състезаваща се за Израел Хана
Князева- Миненко, която скочи 14,78
м. Малко по-късно лидерката Кате-
рин Ибаргуен от Колумбия взе ини-
циативата и с 14,80 поведе.Неузна-
ваеми бяха водачката на ранглиста-
та за сезона Екатерина Конева , Ол-
га Саладуха и олимпийската шам-
пионка Олга Рипакова. Казахстанка-
та обаче се събра и в 4-ия опит рип-
на 14,59 м и застана на трета пози-
ция. Ибаргуен отново бе точна и в 4-
ия опит повиши метража си на 14,90
м, с което взе титлата.  Това очевид-
на ядоса красивата ни атлетка и в 5-
ия опит показа какво може – 14,66 м
и отново застана на бронзова пози-
ция. Това е личен рекорд на Габи
при позволен вятър (тя има 14,80 с
вятър над 2 м/сек.). В петия опит
обаче олимпийската шампионка Ри-
пакова отново ни натъжи и с 14,77 м
и прати Габи на 4-а позиция. Въпре-
ки всичко, поздравления за Габрие-
ла и треньора й Атанас Атанасов за
отличната подготовка и за невероя-
тния хъс на атлетката, която продъл-
жава да ни изумява със състезател-
ния си характер.В отделните опит
Габи скочи 14,52, 14,33, 14,47, 14,23,
14,66, 14 м, а за четвъртото място ще
получи 15 000 долара о наградния
фонд.

Цвети Пиронкова отпадна в Ню Хейвън
Цветана Пиронкова отново не можа да реши ребуса “Доминика Цибулкова” и след огромно количество

пропуснати шансове трябваше да преглътне поражение с 6-7(6) 7-6(5) 3-6 и отпадане на старта турнира в
Ню Хейвън.Пиронкова влезе в двубоя след изключително разнообразно и вдъхновяващо представяне
при поражението от Серина Уилямс в Синсинати, но и с бремето на едва два успеха в десетте си предиш-
ни мача с Цибулкова. Словачката обаче имаше на сметката си само една победа в последните си 5 срещи
и това даваше надежди на Цвети, че днес може да се справи с една от най-неприятните си съпернички.Ци-
булкова се измъкна от 0-40 и общо 6 брейкпойнта още в първото си подаване в двубоя и удари с пробив
за 3-1. Цвети отказа да остави сета да се изплъзне толкова лесно и след 20 разигравания в следващия
сервис гейм на словачката, изкова моментален рибрейк. По законите на женския тенис обаче, първата ни
ракета веднага загуби подаването си на нула, след което върна баланса за 4-4.В следващите минути Цве-
ти просто пропиля твърде много шансове - поведе с пробив за 6-5, но в крайна сметка допусна изравн-
яване, а в тайбрека позволи на Цибулкова да се върне от 1-5 до 8-6 точки. Пиронкова удържа на атаката
на противничката си във втората част и прати в историята четири брейкпойнта, за да открие резултата,
след което проби два пъти и се изстреля напред с 5-1 гейма.И в този момент Пиронкова изпадна в огром-
на дупка, позволявайки на словачката да се върне в сета и да изравни до 5-5. Последва нов тайбрек, в
който кошмарът от първата част беше на път да се повтори, но след три пропуснати сетпойнта, все пак ус-
пя от четвъртия шанс и рестартира битката. Пиронкова поведе и с пробив за 3-2 в решителия сет, но обе-
зсмисли всичките си усилия до момента с нов чудовищен спад в представянето си и четири поредни загу-
бени гейма до крайното 3-6.

ва правило важи за Ло-
комотив-а на Петър
Касев и Кирил Льосков,
но не и за този, който
бе създаден наскоро и
бе припознат от фе-

новете. Ако през след-
ващия сезон той спе-
чели промоция за “В”
група, няма никакви
пречки да се състеза-
ва там.



Горя автомобил
в Калкас

Любомира ПЕЛОВА
Лек автомобил Фолксваген „Шаран” е

горял в пернишкия кв. „Калкас”.За пожара
в полицията е сигнализирано на 23 август,
около 03, 20 ч. Колата, собственост на 44-
годишен перничанин е обгоряла в предната
част. Няма пострадали хора и нанесени
други материални щети. Причината не е ус-
тановена. Води се разследване. 
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Бързи производства срещу водачи, хванати зад волана след употреба на алкохол

УЖ ЖЕГИТЕ БЯХА ПООТМИ-
НАЛИ ТИЯ ДНИ, ТА БЕШЕ
ОТНОСИТЕЛНО ХЛАДНО за
разумните хора, ама пак се
оказа, че има нагорещени мо-

зъци, които бълват всякакви небивалици.
Например тая, че в Перник заетостта на
работна ръка се увеличавала, а заплатите
били над средното ниво в страната. В Биб-
лията е казано блажени да са вярващите.
Не сме сигурни, че тая статистика са я пи-
сали вярващи христиани, още по-малко
блажени. Ако е вярно, че пернишките зап-
лати са относително добри в национален
план, значи повече от половин България е
жива за оплакване. А относно това – че
заетостта се увеличава, би трябвало да се
пази пълно мълчание, че ако някой рече
да го каже на висок глас в кварталното
кафене, примерно, със сигурност ще полу-
чи ако не шише в главата, то поне юмрук в
зъбите. Статистиката не е виновна до до-
казване на противното, ама като лъже по-
малко, все някой може и да се хване. Този
случай съвсем не е такъв...

НЯКАКЪВ ДОСТОЛЕПЕН СПЕЦ ПО
ПЕНСИОННИ ВЪПРОСИ УРЕЖДАЛ С
ФАЛШИВИ ДОКУМЕНТИ и други като
него да се включат безметежно в армията
на излезлите в заслужен отдих бивши
бачкатори. Казано на човешки език – уре-
ждал ги с пенсия, без да имат условията
затова. Наистина, постъпката му е осъди-
телна, ама тоя човек безспорно има куп
смекчаващи вината обстоятелства. Напри-
мер, извършва едно полезно социално де-
ло, привеждайки в привилигерован статут
безработни мизерници. Направо ги спас-
ява от социална депресия, обществено
очуждение и грижи за насъщния. Та нима
всеки политик не обещава същото? От
друга страна, разтоварва социални грижи
от тегобата да лъжат хората, че един ден
може и да вземат помощ. И не на послед-
но място – привежда в изпълнение пен-
сионата реформа на Калфин, която засега
е кажи-речи единствената започнала ре-
форма в държавата. Затова министърът да
си го вземе за съветник, че да му върви
по-бързо реформата.

бил проверен лек ав-
томобил „Ситроен
Ксара”, управляван от
перничанина К.Х./52
г./. При изпробването
му с техническо
средство за алкохол
били отчетени 1, 46
промила. Мъжът от-
казал кръвна проба за
химичен анализ и бил
задържан за 24 часа с
полицейска заповед.
На 23 август, в гр.
Брезник, на ул. „Г. Бун-
жулов” пътни поли-
цаи проверили „Мер-
цедес”, шофиран от
столичанина В.Н./46
г./ Алкохолната му
проба се оказала поло-
жителна – 1, 98 про-
мила. Взета му е кръв-
на проба за химичен
анализ и е задържан за
24 ч.

 С 1, 82 промила ал-
кохол в кръвта е шо-
фирал автомобила си
Фиат „Браво” перни-
чанина А.Г./35 г./. Мъ-
жът бил проверен на

Любомира ПЕЛОВА
Пиян шофьор, опи-

тал се да избяга от
полицейска проверка е
задържан в Перник.

Преди няколко дни,
на Главен път Е-79 слу-
жители на група „Прес-
тъпления по пътища-
та” при ОДМВР – Пер-
ник направили опит да
спрат лек автомобил
„Ауди”. Шофьорът не
се подчинил и продъл-

Делта Хил, Рударци, Кладница и Мърчаево превръщат
ул. Кракра, с.Драгичево ... в СМЕТИЩЕ !!! Кметът бездейства!!!

кръстовището на ул.
„Ю. Гагарин” и „Мл.
Стоянов” в кв. „Из-
ток”. Дал кръвна про-
ба за химичен анализ и
работата по случая
продължава. Трима са
привлечени като об-
виняеми за шофиране
на автомобил с кон-
центация на алкохол в
кръвта над 1.2 проми-
ла.

Перничанката А.Й./
42 г./ и съграждани-
нът й Г.Е./23 г./ били
проверени в гр. Брез-
ник. Тестът на жена-
та се оказал 1, 80 про-
мила, на мъжа 1, 39
промила. С 1, 63 про-
мила бил засечен да
шофира в гр. Радомир
перничанина И.В./26
г./. Тримата са привле-
чени като обвиняеми
и им е взета мярка за
неотклонение „под-
писка”. Наказанието
за подобно деяние е
до 1 година лишаване
от свобода. 

жил посока столицата.
След кратко преследва-
не бил спрян в начало-
то на автомагистрала
„Люлин”. Органите на
реда установили само-
личността на шофьо-
ра. 41-годишният П.Х.
от гр. София бил из-
пробван за алкохол с
техническо средство.
Резултатът се оказал
положителен - 3, 34
промила. Взета му е

кръвна проба за хими-
чен анализ и бил задър-
жан за срок до 24 часа с
полицейска заповед.

Започнато е бързо
производство и рабо-
тата продължава.

При проверки са хва-
нати още няколко вода-
чи зад волана, употре-
били алкохол.

На 22 август, около
15, 50 ч., в радомир-
ското с. Долна Диканя

Остър недостиг на учители преди 15 септември
Виктория СТАНКОВА

Остър недостиг на учители дни преди началото на новата учебна
година. По данни на регионалните инспекторати около 1500 препо-
даватели се търсят в цялата страна. Нужните специалисти обаче
може да се окажат много повече, тъй като Министерството на обра-
зованието не води централизирана статистика.

Проблемът с недостига на педагогически персонал се задълбо-
чава с всяка изминала година. Младите преподаватели са рядкост
или изключение. За сериозния недостиг на педагогически персо-
нал предупреждават и синдиактите. Според изчисленията на проф-
съюзите около 6000 учители ще се пенсионират по новите промени
в Кодекса на труда. Проблемът се задълбочава и заради така наре-
ченото изтичане на мозъци зад граница. Сериозният недостиг на
педагогически персонал е особено осезаем в предучилищното и
началното образование. Търсят се най-вече кадри с чужд език, как-
то и учители по природо-математическите науки. Ниското заплаща-
не продължава да бъде един от основините фактори, отблъскващ младите от професията. Обещанията от страна на
правителството са от първи октомври възнагражденията на учителите да нарастнат с 10 %. Представителите на син-
дикатите обаче настояват за по-големи увеличения. В същото време десетки училища в малките населени места в
страната остават без първокласници. В големите градове, обаче битката за най-малките ученици продължава,
съобщава Нова телевизия. Част от училищата не успяват да приемат всички кандидати, но в други все още има
свободни места.


