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Работещите в 27 предприятия от региона пътуват за столицата

Св. мчк Калиник.
Св. свщмчк
Висарион

Смоленски

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

Жега върху
жегата

Вчера президентът Плевне-
лиев надгради още градуси върху и без това
горещата атмосфера в Парламента. Лелея-
ната му мечта за мажоритарно гласуване
плюс електронно такова разръчка кошера
на депутатите, та накрая всички вкупом
си го изкараха на него. Кой както беше слън-
часал, така се и изказа. Горещите глави – го-
рещо, по-хладните – топло. Само президен-
та го  нямаше да чуе благословиите по  с-
вой адрес, които постфактум му изпрати-
ха народните избранници.

И каква стана тя?
Всички взеха да редактират президент-

ските въпроси, та накрая от тях комай
няма да остане почти нищо. Ще стане точ-
но както със съдебната реформа – една я
мислеха, друга я направиха. Двете трети
от първоначалния замисъл отпадна, за да
се отчете това като крупна победа на здра-
вите реформаторски сили.

Добре че ако за съдебната реформа някой
може да понесе колективна вина, респек-
тивно благодарност, тук президентът е
почти сам  срещу почти всички. Парламен-
тарната му проява вчера бе приета като
лятно турне на позастаряваща музикална
група, решила да изкара някой лев от евти-
ни концерти пред скучаеща публика. С тази
разлика, че слънчасалата  публика вече не
скучае.

Валентин ВАРАДИНОВ

Силвия ГРИГОРОВА
Всичките 27 фирми,

членуващи в регионал-
ната структура на
КРИБ в Перник ще под-
крепят националния
протест на бизнеса
днес. Това информира
председателят на
КРИБ-Перник- Георги
Милев. „По-малките
предприятия в регио-
на ще спрат електро-
захранването за 1 час
във времето от 11 до
1 часа под наслова
„Спираме сега, за да
не спрем завинаги”.

„Големите пред-
приятия заявиха ка-
тегоричното си жела-
ние да вземат уча-

стие в протеста в
столицата. За целта
те организират пре-
возването на работе-
щите до София с ав-
тобуси. В национал-
ния протест ще се
включат заводите в
Червена могила, „Сто-
мана Индъстри” и
други”, поясни Милев.
 В националния про-
тест срещу добавка-
та ”задължение към
обществото” в цена-
та на тока за промиш-
леността, който ще
се проведе днес от
11ч, четирите нацио-
нални представител-
ни работодателски
организации апелира-
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Зоя ИВАНОВА
Ку-треска е диаг-

ностицирана на пер-
ничанин миналата
седмица - съобщават
от Регионалната
здравна инспекция.
Източник на инфек-
цията в природата
са над 60 вида топ-
локръвни живот-
ни,диви птици и
много кърлежи. За-
разяването на хора-
та става през уста-
та-при консумация
на заразени продук-
ти, при вдишване
при обработка на

животински сурови-
ни, при пряк контакт
със заразени живот-
ни и при ухапване от
заразени кърлежи.
След преболедуване
се формира траен
имунитет (устойчи-
вост към заболяване-
то).

И н к у б а ц и о н н и я
(скритият период)
на заболяването е
между 3 и 30 дни-
средно около 19 дни.
Обикновено болес-
тта започва внезап-
но с втрисане, пови-
шение на температу-

рата, главоболие,
болки в мускулите и
прасците,слабост и
безсъние.Очите са
влжни,а лицето,шия-
та и гърлото-зачер-
вени.При малка част
от заболелите се
появява лек обрив по
гърдите,корема и
гърба.При част от
болните към 3-я - 4-я
ден се появяват бол-
ки в гърдите, кашли-
ца и храчки-израз на
пневмония (белод-
робно възпаление).

ха българският биз-
нес незабавно да се
включи в протеста. В
декларацията, с коя-
то излезе бизнеса,  в
резултат на решение-
то на КЕВР за увелича-
ване на добавката, се
отбелязва, че той не
може да поеме висо-
кия разход в цената
на електроенергия-
та.  ”Не искаме да спи-
раме производства,
да губим своята кон-
курентоспособност,
която сме постигна-
ли в резултат на ог-
ромни инвестиции и
тежък труд.

Перничанин се зарази от ку-треска
На страница 2

На страница 2
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на Брезник. От засе-
тите общо 29 662 дка
с жито, вече е прибра-
на реколтата от
3 620 дка, което озна-
чава 12.16% от засе-
тите площи. От тях
 са получени 830 т
зърно при 230 кг сре-
ден добив от декар с
3 комбайна.

  З е м е д е л с к и т е
производители от об-
щина Перник също за-
почнаха да жънат пше-
ницата. От засетите
общо 20 200 дка с та-
зи култура, вече е
прибрана реколтата
от 1 255 дка, което
прави 6.20% от засе-
тите площи. В хамба-
рите си стопаните
от Перник вече са
прибрали 355 т зърно,
което ще рече, че
средният добив от

Ìîäåðåí ñïîðòåí êîìïëåêñ ñòðîÿò â Êîâà÷åâöè 
Той ще се финансира по програмата за развитие на селските райони 
Любомира ПЕЛОВА 

Реконструкция на
общинския спортен
комплекс в Ковачевци
ще го превърне в  ед-
но от най модерните
спортни селища в
страната - съобщава
кметът на населено-
то място Васил Ста-
нимиров. В строи-
телството на съоръ-
женията ще бъдат
инвестирани над 4
милиона лева, финан-
сирането е по програ-
мата за развитие на
селските райони. 

Модернизацията
на съществуващия

Перничанин се зарази...

В тежките случаи се стига и до възпале-
ние на сърдечния мускул и сърдечната
торбичка, както и засягане на нервната
система - неспокойствие, безсъние, въз-
буда,болки в крайниците, парализа на
гълтачните и гръклянните мускули със
смущения в говора и гълтането.

За отминалата седмица са потвърдени
два случая на кърлежов енцефалит. Най-
често зapaзявaнeтo ce ocъщecтвявa пpи
yxaпвaнe oт kъpлeж, въпpekи тoвa e
възмoжнo инфekтиpaнe и пpи yпoтpeбa
kaтo xpaнa cypoвo мляko или
нeдocтaтъчнo дoбpe тepмичнo oбpaбoтeнo
мeco, дoбитo oт бoлни живoтни.
3aбoлeлитe oт бoлecти, пpeдaвaни oт
kъpлeжи, нe ca зapaзни зa okoлнитe. Има
и един случай на вирусен менингоенце-
фалит. Болните са от Перник и Брезник.

Нови 6 случая на ентероколит потвър-
ждават здравните инспектори. Пет от тях
са в Перник един в село Рударци. Има
два случая на салмонела – един заболял
в Перник и един в Ярджиловци. Няма ре-
гистрирани случаи от групите на вирусни-
те хепатити в Перник за седемте дни на
миналата седмица.

От Регионалната здравна инспекция
съобщават че за миналата седмица са
регистрирани 21 случая на остри респи-
раторни заболявания.

Пернишкият бизнес
на протест ...

 Затова сме готови напротести и защита
на нашите интереси. Това са интересите
на българската индустрия, на цялата ико-
номика на България без оглед на разме-
ра на предприятията”, заяви категорично
бизнесът.

Лидерите на двата най-големи синдика-
та в страната- КНСБ и КТ”Подкрепа” зая-
виха, че принципно подкрепят бизнеса,
защото става въпрос за запазването на
работните места. Според регионалните
представители на КНСБ-Наташа Ангело-
ва и СРС”Подкрепа”- Любомир Жотев,
заедно с  работещите в предприятията,
които ще вземат участие в протеста, ще
бъдат и техните синдикални лидери. „До
момента никой от бизнеса не се е обърна-
л към нас да подкрепим  протеста. Синди-
калните лидери по места сами прецен-
яват дали да бъдат заедно със своите
членове, на протеста, но по моя информа-
ция в големите предприятия те ще бъдат
до своите членеве”, заяви Наташа Анге-
лова.

За „Съперник” председателят на синди-
калната организация на КНСБ в „Стома-
на Индъстри”-Неделчо Калев, поясни, че
както тной, така и колегата му от
„подкрепа” ще участват в националния
 протест в столицата днес. „Ние сме се
разпределили кой за кои автобуси да
онговаря, за да осигурим транспорт за
всеки, който желае да вземе участие в
протеста”, заяви Калев.

стадион включва ре-
конструкцията на
футболното игрище
с размери 105/68 мет-
ра, на лекоатлетичес-
ка писта и на същес-
твуващия сектор за
скок на дължина, как-
то и изграждане на
две нови волейболни
и едно баскетболно
игрища и на трибуни
за посетителите. Ще
бъдат основно ре-
монтирани съблекал-
ните и администра-
тивната сграда и ще
бъде изградена спор-
тна зала. Освен това
ще бъдат реконс-

труирани комента-
торският пункт и
помещението за съх-
ранение на спортни-
те уреди. 

В рамките на проек-
та влизат и два подо-
бекта - изграждането
на миниигрище в съ-
седното село Калище
с размери 22/4 метра
и съблекални към не-
го, както и на 14 къ-
щи в Ковачевци за
гостуващите отбо-
ри. Къщите ще са нис-
ко строителство с
кухненско помещение,
трапезария, спалня и
баня. 

Силвия ГРИГОРОВА
Вече сме в края на

юли, а жътвата на
пшеницата в региона
все още не може да на-
бере скорост. Към 24
юли, по данни на Об-
ластна дирекция „Зе-
меделие”,  в региона
от засетите 133 348
 дка с жито са ожъна-
ти едва  17 175, кое-
то прави близо 13%
от площите.

За сега най-добра ор-
ганизация са успели да
създадат земеделски-
те производители от
община Радомир, кои-
то традиционно сеят
най-много пшеница в
областта. Тази година
те засяха 69 050 дка.
От тях до сега са ожъ-
нати 12 330 дка, кое-
то означава 17.85%
от засетите площи.
От тях са получени
3 950 т зърно при 320
кг среден добив от де-
кар, който за сега се
очертава като най-ви-
сокия в областта. В
жътвата за сега са се
включили 4 комбайна.

Постепенно набира
скорост и жътвата
на пшеницата в общи-

декар за сега е 280 кг.
За сега в житните ма-
сиви жънат само 2
комбайна.

Стопаните от об-
щините Ковачевци,
Земен и Трън все още
не са започнали  жъ-
твата на пшеницата.

По данни на Облас-
тната дирекция, към
момента средният
добив от декар при
пшеницата е 299 кг,
което е сравнително
добро постижение на
фона на неблагоприя-
тните климатични
условия през пролет-
та. В жътвата в ре-
гиона за сега участва-
т 9 комбайна. С прик-
лючването на приби-
рането на реколтата
от ечемика и рапица-
та, ще се включат
още машини.

299 килограма е средния
добив от пшеницата в региона

Виктория СТАНКОВА
Всяка община орга-

низира транспорт
на учениците от  на-
селените места, в
които няма учили-
ще,  до училището, в
което те учат. 
Навсякъде са осигу-
рени специални мар-
шрути и тези пре-
возни средства ми-
нават, събират де-
цата по транспор-

тната схема и ги ка-
рат в училището,
като след обяд ги
връщат в тяхното
населено място. За
пътуващите има раз-
лични привилегии,
осигурени от държа-
вата, като безпла-
тен транспорт или
храна за обяд. Оста-
налите ученици също
могат да се възпол-
зват от транспор-

та и храната. Към
средищните учили-
ща например има
изискване, определе-
но чрез постановле-
ние на Министерски
съвет, да има поне
10 ученици от други
населени места, кои-
то пътуват. Това
им придава специа-
лен статут и въз-
можност за посоче-
ните привилегии.

Осигурен е транспорт за
районите със закрити училища

Държавните чиновници
ще искат вече разрешение
да пътуват в бизнес класа

Любомира ПЕЛОВА
Длъжностни лица от държавната адми-

нистрация ще могат да пътуват с билет биз-
нес класа на самолетите при продължител-
ност на полета повече от 5 часа, след из-
ричното разрешение на министъра на фи-
нансите. Това предвижда направеното до-
пълнение на Наредбата за служебните ко-
мандировки и специализации.

Даването на разрешение от финансовия
министър е своеобразна гаранция за спаз-
ване на принципа на целесъобразност при
разходването на средства от бюджетите на
съответните ведомства. Наред с това пол-
зването на бизнес класа е съобразено със
съществуващата възможност за промяна
на датите на пътуване за самолетните биле-
ти, за промяна в маршрута и най-вече с
възможността за възстановяване на плате-
ните средства за самолетните билети при
отказване на пътуването. Отчетена е и тен-
денцията за спадане на цените на самолет-
ни билети в бизнес класата с оглед същес-
твуващата конкуренция между авиокомпа-
ниите на пазара.

Облекчава се утвърждаването 
на площадки за проектиране

Силвия ГРИГОРОВА
Процедурата по утвърждаване на пло-

щадки за проектиране се облекчава с про-
мените в Закона за опазване на земедел-
ските земи, одобрени от кабинета. Измене-
нията ще облекчат физическите и юриди-
ческите лица, които без промяна на пред-
назначението в земеделски земи ще могат
да изграждат съоръжения към линейни
обекти на техническата инфраструктура,
разположени на терена, чиято застроена
площ, заедно с прилежащата територия на
всяко едно от тях, е до 15 кв.м.

Промяна на предназначението на земе-
делските земи за не земеделски нужди,
предвидена с общ устройствен план, както
и за терени отдадени на концесия с реше-
ние на Министерски съвет, ще се извършва
без да се провежда процедура за утвър-
ждаване на площадка или трасе за проек-
тиране. Отпада необходимостта от утвър-
ждаване на подземни и надземни трасета
за проектиране.

Прецизира се и текстът, който въвежда
санкция за лицето, извършило строителс-
тво върху земеделска земя без промяна на
предназначението. Съгласно промяната
санкция ще се налага на лицата, собстве-
ници на изградени обекти в земеделски зе-
ми без променено предназначение.

от страница 1

от страница 1
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Обсъждаха се възможностите за добри бизнес и културни отношения

Денислав Захариев остава
лидер на младежите от ГЕРБ

Зоя ИВАНОВА
След проведено Областно отчетно - из-

борно събрание на МГЕРБ - Перник, младе-
жите от структурата за пореден път гласу-
ваха пълно доверие на досегашният Облас-
тен координатор Денислав Захариев. Из-
пълнителната комисия на ПП “ГЕРБ” утвър-
ди Денислав Виолинов Захариев като Об-
ластен координатор на МГЕРБ - Перник.

Във връзка с избирането той е получил
поздравителен адрес от  Националния из-
пълнителен съвет на МГЕРБ и неговият
председател Георг Георгиев . В него между
се казва: „Уверен съм, че благодарение на
усилията Ви, младежката организация на
ГЕРБ в Перник ще покаже с действията си,
че младежите са синоним на знания, сила ,
иновативност.Изразявам своята увереност,
че в бъдеще ще работим активно  за да реа-
лизираме заедно проекти и инициативи, в
полза на българските граждани. Убеден
съм че заедно ще продължим да търсим и
развиваме потенциала на младите хора, да
насърчаваме тяхната креативност, да ги
подкрепяме по пътя на тяхното развитие. В
тази връзка бих искал да ви уверя, че мо-
жете да разчитате на моята безрезервна
подкрепа като председател на МГЕРБ, как-
то и тази на всички членове на Национал-
ния изпълнителен съвет, като всички заед-
но се борим за осъществяване на амби-
циозните цели.”

Христиан Даскалов е номинацията
на СДС Перник за кметския пост

Зоя ИВАНОВА
 Общинският съвет на СДС номинира

председателят на СДС Перник Христиан
Даскалов за кандидат за кмет на Община
Перник. Кандидатурата на СДС е предста-
вена на партньорите от Реформаторски
блок, заедно с имената на останалите об-
съждани в средите на СДС номинации за
кмет, сред които тези на адв. Красимир Со-
тиров и на Мария Ненова. 

Христиан Даскалов ще се бори за еди-
нство на Реформаторския блок в Перник
преди всичко, за да може десницата да
надгради доброто си представяне от пос-
ледните два избора. Мотото на СДС Перник
ще бъде: Работим за Перник с който да се
гордеем. 

Работим така, че Перник да се гордее с
нас.

„Имаме  партньорско споразумение с ко-
легите от РБ да не водим “кампания” отвъд
процеса на обсъждане и вземане на реше-
ния в рамките на Реформаторски блок за
издигането на общ кандидат. Когато еди-
нния кандидат  бъде определен, той ще бъ-
де оповестен на перничани” – каза Хрис-
тиан Даскалов.

МОН с акция срещу
фиктивни ученици

Виктория СТАНКОВА
Шефовете на регионалните инспекторати

по образованието трябва да планират до-
пълнителни мерки и указания срещу фик-
тивно записани ученици. Новите разписа-
ния трябва да се изпратят до директорите
на училищата до 1 септември.

Това гласи нова заповед на образовател-
ния министър проф. Тодор Танев, който ми-
налата седмица се срещна в шефовете на
регионалните просветни инспекторати.

Той е разпоредил още да бъдат сформи-
рани шест екипа от експерти, които да из-
вършват проверки в училищата във връзка
с изпълнението на ремонтни дейности в
тях. Екипите ще трябва да проверят и готов-
ността на школата по отношение на сград-
ния фонд и оборудване за началото на уче-
бната година.

На срещата експертите са се обединили
около няколко каузи като обновяване на
съдържанието в учебниците, подобряване
на качеството на преподаване в училищата
чрез повишаване на личната мотивация на
преподавателите и др.

ношения с Узбекис-
тан. „Градът ни да-
ва много възможнос-
ти за развиване на
тесни и благоприя-
тни отношения с
представители на
различни държави.
Мога да ви уверя, че
Община Перник ще
направи всичко необ-
ходимо, за да подкре-
пи усилията за ут-
върждаването на
силни връзки с Узбе-
кистан и в наше лице
вече имате сигурен
партньор”, каза Вла-
дислав Караилиев.
Зам.-председателят
на Дружеството за
приятелство между
Узбекистан и Бълга-
рия Камалидин Иша-
нкоджаев подчерта,
че целта на тази сре-
ща е да бъдат запоз-
нати българските
партньори с дейнос-
тта на организация-

те от името на кме-
та Иванов и заяви,
че за Община Перник
е от изключително
значение поддържа-
нето на добри биз-
нес и културни от-

Любомира ПЕЛОВА
Зам.-кметът на

Перник Владислав Ка-
раилиев се срещна с
делегация от пред-
ставители на Дру-
жеството за прия-
телство между Уз-

бекистан и Бълга-
рия. Срещата бе осъ-
ществена по инициа-
тива на Европейския
политехнически уни-
верситет в гр. Пер-
ник. Караилиев поз-
драви присъстващи-

та. „България и Узбе-
кистан поддържат
традиционно добри
отношения. Главна-
та цел на посещение-
то ни в Перник е да
потърсим начини за
сътрудничество с
Европейския поли-
технически универ-
ситет, както и да се
запознаем с възмож-
ностите за бизнес,
които предоставя
Перник”, каза Иша-
нкоджаев. Той об-
ясни, че за тази цел
делегацията се със-
тои както от пред-
ставители на кул-
турната сфера, та-
ка и от представи-
тели на частния
бизнес.  

На срещата при-
състваха още зам.-
кметът Румяна Гьо-
рева и секретарят
на Община Перник
Денислав Захариев.

шизма изнесе  канди-
датът за Кмет на Об-
щина Трън - Иван Ис-
кренов. Той подчерта,
че борбата за свобо-
да е винаги актуална
кауза.

     Своите спомени
от битката на Трън-
ския партизански от-
ряд на „Вълча пол-
яна” от далечната
1944 г. разказа живия
партизанин Борис
Гюров, който въудо-
шеви всички със

Зоя ИВАНОВА
Над 150 социалис-

ти, антифашисти и
симпатизанти отбел-
язаха 71-та годишни-
на от последните
боеве срещу фашизма
на историческата
местност „Вълча пол-
яна” в събота.  Сред
гостите на честване-
то бяха номинирани-
те за кандидати за
Кмет издигнати от
БСП, на Община Пер-
ник – Ерик Рангелов и
на кметство „Изток”
- инж. Михаил Михай-
лов и червения депу-
тат – Чавдар Геор-
гиев, който отправи
поздравителен адрес
към присъстващите,
от името на Предсе-
дателя на Национал-
ния съвет на БСП -
Михаил Миков., съоб-
щават от пресцентъ-
ра на столетницата.
Слово за героите в
борбите срещу фа-

своите светли спо-
мени за загиналите
си другари.

Участниците в сре-
щата отдадоха по-
чит с едноминутно
мълчание и поднесоха
цветя пред паметни-
ка на загиналия в бит-
ката на „Вълча пол-
яна” през 1944 г. кар-
течар на отряда
Боян Станков, чиито
потомци, живеещи в
Австралия дойдоха на
събитието.

2 621 заявления за млади
земеделски стопани по ПРСР

Силвия ГРИГОРОВА
На 24 юли 2015 г. изтече срокът за пода-

ване на заявления за подпомагане по
подмярка 6.1-„Стартова помощ за млади
земеделски стопани” от Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г.

В рамките на обявения прием по подм-
ярката бяха подадени 2621 заявления за
подпомагане с общ размер на заявената
субсидия над 65,5 милиона евро. Най-мно-
го млади стопани са подали заявления в
областите Благоевград-343 и Пловдив-248,
а най-малко кандидати има в областите Со-
фия-град -13 и Смолян- 22 броя.

Сумата на субсидията за подадените към
момента проекти надвишава значително
бюджета от 35 милиона евро, предвиден по
настоящия прием за млади  земеделски
стопани. Това предполага преминаване
към процедура по ограничен бюджет и
предстоящ ранкинг на проектите. Така с
предимство ще се финансират тези, които
са събрали най-голям брой точки.

Припомняне, че първият прием на зая-
вления за подпомагане по реда на Наред-
ба №14 от 28.05.2015 г. за прилагане на
подмярка 6.1- „Стартова помощ за млади
земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие
на стопанства и предприятия” от Програма-
та за развитие на селските райони за пе-
риода 2014 - 2020 г. стартира на 29.06.2015
г. със  заповед от 15.06.2015 г. на министъ-
ра на земеделието и храните.

Годишнина от историческата
битка на „Вълча поляна”  

чужбина само за една
година. Турция е най-
посещаваната от
българи държава.
През юни тази годи-
на там са били над
144 хиляди наши съна-
родници – с 1/3 пове-
че от миналата годи-
на. В Гърция пък мина-
лия месец са били над
81 хиляди българи – с
32% повече от 2014
година.

През юни тази го-

Любомира ПЕЛОВА
Увеличават се пъ-

туванията на бълга-
рите в чужбина, на-
маляват чужденците,
които посещават
страната ни. Тази
тенденция за послед-
ната една година оче-
рта в свое изследване
Националната ста-
тистика.

С близо 14 на сто са
се увеличили пътува-
нията на българите в

дина в България са
дошли най-много ру-
мънци – над 208 хил-
яди души, следват
гърците, германците
и руснаците. При пър-
вите три национал-
ности има увеличение
на пътуванията към
страната ни. Намал-
яват обаче посеще-
нията на руски граж-
дани – с цели 33 % –
както и на французи,
италианци, поляци.

Българите пътуват все повече
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 Компанията ще приема от клиентите показанията на електромерите в края на юли

жеството www.cez-
rp.bg. Информация мо-
же да се получи също
в центровете за об-
служване на клиенти
на ЧЕЗ и на денонощ-
ната телефонна ли-
ния 0700 10 010.

С цел да се обезпечи
бързото и качестве-
но отчитане на еле-
ктромерите, компа-
нията ангажира до-
пълнително 327 слу-
жители. Всички от-
четници ще работят
с удължено работно
време, както и в по-
чивните дни – на 1 и 2
август.

Поради физическа-
та невъзможност
всички електромери
да бъдат отчетени в
един и същи ден, ме-
сечните сметки на
клиентите ще бъдат

преизчислени към да-
тата на въвеждане на
новите цени.

С цел гарантиране
на максимална корек-
тност при таксува-
нето на консумирана-
та електроенергия
клиентите имат въз-
можност сами да от-
четат показанията
на електромерите си
на 31 юли 2015 г. Са-
моотчитането е по
желание и не отменя
извършването на ме-
сечен отчет от
страна на дружес-
твото. 

Клиентите, които
желаят да се възпол-
зват от тази въз-
можност, трябва да
направят своя отчет
на 31 юли 2015 г. и да
подадат данните към
компанията между 1 и

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с очаква-

ните нови цени на еле-
ктроенергията, кои-
то влизат в сила от
01 август 2015 г.,
„ЧЕЗ Разпределение

България“ АД започва
извънредно отчита-
не на електромерите
на  клиентите. Графи-
кът на извънредния
отчет ще бъде публи-
куван на сайта на дру-

5 август  през уеб-
сайта www.cez.bg, ме-
ню „Самоотчет“, по
електронната поща
на адре-
с zaklienta@cez.bg, на
денонощната теле-
фонна линия 0700
10 010 (меню 2) и в
центровете за об-
служване на клиенти
на ЧЕЗ. Те трябва да
посочат данните от
електромера по всич-
ки тарифи, дата на
самоотчет, клиент-
ски номер, трите име-
на на титуляра и ад-
реса на обекта, за кой-
то се декларират по-
казания.

Фактурите през ме-
сец август ще съдър-
жат две стойности
за използваната еле-
ктроенергия – по ста-
ри и по нови цени.

 
 

Създадоха съвет по сигурността 
Любомира ПЕЛОВА

Новият съвет по сигурността към Минис-
терския съвет вече е факт. Парламентът
прие на второ четене текстове от Законоп-
роекта за управление и функциониране на
системата за защита на националната си-
гурност.

Съветът ще е консултативен и координи-
ращ орган към Министерския съвет по въп-
росите на националната сигурност. Премие-
рът ще бъде негов председател, а членове -
министрите на вътрешните работи, на отбра-
ната, на външните работи, на финансите, на-
чалникът на отбраната, директорът на служ-
бата “Военна информация”, главният секре-
тар на МВР, председателите на ДАНС и на
Държавната агенция “Разузнаване”, начал-
никът на НСО, секретарят на Съвета по си-
гурността и двама представители на прези-
дента.

Заместник министър-председателят също
може да е член на Съвета, като е оправомо-
щен със заповед на премиера да следи ра-
ботата на структурите от системата за защи-
та на националната сигурност. Президентът
и председателят на Народното събрание мо-
гат да участват лично в заседанията на Съ-
вета по сигурността.

В определени случаи могат да участват и
председатели на постоянни парламентарни
комисии, народни представители, министри
и ръководители на ведомства и организа-
ции. 

Онлайн курс за учители
‘’Развивайте е-умения

в класната стая’’
Виктория СТАНКОВА

Присъединете се към този вълнуващ
курс, който обхваща изключително важната
тема за развитие на е-уменията в класната
стая. Това е призивът на инициатива-
та eSkills for Jobs.

Безплатното обучение ще се провежда на
английски език, стартира на 14 септември и
е с продължителност 7 седмици. Записване-
то се осъществява през сайта на European
Schoolnet Academy, след създаването на
личен профил.

Целта на курса е да насочи преподавате-
лите как да развият набор от дигитални уме-
ния и да ги запознае с инструменти и ресур-
си, които са на тяхно разположение. При за-
вършване на обучението учителят ще е спо-
собен да провежда уроци, които акцентират
на редица е-умения, както и да използва
инструменти, които улесняват както негова-
та работа, така и тази на учениците.

Курсът е организиран около тематични
области на дигиталните умения, които са
важни за всички нива на началното и сред-
ното образование. Обучението е разделено
на 6 модула, в които се разглеждат същнос-
тта и ролята на електронните умения като
цяло, а също и конкретни примери и как да
бъдат представени в класната стая. Акцен-
тът е върху това как с педагогически подхо-
ди да се представи тази материя и какви ин-
струменти са налични в помощ на препода-
вателите.

За всеки завършен модул се получава
digital badge в профила си, а след финализи-
ране на курса ще получи и сертификат. В
края на курса от участниците се изисква да
подготвят окончателен урок, с който могат
да кандидатстват и във видео конкурса на
инициативата.

Доброто владеене на информационните и
комуникационни технологии вече е основно
изискване за младите хора, за да успеят в
едно все по-дигитално общество. Тези уме-
ния са необходими не само за все по-голям
брой професии, но всъщност са изискване и
право на всеки гражданин, който иска да е
активен в съвременния свят.

Следователно, в този момент училищата и
учителите се нуждаят от подкрепа, за да ра-
ботят с учениците си и да ги подпомагат в
развиването на широка гама от дигитални
умения, така че, когато завършват училище,
младежите да притежават познанията, кои-
то се изискват от пазара на труда и от все
по-дигитализиращото се общество.

Инициативата се провежда едновременно
в 21 страни-членки на ЕС, като изпълнител
на проекта за България е БАИТ.

Силвия ГРИГОРОВА
 За девета поредна

година Дружество-
то за Обединените
нации в България ор-
ганизира национална
кампания за избор на
„Българскимладежки
делегати в ООН-
“. Финалният кръг
на кампанията ще се
състои на 29.07.2015
г. в зала 101 в сграда-
та на Министерс-
тво на външните ра-
боти на Република
България. Новите
двама младежки деле-
гати на България в
ООН ще бъдат об-
явени на церемония в
МВнР от 16:30 ч. Те
ще работят с ман-
дат 18 месеца за за-
щита на интересите
на младите хора при
изработването на
младежки политики
на национално и на
международно ниво.

 Тази година селек-
ционната кампания
се проведе в четири
кръга, като до пос-
ледния етап достиг-

наха десет младежи
от първоначално
явилите се над сто
кандидати. Десетте
финалисти ще се
явят на събеседване
пред широко жури,
състоящо се от
представители на
държавните инсти-
туции и на неправи-
телствени организа-
ции. Председател на
журито е Генерал-
ният директор по
глобалните въпроси
на Министерство на
външните работи -
Райко Райчев,  а чле-
нове са представи-
тели на Дирекция
„ООН и сътрудни-
чество за развитие”
и на Дирекция „Права
на човека” на Минис-
терство на външни-
те работи, предста-
вител на Дирекция
„Международно и ев-
ропейско сътрудни-
чество” на Минис-
терство на образо-
ванието и науката”,
представител на Ди-
рекция „Младежки

политики” на Минис-
терство на младеж-
та и спорта, пред-
ставител на Дружес-
тво за ООН в Бълга-
рия, представител
на Национален мла-
дежки форум, пред-
ставител на Дипло-
матическия инсти-
тут към МВнР, пред-
ставител на Асоциа-
ция за подпомагане
на академичната об-
щност, представи-
тел на Българска
платформа за между-
народно развитие,
както и младежки де-
легати от предходни
години.

 Програмата се
осъществява с офи-
циалната подкрепа
на Министерството
на външните рабо-
ти, Постоянното
представителство
на Република Бълга-
рия към ООН в Ню
Йорк и Националния-
т младежки форум,
както и всъдей-
ствие с ISIC Бълга-
рия.

 

Бисери на Борисов
събрани в книга

Зоя ИВАНОВА
Някои от ембле-

матичните изрази
на Бойко Борисов,
които той изрича от
времето на него-
вия период като
главен секретар на
МВР, през кмету-
ването му в София
до втория премиер-

ски мандат, вече са събрани в книга, която
ще се появи на пазара следващата седми-
ца, съобщиха от българско издателство.

Книгата е озаглавена „Бойко Борисов.
(В) ПЪРВО ЛИЦЕ”.

От издателство Ludite смятат, че казаното
от Бойко Борисов е исторически ценно, за-
щото представя историята на България в
конкретен период и един ден ще говори по-
добре от учебниците за случилото се в бъл-
гарската политика в началото на 21 в. 

Издателите препоръчват на кандидат-
кметове, депутати от управляващата коали-
ция и от опозицията, студенти по история,
политолози, анализатори, журналисти, оби-
кновени избиратели и всички любители на
спонтанната неподправена мисъл да проче-
тат новата книга.

Ето и част от влезлите в изданието крила-
ти фрази:

„Всичко читаво в България работи за час-
тния сектор, в държавния са само кратуни”.

„На малко прасе и нов началник никога
не се радвам”.

„За какво ти е да ставаш премиер на об-
ран бостан”.

„Моите лични слабости са много. Не мо-
жах да науча много неща, които знам, че
ми трябват. Там са учебниците по англий-
ски. Обичам да рисувам през свободното
си време. Спортувам много. Е можеше да
имам и малко повече коса... Или както каз-
ва Негово Величество: “Редки са ни кере-
мидите, напича много по главата”.

„Ако бъда избран за кмет, за две години
София ще заприлича на Мюнхен и Виена”.

„Думите отлитат, построеното остава”.
„Идвам, виждам и давам още пари”.
„Да мачкаш Цветанов е все едно с голо

дупе таралеж да мачкаш”.
„Цял ден ядоха кюфтета, пиха кафета, ки-

котиха се по коридорите. Когато аз говорих
имаше двама-трима души в залата. Отишъл
съм аз, четем, стои цялото правителство,
чакаме въпроси, дебат, а тях ги няма - ядат
кюфтаци”.

„За да ме подберат и Тодор Живков, и
царят, да ми се доверят, значи все някакви
качества имам”.

Днес избират младежките
делегати на България в ООН



Рекламно  приложение

Сряда, 29 юли 2015 г., брой 142/5749/ 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. Двустаен, Център, ет. 2, сменена дограма, ремонтиран, с обз.- 35 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Парцел, до Общината, 305 кв.м, равен - 19 000 лв.

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

16. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Етаж от къща, до Автогарата, след ремонт, обзаведен - 150 лв.

2. 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 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. Едностаен Изток, до КАУФЛАНД,
преустр. в 2-ст, РVС, - 13 990 евро
2. Едностаен, Изток, ЕПК, ет. 7,
южна, до ДСК - 16 999 евро
3. Двустаен, ЦГЧ, нова тухла,
след ген.ремонт, ет. 4, 72м2 - 31 999 евро
4. Двустаен Тева -72 м2, ет. 6,
изцяло източен, по БДС - 10 300 евро
5. Двустаен Мошино, 76 м2, ет. 4,
ново стр. акт 14 - 28 121 евро
6. Двустаен Изток, ет.1, до ОДЗ,
РVС, саниран, тераса - 15 555 евро
7. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3,
ТЕЦ, тераса, освежен - 15 444 евро
8. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7,
ТЕЦ, след ремонт, обзаведен - 15 888 евро
9. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 2,
преустр. в 3 ст, ТЕЦ, тераса - 19 999 евро
10. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7,
РVС, реновиран, преустроен - 21 300 евро
11. Двустаен до „Казабланка”,
ет. 2, нова сгр. с акт 16, обитаем - 33 700 евро
12. Двустаен Изток, до БИЛЛА,
ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, подобрения - 24 990 евро
13.Тристаен Изток, ет. 5, ТЕЦ,
нов панел, РVС, до пазара - 34 900 евро
14. Тристаен Юр. Гагарин,
102 м2, ЕПК, ет. 7, югозапад - 38 999 евро
15. Тристаен Изток, нов, акт 16,
луксозен интериор и обзавеждане- 70 900 евро
16. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток, ет. 3,
нова сграда, луксозен,обитаем- 48 999 евро
17. Четиристаен ЦГЧ, ет. 9/от 11/,
лукс. ремонт и гаранц.
пълно обзавеждане - 44 990 евро
18. Търг. сграда ЦГЧ, РЗП - 330 м2,
четири нива, самост. подход - 165 000 евро
19. Магазини Изток, работещ, търг. к-с,
25 и 36 м2, лукс. изпълнение – 15 800 евро

 20. АПАРТАМЕНТИ и МАГАЗИНИ, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО

-акт 16, до БИЛЛА- ИЗТОК
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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. Стая,  кв."Хр.Смирненски", 25 кв.м,  ет.1, т/плоча, ПВЦ - 25 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. 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. 

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94;
076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895
          0878/395 767

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

Агенцията е създадена през 1994 г.
"Мила ЕМ" ЕООД

 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, Изток, обз. - 170 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обз. - 200 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
6. Гарсониера, Тева, ч.обзавед. - 180 лв.
7. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
8. Луксозни, Тристайни, Центъра, ет. 2, ет. 1- 300 лв. /с коменентар/
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

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м,
на много комун. място - 32 лв./кв.м
2. Къща, Център, в ниска част
над Автогарата, 70 кв.м, гараж,
дв. 212 кв.м - 23 000 лв.
3. Къща, над Сладк. коопер., тх.,
пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м - 40 000 лв.
4. Кладница, напълно завършена
нова къща в центъра - 34 000 евро
5. Ковачевци център, къща,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 55 000 лв.
6. Къща, ниска част над Автогарата,
90 кв.м, гараж, вътрешен
санитарен възел - 40 000 лв.
7. Къща, близо до Радомир, луксозна - 39 000 лв.
8. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
9. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
10. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
11. Парцел, в ниската част на автогарата,
със стара къща, и проект за нова виза - 22 000 лв.
12. Парцел, Мещица, 960 кв.м - 18 000 лв.

 КУПУВА:
1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин,
бл. 38, 36, 40
2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Център - до 50 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд
или Ю. Гагарин
5. Гарсониери във всички квартали

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 - 59 000 евро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
13. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
17. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
19. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 24 000 лв.
20. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
21. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 180 лв.
2. Боксониера, ИЦ, с тавански етаж - 150 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
5. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 200 лв.
6. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
7. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.
8. Соф. шосе, 2 стаи от къща , с обзав., за мъж - 150лв.
9.   Соф. шосе, гараж с канал и инстр., за работилница - 100лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
2. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
3. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
4. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
5. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.
6. Изток, Бучински път, ет. 3 - 20 0000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 - 20 000 лв.
8. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

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

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

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Ид.ц., около Общината, ет. 1, ПВЦ, подобрения - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 5, ТЕЦ, 1 тер. - 28 300 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 26 000 евро

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, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 45 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 57 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
7. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 2/8/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
13. Двустаен, Мошино, ет. 2/3/, тх., ТЕЦ, тер., ПВЦ, подобрения - 48 000 лв.
14. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 лв.
15. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
16. 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, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Тристаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
4. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
5. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер, ПВЦ, подобр. - 32 000 лв.
6. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
7. 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.

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.

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 - 38
900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, подобрения - 37 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер., до канала - 32 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 30 900 лв.
5. Изток, ет. 2, панел, ТЕЦ, вътрешен - 24 000 лв.
6. 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.

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
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тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Тристаен, Бучински път,
на спирка, непреходен -
45 000 лв.

 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
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език и компютърни умения на
трудов договор заплащане 500 лева.
За повече информация Г - н
Георгиев телефон 0888 459939

Транспортна и туристическа
агенция търси шофьори за
автобусен превоз с категория Д.
Автопарка на фирмата се намира в
гр. Радомир - тел. 0885828498

Нон стоп “Струма” търси барман/
ка/ за предпочитане пенсионер/ка/ -
тел. 0896/ 820 644

Вестник „Съперник” търси РЕКЛА-
МЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40
95; 0888/50 32 37

Строителни ремонти, плочки,
фаянс, теракот, гипсокартон, ла-
текс, блажна боя - тел. 0896/539 142

Доставям пернишки и
бобовдолски въглища на място.
въглищата са високо калорични и са
изчистени от пепел и камани и
всякъкви блокуци. за парно котели
и печки цената е изгодна и превоза
е за наша сметка. пернишки - 200лв
бобовдолски - 220лв това са цените
за Перник, София и София област.
тел. 0896273108

Ремонтирам коли бусове - ходова
част двигатели и аспухова система
изгодно с оригинални части и
гаранция 100% - за извършената

всяка със собствен санитарен 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 помеще-
ние, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св.
св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м  - тел.
60 35 74

Пазач на обект Информация на място-
складова база Рудник "Света Анна" или
тел.0887206341, 0886859970

Търся работа като фадромист или
мотокарист - тел. 0895768206

Tърсим продавач-консултант - щанд
за парфюми. Месторабота: Хипермар-
кет Кауфланд - ЦЕНТЪР. Очакваме
от Вас: Представителен външен вид.
комуникативност, усет към потреб-
ностите на клиента, умение да пред-
ставите продукта, убедителност.
амбиция бързо да навлезете в рабо-
тата и да докажете своите умения.
коректно и отговорно поведение.
Владеене на Английски език ще се
счита за предимство. Моля, изпра-
щайте актуална автобиография и по
възможност снимка. Личните Ви дан-
ни ще бъдат защитени по смисъла на
ЗЗЛД.

Фирма търси секретарка с английски

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 перфектна караванаFLET-
WOOD - KOLCHESTER. Разполага с
химическа тоалетна, 2мивки, хладилник,
бойлер, отоплителна печка, готварска
печка с фурна и скара на газ.
Осветлението е LED и е 25w общо и под
тентата. Регистрирана с хубави гуми и
готова за незабравими прживявания. тел.
0897964311

Продавам РЕНО МЕГАН СЦЕНИК цена:
2500 лв. Перфектно състояние. CD
чейнджър . телефон 0898704419

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

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 договар-
яне – тел. 0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-
шително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2
200 кв., продажба 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 обза-
веждане, 19 900 евро /без посредник/ -
тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

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. Христо Смирненски - тел.
0988/953 050; 0899/588 545

Давам под наем, обзаведени стаи

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

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:

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

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.

разни

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.

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

услуга - - и двигатели на яхти
като за тях се намират малко по
трудно частите - тел. 0898433564

Спортни екипи и клиновеРаз-
мерS, M, L, XL Свежи пролетни
екипи. Материя полиамид /ела-
стични/. Налични в 3 десена.
Задната страна и ръкавите са
черни. - тел. 0899/339 770

Продавам компютър сгло-
бен на 10.01.2015г. Частите
са подбрани, за да се получи
една наистина страхотна ма-
шина, която върши работа за
видео обработка, поддържане
на сървъри, играене на
всякакви игри и работа с
много тежки програми.
зван!Измерва пулс,разстоя-
ние,изгорените калорий,вре-
ме.Размер 50/80/120см. Осе-
м степени на натоварване. -
тел. 0894/746 767

Доставям въглища собствен
транспорт из цялата страна
тел. 0896009744

Сладури си търсят стопанин.
Изискванията са много да се
галят (поне по 1 - 2 часа на
ден):). Много са игриви. Майка
им лови яко мишки. Котетата се
намират до Перник. Останаха 3.
- тел. 0898660368

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

ФИРМА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО

НА ЗАКУСКИ

търси
персонал с опит
заплата 1 000 лв.

тел. 0889/ 209 383

Строителна
бригада

извършва
следните услуги:

- тенекеджийски,
- хидроизолация,
- конструкция и
ремонт на покриви
тел. 0895/996 979
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81% от домакинствата живеят
с по-малко от нужните пари

Все още 80,9 процента от дома-
кинствата в България живеят с
общ доход на човек под необхо-
димите средства за издръжка на
живот.

Това показва извод от сравни-
телния анализ между необходи-
мите средства за издръжка на
живот и данните за разпределе-
нието на домакинствата по подо-
ходни групи на общ доход за
първото тримесечие на 2015 го-
дина, направен от Института за
социални и синдикални изслед-
вания на КНСБ, съобщи Виолета Иванова - изследовател в институ-
та, цитирана от БТА.

За нормален живот на четиричленно домакинство (двама възрас-
тни и две деца) в края на юни са били необходими 2248 лева.

Парите са необходими семейството да покрива разходите си за хра-
на, жилище, здравеопазване, образование, почивка спрямо средни-
те български стандарти.

Издръжката на живот на един човек от домакинството в края на
юни е достигнала 561.90 лева, сочат още данните на синдиката.

"34% са с общ доход на човек от домакинството под издръжката за
бедните домакинства - или два милиона и 460 хиляди българи жи-
веят с доход на човек от домакинството до 295 лева", каза лидерът
на КНСБ Пламен Димитров, което по думите му е тревожна тенден-
ция.

Домакинствата с общ доход на човек над издръжката на живот са
около 19,2 на сто (около 577 хиляди домакинства).

Продължава тенденцията да се отчита спад в средните нива на из-
дръжката на живота, като през второто тримесечие намалението е от
0,2 на сто спрямо предходното тримесечие.

От КНСБ посочват, че е обичайно през второто тримесечие да се
отчита задържане или намаление на стойността на издръжката на
живот, като основната причина е сезонният спад в цените на храни-
телните стоки и особено на пресните зеленчуци.

Осезаемо влияние оказва и намалението на цените на топлоенер-
гията средно с около 6,2% от първи април тази година, след като
предходната година отчитат ръст от 4,5 процента.

На годишна база издръжката на живот отчита слаб спад от 0,3 на
сто, след като близо година и половина се наблюдава тенденция на
устойчиво намаление.

Издръжката на живот на човек от домакинство на нискодоходните
групи, е достигнала 294,52 лева, което показва намаление с 0,9%
спрямо март тази година и увеличение с 1,9 на сто спрямо същия пе-
риод на 2014 г.

Независимо от факта, че при тези социални групи е регистрирано
намаление в абсолютно изражение, техният дял е почти два пъти по-
голям от високодоходните групи.

Движението е по-скоро от нискодоходните групи към среднодоход-
ните домакинства, което е положителна индикация, но като се има
предвид, че за около половината от домакинствата доходите им гра-
витират между издръжката на бедните и необходимите средства на
издръжка, голяма е вероятността да попаднат в групата на бедните
отново, отбелязват от КНСБ.

Минималната заплата да е 50% от средната
На минимална работна заплата при пълно работно време през пър-

вото тримесечие на 2015 г. са наети 248 019 или 11,5 на сто от всички
наети. В сравнение със същия период на миналата година нарастват
с 2,4% или с около 6 000 души, отчитат от КНСБ.

Поетапното увеличение на минималната работна заплата от начало-
то на 2015 г. и достигнатият с него среден ръст от 8,8% спрямо пред-
ходната година, е все още твърде недостатъчен и не позволява на
страната ни да се измъкне от дъното на класирането в ЕС, посочи
Иванова.

От КНСБ искат поетапно повишение на минималната заплата от та-
зи есен по отрасли с цел достигането на 50 на сто съотношение
спрямо средната до края на 2018 година.

КЕВР: Не можем да отлагаме
повече поскъпването на тока

Няма законова възможност за
ново отлагане на решенията за
нови цени на тока от 1 август, ка-
заха от КЕВР. Според Бойко Бо-
рисов, токът не трябва да пос-
къпва.

Шефът на КЕВР Иван Иванов
цитира Държавен вестник, в кой-
то са публикувани промените в
Закона за енергетиката, където се
посочва, че ценовият период за
електрическата енергия, прик-
лючващ на 30 юни, може да бъде
удължен само с месец, което ве-
че е направено.

Вчера работодатели и синдикати обявиха, че ще организират в сряда
национално шествие и митинги в 29 града срещу повишението на цена-
та на тока за индустрията (12-20%). Те настояват поне то да бъде отложе-
но до 2016 г.

Запитан дали му е оказван натиск от страна на управляващите, пред-
седателят на КЕВР категорично отрече.

"Към момента върху мен не се оказва никакъв натиск. Ако някои ин-
директно, чрез изявления пред медиите, се стремят да окажат такъв
натиск, тези опити са напълно безуспешни. Изпълнявам закона, така
както сме положили клетва", заяви Иванов.

Мнение
От чисто икономическа гледна точка, най-общо казано проблемите

са два. Първият проблем е свързан с това, че НЕК е пред фалит пора-
ди следните две причини: 1) Дефицит в размер на 2.3 млрд лв., който е
следствие от реализирацията на икономически неефективни проекти,
като „Цанков Камък“, като „АЕЦ Белене“. В „АЕЦ Белене“ вместо да
стои някакъв актив в момента седи огромно legal liability от „Росатом“
в размер на над 1 млрд. лева. 2) Генерираните дефицити в размвр от
1.4 млрд. лв., които са пряко следствие от това, че НЕК се задължава
да изкупува скъпа електроенергия, която впоследствие трябва да про-
дава на доста по-ниска цена.

Владимир Каролев, КЛУБ ”Z”*
На 31 юли ще оповестим ценово решение, което ще влезе в сила от 1

август, каза председателят на регулатора. То ще бъде взето на закрито
заседание на КЕВР. Тогава ще оповестим подробно и какви са проме-
ните и какви са ефектите, възникнали в резултат на тези промени, до-
бави той.

В коментар за обявения вчера от работодателски организации и син-
дикати национален протест срещу новите цени на тока Иван Иванов ка-
за, че в България, съгласно конституцията, всеки има право да протес-
тира.

Протестите от преди около две години доведоха до 10 млрд. загуба
на държавата и спрени еврофондове, каза премиерът Борисов и при-
помни, че КЕВР е независим.

Избран е от парламента, от 9 члена ГЕРБ има двама, които смятат,
имат методика и дават цените, допълни той.

Направихме много с промяната на Закона за енергетиката, направих-
ме доста неща, така че според мен с тези изходни данни не би трябва-
ло да се повиши цената на тока, каза още премиерът.

Неотдавна Борисов обяви, че подкрепя искането на бизнеса и дори
се зарече да протестира заедно с тях.

Извънреден отчет
Междувременно от ЧЕЗ обявиха, че във връзка с очакваните нови

цени на електроенергията, които влизат в сила от 1 август 2015 г.,
"ЧЕЗ Разпределение България" АД започва извънредно отчитане на
електромерите на клиентите.

За битовите потребители повишението на цените се предвижда да е
1-2%.

С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромери-
те, компанията ангажира допълнително 327 служители. Всички отчет-
ници ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни –
на 1 и 2 август.

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат от-
четени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат
преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.

От "ЕВН България" напомнят, че всеки битов и малък стопански
клиент на дружеството има възможност да отчете електромера си към 1
август 2015 г. и да предостави данните в удобен за него офис на компа-
нията.
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СУДОКУ

Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се
играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи игрално поле
от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадратчета. В усло-
вието 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.

Всичко, което свършите сами, ще носи ползи и пари.
Не се препоръчва сключване на колективни трудови до-
говори, както и участия в съвместни инициативи. Ще
стане още по-неприятно, ако се стремите към чужда

любов или си позволите друг тип неравностойна връзка. Ако
сте сънували нещо объркано и животът ви може да се обърка.
Не поглеждайте встрани от семейната пътека и тази вечер не
закъснявайте.

Тази вечер Луна и Венера се целуват в знака на Близнаците.
Ще бъдете провокирани да опитате от забранения плод, ще се
опитвате да измислите извинения за вечерта, за да бъдете
там, където ви е по-приятно. Бъдете внимателни, не

споделяйте тайни и намерения. Всичко, което се върши в комбина и в екип,
ще работи за чужди интереси. Не е изключена компроматна игра. И
независимо дали вие я играете или ви я спретва някой друг, със сигурност
истинската любов ще страда.

Днес и утре Луната дефилира във вашия знак и на небето ще
я видим в съвпад с изкусителката Венера. Аспектът е
благоприятен за модни дефилета, за уреждане на изложби и
артистични инициативи. Препоръката е всеки да играе сам, да

не влиза в съглашателства и да не участва в комбина, при която не се
знае кой пие и кой ще плаща. Любовните ви връзки са подложени на
изпитание, а който в момента е сам, може да се запознае с фаталната си
връзка, която ще му даде заслужени уроци или щастие.

Трудно ще игнорирате магичните привличания, ще ви бъ-
де още по-трудно да останете верни и лоялни. Днес с леко-
та се прекрачват границите в любовта. Няма значение
кой какви съвети ви дава. Вървите неотклонно към някой,
който още утре може да ви предаде и подведе. Препоръчва

се пасивност и нищо правене. Не поемайте служебни ангажименти
тази вечер. Започнатото на майтап ще излезе от рамките на добрия
тон и ще ви омае. Алкохолът също е лош съветник.

Ден за представителни и артистични инициативи. По-
сетете изложби и театрални постановки. Ако ви предло-
жат да избирате между доброто и злото, по-добре не пра-
вете никакъв избор. Не се знае по какъв начин ще се объ-
рнат нещата още утре. Тази вечер е магична, може да нап-

равите и бебето или дори две. Луна и Венера са в съвпад в знака на
двойствените Близнаци. В такъв момент не е препоръчително да
поемате странични ангажименти.

Днес прекрачвате границата, която сами сте си съз-
дали. Някой ще направи признание в любовта, от което
после ще му се иска да се откаже. Бъдете особено вни-
мателни към всеки, който се опитва да влезе в личната
ви вселена, да разбере на какъв етап са работата или

личните ви отношения с партньора. Не е ден за нови запознанства
и поемане на обща отговорност. Ако подпишете колективен тру-
дов договор, ще носите на гърба си още някого.

Днес в живота ви може да влезе едно измамно чувс-
тво, което на първо време ще ви хипнотизира с излъч-
ване, ще ви донесе протекция и възможност да изпита-
те неподозирани усещания и страсти. Изкушенията

пред вас са големи и дано не направите грешен избор. Подложе-
те на проверка чувствата и намеренията на другия, преди да
предприемете нови стъпки във връзката си.

Днес сте разпънати на кръста между работата и
така желаните и предлагани удоволствия. Вероятни
са неприятни разговори с работодатели и подчинени,
прибързани изводи и напън да се освободите по-бързо
от всичко, което ви затруднява и отклонява от една

връзка, която ви привлича неудържимо. Не взимайте прибързани
решения, особено такива, които ще ви отклонят от целите,
преследвани отдавна.

Ден на предателства на всички нива. На едно място
ще излъжете и ще предадете някого, но на друго това
ще се случи с вас. Не е ден за нови запознанства, за
сключване на нови договори и работа в екип. Увелича-
вате дистанциите с хората, които обичате или до

момента са били част от доверения ви екип и тръгвате към
непроверени и неравностойни връзки.

Ако днес и утре слушате повече сърцето, отколко-
то ума и опита си ще направите грешка и ще изпус-
нете питомното в желанието да хванете дивото. Ра-
ботете самостоятелно, изолирайте се от хора и об-
стоятелства, които ви вкарват в зависимости и ви
държат встрани от софрата, която сами сте подре-

дили пред някого.

Днес изоставяте всяка предпазливост, хуквате
към срещи и връзки, които са завладели съзнанието
ви и са изместили разума. Ще отхвърлите съветите
на миналото и пак ще се доверите на някого, който
вероятно отново ще ви предаде. Ден на фатални
привличания, които може да объркат приятелството

с любовта и да накарат две души да страдат и още някой друг
покрай тях.

Ден на неравностойни връзки, към които ви
предизвиква и притегля кризата, липсата на работа,
средства, приятелства и любов. Всеки компромис
ще води след себе си низ от ограничения, проблеми и
неприятности. Няма значение каква е причината за
действията ви, важното е да си дадете сметка дали

сте склонни да платите цената.
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9 АВГУСТ 2015, НЕДЕЛЯ:

ЧИКО (БЯГА) - ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.)
СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) - ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ)
РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ) - БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН)
БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ) - ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД)
ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ) - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) 
ЦСКА (СОФИЯ) - СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР)
ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ) - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК)
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) - ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - БАЛКАН (ВАРВАРА) 

 II КРЪГ

16 АВГУСТ 2015, НЕДЕЛЯ:

ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.) - БАЛКАН (ВАРВАРА) 
ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 
ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА)
СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР) - ГЕРМАНЕЯ (САП. БАНЯ)
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - ЦСКА (СОФИЯ)
ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД) - ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ) 
БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН) - БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ) 
ВЕЛБЪЖД (КН) - РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ)
ЧИКО (БЯГА) - СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) 

III КРЪГ

 23 АВГУСТ 2015, НЕДЕЛЯ:

СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) - ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.)
РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ) - ЧИКО (БЯГА)
БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ) - ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ)
ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ) - БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН) 
ЦСКА (СОФИЯ) - ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД) 
ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ) - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) 
СЛИВН. ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) - СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАД)
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) 
БАЛКАН (ВАРВАРА) - ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)

IV КРЪГ

 30 АВГУСТ 2015, НЕДЕЛЯ:

ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.) - ПИРИН (Г. ДЕЛЧЕВ)
ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - БАЛКАН (ВАРВАРА)
СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА)
ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД) - ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ)
БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН) - ЦСКА (СОФИЯ)
ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ) - ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ)
ЧИКО (БЯГА) - БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ)
СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) - РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ)

V КРЪГ

6 СЕПТЕМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМ) - ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СФ)
БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ) - СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) 
ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ) - ЧИКО (БЯГА)
ЦСКА (СОФИЯ) - ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ)
ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ) - БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН) 
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) - ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД)
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ)
БАЛКАН (ВАРВАРА) - СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР) 
ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) 

VI КРЪГ

13 СЕПТЕМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.) - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК)
СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР) - ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - БАЛКАН (ВАРВАРА)
ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)
БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН) - СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) 
ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ) - ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ)

ЧИКО (БЯГА) - ЦСКА (СОФИЯ)
СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) - ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ)
РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ) - БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ)

VII КРЪГ

20 СЕПТЕМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ) - ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.)
ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ) - РИЛ. СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ)
ЦСКА (СОФИЯ) - СОФИЯ 2010 (СОФИЯ)
ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ) - ЧИКО (БЯГА)
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) - ВЕЛБЪЖД (КН)
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН)
БАЛКАН (ВАРВАРА) - ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД)
ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ)
ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР)

VIII КРЪГ

 27 СЕПТЕМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СФ) - СТР. СЛАВА 1927 (РАДОМИР)
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) 
ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД) - ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)
БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН) - БАЛКАН (ВАРВАРА)
ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)
ЧИКО (БЯГА) - СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА)
СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) - ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ)
РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ) - ЦСКА (СОФИЯ)
БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ) - ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ)

IX КРЪГ

4 ОКТОМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ) - ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СФ)
ЦСКА (СОФИЯ) - БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ)
ГЕРМАНЕЯ (САП. БАНЯ) - РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ)
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) - СОФИЯ 2010 (СОФИЯ)
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЧИКО (БЯГА)
БАЛКАН (ВАРВАРА) - ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ)
ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) - БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН)
ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД)
СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР) - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ)

X КРЪГ

11 ОКТОМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.) - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ)
ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД) - СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР) 
БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН) - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК)       
ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ) - ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)   
ЧИКО (БЯГА) - БАЛКАН (ВАРВАРА)          
СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)      
РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМ) - СЛИВН. ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА)  
БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ) - ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ)   
ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ) - ЦСКА (СОФИЯ)                    

XI КРЪГ

18 ОКТОМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

ЦСКА (СОФИЯ) - ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.)           
ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ) - ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ)       
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) - БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ)            
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ)        
БАЛКАН (ВАРВАРА) - СОФИЯ 2010 (СОФИЯ)                     
ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) - ЧИКО (БЯГА)                         
ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ)                  
СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР) - БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН)      
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД)                   

XII КРЪГ

21 ОКТОМВРИ 2015, СРЯДА:

ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.) - ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГР.)    
БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН) - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ)                  

ВЕЛБЪЖД (КН) - СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР)       
ЧИКО (БЯГА) - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК)                          
СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) - ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)                  
РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ) - БАЛКАН (ВАРВАРА)         
БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)                     
ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ) - СЛИВН. ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА)      
ЦСКА (СОФИЯ) - ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ)                   

XIII КРЪГ

 1 НОЕМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ) - ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СФ)      
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) - ЦСКА (СОФИЯ)                 
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ)               
БАЛКАН (ВАРВАРА) - БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ)                      
ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) - РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ)      
ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - СОФИЯ 2010 (СОФИЯ)                   
СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР) - ЧИКО (БЯГА)               
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ)                   
ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД) - БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН)                

XIV КРЪГ

 8 НОЕМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.) - БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН)   
ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ) - ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД)                 
ЧИКО (БЯГА) - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ)                          
СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) - СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР)        
РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ) - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК)       
БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ) - ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)             
ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ) - БАЛКАН (ВАРВАРА)          
ЦСКА (СОФИЯ) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)                     
ГЕРМАНЕЯ (САП. БАНЯ) - СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА)  

XV КРЪГ

15 НОЕМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

СЛИВН. ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) - ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СФ) 
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ)     
БАЛКАН (ВАРВАРА) - ЦСКА (СОФИЯ)              
ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) - ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ)   
ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ)                   
СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАД) - РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМ)  
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - СОФИЯ 2010 (СОФИЯ)            
ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД) - ЧИКО (БЯГА)                    
БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН) - ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ)           

XVI КРЪГ

 22 НОЕМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.) - ВЕЛБЪЖД (КН)  
ЧИКО (БЯГА) - БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН)                   
СОФИЯ 2010 (СОФИЯ) - ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД)              
РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ) - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ)     
БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ) - СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР)         
ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ) - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК)              
ЦСКА (СОФИЯ) - ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)                        
ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ) - БАЛКАН (ВАРВАРА)               
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)   

XVII КРЪГ

 29 НОЕМВРИ 2015, НЕДЕЛЯ:

ЛОКОМОТИВ (СФ) - ВИТОША (БИСТРИЦА, ОБЛ.СОФИЯ СТ.)  
БАЛКАН (ВАРВАРА) - СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ (СЛИВНИЦА)     
ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) - ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ)   
ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - ЦСКА (СОФИЯ)                   
СТРУМСКА СЛАВА 1927 (РАДОМИР) - ВИХРЕН 1925 (САНДАНСКИ)   
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - БЕЛАСИЦА (ПЕТРИЧ)      
ЧЕПИНЕЦ (ВЕЛИНГРАД) - РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 (САМОКОВ)    
БОТЕВ 1937 (ИХТИМАН) - СОФИЯ 2010 (СОФИЯ)             
ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ) - ЧИКО (БЯГА)                  

ПРОГРАМА
ЮГОЗАПАДНА “В” ГРУПА, 2015/16, ЕСЕНЕН ПОЛУСЕЗОН
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Децата търсят помощ и подкрепа  от специалистите на националната мрежа

Поставят нов светофар
на Пашов

Виктория СТАНКОВА
Поставят нов светофар на

едно от най-оживените кръс-
товища в града, край кв. Иван
Пашов. Контролерът на ста-
рия вече е неизползваем, об-
яви кметът Иван Иванов. Най-
вероятно новото съоръжение
ще бъде монтирано още този
месец. Това е първият свето-
фар в града, който ще бъде

подменен, каза още той.
Светещата уредба, която регулира дви-

жението на двата входа към града, създа-
ва  проблеми отдавна и опъва нервите на
шофьорите. Лошото е, че негативите про-
дължават и обикновено около 17 часа, ко-
гато е пикът на автотрафика, се появява
непрекъсната жълта светлина. Това е при-
чина и за големи  задръствания, които не
са характерни за Перник. Липсата на све-
тофар е предпоставка за пътно-транспор-
тни произшествия и цяло чудо е, че няма
пострадали, оплакват се водачи.

МЕСТНИЯТ ПРЕСТЪПЕН БИЗ-
НЕС ЗАЕМА ВОДЕЩИ позиции в

държавата по отношение на
кражби на луксозни автомоби-
ли. Поредна справка доказва,
че перничани са едни от най-пе-

чените, когато решат да гепят чужда дви-
жима собственост. Защо обаче органите на
реда дадоха гласност на тази иначе рутин-
на дейност, с която сме свикнали? За да
предупредят народа, по-точно айдуците, че
като разблокират алармата на някоя готина
кола и я подкарат с мръсна газ по магис-
тралата, трябва да знаят, че софтуерът на
машината може частично да блокира, нап-
ример да откажат спирачките, кормилото
или нещо друго. Така престъпникът се ока-
зва камикадзе на собствения си гяволък.
Някой ще каже „язък само за колата”. Ин-
тересно дали е имал това предвид извес-
тният говорител на КАТ майор Костов, кой-
то сърцераздирателно предупреди от ония
дни водачите да внимават, ако срещнат ко-
ла от Югозападна България с регистра-
ционни табели от Перник, Кюстендил и
Благоевград. Не че е крадена, а просто шо-
фьорът така си кара – лудо, което е не по-
малко престъпление от първото.

ЯВНО ТАЗИ ГОДИНА ГОРЕЩИНИТЕ ЩЕ
ДОКАРАТ ДВЕ реколти змии и гущери с
които да се борят съответните служби. В
Брезник вече започнаха да третират откри-
тите обществени пространства срещу от-
ровната гад. В Перник още не сме чули да
е станало това, може би поради прослову-
тото ни безпаричие. Обаче фактът си е факт
– напоследък бая перничани подскачат от
напечените тротоари като видят по тях да
щъка сиво-зелен гущер с големина от една
педя до един фас. Към тази кофти новина
се прибавя още една – забелязва се бум
на болните от ку треска, което може да не е
опасно колкото антракса, но горе-долу не-
щата отиват в тази посока. Така жегата да-
де сериозен принос не само за вдигането
на телесната температура, но и покачи об-
ществения термометър до градуси, харак-
терни за тропиците.

РАДОСТ В КЪЩИ! ШОФЬОРИТЕ ОТ
ДНЕС ТРЯБВА ДА СЕ ГОТВЯТ за една ху-
бава почерпка със студена бира, разбира
се, като оставят колата. Кметската управа
твърдо е решила да смени кошмарния све-
тофар на Пашов, който не само образува-
ше нерви на стотици, но и направо ги къса-
ше. Разваленият часовников механизъм,
заради който след 17.00 часа на кръстови-
щето ставаше ад под небето, ще бъде за-
менен с нова система, която поне засега
обещава да е надеждна и сигурна.

на капацитет, склон-
ността да се ползва
насилието като въз-
питателна мярка,
проблеми на родите-
лите, които водят
до негативни после-
дици за децата, нап-
ример домашно наси-
лие. Конфликтите
вкъщи се отразяват
негативно на психи-
ката на младите хора,
те имат проблеми в
адаптацията и със
справянето с учебни-
я материал. Специа-
листите от телефон
116 111 оказват неза-
бавна психологическа
подкрепа на обажда-
щото се дете. Своев-
ременно се уведомява
отдела за закрила на
детето, за да може на
място да се помогне
да пострадалите от
домашно насилие. Де-
цата и родителите
се насочват към услу-
ги, които им помагат
да преодолеят проб-

Пипнаха непълнолетен
крадец 

На 21.07.2015 г. , около обяд в дежурната
част на 02 РУ Перник е получен сигнал от
77 –годишна перничанка, че неизвестно ли-
це от мъжки, употребявайки груба физичес-
ка сила й е отнело противозаконно пор-
тфейл със сумата от 96 лв. В резултат про-
ведените оперативно – издирвателни  и про-
цесуално – следствени действия, служите-
лите на 02 РУ Перник установили непълно-
летния извършител на деянието. Работата
по образуваното досъдебно производство
продължава  02 РУ Перник под надзора на
Районна прокуратура Перник. 

Пожар край
Разпределителна 

Пожар, въз-
никнал в ра-
йона на гара
‘’Разпредели-
телна” е га-
сен от  пер-
нишките ог-
неборци зав-
чера.    

Около 16,00 ч. бил подаден сигнал за гор-
яща трева в близост до пернишката гара.
Пламъците обхванали сухи треви, листа ма-
са и храсти. Причината за пожара е небреж-
ност при боравене с открит огън.  Не са на-
несени материални щети. 

Любомира ПЕЛОВА

Зоя ИВАНОВА 
Държавната агенци-

я за закрила на дете-
то увеличи капаците-
та на Националната
телефонна линия за
деца 116 111, като
разкри ново работно
място и двама нови
консултанти се вклю-
чиха в екипа. С това
възможността деца-
та да получат бърза
подкрепа по вълнува-
щи ги въпроси или да
подадат сигнал нарас-
тна с близо 25%.,
съобщават от прес-
центъра на Агенция-
та за закрила на дете-
то. 

За полугодието към
отделите за закрила
на детето на Аге-
нцията за социално
подпомагане в стра-
ната са подадени 332

сигнала за деца в риск.
В 1/3  от случаите е
имало данни за пре-
небрегване (119) и за
физическо насилие
(116), за риск от от-
падане от образова-
телната система - 49,
за просия - 25 случая,
изоставяне от роди-
тели - 28. В 44 от слу-
чаите са постъпили
данни за деца свиде-
тели на домашно на-
силие между родите-
лите.

През месец юни са
подадени 54 сигнала
за деца в риск. 12 от
тях са получени от
самите деца, остана-
лите 42 – от близки
или други пълнолетни
лица. В 23 от случаи-
те водещият риск е
бил от физическо на-
силие, често в комби-

нация с пренебрегва-
не. Сигналите за нег-
лижиране са втори по
честота – 18.

Повечето сигнали
са свързани с няколко
форми на риск, на кои-
то децата са изложе-
ни, което, според спе-
циалистите, може да
се дължи на липсата

лемите и да не се сти-
га до нови прояви на
агресия. Благодарение
на навременната на-
меса на консултанти-
те на телефон 116
111 много млади хора
са успели да разре-
шат проблемите с ро-
дителите си, което
ще им помогне да не
повтарят модела на
домашното насилие в
бъдеще.

Децата търсят по-
мощ и подкрепа на те-
лефон 116 111 при се-
мейни проблеми (кон-
фликти с родители, с
братя и сестри), пси-
хосоциални проблеми
(тревожност, само-
та, страхове), наси-
лие, училищни проб-
леми и др, за взаи-
моотношения с връс-
тници (любовни
връзки, приятелс-
тва); за информация
за правата си, за ком-
петентни органи и
програми.

Основните препоръки за
предстоящата учебна година

мически и социални
проблеми;

- Насърчаването на
оздравителни мерки,
превенция на лоши
практики и нов начин
на мислене, което да
защити авторитета на
системата;

- Партньорство и
екипна работа, а не
еднолично вземане
на решения;

- Почтено използва-
не на възможностите,
строг финансов кон-
трол и недопускане
на злоупотреби със
средства, осигурени
от европейските фон-
дове за финансиране
на проекти в образо-
ванието.

- Подобряване на
качеството на пре-
подаване в учили-
щата чрез повиша-
ване на личната мо-

тивация на препода-
вателите;

- Подобряване и
увеличаване на твор-
ческото начало в про-
цеса на обучение;

- Обновяване на съ-
държанието в учебни-
ците след анализ и
оценка на недостатъ-
ците на настоящия
учебен материал;

-  Образователна
интеграцията на деца
и ученици от етничес-
ките малцинствата и
особено внимание
към децата с майчин
език, различен от
българския, включи-
телно и такива на бе-
жанци.

Експертната среща
продължи с анализ
от страна на начал-
ниците на регионал-
ните инспекторати
по зададените теми.

 

Виктория СТАНКОВА
В края на миналата

седмица се проведе
експертна работна
среща с началниците
на регионалните ин-
спекторати по обра-
зованието от цяла-
та страна, предста-
вители на синдикал-
ни и работодателски
организации, дирек-
тори и учители.

На нея министъ-
рът на образование-
то и науката проф.
Тодор Танев описа ос-
новните препоръки
на неговия екип за
предстоящата уче-
бна година:

- Активно реформи-
ране на професионал-
ното образование,
което е образовател-
ната единица, която
създава нови въз-
можности за разре-
шаването на иконо-


