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Верижна машина проправя път към болен старец в Земенско
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Променлива
облачност

Св. мчци
Кодрат и
Галина

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

Дамата
пагон

Ако има още някой да не е из-
четкал Румяна Бъчварва, че е най-подходяща
за вътрешен министър, да побърза да го
направи. От утре, след като я изберат
официално, ще бъде късно. Даже фатално
късно.

Затова комплиментите продължават да
се сипят и във вътрешен, и в междунаро-
ден план. Всички са прехласнати до бога как
тая жена е единствената в света, родена
за шеф на МВР. Ерудирана, интелигентна,
спокойна, дипломатична и най-вече – диало-
гична. В цялата си повече от вековна исто-
рия силовото ведомство най-после си пад-
на на късмета. Да те управлява такава же-
на е върховна чест и гордост за всеки бъл-
гарски полицай. Ама така си е. Ако се вярва
на нейните биографи, тя се е готвила за
тази длъжност още от най-ранна детска
възраст. После е учила социология под
прикритие, за да види сметката на наглите
бандити с финото си дамско чувство за
елегантност. Била е съветничка на премие-
ра, за да се шлифова в тайните на борбата
с престъпността. И накрая – беше в трой-
ката дами за коалиционни прговори, за да
опознае врага, преди да го обикне.

Това е Румяна Бъчварова. Жената пагон,
макар и цивилна. Без нея досега МВР-то не
беше същото. От утре пак няма да е също-
то...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
По получена инфор-

мация от районните
инспекции на МВР в
неделя вечерта на те-
риторията на Об-
ласт Перник зимната
обстановка е била
относително спокой-
на. Продължаващият
снеговалеж и силният
вятър обаче създа-
ват проблеми на мес-
та в региона, сподели
областният управи-
тел Ирена Соколова 

В отделни населени
места на територия-
та на общините Трън
и Земен в резултат
на силния вятър по
пътищата има нав-
явания, които дости-
гат до височина 70-
80см.   

В трънското село

Пожарникари отстраняваха паднали дървета

Шипковица пътят бе
временно затрупан,
което блокира движе-
нието на автомобили
и хора. Сигнал за гру-
па от девет човека,
гостуващи в селото,
които не могат да си
тръгнат към София,
е бил подаден в МВР
към 17.30 часа. Поло-
вин час по-късно ве-
рижна машина осигу-
ри почистването на
пътя и осигури спо-
коен трафик в двете
посоки. 

Участъци по път-
ния участък в друго
трънско село - Горо-
чевци, също са били
затрупани. Привечер
екипи на общинските
служби за сигурност
са започнали да ги
разчистват, за да

Любомира ПЕЛОВА
Един пожар с мате-

риални щети и 17 слу-
чая на техническа по-
мощ са регистрирани
в Пернишка област
през почивните дни.
За щастие няма бедс-
тващи и попаднали в
снежния капан хора,
твърдят от пресцен-
търа на ОД на МВР.

През почивните дни
огнеборците и спаси-
телите са отстран-
явали паднали дърве-
та, участвали са в из-
теглянето на закъса-

Туристическа агенция
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осигурят свърза-
ност на жителите на
селото с други насе-
лени места. Вчера бе
транспортиран жи-
тел от селото към
центъра за хемодиа-
лиза.  В неделя сериоз-
ни проблеми имаше и
в Земенско. Натрупа-
ни преспи и навява-
ния затрудниха пре-
минаването на екип
на Центъра за спеш-
на медицинска помощ
в района на село Дол-
на Врабча, повикан за-
ради здравословен
проблем на 77-годи-
шен сърдечно болен
местен жител. Екип
на МВР и общинска
тежка верижна тех-
ника се притекли на
помощ и към 18 часа е
бил осигурен достъп

на лекаря до болния,
който бил прегледан
и му била осигурена
поддържаща медицин-
ска грижа. До късно
вечерта е продължи-
ла работата по по-
чистването на път-
ния участък и осво-

бождаването на ли-
нейката. 

Затруднено бе дви-
жението и по пътя,
водещ към две от ма-
халите на друго зе-
менско село - Мурено.

ли автомобили и са
отстранявали зам-
ръзнали висулки,
представляващи опа-
сност за здравето и
живота на хора.

Навръх 8-ми март е
възникнал пожар в
микробус „Ивеко”, на
една от централните

пернишки улици -
„Кракра”. Причината
е късо ел.съединение.
Унищожени са еле-
ктрически кабели и
гумени съединения.
Автомобилът като
цяло е спасен. Няма
пострадали при пожа-
ра хора.
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Районните инспек-
тори увериха, че раз-
полагат с техника,
която днес вече е мо-
билизирана и осигур-
ява движението по
пътя.  

По разпореждане на
директора на Облас-
тна дирекция на МВР,
началниците на райо-
ни и кметовете са ан-
гажирани да мобилизи-
рат хора и високопро-
ходима техника - трак-
тори и военни камио-
ни, лична собстве-
ност на жителите, за
да може пътищата и
трудно проходимите
терени да се почис-
тват редовно, за да се

Над 2000 служители на МВР

Николай Барона нападна
старица заради левче

Криминално проявен перничанин е задържан за гра-
беж на възрастна жена.

В началото на месец март възрастна перничанка се
оплакала, че била ограбена в жилището й. Самотно жи-
веещата жена заявила, че неизвестен мъж нахълтал в
дома й и използвайки сила и заплаха отнел мобилен те-
лефон и сумата от 1,40 лева. Органите на реда пред-
приели разследване и много бързо стигнали до извър-
шителя. Оказала се, че старата жена е ограбена от кри-
минално проявения Николай К. 41-годишният мъж, из-
вестен с прякора Барона, е «контингент» на органите
на реда. Известен е на полицията с кражби, измами,
грабежи и изнасилване. Бил е задържан многократно в
поделенията на МВР, изтърпявал е и ефективна присъ-
да.

Телефонът на жертвата е намерен и конфискуван.

Закопчаха тийнейджъри
с пакети «трева»

Пернишки полицаи задържаха тийнейджъри с гол-
ямо количество марихуана.

Акцията е проведена в края на миналата седмица
от служители на сектор „Криминална полиция” при
пернишкото Първо райнно управление «Полиция».
Униформените задържали 18-годишният А.И. и 16-го-
дишен младеж. И двамата са жители на областния
град. При направените им обиски, у тях са намерени
иззети 18 пакета, съдържащи суха зелена листна ма-
са. Тестът показал, че това е марихуана. По-късно
при претърсване  жилището на 16-годишният тийней-
джър, е открит още един плик с марихуана. Според
криминалисти в полицията имало данни, че момчета-
та са разпространители на наркотици. По-големият е
криминално проявен, познат с кражба. Двамата са
задържани за срок от 24 часа с полицейска заповед.

Жител на Калище вади
пушка срещу съсед

Случай на закана за убийство изясняват радо-
мирки криминалисти.

Драмата се е разиграла на 6-ти март в ковачев-
ското село Калище. Там избухнал скандал между
41-годишния местен жител И.Г. и година по-младия
столичанин И.И., който имал имот в селото. И.Г. из-
вадил законно притежаваната си пушка марка
„ИЖ” и заплашил с убийство на опонента си. Оръ-
жието му било отнето от 40-годишният мъж и по-
късно предадено на пристигналите униформени.

Образувано е досъдебно производство, което
изяснява подробностите около инцидента и причи-
ните за отправената заплаха за убийство.

Любомира ПЕЛОВА

обезпечи сигурнос-
тта на хората. 

От пернишкото Об-
ластно пътно управ-
ление съобщиха, че са
изпратени две маши-
ни, извършващи пов-
торно почистване на
републиканския път в
участъка от разклона
за пернишкото село
Витановци до село Ме-
щица.  

“Дежурните екипи
оказват помощ на
всички хора, подали
сигнал. Техниката, с
която разполагат
всички териториални
структури, е в из-
правност и в пълна го-
товност. Издала съм
заповед към директо-
ра на Регионална ди-

рекция “Пожарна безо-
пасност и защита на
населението”  Емил
Марков да привлече
необходимите сили и
средства за оказване
на помощ и извършва-

не на спасителни дей-
ствия на пострадало
население от облас-
тта в резултат на
продължаващия снего-
валеж и силния вятър.
Ще следим ситуация-

Младежи правят клуб по дебати

Виктория СТАНКОВА
Двадесет младежи от

Перник, Брезник и Трън
се включиха в двуднев-
но обучение на тема
„Дебатът – изкуство-
то на демокрацията”, в
рамките на проект
„Младежки информа-
ционно-консултантски
център – Перник”.

Целта на обучението
бе участниците да при-
добият основни знания
и умения по публична
реч, аргументация и
анализ и какво пред-
ставляват състезател-
ните дебати.

По време на обучение-
то младите хора под-
готвиха и представиха
два примерни дебата,
чрез които имаха въз-
можност да приложат
наученото и съответ-
но да получат обратна
връзка от обучители-
те, които са треньори
с дългогодишен опит в
Асоциация „Дебати”,
гр. София. Като резул-
тат от проведеното
обучение беше учреден
неформален клуб по де-
бати, където младежи
от област Перник ще
могат да развиват
своите умения за деба-
тиране и публична реч,
ще организират срещи
и състезателни дебати
със свои съмишленици

от цялата страна и ще
имат възможност да
вземат участие в на-
ционални и международ-
ни състезания по деба-
ти. Новосформирания
клуб по дебати ще се
помещава в сградата на
Общински Младежки
Дом в МИКЦ Перник и
ще бъде отворен за
всички млади хора, кои-
то проявяват интерес
по темата. МИКЦ Пер-
ник се администрира
от сдружение „Обек-
тив” и се финансира по
Национална програма за
младежта (2011-2015г.)
от Министерство на
младежта и спорта. В
рамките на проекта се
организират различни
обучения, консултации
и младежки активнос-
ти, които предос-
тавят информация от-
носно актуални теми и
проблеми, които вълну-
ват младите хора. Дей-
ностите на МИКЦ Пер-
ник са изцяло насочени
към личностното раз-
витие на младежите от
област Перник и актив-
ното им гражданско
включване в обществе-
ния живот. Важно
място в активностите
на проекта е отредено
на темите за опазване
на околната среда и
здравословен начин на

живот, кариерно ориен-
тиране и граждански
права. Припомняме, че
през месец февруари
стартираха консулта-
ции по „Кариерно ориен-
тиране”, които се про-
веждат в част от учи-
лищата в Перник, както
и на място в офиса на
МИКЦ. Целта на кон-
султациите по „Кариер-
но ориентиране” е, чрез
ролеви игри и дискусии
да се засегнат темите
закариерно развитие на
п о д р а с т в а щ и т е ,
избoрът на учебно за-
ведение и професия,
възможностите на ре-
гионално ниво за реали-
зация.

През месеците април,
май, юни и юли МИКЦ
Перник ще организира и
проведе индивидуални
и групови консултации
на тема „Право и граж-
дански права”. Основна
цел на тези консулта-
ции е младите хора да
разберат как функцио-
нира съдебната систе-
ма, кои са видовете съ-
дилища в България и как
и къде можем да защи-
тим правата си.

Услугите, които пре-
доставя МИКЦ Перник
са безплатни и достъп-
ни за всички млади хора
на възраст от 15 до 29
г. от област Перник. 

 участват в битката със снега
Любомира ПЕЛОВА

Вече трето денонощие над 2000 служите-
ли на Министерството на вътрешните работи
участват в аварийно-възстановителните
дейности в цялата страна. Данните за опе-
ративната обстановка бяха представени от
министърът в оставка Веселин Вучков след
проведено заседание на Централния кризи-
сен щаб в ГД „Пожарна безопасност и за-
щита на населението“. Само през последни-
те няколко часа пожарникарите и спасите-
лите са участвали в 242 аварийно-спасител-
ни дейности. Министър Вучков увери, че
всички държавни структури работят в пълна
координация и основната им цел е да се
възстанови максимално бързо електричес-
кото захранване в засегнатите населени
места. Към обяьд вчера имаше информа-
ция за 850 селища с прекъснато електри-
чество. Вътрешният министър призова хора-
та да изпълняват стриктно указанията на
служителите на вътрешното министерство и
да преосмислят планираните си пътувания.
За да се избегнат трагични инциденти ту-
ристите и скиорите да се придвижват само
по обезопасени и маркирани маршрути.

Директорът на ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“ гл. комисар Ни-
колай Николов заяви, че и днес над 1100
пожарникари и спасители ще участват във
възстановителните дейности. Очаква се,
при подходящи метрологични условия, хе-
ликоптер от ВВС да облети засегнатите ра-
йони, за да бъдат маркирани всички места с
прекъснати далекопроводи.

Екипите на ГД „Пожарна безопасност и
защита на населението“ ще продължат да
оказват помощ на хората, нуждаещи се от
медицинска помощ, и да доставят храна и
медикаменти в бедстващите населени мес-
та. Гл.комисар Николов увери, че ще бъдат
предприети всички възможни действия, за
да се осигури достъп до повечето населени
места. Съвместно с екипи на Агенция „Път-
на инфраструктура“ и военнослужещи от
Българската армия, се работи по разчиства-
не и премахване на паднали дървета и от-
варяне на основните и второстепенните пъ-
тища от Републиканската пътна мрежа. Осъ-
ществява се изтегляне на закъсали автобу-
си и автомобили и съдействие на електрос-
набдителните дружества. Предложена е по-
мощ на мобилните оператори за осигурява-
не нормална работа на предавателите им.

По решение на Централният оперативен
щаб се извършва проверка за бедстващи
хора в хижи и осигуряването на проходими
пътища до тях. По данни на кметовете на на-
селените места, в чиито землища се нами-
рат хижите, няма застрашени граждани.

Лекарският съюз иска
спешен фонд към НЗОК

Зоя ИВАНОВА
Лекарският съюз е поискал формиране на резерв от

50 млн. лв., предназначен за болниците с повишена
степен на спешност. Това е станало на проведената
вчера среща между ръководството на съсловната ор-
ганизация и надзора на касата, съобщават от съслов-
ната организация на лекарите. Идеята е резервът да се
използва за преодоляване на бюджетния дефицит при
тях. От касата обаче към момента не са изразили съг-
ласие. Такова може да има едва след като приключи
изчисляването на месечните бюджети на всяка болни-
ца, което ще позволи определянето на точния размер
средства, оставащи заделени, са обяснили от там.

Постигнато е и съгласие, че всяка болница, реализи-
рала по-висока степен на спешност и съответно пре-
разход на месечния бюджет, може да поиска от Над-
зорния съвет преразглеждане на определения бю-
джет, като това бъде доказано със съответната спешна
дейност.

От БЛС са поискали още спешна среща със здрав-
ното и финансовото ведомство във връзка със запори-
рането на сметки на болници. Целта е да се потърси ра-
ботещ механизъм, по който лечебните заведения да
заплащат своите задължения към съответните осигу-
рителни и данъчни институции след 25-то число, когато
касата се е издължила към тях за изработеното през
месеца, уточняват от БЛС.

от страница 1

та динамично и при
необходимост имаме
готовност да мобили-
зираме допълнителни
ресурси”, каза облас-
тният управител
Ирена Соколова.

КРИМИ
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È ïåðíè÷àíè ïîëó÷àâàò ïîâèêâàòåëíè çà çàïàñ
Това обаче е рутинна процедура, категоричен е шефът на областния военен отдел

 Зоя ИВАНОВА
Няма нищо вярно в

тиражираните в
някои медии информа-
ции, че се пращат по-
виквателни за запас за
евентуално участие
на наши военни от за-
паса във военни дей-
ствия в Украйна.
Страната ни не е във
военно положение, ни-
то е страна във вое-
нен конфликт. Еже-
дневно подобни повик-
вателни се връчват
на жители на перниш-
ка област, но това е
рутинна процедура,
която сега съвпадна с
обостреното общес-
твено настроение за-
ради ситуацията в Ук-
райна. Това каза начал-
никът на областния

 Вече подаваме всички
декларации за физически лица

с персонален код
Силвия ГРИГОРОВА

 Увеличават се услугите, които могат да
се ползват с персонален идентификацио-
нен код, информираха от пресцентъра на
Националната агенция за приходите в Пер-
ник. Освен декларацията за облагане на
доходите, осигурителните декларации 1 и
6, с ПИК вече може да се подава и справ-
ката за изплатени доходи на физически ли-
ца по чл. 73 от ЗДДФЛ. В близките седми-
ци чрез персонален код ще може да се по-
даде и декларацията за авансови данъци,
по чл. 55 от ЗДДФЛ, която се изисква от са-
моосигуряващите се и наемодателите
всяко тримесечие.

  От началото на март персоналните кодо-
ве вече се връчват на клиентите в запеча-
тани пликове, което подобрява сигурнос-
тта. Друга промяна, въведена през март е,
че ползването на електронните услуги с
ПИК става след задължително еднократно
въвеждане на валиден имейл адрес и пот-
върждаване чрез него на достъпа до еле-
ктронни услуги.

  Персонален код се издава в офиса по
постоянен адрес на физическите лица без-
платно и безсрочно. От началото на година-
та в офиса на НАП в Перник са издадени
663 персонални кода на физически лица.

  От НАП напомнят още, че всеки, който
подаде декларацията си за облагане на
доходите до 31 март 2015 г. по електронен
път с ПИК, ще ползва отстъпка от 5% от да-
нъка за довнасяне, ако към този момент
клиентът няма подлежащи на принудител-
но изпълнение публични задължения и
внесе в срок до 30 април дължимия по дек-
ларацията данък.

военен отдел в Перник
майон Велев.

В отговор на депу-
татско питане, ми-
нистърът на отбра-
ната Николай Ненчев
пък  обяви че 7 306
български граждани са
получили повиквател-
ни заповеди за запас
от началото на 2015
г. Справката, предос-
тавена от Централно
военно окръжие, по-
казва, че за по-малко
от месец и половина
са връчени толкова
“повиквателни запове-
ди”, колкото са полу-
чили запасняци за
всяка от предходните
три години - 2011 г. -
6698 души, 2012 г. -
8020 души, 2013 г. -
7038 души. От данни-

те на военното минис-
терство става ясно
още, че през 2014 г.
има почти троен
ръст на връчените
повиквателни. 19 168
души са получили за-
поведи за запас през
миналата година.

“Териториалните

структури за водене
на военен отчет в
страната връчват по-
виквателни заповеди
на запасни с подход-
яща подготовка и въз-
раст. Освен това, в
ежедневната дейност
по водене на военен
отчет се налага да бъ-
дат подменяни повик-
вателни заповеди по
различни причини, ка-
то: подобряване ка-
чеството на комплек-
туване на формирова-
нията, след вписване
на запасни с по-добри
показатели; при нас-
тъпила негодност за
военновременна служ-
ба; напускане на стра-
ната за повече от
шест месеца, гледане
на дете до 3 год.; пос-
тъпване в местата за
лишаване от свобода;
навършване на предел-

Ще строят модерна ферма
в брезнишкото село Завала

Любомира ПЕЛОВА
Инвестиционното намерение е на фирма „Мегастрой“ с управители

Антония Никодимова Гоцева и Анджей Тадеуш Голига.
Ще бъдат изградени зърнохранилище и фуражна кухня, сеновал и

овчарник, производствена складова база, фотоволтаична централа и
производствена сграда.

На покрива на основната постройка ще бъде изградена фотовол-
таична инсталация с мощност 200 kWt. Предвижда се обекта да се
изгради като специализирано производствено предприятие за по-
луинтензивно оборно-пасищно отглеждане с осигурени дворчета за
разходка на 800 овце-майки, специализирани за производство на
мляко. Ще бъде направена необходимата инфраструктура и око-
мплектовка със съответната специализирана техника, обслужваща
технологичните линии: фуражопроизводство, отглеждане, хранене,
доене, както и технология на тора, съобразена с изискванията на Нит-
ратната директива.

на възраст за служба
в запаса; промяна на
постоянния адрес и
починали, след получа-
ване на информация
от служба ГРАО; от-
строчване от повик-
ване във въоръжени-
те сили и за приемане
на работа в структу-
рите на МО, МВР,
ДАНС и др.”, пише Ни-
колай Ненчев в отго-
вор на депутатския
въпрос, цитиран от
БГНЕС. Военният ми-
нистър уточнява, че
действията на подчи-
нените му структури
са съгласно заповед
ОХ-036/16.12.2013 г.,
с която е определен
ред за извършване на
организационно-щат-
ни промени и за до-
пълване на въоръже-
ните сили във военно
време.

Кръгла маса за борбата с хепатита
Зоя ИВАНОВА

Народният представител от Реформаторския блок д-р Валентин
Павлов взе участие в проведената в Народното събрание кръгла
маса за обсъждане на Проект на Национална програма за
превенция и контрол на вирусните хепатити в България. Мотото на
кръглата маса бе „Хепатитът:скрита епидемия или решим проблем”,
организирана по инициатива на Комисията по здравеопазване,
Българската асоциация за изучаване на черния дроб и Национално
сдружение за борба с хепатита „Хепасист”. България е сред
първите страни-членки на Евросъюза и първата в Източна Европа,
която предприема мерки за въвеждане на национална хепатитна
програма. „България е сред страните със сравнително високо
разпространение на хепатит А,В и С, ето защо ранната диагностика
и лечение на вирусните хепатити са изключително важни за
пациентите”-коментира д-р Павлов. На кръглата маса беше
представен и проектът за Национален регистър на пациентите,
лекуващи се от вирусни хепатити в страната, който ще даде
възможност за по-добро и навременно проследяване на лечението
на пациентите.

Д-р Павлов награди
училището в Банкя

Зоя ИВАНОВА

Народният представител от Реформатор-
ския блок д-р Валентин Палов връчи награ-
дата в категория „Мениджмънт и инвести-
ции” в раздел Образование на екипа на
най-голямото училище на Балканите – 78
СОУ „Христо Смирненски” в Банкя. Учили-
щето бе наградено на годишната церемо-
ния по връчване на наградите VIP Business
Awards 2015, с които заслужено бяха отли-
чени най-значимите постижения в бизнеса
у нас.

Инициативата на конкурса бе подкрепена
и от Българската национална телевизия,
Българската Търговско Промишлена Пала-
та, Асоциацията на Бизнес Експертите у
нас, Бизнес Клуб Лондон, Международната
организация за икономика и култура IEC,
заместник министъра на икономиката Да-
ниела Везиева, министъра на образование-
то проф. Тодор Танев и Народното събрание
в лицето на редица депутати.

ЖГЕРБ стартира
информационна кампания

за женското здраве

През месец март ЖГЕРБ стартира серия от
инициативи, чиято цел е да се обърне внима-
ние на женското здраве. Дамските структури в
страната ще проведат различни мероприятия,
с които ще информират за начините за превен-
ция и лечение на редица болести, засягащи
женската част на населението. „Идеята е да
бъдем полезни на голяма част от жените, осо-
бено на онези от по-малките населени места,
до които информацията достига по-бавно. Това
ще бъде една информационна кампания, коя-
то ще обърне внимание на проблеми от безпло-
дието до борбата с раковите заболявания“, ка-
за председателят на ЖГЕРБ Ирена Соколова.
Тя допълни, чекампанията ще включва орга-
низиране на профилактични прегледи за раз-
лични болести, сред които  остеопороза, сър-
дечно-съдови заболявания, както и най-чести-
те онкологични страдания при жените като рак
на гърдата и маточната шийка. Ще има и бесе-
ди и консултации с психолог в рамките на мес-
тните структури на жени ГЕРБ. По думите на
Соколова инициативите ще се провеждат на
различни нива и ще включват  дискусии, кръг-
ли маси и обсъждания. „Искам месец март да
бъде асоцииран и като месец на женското
здраве. Всички знаем, че понякога превен-
цията е от решаващо значение. Уверена съм,
че тази национална кампания ще достигне до
своите адресати и ще бъде от полза“, заяви
още Соколова.

Зоя ИВАНОВА
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Ïàðèæêè åñêèçè - Âàëåíòèí Òîïàëîâ
Художникът подреди изложбата си в галерия “Кракра”

АПИ препоръчва да се
купуват винетки само от раз-

пространителската мрежа
Силвия ГРИГОРОВА

 Агенция „Пътна инфраструктура“ преда-
де на Главна дирекция „Национална поли-
ция“, ГД „Гранична полиция“ и на Агенция
„Митници“ списък с идентификационните
номера на винетките, които бяха откраднати
от сградата на Областно пътно управление –
Хасково. Стикерите са предимно от катего-
риите К 1 и К 2 – за тежкотоварни превозни
средства и автобуси. За извършеното прес-
тъпление е образувано досъдебно произ-
водство и работата по него продължава.

АПИ препоръчва на шофьорите да купуват
винетни стикери единствено от официалната
дистрибуторска мрежа- 3300 разпространи-
телски пункта. Това са бензиностанциите,
„Български пощи“, големите търговски ве-
риги, областните пътни управления, гранич-
но контролно-пропускателните пунктове и
др.

Всяка покупка на винетен стикер от нерег-
ламентиран търговец и на цена различна от
определената означава, че водачът на МПС
купува неистинска или открадната винетка
и подлежи на наказателна отговорност. На
сайта на АПИ могат да се видят цените на
различните видове винетки.

Откриват новата пернишка
Пожарна през май

Любомира ПЕЛОВА
Официалното откриване на новата Пожар-

на в Перник няма да е този месец, както
преди време обяви Главен комисар Нико-
лай Николов – шеф на националната служба
„Пожарна безопасност и защита на населе-
нието”. Според директора на Регионалната
дирекция ПБЗН Емил Марков, най-вероятно
това ще стане през май, а самото строителс-
тво вече е почти напълно завършено. Макар
че идеята за изграждането на нов дом за
пожарната е много стара, тя намери реше-
ние през 2008 година. Тогава с решение на
местния Общински съвет е сключен дого-
вор между община Перник и МВР за учред-
яване на безвъзмездно право на строеж
върху терен на улица „Граово”. Първата
копка беше направена два месеца след зе-
метресението през 2012 година в присъс-
твието на сегашния министър на вътрешните
работи в оставка Веселин Вучков, тогава в
качеството му на зам.-министър. Първона-
чално срокът на изпълнение беше 18 месе-
ца, а стойността на обекта 2.5 млн. лева.
Сградата е модерна и функционална. Тя е
триетажна, разполага с 10 клетки за пожар-
ните и е поредната придобивка за перниш-
ките огнеборци. Освен че ще влязат в чисто
нов дом, пожарникарите от региона разпо-
лагат и с нова модерна техника. 13 автомо-
била пристигнаха в пернишко по двете опе-
ративни програми „Регионално развитие” и
„Околна среда”. Сред новото оборудване са
осем пожарни автомобила, две високопро-
ходими машини за спасителни действия и
една модерна автостълба. Доставени бяха и
нови лични предпазни средства за пожар-
никарите като каски, топлозащитни дрехи и
ботуши и ново пожаротехническо оборудва-
не.

Виктория СТАНКОВА
Художникът Вален-

тин Топалов пред-
ставя парижки ескизи
в Перник . Изложбата
му се открива в гале-
рия “Кракра” в Перник

днес на - 10 март, от
17, 30 ч.

Творецът ще пока-
же около 20 маслени
работи и няколко ри-
сунки, създадени по
време на престоя му в

”Сите дез арт” в Па-
риж миналата година.
Картините пресъзда-
ват личните впечат-
ления на автора от
досега му с града на
изкуството и любов-
та.

Валентин Топалов

прекара в “Сите дез
арт” два месеца заед-
но с художници от цял
свят, които се съби-
рат там, за да об-
менят опит и твор-
чески идеи и да се за-
реждат от атмосфе-
рата на многоликия
Париж. Изложбата в
никакъв случай няма
претенции за изчерпа-
телност в представ-
янето на пъстрия и
наситен с пластовете
на времето и различ-
ните култури град,
тъй като творбите
са рисувани в кратки-
те промеждутъци
между заниманията в
творческите ателие-
та и претворяват мо-
ментното състояние
на твореца, потопен
във вълнуващата ат-
мосфера на френската
столица. Въпреки
краткото време, пре-
карано там, художни-
кът се заредил с мно-ЧЕЗ обезопаси 81 щъркелови гнезда

и изолира 47 опасни стълба
Силвия ГРИГОРОВА

го впечатления, кои-
то е пресъздал в по-
конкретни или по-аб-
страктни сюжети в
своите творби.

Изложбата вече бе
представена през ок-
томври миналата го-
дина в галерия “Па-
риж” в София. Сега да
се насладят на твор-
бите ще имат въз-
можност и любители-
те на изобразително-
то изкуство в Пер-
ник.

След завръщането
си от Париж Вален-
тин Топалов не е рису-
вал повече на тази
тема, а само е довър-
шил някои започнати
на място работи. Ху-
дожникът сподели, че
след време със сигур-
ност отново ще се
върне към спомените
си от Париж, за да на-
рисува впечатления-
та си вече през дис-
танцията на времето.

 ЧЕЗ монтира 81 нови метални платформи
за обезопасяване на щъркелови гнезда
върху електрически стълбове в Западна
България през 2014 г. и изолира 47 стълба.
Мерките са част от политиката на компания-
та за отговорно отношение към опазването
на биологичното разнообразие, избягване
на евентуални пожари по електроразпреде-
лителната мрежа вследствие на запалвания
на щъркелови гнезда, както и за опазване
на биологичното разнообразие и живота на
белия щъркел и белоглавия лешояд.

 „Благодарение на нашите усилия няма
нови случаи на смърт от електрически ток
на белоглави лешояди, а инцидентите с бе-
ли щъркели намаляха драстично”, каза
Крум Гледжарски, ръководител отдел „Уп-
равление на качеството“ в “ЧЕЗ Разпреде-
ление България” АД.

ЧЕЗ се грижи за опазването на живота на
птиците чрез финансиране на изработка и
монтиране на нови изкуствени платформи
за повдигане на щъркеловите гнезда, които
се намират върху електрически стълбове.
Досега на територията на Западна България
по този начин са обезопасени 270 гнезда.
Освен това са монтирани изолационни пок-
рития за птици на 75 опасни стълба по трасе
в близост до адаптационна клетка на белог-
лав лешояд във Врачанския Балкан.

За да гарантира навременна реакция,
ЧЕЗ си сътрудничи с Българското дружес-
тво за защита на птиците, Дружество за за-
щита на хищните птици, СНЦ “Зелени Бал-
кани” и други неправителствени природоза-
щитни организации, които се грижат за опа-
зване на биологичното разнообразие в Бъл-
гария.

 
 

Любомира ПЕЛОВА
Правителството

одобри допълнителен
трансфер по бюдже-
та на Министерство-
то на регионалното
развитие и благоус-
тройството за 2015
г. в размер на 14 966
816 лв. Целта е дър-
жавата да поеме за
своя сметка финансо-
вото съучастие (25%)
на сдруженията на
собствениците в мно-
гофамилни жилищни
сгради, одобрени за
участие в европей-
ския проект „Енергий-
но обновяване на бъл-
гарските домове”.

По този начин сдру-
женията на собстве-
ниците, кандидатс-
тващи по европейска-
та програма, ще бъ-
дат равнопоставени с
тези, които канди-
датстват по старти-
ралата през февруари
т. г. Национална прог-
рама за енергийна ефе-

ктивност на много-
фамилни жилищни
сгради и също ще по-
лучават100% безвъз-
мездна финансова по-
мощ за въвеждане на
мерки за енергийна
ефективност.

Собствениците на
самостоятелни обе-
кти, в които се уп-
ражнява стопанска
дейност, ще заплащат
изцяло разходите за
обновителните дей-
ности в самия обект,
т. е., за подмяна на дог-
рамата.

100 процента безвъзмездна помощ
за двете програми за саниране

Одобрените средс-
тва под формата на
допълнителни тран-
сфери няма да бъдат
предоставяни дирек-
тно на собствениците
под формата на парич-
на сума, а ще бъдат
предоставяни чрез из-
вършване на обнови-
телни дейности по
конкретните сгради
така, както и се полу-
чава и безвъзмездната
помощ по европейския
проект „Енергийно об-
новяване на български-
те домове”.

Ще изграждат жп терминал край ЗТМ
Любомира ПЕЛОВА

Предвижда се да бъде изграден жп терминал на територията на някогашните
Заводи за тежко машиностроене край Радомир, съобщи кметът на общината

Пламен Алексиев. Съоръжението ще бъде разположено върху 300 дка, като ще
се използва съществуващата инфраструктура.

Терминалът ще бъде с 32 стрелки и 10 коловоза. Той ще може да поема бър-
зооборотни, хладилни контейнери, продукция, която не търпи дълго обработване
и чакане, поясни Алексиев. Има директен коловоз към гара Радомир, който е
първа гара от крайградската зона на София, каза още Алексиев. Според него
може да се направи добра комуникация между жп транспорта, терминала и лети-
ще “София-Запад”, намиращо се на 7 км край радомирското село Кондофрей.

Проектът за бъдещия жп терминал е изцяло частен. Той е част от виждането на
градоначалника за развитието на общината до 2020 година.
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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.

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч
ГАРСОНИЕРИ:

1. Център, ет. 6, ТЕЦ, преустроена - 32 000 лв.
2. Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., таванска стая - 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустроена - 20 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 19 500 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
7. Изток, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ, санирана - 22 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, тх., пл., ТЕЦ, таван, мазе, 60 кв.м - 38 000 лв.
2. Център, ет. 1, ТЕЦ, тер., таван - 49 000 лв.
3. Център, ет. 3, 2 тер., 72 кв.м - 45 000 лв.
4. Център, ет. 3, нова кооп., 74 кв.м, с гараж - 33 000 евро
5. Център, ет. 4, ТЕЦ, тер., таван - 45 000 лв.
6. Проучване, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер., среден - 35 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., среден - 25 000 лв.
8. Изток, ет. 2, тх. ТЕЦ, ПВЦ - 38 000 лв.
9. Изток, ет. 6, 2 тер., лукс ремонт - 33 000 лв.
10. Изток, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер - 31 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., - 32 000 лв.
2. Проучване, ТЕЦ, 2 тер, ремонтиран ПВЦ - 52 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 44 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран - 43 000 лв.
5. Тева, непреходен, 2 тер., ет. 1 - 25 000 лв.
6. Център, ет. 7/н/, ТЕЦ 2 тер., таван, добър вид - 38 000 евро
7. Тева, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 30 000 лв.
8. Ид.ц., ет. 2 ТЕЦ, 2 тер., 98 кв.м
с части от 3 магазина - 53 000 евро
9. Къща, в ниската част над автогарата,
три стаи 70 кв.м, гараж, дв. 212 кв.м - 23 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино ет. 7, ТЕЦ, обзаведена - 140 лв.

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

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

3. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.

4. Апартамент, над Автогарата, 45 кв.м - 11 000 лв.

5. Апартамент, Мошино, тх., 2 стаи, тер. - 20 000 лв.

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.

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

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

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. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

3. Магазин в Центъра, възлово място, 36 кв.м - 500 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.imoti.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА - 19 000 ЛВ.
2. ЕДНОСТАЕН, СОФИЙСКО ШОСЕ, ЕТ.1, РVС, ИЗОЛАЦИЯ- 12 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ.6, ТЕРАСА - 23 800 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
5. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК,ТХ., ЕТ.2, БЛ.ГЕБРЕВ, РVС - 40 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ТЕЦ, ДВЕ ТЕРАСИ - 31 500 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ.4, ТХ., РЕМОНТ - 60 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.3, ЕПК, ТЕРАСИ - 50 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
13. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
14. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 75 000 ЛВ.
15. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 69 000 ЕВРО
16. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. КВ.КАМЕНИНА, 1 ЕТ., ЗП: 48 КВ.М,
ДВОР: 420КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2. КВ. КЛЕПАЛО, 2 ЕТ, САМОСТ.,
ЗП: 75 КВ.М, ДВ. 500 КВ.М - 45 000 ЕВРО
3. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М,
ДВ. 741 КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ. - 100 000 ЛВ.
4. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900 ЛВ.
5. С. ДРЕН, 2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
6. С. ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП: 66 КВ.М, ДВОР:2160КВ.М - 26 000 ЛВ.
7. С. ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М - 32 000 ЛВ.
8. С. КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М - 20 000 ЛВ.
9. С. БУСИНЦИ, 2ЕТ., ДВОР 400 КВ.М,
РЗП: 80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА - 16 600 ЛВ.
10. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
11. УПИ 2 150 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 43 000 ЕВРО
12. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.
13. УПИ 2 85 КВ.М, ПРОУЧВАНЕ СЪС СТАРА КЪЩА - 10 000 ЛВ.

КУПУВА:
1. ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.2 И ЕТ.3 - ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ет. 4 - 27 000 евро
4. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
5. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
6. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 4, преходен, ТЕЦ - 51 500 лв.
9. Тристаен, Център, 92 кв.м, ТЕЦ, тх. - 49 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
11. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
12. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
13.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
14. Къщи и апартаменти в Делта Хил
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
16. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
17. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 25 000 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.517 кв.м - 52 000 евро
21. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
23. Парцел, Тева, 345 кв.м - 21 000 лв.
24. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
28. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
30. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
31. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
32. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Изток, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
4. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.
5. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
6. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 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

КЪЩИ
1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата  - 29 999 евро
2. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
3.Изток/зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ-26 900 евро
4. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
5. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна – 12 800 евро
6. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
7. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м,
дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 8 888 евро
8. С. Студена, към  яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
9. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена – 36 500 евро
10. С. Студена,ЗП-35м2+гараж и мазета,
двор-250 м2, реставрирана -15 400 евро
11. С. Ковачевци-център, РЗП-110м2, двор-1.100 дка,
ВиК, гараж, лятна кухня, бунар – 13 900 евро
12. с. Големо Бучино, нова, луксозна,
обитаема от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 - 58 999 евро
13. С. Ярджиловци-център, ЗП-40 м2, двор-860 м2, лятна кухня-11 999 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ- 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона-Со - 88 евро/кв.м
2.Център/над Автогарата, УПИ-675 м2, до спирка, лице 22 м-12 100 евро
3.Център, ПИ-1903 м2, сменен статут за
производство и обсл. дейности - 45 555 евро
4.Тева, УПИ- 2 980 м2, на осн.път с голямо лице, за бизнес-49 000 евро
5. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 15 900 евро
6. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 40 евро/кв.м
7. УПИ Изток-4 901 кв.м, на 3 ул.,
м/у р.Казабланка и  КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
8. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 43 900 евро
9.гр. Радомир УПИ-2061м2, до жп гара, ТИР достъп -17 900 евро
10.гр. Радомир УПИ-4505м2,индустр.зона,ъглов -41 900 евро
11.с. Кладница-ДЕЛТА ХИЛ, УПИ-734 м2 в обитаемата зона-43 333 евро
12.с. Ковачевци ПИ 7 200 м2, над гребната база - 17 900 евро
13.с. Лобош УПИ-1 914 м2, на метри от кметството -17 900 евро
14.с. Негованци УПИ-540 м2, център, ток, вода -1 690 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Търговски обект, ЦГЧ-партер, 27 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3.Търговски обект Бл.Гебрев,ет.2,самост.вход,64м2 - 77 евро
4.УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Центъра, ет. 2, т/гредоред, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 36 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
5. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.
7. Двустаен, Димова махала, ет. 3, панел, ТЕЦ, 1 тер. - 29 900 лв.
8. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
10. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
11. Тристаен, кв. Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, тераси - 36 000 лв.
12. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
13. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
14. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 32 000 лв.
15. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.
16. Къща, Каменина, близкак, РЗП7 100 кв.м, гараж - 28 000 лв.
17. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
18. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
19. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
20. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.
21. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.

офис:13

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

6. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс - 1 000 лв./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. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.

5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.

6. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 5, тер., преустроена - 16 800 лв.

7. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

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

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

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

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

12. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 36 000лв. 

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

14. Двустаен, Тева, 67 кв.м, ет. 2, подобрения - 24 000 лв.

15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 1, ремонт, два входа - 26 300 лв.

16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет:4, 2 тер. - 25 000 лв.

17. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, подобрения - 22 900 лв.

18. Двустаен, Тева, ет. 7, ПВЦ, преустроен - 23 900 лв.

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

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

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

22. Тристаен, Център, тх. ТЕЦ, ет. 1, 87 кв.м - 43 900 лв.

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

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

25. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро

26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.

27. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ - 31 000 лв.

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

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

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

31. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.

32. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.

33. Къща, с. Калище, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв.1 170 кв.м - 20 500 евро

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 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. - 47 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
16. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
17. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
18. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
Земеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дка

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 5, преустр., с обзавеждане- 150 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
6. Етаж от къща, над Общината, необзаведен -150 лв.
7. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.
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ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. - 18 200 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 40 000 евро
4. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
8. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
9. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
11. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Пашов, обзаведена - 150 лв.
2. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.
3. Тристаен, Център, напълно обзаведен, в добро състояние - 300 лв.
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 150 лв.

Купува:  
1. Апартаменти,във всички райони на Перник 
2. Къщи, в Перник и региона.  
3. Парцели за жилищно строителство. 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
2. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 21 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 3; ет. 4 - 30 000 лв.; 39 000 лв.
4. Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер., за ремонт - 16 500 лв.
5. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 000 лв.
6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 24 000 лв.ет. 4, тх., ТЕЦ- 26 000 лв.
7. Изток, ет. 1 - 23 000 лв., ет. 3 - 21 000 лв, ет. 4. - 23 000 лв. -  21 000 лв.
8. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
9. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
6. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8. Мошино ет. 3, тер., част. гредоред - 14 500 лв.
9. Мошино, ет. 2, 67 кв.м, нов, тх. - 32 000 евро
Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
10. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.
11. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр. - 28 000 лв.
12. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
13. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 500 лв.
14. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 30 000 евро
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. Радомир, ет. 8, по БДС, подготвен за ремонт - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
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
4. Парцел, Изток, 16 дка,
възл. място - 1 400 000 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.,16 900 лв.
9. Гарсониери, Мошино, ет. 2, ет. 8 - 21 000 лв.,18 900 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.
11. Двустаен, Център, ет. 3, без ТЕЦ , 2 тер. - 35 000 лв.
12. Двустайни, ул. Струма, ет. 2, ет. 5 - 43 000 лв.,39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, тх. , пл., ет. 2, много добър - 32 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, 2 тер., ет. 7(8), раб.асансьор - 29 700 лв.
15. Двустаен, Пашов, срещу”ПЕНИ”
ЕПК, ет. 4, ремонтиран - 36 000 лв.
16. Двустайни, Мошино, ет. 4, ет. 1 - 29 700 лв.,27 000 лв.
17. Двустайни, Мошино, ет. 3, ет. 6,
преустроен в Тристаен, ремотиран - 37 000 лв.
18. Двустайни, Изток, ет. 4, ет. 6, ремонтиран - 38 000 лв.,16 500 евро
19. Двустайни, Тева, ет. 5, ет. 6, тер, раб.асансьор, ет. 3 - 28 800 лв.
20. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 4, 3 тер - 30 800 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 6, непреход., ТЕЦ - 36 000 лв.
22. Тристаен, Р.Ц, ул. Кракра, ет. 5,ПВЦ,105 кв.м. - 45 000лв.
23. Тристаен, Тв. ливади, партер, за търг.цел,
с радрешителни - 27 000 евро
24. Тристаен, Пашов, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ - 24 000 лв.
25. Тристаен, ул. Струма, ет. 6 - 48 500 лв.
26. Тристаен, Изток, 94 кв.м., ет. 6, ТЕЦ - 35 000 лв.
27. Тристаен, ул. От. Паисии, ет. 7, 3 тер - 38 000 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ЗДРАВА КЪЩА, ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., СУТЕРЕН

И ЕТАЖ, ЗП: 92 КВ.М., ДВОР 300 КВ.М., С

ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 
28. Къща, с. Дивотино, Център, дв. 1 200 кв.м. - 30 000 лв.
29. Къща, Клепало, мазе и етаж, дв. 300 кв.м. - 35 000 лв.
30. УПИ, кв. Даскалово, 530 кв.м., ток, вода, равен - 24 000 лв.
31. УПИ, гр. Брезник, 1 дка., ток, вода - 21 000 лв.
32. 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. Офис, Център - 120 лв.

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



Имоти, реклами 7Съперник 10 март 2015 г.

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 34 000 лв.; 28 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 3, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.; 16 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 400 лв.
5. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
6. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 21 500 лв.; 27 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35 000 лв.
9. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
10. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
12. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
14. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 39 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таваня 110 кв.м - 41 000 лв.
16. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 46 000 лв.
17. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
18. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
19. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 360 кв.м. - 35 000 лв.
20. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 лв.
21. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
22. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
23. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
24. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
25. 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

0879/460 763
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., ет. 5/н/, 2 тер., ТЕЦ - 36 600 лв.
2. Ид.ц., около х-л Струма, ет. 11, 48 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., спешно - 32 500 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 5 - 21 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 23 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 45 000 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 22 000 евро
5. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
7. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 2/6/, нов, луксозно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 53 500 евро
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.
5. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК, 78 кв.м - 31 000 лв.
6. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 42 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 4/6/, 2 тер., подобрения, ПВЦ - 32 500 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
9. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
10. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
11. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
12. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
13. Клепало, Изток, Църква, около Профилакториума

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Боксониера, Пашов, нов блок, ет. 5, нап. обзаведена - 120 евро
2. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.; 350 лв.
3. Голяма Гарсониера, Пашов, нов блок, луксозно обзавеждане - 300 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 4/6/, ТЕЦ, напълно обзаведен - 280 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, ремонтиран - 250 лв.
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
7. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 5(н), 2
тер.,ТЕЦ - 36 600 лв.  
2. Гарсониера, Мошино, ет. 5,

ТЕЦ - 21 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Тева, 67 кв.м, ет. 7, подобрения
- 22 900 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ

- 43 500 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 - 30 500 евро;
Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Гарсониера, Дараците, ТЕЦ, тер, юг
- 18 000 лв.   

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 39 000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1.Парцел, Даскалово, 1 600 кв.м., за бизнес,
срещу “Мал Мук”, граничи с две улици, на главен

път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.М
о
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток,  ул. Рашо Димитров, ет. 1, ТЕЦ - 23 000 лв.
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 22  000 лв.
3. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
4. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, юг - 15 900 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 32 000 лв.
4. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 31 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 50 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
5. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 800 лв.
6. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.
7. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 30 000 лв.
8. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 18 000 евро
9. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
10. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 26 000 евро
11. Многостаен, Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.
12. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. Етаж от Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 92 кв.м, УПИ, 707 кв.м - 35 000 лв.
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Апартамент, над
Автогарата, 45 кв.м. -
11 000 лв.   

 ПРОДАВА:         Къща, кв.
Ралица, вертикален близнак, РЗП:110
кв.м., гараж, двор: 170 кв.м. - 32 000лв.

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. 

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Тева, ет.

4, ТЕЦ, ПВЦ - 29 900лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Ателиета 33 кв.м, ново строителство
Рударци, затворен комплекс с басейн - 40
000 лв.

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

КОРЕКЦИИ
ПОДАВАЙТЕ

НА
ТЕЛЕФОН -
076/60 13 72
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овце, коне и кучета - 0895/007 628

Търся медицинска сестра за гледане и
помощ в домакинството на възрастна
жена. - тел. 0893/ 405 685

Търси автомонтьор и заварчик за сервиз в кв.
Мошино - тел. 0884/757 941

Фирма търси, пенсионерка за продажба на
вестници, на павилион до 6-то училище - тел.
0882/756949; 0887/767 762

Автоцентър набира барманки за нощна смяна -
0894/650731

Търси барманка за кафе аперитив в кв.
Мошино, график 2 на 2, по възможност човек от
района - тел. 0885/8263 570

Мъж търси обща работа в строителството -
тел. 0896/208 231

Жена търси работа следобед или вечер
почистване, гледане на възрастни или болни
хора - тел. 0896/539 142

Автомивка в кв. Църква, търси да назначи
работници с опит - тел. 0896/620 500

Вашият транспорт Самосвал до 3 тона - мебе-
ли, строителни материали, покъщина, въглища,
дърва. Вози всичко плащаш нищо!!! - тел. 0892/
023030

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

Качествено Гипсокартон, Изолация, Окачени
тавани, Шпакловки всякакви, Обръщане на врати и
прозорци, Латекс и бои. Римска зидария, механи и
огради - тел. 0896/119 530

ВиК и къртене. Подмяна водопровод с ППР.
Отпушване канализации. Изпомпване мазета из-
би. Монтаж бани, тоалетни, водомери, бойлери/и
ремонт/ - тел 0895/830 635; 0889/347 881

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

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ

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

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  Форд Фиеста 1.3 бензин 94 година,
5 врати, всичко платено, 800 лв. - тел. 0878/164
217

Продавам Ланчия Либра 1.8, 2000 г., газов
инжекцион монтирав в България, преглед 2015 г.,
винетка 2015 г., реални километри, зимни гуми,
КЛТР+всички екстри за модела, 3 600 лв. тел.
0893/484 119

Продавам  Пежо 406 2.0i, 132 к.с., 96 г., газов
инжекцион, КЛТР и всички екстри за модела,
всичко платено, 800 лв. - тел. 0888/648 308

Продавам Опел Корса 1.4 бензин 94 г. 5 врати,
всичко платено, червен + летни гуми с джанти
комплект - тел. 0878/203 792

Продавам  Алфа Ромео 95 г. , газ/бензин, зимни
гуми, всичко платено, 1 350 лв. - тел. 0896/529
506

Продавам  Фиат Темпра 95 г. бензин комби 850
лв. - тел. 0896/456 733

Продавам  мотоциклет Сузуки 750 W пистов, 94
г. вс. платено, обслужен 2 000 лв. 0897/225 835

Продавам  Опел Корса 1.2, 98 г. 3 врати
регистриран, обслужен, всичко платено, 1 300 лв.
- тел. 0876/449 940

 Продавам  Волво 440 1.8 хечбек, бензин/газ,
96г., екстри, нови гуми с джанти - тел. 0888/689
849

Продавам Сеат Ибиса, 91 г. 1.2 порше мотор,
коментар - 0876/530 771

Продавам Рено Клион, 95 г. 5 врати, всичко
платено, 1300 лв. - тел. 0897/937 684

Продавам  Опел Астра, 5 врати, нов внос,
КЛТР, зимни гуми, обслужен, коментар на място -
тел. 0888/476 600; 0898/724 428

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6, инжек-
цион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в движение.
За информация тел. 0888 311 312.

Продавам къща вертикален близнак над
Болницата - тел. 0898/706 333

Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма, пано-
рама, слънчев, ток, вода, на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м,
двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел. 0879/
88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разрешително
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. догра-
ма, теракот, с обзавеждане, 19 900 евро /без пос-
редник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

Давам под наем, луксозни помещения за офи-
си, кв. Христо Смирненски - тел. 0988/953 050;
0899/588 545

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

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

Давам под наем, партерно помещение, 90
кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Методий
61, 120 кв.м  - тел. 60 35 74

Мъж търси работа - гледане на животни: крави,

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;
0888/503 237

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

посредник/

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

132 кв.м, кв. Изток, топ-място,
подходящо за офиси, търговски

представителства, кафе.

разни

Квалифициран масажист
извършва масажи по домове-
те в удобно за вас време кла-
сически стортен лимфодре-
нажен антицелулитен - тел.
0884/462 374

Ясновидката Василка Ана-
киева предусеща бъдещето,
чете миналото, помага при
безплодие и алкохолизъм,
прекъсва родово проклятие и
магия - тел. 0893/983 779

Денонощна пътна помощ, изку-
пува стари автомобили и акумула-
тори. Издава удостоверения за де-
регистрация. Услуги с камион и бу-
сове доставка на дърва и въглища
- тел. 0897/234 045; 0887/027 062;
0877/504 417

Изкупува автомобили и камиони
за скрап - тел. 0893/265 409

други

с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Продавам панелни радиатори за парно,
чисто нови опаковани, различни размери -
изгодно - тел. 0898/ 959 523

Продавам 3 врати с каси дървени 60-90
лв./бр.; 2 прозореца дървени остъклени, по
договаряне - тел. 0897/827 822

Изграждане на нискоенергийени сглобяе-
ми къщи от основи до ключ, Притежават от-
лична топлоизолация, високо земетръсоус-
тойчивост и са пригодни за целогодишно
ползване - тел. 0899/054 389

Извършва заварачни работи, с
телоподаващо, изкърпване на калници,
смяна на прагове и вежди. Перник, ул.
Враца 50 - тел. 0895/909 891

Продавам запазена холна гарнитура;
Единично легло с матрак, килим тип персий-
ски, секция - тел. 0897/845 481

 Електроинсталации  ВиК системи,
ремонт на битова техника, метелни решетки
и огради - тел. 0896/997 405 Румен Николов

Продавам детска зимна количка - 50 лв.,
запазени матраци за легла 90/190 см., 2
броя по 30 лв. тел. 0895/496 131

Продавам пинчери на 50 дни мъжки и
женски - 100 лв. бр.; Охранителна система
компллект - 180 лв.; Помпа за котле и бой-
лер със серпентина чисто нови изгодно -
тел. 0898/959 523

Продавам Мартеници на едро - тел. 0895/
718 836

Реже дърва за огрев обикновени 10 лв/м3,
нестандартни сухи обрезки 20 лв./м3 -
тел.0895/830635

Ремонт на компютри и принтери - тел.
0878/110 016

Цикли, фугира, пренарежда, лакира, ка-
чествено, безпрашно - тел 0889/323 933

Продавам газов пистолет Зорани с факту-

ра и разрешително - 60 лв., бутилка за
газ - 40 лв. - тел. 0878/223 831 Пламен

Продавам  автогазова уредба,

инжекцион с бутилка - 250 лв.;

автогазова уредба пълен инжекцион с

пълна бутилка - 400 лв. - тел. 0888/151

593; 0879/403 317

Продавам  нови китеници 100

процента вълна размери 270/220 см, 2

броя по договаряне - тел. 0876/189 358

Продавам тъпан са Сурва чисто нов -

тел. 0898/628 016

Продавам  казан за ракия, хилти,

водни помпи, вибратор за бетон,

циркуляр за дърва, шмиргел,

електромотори - тел. 0889/318 305

Продавам  чисто нов таблет Айпад

Еър - тел. 0888/132 731 Аделина

Продавам  5 млади заплодени овце и

2 агнета по 25 кг. - тел. 0893/582 158

Продавам 2 секции х 15 лв.; 1 антре

- 15 лв.; Диван + 2 фотьола + 1

табуретка - 50 лв.; Бюро бяло - 20 лв.;

4 стола плюшени - 9лв. / бр. - тел.

0895/657 653

Агенцияу за запознаства “Намерима” -

запознаства с цел приятелство, любов,

брак. Перник, площад Кракра 2 ОББ,

офис 507 - тел. 0898/562 213

40 годишен материално осигурен самостояте-

лен търси своятата половинка - тел. 0877/107

878

ЛИЧНИ

КУПУВА

СКЛАД ЗА МЕТАЛИ

ТЪРСИ ОБЩ

РАБОТНИК ДО 45 Г.

С “С” КАТ. И ПАЗАЧ

 - ТЕЛ. 0888/ 309 747

Тук е
мястото
за вашата
реклама

Дава под наем

магазин 52 кв.м,

кв. Изток, ул.

Бл. Гебрев, изгодно

тел. - 0892/488 496
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Открит е мъж, измръзнал до
смърт на спирка в Кърджалийско

Трети ден продължава бедствената обстановка в страната след
обилните снеговалежи. Редица общини обявиха бедствено
положение, мъж почина в Кърджалийско.

Спасители откриха измръзнал до автобусна спирка65-годишният
Сабахатин Азис от крумовградското село Горна кула, съобщи БНР. 

Мъжът е излязъл от дома си в петък вечерта, когато започна
обилният снеговалеж. След като не се прибрал на следващия ден,
съседи организирали претърсване в района, но заради дълбоките
преспи не успели да го открият. Тялото на мъжа е намерено днес при
разчистването на пътя.

Над 30 сигнала за помощ са получени през изминалата нощ в
Кърджали, основно за паднали дървета и болни хора. Най-критична е
ситуацията в община Ардино, където са на привършване хранителните
продукти. Пътищата там са затворени а ток няма. 

Спасителните екипи имат готовност да снабдят с храна, вода и
лекарства бедстващите селища. 

Продължава разчистването на основни артерии, отворен за
движение само на леки коли е пътят за Хасково. Товарните автомобили
се пренасочват по обходен маршрут през село Мост. В цялата област
е обявена ваканция за понеделник и вторник. Учебни занятия има
само в град Кърджали 

Кметът на Гълъбово Николай Тонев обяви бедствено положение в 9
часа тази сутрин. 

Подстанция “Гълъбово” е наводнена, на място има аварийни екипи,
които изпомпват водата, а други ограждат сградата с торби с пясък.

Половината част от града и половината от селата в общината
останаха без ток. 

“Малко след обед бе възстановено електрозахранването в
Гълъбово, само в село Мусачево и кв. „Митьо Станев” има аварирал
електропровод”, съобщиха от общината, цитирани от “Фокус”.

Още две общини в Пазарджишка област обявиха бедствено
положение след Велинград, съобщи областният управител Трендафил
Величков, цитиран от Дарик радио. 

Това са новата община Сърница и Батак. 
Очаква от община Брацигово да решат дали ще обявят бедствено

положение. Работят всички екипи на пожарната и почистващите фирми.
Вече 48 часа се разчистват затворените пътища при Белово и Юндола.
Взети са необходимите мерки за болните и всички, които са на
хемодиализа са изведени. 

От АПИ съобщиха, че е възстановено движението по пътя Батак-
Доспат, но леките автомобили трябва да се движат с вериги.

100 автомобилни състезатели, гости и спортисти са блокирани във
Високопланински спортен комплекс “Белмекен”, съобщи Дарик. 

До късно снощи напускането на базата бе невъзможно заради
силния вятър и навяванията.

Бедствено положение е обявено и в Община Минерални бани в
Хасковска област,съобщиха от областната администрация. По-
голямата част от общината продължава да е без ток и вода. Усложнена
е и обстановката в община Стамболово, където също голяма част от
селата са без ток и вода. Екипи работят по отстраняване на повредите
по електропреносната мрежа и възстановяване на водоподаването.
Затворен е пътят Троян - Дряново - Тенево в община Симеоновград,
заради прелялата река Сазлийка. 

Обстановката в Смолян, Кърджали, Пазарджик и Лъки също остава
бедствена. Бедствено положение е обявено и в Якоруда.

Електрозахранването в Смолян и Пампорово е възстановено, но
ток има само в още две от десетте общини на областта – Девин и
Чепеларе – и в част от Златоград.

Ако атмосферните условия позволят, хеликоптер ще се включи в
оглед на авариралите далекопроводи в планинския регион, съобщи
БНР. 

В овладяване на бедствената ситуация са се включили и
военнослужещите от 101-ви Алпийски батальон, които пробиват
пътища до блокираните от снежните преспи села. 

На телефон 112 е постъпил сигнал за изчезнал човек, съобщи зам.-
областният управител Зарко Маринов. 

Жена от с. Кремене е известила, че мъжът ] е отишъл в местност
край селото да нагледа животните си и от вчера го няма. 

На място са екипи на пожарната, аварийно-спасителни групи със
специализирана техника и АТВ. 

Общо над 116 000 абоната на EVN и ЧЕЗ в над 760 селища са без
ток. Цялостното възстановяване на електрозахранването в
Югоизточна България може да отнеме няколко дни. Причината е, че
цели области в Родопите са непроходими, а има и неработещи
подстанции на Електроенергийния системен оператор. 

Скала удари локомотива на влака Варна-София
Локомотивът на бързия влак от Варна за София е ударен от скална

маса в участъка Мездра юг – Зверино и е дерайлирал, съобщиха от
пресцентъра на БДЖ.

Инцидентът е станал около 11.40 часа. Вследствие на удара
локомотивът е излязъл от релсите с едната си колоос. При инцидента
няма пострадали пътници и служители на железниците. В
композицията са пътували 194 пътника, които ще бъдат превозени с
друг влак. В петък локомотивът на пътническия влак Добринище –
Септември също дерайлира в района на спирка Цепина след удар в
скална маса, паднала върху релсите. Тогава също нямаше
пострадали.

На основание чл.37 от Правилника за Прилагане на Закона за Социалното подпомагане и на Заповед №207/
09.03.2015г. на Кмета на Общината,  ОБЩИНА  РАДОМИР

ОБЯВЯВА
Конкурс за предоставяне на социална услуга „Дневен център за стари хора” – с. Извор на външен

доставчик.
1.Условия за участие и изисквания към кандидатите:
1.1. В конкурса може да участва кандидат, който е физическо лице, регистрирано по Търговския закон

или юридическо лице.
1.1.1. Кандидатът трябва да е надлежно регистриран в Агенцията за социално подпомагане.
1.1.2. Кандидатите трябва да имат опит в сферата на социалните услуги или сходни дейности.
1.1.3. Кандидатите да притежават кадрови капацитет за управление и извършване на социални услуги в

общността.
1.2. В конкурса не може  да участва кандидат, който:
1.2.1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
1.2.2.се намира в ликвидация;
1.2.3. е лишен от право да упражнява търговска дейност;
1.2.4. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или

задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или от-
срочване на задълженията;

1.2.5. е осъден и влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството,
освен ако не е реабилитиран;

1.2.6. в управителните органи на кандидата членуват лица, които заемат ръководна длъжност в админис-
трацията на Община Радомир.

1.3.Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Радомир промените в обстоятелствата по
предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

2.Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:
Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалната услуга – „Дневен център за стари

хора”, съгласно изискванията на нормативната база и в съответствие с предвидените критерии и стандарти
за предоставяне на социални услуги.

Целта на тази социална услуга е подобряване качеството на живот на възрастни и самотни хора в
пенсионна възраст.

Максималния капацитет на  „Дневен център за стари хора” е 30 лица, при минимална численост на
персонала съобразно съответните нормативни изисквания.

3.Финансирането и начинът на предоставяне на средствата:
За социални услуги, делегирана държавна дейност: Бюджетът се формира като средствата за работните

заплати и веществената издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за
издръжки за делегирани от държавата дейности.

Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от
общински бюджет съобразно субсидия от републиканския бюджет според установените в съответната
финансова година стандарти за делегирани от държавата дейности.

Договорът със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социална услуга „Дневен център за
стари хора” ще се сключи при предвиждането на съответната бюджетна субсидия. Непредвиждането на
средствата в държавния бюджет за издръжка на „Дневен център за стари хора” като делегирана дейност
освобождава общината от отговорност.

4. Документи за участие:
4.1. Копия от съдебни решения за регистрация и последващи промени, съобразно българското законода-

телство.
4.2. Удостоверение за актуално състояние.
4.3. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ.
4.4. Копие от данъчната регистрация и регистрацията в НОИ /ако има такава/.
4.5. Копие от документи за регистрация в Агенцията за социално подпомагане.
4.6. Копие от удостоверението за вписване в централния регистър за ЮЛНЦ, определени за осъществява-

не на дейност в обществена полза.
4.7. Декларации, подписани от управителя, съответно от членовете на управителния орган на кандидата

относно обстоятелствата по т.1.2.1., 1.2.3, 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6.
4.8.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за  предходната година.
4.9.Препоръки свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители

или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони.
4.10. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.
4.11. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга „Дневен център за стари хора”.
5. Дата, час и начин на провеждане на конкурса.
На 23.04.2015г. комисията проверява наличието и редовността на документите. Кандидат, който не отго-

варя на изискванията се отстранява от участие в конкурса. Комисията съставя протокол за разглеждането,
оценяването и класирането на кандидатите. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на
тяхното постъпване.

6. Крайният срок и мястото за подаване на документи:
Предложенията да се представят до 17.00ч. на 22.04.2015г. в деловодството на Община Радомир.При

приемане на предложенията върху плика се отбелязва поредният №, датата и часа на внесеното предложе-
ние и тези данни се записват във входящия регистър, за което на вносителя на предложението се издава
документ.

7. Крайният срок  за обявяване на резултатите от конкурса:
В 14-дневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя протокол за класиране на кандидати-

те.
Въз основа на протокола изготвен от комисията, Кметът на общината в 3-дневен срок след провеждане на

конкурса  издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
Резултатите от конкурса  ще се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на

заповедта.
Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, кметът на общината сключва

договор с кандидата класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответс-
твие с представената от кандидата  програма за развитие на социалните услуги.

8. Начин на оценяване.
8.1.Съответствие на кандидата с предварително обявените условия /пълнотата  на предложенията – нали-

чие на всички задължителни елементи, изисквани в настоящата документация; съответствие по съдържа-
ние – точно съобразяване без отклонения от изискванията, заложени в предварителните условия/.

8.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги не по-малко от пет години и търговска
репутация.

8.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите.
8.4. Финансова стабилност на кандидата.
8.5. Представена от кандидата програма за развитие на социалната услуга.
Информация  за провеждане  на конкурса може да бъде получена от г-жа П. Александрова в община

Радомир /стая 303/, всеки работен ден в рамките на установеното работно време.
Телефон за контакти:  0875 30007
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Предстои ви наситен е с неприятни емоции ден,
заради капризите на ваши роднини. От една страна
се налага да работите до късните часове на деня.
От друга - да се занимавате с чужди проблеми. Във

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

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

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

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

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

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

влияние и върху личния живот.

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

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

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

заемете с неприятни задължения и да взимате бързо
решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

Забравете за желанието си да вървите напред и да

поставите началото на нови занимания. Бъдете

внимателни, защото сте склонни да се заяждате. Не се

впускайте в рисковани начинания дори и ако имате

финансови затруднения. На работното място не се поддавайте на

необмислени предложения.

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

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

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

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

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

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

Намерения за цени на топлинна енергия на "Топлофикация- Перник" АД предлагани от
01.07.2015г.

На основание чл.26, ал.2 и чл.29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енерги-
я "Топлофикация- Перник"АД обявява, считано от 01.07.2015г., прилагането на цени на топлое-
нергията, както следва:

1.Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара-49,41 лв./МВтч
2.Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода-71,65 лв./МВтч
3.Индивидуална цена цена на комбинирана електроенергия от високо ефективно производс-

тво- 178,60 лв./МВтч
Забележка: В цените не е включен ДДС.
Намеренията за определяне на нови цени на топлинната енергия се налагат във връзка с раз-

поредбата на чл.4,ал.1,т.2а от НРЦТЕ и чл.4,ал.1,т.2а от НРЦЕЕ за изменение на цената за вто-
рия ценови период от регулирания период.

Цените ще влязат в сила, след спазване процедурата по чл.26 от Наредбата за регулиране на
цените на топлинната енергия и след утвърждаването им от Държавната комисия за енергий-
но и водно регулиране.

                                                                                                   ОТ РЪКОВОДСТВОТО
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Плейаут ще определи дали „Миньор” ще играе и догодина  в Суперлигата

Страницата подготви Яне Анестиев

Кадетите на „Металург”
загубиха на два пъти

Баскетболистите на „Металург” регистри-
раха две загуби на  първенството на зона
„Рила” във възрастова група кадети в Сво-
ге. Пернишките баскетболисти ,в отсъс-
твието на най-добрия си състезател, крило-
то Арександър Кузнецов ,според треньор-
ката им Камелия Михалкова, са загубили и
двете срещи, които е могло да бъдат спече-
лени, ако Кузнецов е бил в състава им. Та-
ка „Спортист”(Своге) е надделял над „Ме-
талуг” със 78:34, а  „Ботев”2012 е спечелил
срещата си с пернишките баскетболисти
със 70:37. На 14 март в Ботевград ще е вто-
рия турнир от зона „Рила” , в който ще се
срещат  отборите на „Балкан” и „Ботев”
2012(Враца)

Жени се млатиха на мач на
връх 8-ми март

Сериозен бой си спретнаха жени навръх
международния ден на жената – 8 март. То-
ва стана по време на мач от 17 кръг на тур-
ското първенство по женски футбол между
Газикентспор и Адана. Мелето е започнало
в 80-ата минута на мача след червен кар-
тон на състезателка на Адана. В резултат
на сбиването в болница са настанени 5 фут-
болистки на Газикентспор и 4 на Адана. Ма-
чът не е завършил. Освен сбиване на тере-
на между футболистките и имало и бой
между фенове по трибуните.

Грипавите от
“Миньор” оздравяха

Полузащитникът Иван Илиев от Миньор
(Перник) вероятно ще бъде картотекиран
служебно, съобщиха от клуба. Повече от
месец се очаква жълтата му карта от Ав-
стрия, която не пристига, въпреки мно-
гократните запитвания на международ-
ния отдел на БФС.  Заради падналия
сняг се наложи перничани да тренират
на покритото игрище в квартал “Изток”.
Осемте болни от грип футболисти вече
оздравяват и вероятно ще бъдат част от
състава а “жълто-черните” на “Орчо вой-
вода” срещу Оборище в сряда. Миналата
седмица ръководството на Миньор поис-
ка официално отлагане на мача, който
първоначално трябваше да се играе на 7
март, заради многото болни футболисти.
Спортно-техническата комисия обаче не
уважи молбата на перничани. Въпреки
това, двубоят все пак беше пренасрочен
заради падналия обилен сняг. 

Националка с бронз от
ЕП по лека атлетика 

Националката по лека атлетика Радос-
лава Мавродиева донесе първи медал на
България от 33-ия шампионат на Стария
континент. В зала “О2 Арена” родената в
Сливен атлетка тласна гюлето на 17.83 м
във втория опит и с този резултат тя взе
бронзовия медал”Отдавна бях готова за
този медал, но явно още не можех да си
повярвам”, каза Мавродиева след фина-
ла.За нея това е първо отличие от голям
шампионат. Шампионка с 19.23 м стана
Анита Мартон (Унг), а втора с 18.60 м е
Юлия Леанцюк (Блр).

Косьо Георгиев взе
и златен медал

„Миньор” (Чикаго)
загуби с 3:5 от пол-
ския тим “Кразни Жал-
со” в предпоследен
мач от първеснтво-
то в зала. На вратата
пази полеви играч, по-
ради липсата на вра-
тар. Въпреки това,
“жълто-черните” иг-
раха много добре, но
липсата на вратар им

„Миньор”(Чикаго) загуби от поляци

посрещат лошо, орга-
низацията в играта
им куцаше и те често
бяха хващани на блока-
да. Така краят на гей-
ма дойде логичнопри
резултат 25:22  ,въп-
реки малката драма в
неговия край.  След ка-
то домакините пове-
доха с 24:16 послредва-
ха шест поредни точ-
ки от страна на гос-
тите ,които доведо-
ха резултата до 24:22
преди Радостин Ден-
ков да проумее,че и
без да удря  с всичка
сила може да се стиг-
не до успех. Той пусна
топката в центъра
на полето на габровци
и фиксира крайното
25:22.

Третата част за-
почна унищожително
за гостите, като до-
макините набързо по-
ведоха със 7:1.Първо-
то техническо пре-
късване дойде при 8:2
за „Миньор” и това
до голяма степен пре-
допредели изхода на
гейма. Любомир Гера-
симов набързо из-
гърмя и двете си тех-
нически прекъсвания
до деветата точка на
миньорци. Развоя на
гейма обаче  показа
колко е паднало ниво-
то на гостите в срав-
нение с миналата го-
дина. Второто техни-
ческо прекъсване дой-
де при 16:7, а бив-

Решителният харак-
тер на срещата, коя-
то определяше кой ще
остане да се бори до
последно за мястото
си в Суперлигата не
успя да напълни зала
„Борис Гюдеров”, но
все пак около 500 зри-
тели дойдоха в нея,за
да подкрепят отбора
на „Миньор” в мача
му срещу КВК „Габро-
во” в снежната недел-
на вечер. Сред тях и
няколко десетки пред-
ставители на фен-клу-
ба на „Миньор”, кои-
то със знамена и тъ-
пани създадоха добра
атмосфера в залата.В
първите минути до-

шият национал в със-
тава на КВК „Габро-
во” беше изваден от
отбора, защото прос-
то не можеше да пос-
рещне свястно еле-
ментарен сервис.Мла-
дите момчета, които
остнаха на игрището
в компанията на ве-
терана Димитър Бо-
жилов, който игра ка-
то либеро в никакъв
случай не бяха равнос-
тойни на отбора на
„Миньор”.Стегна се и
до няколко комични
изпълнения  на Асен
Дапев, който веднъж
хвана топката досущ
като вратар след за-
биване на пернишки
нападател, после при
нападтение улучи от-
стрещната стена. За
разлика от втората
част,в тази миньорци
останаха концентри-
рани до края на гейма
и приключиха частта
при 25:   и срещата с
3:0 гейма. Така габров-
ци се връщат във Вис-
шата лига през след-
ващата година, а „Ми-
ньор” ще чака против-
ника си от втория
ешелон,за да играе
плейаут. С оглед на
оповестения от феде-
рацията регламент,
който  предвижда пъл-
но изиграване на пле-
йофи във Висшата ли-
га, това най-вероя-
тно  ще стане някъде
около Гергьовден.

попречи да спечелят
мача. Два гола за “Ми-
ньор” вкара Мартин
Дечев, а веднъж се
разписа Михаил Киров.
Бившият футболист
на ЦСКА Мартин Де-
чев е в Америка на
проби, които ще за-
почнат на 20-ти март
във Вирджиния. В мо-
мента Дечев поддър-

жа форма с най-силния
български отбор “Ми-
ньор”.“По една или
друга причина нямах-
ме вратар. Играем
последния мач срещу
юношите на “Чикаго
Файър” и започваме
да се концентрираме
върху шампионата на-
вън”, отбележи тре-
ньорът Емил Миланов

След двата сребърни медала от държав-
ните първенство по шах при класическия
шахмат и ускорения, малкият пернишки
шахматист Константин Георгиев спечели и
златен медал в БЛИЦ-а. Той постигна час-
тичен реванш срещу най-сериозният си
противник, Светлен Иванов” от „Локомо-
тив”(София) , като след две загуби този
път спечели двубоя си срещу него. Така и
в трите турнира, на които участва пернича-
нинът, той взе медал от всеки от тях.

макините започнаха
много сковано и гос-
тите дръпнаха с 4:1.
Това обаче беше еди-
нственото им повеж-
дане в гейма. Миньор-
ци изравниха при 5:5.
После Красимир Сте-
фанов от гостите
прати топката в мре-
жата при своя атака,
а Асен Дапев посрещна
лошо и преднината на
„Миньор” стана 7:5.
Първото техническо
прекъсване дойде при
8:7, но след това на
сервиса застана Ра-
достин Денков. Пос-
ледваха куп грешки от
страна на гостите и
добра игра на миньор-

ци, която доведе ре-
зултата до 12:7. По-
нататък перничани
владееха напълно поло-
жението на терена и
сбъркаха противници-
те си от блокади и
контри, за да доведат
нещата до 16:8. От
там до края на гейма
нещата изглеждаха ка-
тастрофални за гос-
тите, особено що се
отнасяха до организа-
цията на играта им и
геймът приключи за-
кономерно при 25:16
за „Миньор”.

Втората част за-
почна сравнително
равностойно до 4:4.
Постепенно домаки-
ните взеха преднина,
която от вачало беше
точка-две, после стиг-
на до 4 при 14:10 и на-
расна застрашително
при 18:12, което при-
нуди старши-треньо-
рът на гостите Лю-
бомир Герасимов да
вземе и второто си
техническо прекъсва-
не при 18:12. То обаче
не промени нещата по
никакъвначин,защото
неговите състезате-
ли продължаваха да
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Пуснали го от затвора предсрочно за добро поведение

Двама пияни зад волана
пипнати миналата нощ

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи производства за шофиране

след употреба на алкохол са започнати
в Перник миналата нощ. Около три часа
след полунощ, на ул. „Младен Стоянов”
е проверен „Опел Вектра”, управляван
от 28-годишния перничанин А.О. При из-
пробването му с техническо средство за
алкохол са отчетени 1,48 промила. Взета
му е кръвна проба. На пътен възел „Хум-
ни дол” пък е бил спрян за проверка
„Фолксваген голф”, шофиран от 21-го-
дишният Е.М.от Перник. И при него алко-
холната проба се оказала положителна
– 1,30 промила отчел дерегърт. Младе-
жът отказал кръвна проба.

Двамата нарушили Закона за движе-
ние по пътищата почерпени шофьори са
били задържани с полицейска заповед в
ареста за 24 часа.

Започна подаването на заявления
за допускане до матурите

Виктория СТАНКОВА
От 9 до 20 март зрелостниците, които ще се явяват на дър-

жавните изпити през май, трябва да подават заявления за до-
пускане до матурите. Това предвижда графикът на дейностите
за организация и оценяване на държавните зрелостни изпити
през учебната 2014-2015 година. Този график по традиция се
утвърждава от Министерството на образованието и науката
преди започването на съответната учебна година. Две са за-
дължителните матури в края на 12-и клас - едната е по българ-
ски език и литература, а втората - зрелостниците избират сами
по кой от учебните предмети да положат изпит - чужд език /ан-
глийски, френски, немски, испански, италиански, руски/, мате-
матика, физика и астрономия, биология и здравно образова-
ние, химия и опазване на околната среда, история и цивилиза-
ция, география и икономика и предметен цикъл “Философия”.
За да се явят на матури, учениците трябва да подадат заявле-
ние до директора на училището, в което да посочат по кои уче-
бни предмети желаят да положат държавни изпити. До 19 май
ще бъдат обявени списъците с разпределението на зрелостни-
ците по зали и училища, както и ще им бъдат издадени служеб-
ни бележки за допускане на матурите. Държавният зрелостен
изпит по български език и литература ще е на 20 май от 8.00 ча-
са. На 22 май - отново от 8.00 часа, ще е втората задължителна
матура, която е по предмет по избор. На същите дати ще се
състои и националното външно оценяване в седми клас - по
български език и литература и по математика. Без да се явят
на двете задължителни матури, зрелостниците не могат да по-
лучат диплома за завършено средно образование и не могат
да кандидатстват във висши училища. На матурите могат да се
явяват и хора, които не са издържали успешно държавните
зрелостни изпити в предишни години. Зрелостниците, които са
получили оценка “с-
лаб 2” на някой от
двата задължителна
изпита, няма да полу-
чат диплома за сред-
но образование и ще
трябва да се явят от-
ново на съответния из-
пит при следваща се-
сия.

УЖ СМЕ ДАЛЕЧ ОТ РОДОПИ-
ТЕ, ОБАЧЕ В ПЪРВИЯ РАБО-
ТЕН ДЕН след снежната вие-
лица се оказа, че сме си едни
малки Родопи. Малки, колкото

Трънско и Земенско взети заедно. Бяхме
поизпаднали временно от националния
информационен обмен, но към вчерашна
дата картинката ни стана по-ясна със зад-
на дата. И за шейсетте сантиметра сняг по
граничните баири,  и за затворените пъти-
ща, и за блокираните автомобили в прес-
пите, и за откъснатите от света села, и за
прекършените от тежкия сняг клони. Е, не
е чак толкова страшно, както кадрите по
телевизията от Югоизточна България, ама
на нас колко ни трябва?  В духа на тради-
цията, че лошото не идва само, се очаква
след няколко дена снеговете да се завър-
нат. Може да не са силни като първите, но
обицата на едното ухо я има. Въпросът е
да не си я закачим и на другото.

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА
ОЩЕ НЕ Е СТАРТИРАЛА, А СЕ ОКА-
ЗА, че в Перник има училище за наркоди-
лъри. Как другояче да оценим способнос-
тите на ония двама юнаци, чиято крехка
възраст на 16 и 18 години не е била преч-
ка да покажат завидни професионални
умения в деликатния занаят на пласьорс-
твото. Слава Богу, че ги хванали, ама как-
ва файда? Това училище няма начин да
не е избълвало още подобни кадри с не
по-малки умения от тия двамата. Които ще
поемат поста достойно и отговорно. Зато-
ва МВР, след като окошари учениците, да
привика и учителите и да ги удостои с
някаква награда за цялостно творчество.
Иначе реформата в образованито никога
няма да тръгне.

ОТТУК НАТАТЪК, ПЕРНИЧАНИ КА-
ТО ХОДЯТ ПО УЛИЦИТЕ, ТРЯБВА да
си гледат не само в краката, но и към не-
бето. Градът е малък и висулки дебнат от-
всякъде. Вдигнеш ли глава, и ще се ужа-
сиш. От стрехите на почти всяка висока
сграда са насочени надолу като остриета
на копия огромни ледени парчета, които
при мекото време всеки миг могат да по-
летят върху капата на нещастния минувач.

Любомира ПЕЛОВА
П е р н и ч а н и н ъ т

Кристиян Петров,
който преди 11 годи-
ни уби и наряза на
парчета съученика си
Кристин Иванов, е ос-
вободен от затвора
предсрочно за добро
поведение.

Изключително жес-
токото убийство бе
извършено на 10 ок-
томври 2004 г. в апа-
ртамента на бабата
на Кристиян в Пер-
ник. Двамата 17-го-
дишни съученици иг-
раели карти, когато
се скарали. Кристиян
съсякъл Кристин с
брадва, а след това
разчленил трупа му.

Плюс Хирис ООД
Изкупува от място и на

място употребявани
европалети -черни 5.00 лв./бр

- бели 6.00 лв./бр.
ул. Кралевски път № 1 /сградата

на Феромагнити/ - тел. 076/670 885

Убиецът заровил
част от тялото в го-
рата над стадион
„Металург“ в Перник,
а друга част замразил
във фризера на баба
си.

Три години по-късно
Върховният касацио-
нен съд го призна за
виновен и го осъди на
11 години затвор.
Ниската присъда бе
постановена, защото
младежът бил непъл-
нолетен, когато е
убил съученика си. Съ-
дът реши още Пет-
ров да плати кръвни-
на в размер на 200 000
лв. на родителите на
убитото момче. Крис-
тиян Петров е въдво-
рен в затвора, но по-
късно за добро пове-
дение е преместен в
общежитието в дуп-
нишкото село Самора-
ново. През декември
2014 г., отново зара-
ди добро поведение,
убиецът е освободен
предсрочно. През пос-
ледните месеци от
престоя си в Самора-
ново Кристиян е бил
пазач на един от кон-
тролно-пропускател-
ните пунктове.

Семейството на
Кристин е потресено
от случилото се,

близките на жестоко
убитото момче при-
помнят, че до момен-
та не са получили ни-
то лев от присъдена-
та кръвнина, кято е
трябвало да бъде пла-
тена от семейство-
то на Кристиян, тъй
като в момента на
престъплението той
е бил непълнолетен.

Почерненото семей-
ство живее в същия
блок в Перник, в кой-
то е и жилището на
бащата на убиеца. Го-
вори се, че Кристиян
искал да замине в чуж-
бина, тъй като не
виждал как ще остане
да живее в България.
Имал дори здграничен
паспорт. Дали това е
истина, времето ще
покаже.

Колкото до кръвни-
ната, практиката
според юристи показ-
ва, че тя много труд-
но се събира, особено
когато е в големи раз-
мери. Една друга май-
ка така си и отиде от
тоя свят – без да ус-
пее да получи в пъл-
ния му размер отсъ-
деното обезщетение
за смъртта на еди-
нствената й рожба,
въпреки многобройни-
те съдебни дела.

Уволниха шефа на служба
«Военна информация» към МО

Министърът на отбраната Николай Ненчев
освободи от длъжност директора на служба
„Военна информация” Веселин Иванов. „С
г-н Иванов не можахме да постигнем кон-
сенсус по важни въпроси за  работата на
службата, особено по кадровото й развитие,
където 39% от ръководния състав е назна-
чен преди 1991 г.”, обясни причините за
смяната Ненчев, цитиран от Министерството
на отбраната.

Сред мотивите за освобождаването на
директора на военното разузнаване е и
нуждата от по-голяма оперативна съвмести-
мост със службите на Алианса.

„Смятам, че много от елементите на това
сътрудничество за момента липсват”, ко-
ментира министърът. За временно изпълн-
яващ директор на служба „Военна инфор-
мация” е назначен полк. Светослав Даска-
лов.

Ненчев очаква от новото ръководство на
служба „Военна информация” да извърши
в кратки срокове необходимите реформи,
да даде шанс на млади офицери да дока-
жат професионалните си качества и да им
предостави възможност да заемат ръко-
водни длъжности. По думите му има инфор-
мация за нередности в службата, която
трябва да се провери, и новото ръководство
да предприеме необходимите правни дей-
ствия.

“Очаквам Служба „Военна информация”
да продължи да осигурява навременна и
актуална информация”, коментира още ми-
нистърът на отбраната.

Смяната на Иванов беше очаквана, след
като Комисията по досиетата поиска повече
от 30 000 архивни единици от Военното ра-
зузнаване. Според Веселин Иванов обаче
ведомството му е предало абсолютно всич-
ко на комисията по досиетата и е изпълнило
закона. Мотивите на военния министър се
покриват с оповестената от депутата от
ГЕРБ и бивш шеф на Комисията по досиета-
та Методи Андреев информация, че 39% от
хората, които заемат ръководна длъжност в
служба “Военна информация”, са назначе-
ни там преди 1991 г., като 6% от тях са пре-
минали през специални школи на бившия
СССР.  Според разузнавачите става въпрос
за натиск за предаване на досиета, които
биха осветили действащи агенти. Бивши ра-
зузнавачи сезираха главния прокурор Со-
тир Цацаров заради изявление на военни
министър за това, че те се държат като теро-
ристи.

Веселин Иванов беше назначен на поста
от министъра на отбраната в първото прави-
телство на ГЕРБ Аню Ангелов. С този акт
той стана първият цивилен ръководител на
“Военна информация”. Иванов е титуляр на
военното разузнаване от 2010 г., след като
военният министър и президентът Георги
Първанов не успяха да се разберат за това
кой да оглави службата.


