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Медици от спешното отделение на МБАЛ”Р. Ангелова” върнаха към живота двама пациенти

Преп. Теодосий
Велики. Преп.

Теодосий
Антиохийски

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  Мербеа                      - 0895/437 147

Тяхната
борба

Немците го закъсаха като
при Сталинград. Едва ли точно ние, бълга-
рите, имаме думата да им дирим сметка,
ама щом те започнаха да ядат дървото на
прочутото си гостоприемство, какво ли
остава за нас. Либералната политика на
фрау Меркел ги доведе до ръба на истерия-
та. Общогерманската и общоевропейска
любимка на политическата класа се видя в
небрано лозе, пълно с чуждоземни насилни-
ци. И без полиция, която да я пази.

Желязната лейди превърна Германия в
привлекателна дестинация за секстуризъм
от Близкия и Далечния изток. С любезното
съдействие на органите на реда Кьолн ста-
на световната столица на насилието. Нем-
ците се оказаха насилени двойно. От една
страна с жените им се гаврят разни друго-
верски племена, дошли им “на гости” като
изчадия адови, а от друга собствената им
полиция ги бие и разпръсква с водни струи,
когато тръгнат да протестират срещу
бездействието на униформените.

И за капак на всичко точно в тия размир-
ни времена се намериха умници да пуснат
на пазара “Моята борба” на Хитлер. Е,
вярно, тяхната борба тепърва започва. И
ако фрау Меркел смята, че Хитлер ще им им
е от полза, отново да си припомни Сталин-
град.

Валентин ВАРАДИНОВ

Силвия ГРИГОРОВА
Екип от медици от

спешното отделение
към МБАЛ”Р. Ангелова”
в Перник, след продъл-
жителна реанимация,
върнаха двама пациен-
ти, изпаднали в клинич-
на смърт, отново към
живота. Звучи невероя-
тно, но е факт. В един
от последните дни на
миналата седмица око-
ло 13 ч екип на спешна
помощ докарал в спеш-
ното отделение па-
циент, който по време
на работа му прилоша-
ло и колабирал.Веднага
му пуснахме пълна
кръвна картина и био-
химия. Тъй като уста-
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новихме ниско кръвно
налягане му включихме
система за компенсира-
не на ниското кръвно
налягане и чакахме ре-
зултатите от изслед-
ванията. При направе-
ната електрокардиог-
рама нямаше данни за
остър миокарден ин-
фаркт или друго влоше-
но състояние на па-
циента, който беше на
62 години, от Перник.
Докато чакахме изслед-
ванията, пациентът
изпадна в клинична
смърт. Това беше видно
от посиняването на гла-
вата и шията. Издути-
те вени на шията по-
казваха, че най-вероя-

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Кметът ще открива сметки на
сдружения на собствениците

Любомира ПЕЛОВА
Сдружения на собстве-

ници в Перник упълномо-
щиха кмета на общината
Вяра Церовска за откри-
ване на сметки, по които
ще постъпват паричните

средства по Национална-
та програма за енергийна
ефективност. Представи-
тели на 19 сдружения бяха
в общината в последния
раблотен ден на миналата
седмица, за да поставят

лично подписите си под
пълномощното. В понедел-
ник са поканени и предста-
вители на Управителните
съвети на още 17 сдруже-
ния.

Следващата стъпка е
започване на подготовка
за обществени поръчки за
инженеринг, поясниха от
отбщинската админис-
трация. В момента има
изпратена готова доку-
ментация до областния
управител Александър Але-
ксандров за одобрение в
петдневен срок, след кое-
то общината ще я обяви.
Тя е за четири сгради на
територията на кметс-
тво„Изток“.

На страница 3
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ÅÊÑÏÅÐÒÈ È ÎÁËÀÑÒÍÈßÒ
ÎÁÈÊÀËßÒ ßÇÎÂÈÐÈÒÅ

ÂÈÆÒÅ ÌÀÐØÐÓÒÈÒÅ ÍÀ
ÑÓÐÂÀ ÍÀ 13 È 14 ßÍÓÀÐÈ

ÒÐÈ ÇËÀÒÍÈ ÌÅÄÀËÀ ÍÀ
ÁÎÐÖÈÒÅ ÍÀ “ÌÈÍÜÎÐ”

3 904-ма в Пернишко
смениха личния си лекар

Виктория СТАНКОВА
3 904 души от област Перник са смени-

ли личния си лекар през месец декември
2015 г., съобщи директорът на РЗОК д-р
Магделена Христова. Здравноосигурени-
те лица пък, които са направили  своя
първоначален избор на джипи са 110.

Към 31 декември  2015 г. здравнооси-
гурените лица в област Перник са 112
213. Броят на неосигурените граждани е
18 757.

За сравнение, към 31 декември 2014 г.
 в Пернишка област свой общопрактуку-
ващ лекар са имали 111 855  души об-
ласт.  Към същата дата неосигурените
лица в региона са били 20 376.

Променлива
облачност

тната причина е белод-
робна тромбемболия.
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Åêñïåðòè è îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë îáèêàëÿò ÿçîâèðè
Проверките ще продължат по утвърден вече график

Децата от пети клас може да учат
история по учебника за седми

Виктория СТАНКОВА
В случай, че новите учебници не са гото-

ви в срок, децата ще започнат учебната го-
дина със старите. Има обаче един по-особе-
н случай - с учебника по история за пети
клас. 

“По история може да бъде взет като мос-
тра учебникът, който е за седми клас, който
ще бъде използван, но в съкратени форми.
Да не се плашат родителите, няма цялото
съдържание за седми клас”, заявиха ек-
сперти.

От идната учебна година в сила влизат
нови учебни програми за първи и пети клас.
Според тях помагалата ще бъдат готови в
срок и децата няма да започнат “без бук-
вари”, но ако поради отпечатването нещата
се забавят, няма причини да се започне по
стари учебници, но “с нови програми”.

Доскоро в пети клас децата учеха бъл-
гарска история, а вече ще учат праистория
и античност. По думите на експертите обаче
не е проблем петокласниците да започнат
годината по учебници за седми клас, като
министерството щяло да раздаде “инструк-
ции” кои части от учебника да се ползват.

Според издатели обаче учебниците са пи-
сани като за две години по-големи деца, с
повече термини и нови понятия и вероятно
ще затруднят петокласниците. Експетите
уточняват още, че издателите ще имат се-
демдневен срок за написване на учебници-
те. След това обаче трябва да бъде напра-
вено оценяване, което е на два етапа, и ед-
ва тогава помагалата ще бъдат отпечатани.

Според издатели нормалните срокове за
качествен учебник са две години, затова
има реална опасност сега отново да се
появят учебници с “бисери”.

Издателите твърдят, че - ако изобщо бъ-
дат готови следващата година - по новите
учебници ще може да се учи най-рано след
първия срок.

“Провеждането на процедурата в стресо-
ва ситуация за комисиите, учителите и ор-
ганизаторите на процеса няма да даде въз-
можност да се оценят по достойнство всич-
ки аспекти на проектите за учебници. Не на
последно място се дава възможност за
прокарване на интересите на някои автори
и издатели, използвали служебна инфор-
мация, да се подготвят предварително и по
този начин ще се наруши въведената от за-
кона идея за прозрачност и равнопоставе-
ност”, заявяват от Асоциацията на българ-
ската книга.

Ще забранят предлагането на
цигари с вкусови аромати

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството

ще предложи на Народ-
ното събрание закон
за изменение и допъл-
нение на Закона за тю-
тюна и тютюневите
изделия. С промените
се цели постигане на
съответствие на на-
ционалното законода-
телство с правото на
Европейския съюз в
областта на произ-
водството, представ-
янето и продажбата
на тютюневи и свър-
зани с тях изделия.

Законопроектът
предвижда регламен-
тиране на изисквания-
та относно съставки-
те и емисиите и свър-
заните задължения за
уведомяване. Пред-
вижда се въвеждане на
забрана за представ-
янето, предлагането

Любомира ПЕЛОВА
Експертна група,

ръководена от об-
ластния управител
на Перник д-р Але-
ксандър Алексан-
дров, посети двата
големи язовира в
региона – «Пчелина»
и «Извор», и кори-
тото на река Стру-
ма при радомирско-
то село Прибой. В
обиколката се вклю-

и продажбата на тю-
тюневи изделия с ха-
рактерни вкусово-аро-
матни качества и съ-
държащи добавки, съз-
даващи погрешно впе-
чатление за потреби-
телите.

Въвеждат се и изи-
сквания към етикети-
рането и опаковането
на тютюневите изде-
лия, включително и
здравни предупрежде-
ния, които следва да
се поставят върху
п о т р е б и т е л с к и т е
опаковки и върху всич-
ки външни опаковки
на тютюневите изде-
лия. Предвидена е въз-
можност тютюневи-
те изделия, които са
произведени или до-
пуснати в свободно
обръщение и са етике-
тирани в съответс-
твие със сега дей-

чи и зам-облас-
тният управител
по сигурността Ва-
лентин Димитров.
Тя е част от плано-
вите превантивни
проверки на всички
водоеми на терито-
рията на област
Перник.

П р о в е р я в а щ и т е
са установили на
място, че собстве-
ниците „Напоител-

ни системи” АД под-
държат добро тех-
ническото състоя-
ние на съоръжения-
та, обслужващи
язовирите.

Отстранени са
незиправностите и
при двата посетени
язовира, за които
при пролетно-лет-
ните проверки бяха
съставени предпи-
сания. Премахната е

храстовидната и
дървесна растител-
ност в близост до
язовирните стени.

Проверени са и
техническите съо-
ръжения на дигата
на река Струма при
село Прибой. Напра-
вен е ремонт и са
приведени в рабо-
тещо състояние
двата съществува-
щи савака. Ремон-
тните дейности и
изграждането на
едно ново такова
съоръжение са из-
вършени от „На-
поителни системи”
АД, съвместно с
назначените от Об-
ластна администра-
ция Перник лица по
проект „Подкрепа
за заетост”.

„Премахването на

гъстата растител-
ност в района и из-
граждането на тези
съоръжения са с цел
подобряването на
проводимостта на
речното корито в
този участък на ре-
ка Струма. По този
начин собственици-
те на имоти и жи-
телите живеещи в
близост до реката
няма да бъдат при-
теснявани от изли-
зане на водата от
речното корито, на-
воднения и унищо-
жаване на имущес-
тво и реколта” каза
областният управи-
тел д-р Александър
Александров.

Плановите оби-
колки продължават
по утвърдения гра-
фик.

Пълната програма на трите
фестивални дни на “Сурва”

29 януари 
9,00 ч. – 16,00 ч. – Конферентна зала,

Дворец на културата
“Карнавалите в маскарада” – научна

конференция
10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински

младежки дом
“Мечкарница” – работилница за маски

11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен
детски комплекс

“Лицата на Сурва“ – детско
творческо ателие

14,00 ч. – пл. “Кракра”
“Сурвакариада” – младежко

маскарадно дефиле
17,45 ч. – Централна градска част

Факелно сурвакарско дефиле
18,00 ч. – пред Двореца на културата

50 години “Сурва”- концерт спектакъл и
официално откриване на ХХV МФМИ

“Сурва” – Перник`2016
19,30 ч. – Сурвакарско село

“От извора на Сурва” – концертна
програма на чуждестранните групи със
специалното участие на Ива Давидова

30 януари 
10,00 ч. – 17,00 ч. – Централна

градска част
Състезателни фестивални дефилета

10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински
младежки дом

“Мечкарница” – работилница за маски
11,00 ч. – пред Общински младежки дом

“Вкусно по нашенски” – кулинарни
демонстрации и дегустации на

традиционни зимни ястия
11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен

детски комплекс
“Лицата на Сурва“ – детско

творческо ателие
11,00 ч. – 15,00 ч. – пред Общински

младежки дом
“Да бъдеш сурвакар” – фото ателие

12,00 ч. – 14,00 ч. – пред Двореца
на културата

“Сурвакарска среща” – детска
фолклорна програма

14,00 ч. – 17,00 ч. – пред Двореца
на културата

Представяне на чуждестранните
групи на втора сцена

16,00 ч. – Второ фоайе, Дворец на
културата

“50 години “Сурва” – фотографска
изложба

18,00 ч. – Сурвакарско село
“Хайде на хорото” – фолклорна програма

с участието на Георги Гьолски
31 януари 

10,00 ч. – 17,00 ч. – Централна
градска част

Състезателни фестивални дефилета
10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински

младежки дом
“Мечкарница” – работилница за маски

11,00 ч. – 14,00 ч. – Естрада, Градски парк
Кулинарно шоу с Иван Звездев

14,00 ч . – 16,00 ч. – пред Двореца
на културата

Фолклорен спектакъл на Ансамбъл
“Граово” и награждаване на победителите

от обявените конкурси
18,00 ч. – пл. “Кракра”

“50 години “Сурва” – официално
закриване на ХХV МФМИ “Сурва” –

Перник`2016

Правят закон за трудовата миграция 
Силвия ГРИГОРОВА

Правителството предлага проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобил-
ност. Една от основните цели на предложения законопроект е да осигури правна закри-
ла на българските граждани, упражняващи трудова заетост на територията на трети дър-
жави. С приемането на Закона за трудовата миграция,  българското законодателство
ще се хармонизира с европейските директиви в тази сфера.

Всеки раздел в глава Трудова миграция от трети държави” въвежда специфични про-
цедури за предоставяне на право на достъп на работници чужденци от трети държави до
българския пазар на труда, които отговарят на европейското законодателство. Отделна
глава от проекта е посветена на равното третиране на работниците - чужденци от трети
държави с българските граждани .

Със законопроекта се прави и кодификация на действащата нормативна уредба в об-
ластта на трудовата миграция и мобилност. В отделен нормативен акт цялостно ще бъдат
уредени обществените отношения, свързани със свободното движение на работници и
заетостта на чужденците.

стващата норматив-
на уредба преди 20 май
2016 г., да се предла-
гат на пазара до из-
черпване на количес-
твата, но не по-късно
от 20 май 2017 г.

Законопроектът
предвижда и въвежда-
не на изисквания от-
носно пускането на па-
зара и етикетирането
на електронните цига-
ри и контейнерите за
многократно пълнене,
както и на растител-
ните изделия за пуше-
не. Предвиден е и пре-
ходен период за реали-
зация на електронни-
те цигари или контей-
нери за многократно
пълнене, които са
произведени или до-
пуснати за свободно
обръщение на пазара
преди 20 ноември
2016 г.
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Медици от спешното отделение на МБАЛ”Р. Ангелова” върнаха към живота двама пациенти

Директните плащания за 
кампания 2015 по график

Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд „Земеделие“ публикува

актуализиран индикативен график за пред-
стоящите оторизации по схемите и мерките
за директни плащания за кампания 2015,
които ще бъдат извършени през 2016 годи-
на. Графикът отчита  вече направените пла-
щания в периода октомври – декември
2015 г.

Важна промяна има в „Селскостопански-
те практики, които са благоприятни за кли-
мата и околната среда - Зелени директни
плащания“ ЗДП. Според новия график те
са изтеглени за плащане в края на април, а
не както бе планирано в периода май – юни
2016 г.

Графикът е съобразен с възможностите
на националния бюджет и с различните
етапи на обработка, през които преминават
заявленията за подпомагане.

Започва изкърпването на
настилката на АМ”Струма”

Силвия ГРИГОРОВА
Днес започва изкърпване на настилката

на участък от път E-79 София – Кулата, от
разклона за Бело поле до тунел Железни-
ца. В отсечката между км 356 и км 370,
след снеговалежите се образуваха нерав-
ности и дупки, и Областно пътно управле-
ние – Благоевград предприема необходи-
мите действия.

При добри метеорологични условия, как-
вито се прогнозите за следващите дни в
област Благоевград, се очаква ремонтните
дейности да се изпълнят в събота и неделя.
Този участък от първокласния път е ремон-
тиран преди 15 години и поради интензив-
ния целогодишен трафик е с износен горен
пласт асфалт.

           

Отцепниците от ДПС стават
независими депутати

Любомира ПЕЛОВА
Лютви Местан и петима народни представи-

тели от ДПС ще подадат днес заявленията си
за напускане на групата в деловодството на
НС и ще станат независими депутати.

Един от отцепниците Хюсеин Хафъзов об-
ясни пред БНР, че събитията с отстраняване-
то на Местан са свързани с искания нов курс
в партията, за да получи ДПС своето обновле-
ние. “Политическият елит на партията за гол-
ямо съжаление направи един сериозен от-
стъп от идеите от които и чрез които ние не са-
мо печелехме доверие на избори, но и същев-
ременно правехме политика”, отбеляза Хафъ-
зов. 

Той потвърди, че към днешна дата няма ре-
шение на напусналите за създаване на нова
партия, като подложи под съмнение турският
президент и премиер да са водили разговори
с министър-председателя Бойко Борисов
след отстраняването на Местан от лидерския
пост.

Ако наистина е проведен разговор между
министър-председателя на Република Турция
с премиера на нашата страна,  дали е имало
някакво искане от страна на министър-преде-
дателя  Ахмет Давутоглу или натиск, или е
бил проведен разговор от съвсем друго ес-
тество - трябва да си мерим думите, защото
знам каква е дипломацията в Турция, знаем,
че професор Давутоглу е бил външен минис-
тър - един дипломат, който много добре най-
вероятно си мери приказките и знае какво,
как и от кого да поиска, намекна Хюсеин Ха-
фъзов.

От своя страна доктор Тунчер Кърджалиев
от ДПС определи случилото се с Местан като
“нормален процес” за оздравяване на пар-
тията. По думите на Кърджалиев, причините
за отстраняване на Местан не се коренят в
прочетената от него декларация за сваления
руски бомбандировач. “В последните месеци
той не излъчва енергия, свързана с избира-
теля, според мен има самочувствие на без-
грешен, надменност при комуникация с нази-
дателен тон и няма как който и да е човек да
не се отчуждава от колективните органи”, по-
сочи Кърджалиев. Той изрази убеденост, че
разговори между турския премиер и прези-
дент са водени с Борисов, като отново обърна
внимание, че тези, които са решили да пос-
ледват Местан и да напуснат парламентаран-
та група, не са членове на ДСП.

Кърджалиев съобщи, че през април на на-
ционалната конференция на състезателен
принцип ДПС ще избере нов председател на
партията.

405 000 лева ще инвестира ЧЕЗ в
присъединяване на нови клиенти

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ ще инвестира 405 хиляди лева в присъе-

диняване на нови клиенти през януари. Най-
много средства извън столицата компанията
отделя в областите Благоевград и Плевен – 181
хиляди лева.За присъединяване на нови клиен-
ти в София ЧЕЗ инвестира 150 хиляди лева.За
да отговори на нуждите на нарастващото пот-
ребление, ЧЕЗ ще развива мрежата и в Монта-
на, Ловеч, Видин и Враца. Компанията отделя
извънредни средства за отстраняване на щети-
те от тежките обледявания в Северозападна
България в началото на януари.

“Природните явления унищожиха много съо-
ръжения на ЧЕЗ през последната седмица.То-
ва доведе до извънредни разходи. Щетите все
още се изчисляват, но по предварителни данни
има поне 30 счупени стълба. Нашата цел е
клиентите ни да бъдат спокойни, че ще имат
непрекъснато електрозахранване.  Но с оглед
на ограничените ни възможности, промените в
климата и кражбите на съоръжения и електрое-
нергия, правим максималното според своите
възможности“, каза Димо Петров, директор
„Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпре-
деление България.

За 11 години от стъпването си на българския
пазар ЧЕЗ е инвестирала над 800 млн. лв. в еле-
ктроразпределителната мрежа на Западна
България. За този период компанията е при-
съединила над 70 хил. нови клиенти.

та. След това беше
закаран в реанима-
ция. Той беше в кон-
диция, дори говоре-
ше. За съжаление,
тази нощ отново
се е налагало на
няколко пъти да
бъде интубиран и
тази сутрин е по-
чинал. Най-вероя-
тно става въпрос
за белодробна
тромбемболия. То-
ва е заболяване,
което е непредви-
димо и в над 80%
от случаите изхо-
дът е летален. По
всяка вероятност
тромбът е запушил
съдовото русло на
белия дроб. Ако е
бил много голям,
може да е запушил
цялата белодробна
венозна и арте-
риална система,
тогава вече изхо-
дът е летален. Оче-
видно, при този па-
циент и сърдечна-
та функция се е
влошила, тъй като
при реанимиране-
то, което му напра-
вихме, ние изкус-
твено поддържахме
сърдечната му фун-
кция. Действахме
по протокол, така

Това означава, че
голям тромб за-
пушва белодробна-
та артерия, което
ще рече, че все едно
белия дроб се из-
ключва от кръвооб-
ръщението. Това
допълнително на-
товарва дясната
камера и прави кар-
диогенен шок. За-
почна 40 минутно
реанимиране от
страна на целия
екип- аз, д-р Теодор
Василев, който бе-
ше дежурен, реани-
маторът д-р Мар-

като и в европей-
ската школа  обуча-
ват студентите си
по медицина да дей-
стват в подобни
ситуации. Това ми е
втория пациент за
една седмица, вър-
нат към живота
след подобна про-
дължителна реани-
мация. Той за ра-
дост е жив, в мо-
мента е в реанима-
ция и бавно се въз-
становява. Той бе-
ше дори още по-зле.
Около 10 минути
беше в клинична
смърт. Започнахме
да го реанимираме,
защото миокардът
работеше на малки
честоти и пулсове.
При него реанима-
цията беше близо
50 минути. Този па-
циент е на 60 годи-
ни. Колегите вече
се майтапят с мен,
че съм като магнит
за подобни тежки
случаи. След като
си положил такъв
труд, за да върнеш
пациента към живо-
та и той започне
да се възстанов-
ява, това е огром-
но удовлетворение
за всеки лекар”.

www.359awards.com/
vote-2016/ Ще ги наме-
рите на 18-та пози-
ция най-отдолу.
Трябва да знаете, че
всеки потребител мо-
же да гласува свобод-
но за всички избрани
категории само от
един IP адрес. При
опит да се гласува
повторно софтуе-
рът блокира IP адреса
на гласувалия и следи
за опити за повторно
гласуване. При уста-
новяване на злоупот-
реба, гласовете за но-
минираните се от-
страняват автома-
тично. Вотът до мо-
мента от онлайн гла-
суването ще бъде
публикуван всеки пе-

Виктория СТАНКОВА
Пернишката денс

формация Da Clique е
включена в топ 5 на
най-добрите хип-хоп
групи в България. В
четвъртите българ-
ски хип-хоп награди,
организирани от „359
академия”, нашите мо-
мичета и момчета
влизат в надпревара с
C r e a t o r s ,
Pasho&Zdravko, Studio
121 DGRL $ и VS
DANCE. Те влязоха в
петицата от общо 22
номинации. Над 80
знакови български
хип-хоп артисти и
проекти отново ще се
борят за статуетки-
те в 18 категории.

От 7 януари 2016 г.
гласуването е повере-
но в ръцете на фено-
вете. До 31 януари мо-
жете да дадете гласа
си онлайн или чрез
SMS на номер 1915 с
текст HIPHOP088.
Цената на един СМС е
1,20лв. с ДДС,като мо-
жете да изпратите
максимум по 5 от все-
ки телефонен номер.

Да гласуваме за на-
шите момичета и
момчета на този
линк: http://

 Da Clique се бори за най-добрата
хип-хоп група в страната

тък. Имайте предвид,
че онлайн гласуване-
то е само единият
критерий за оконча-
телна оценка, която е
сборуването на SMS,
онлайн гласувания,
точки от 359 акаде-
мия и официални гле-
дания, описани и сни-
мани към 30.12.2015
г.в официалните кана-
ли на артистите във
Vbox7 и youtube. На
5.02.2016 г. всички фе-
нове ще могат да
видят официалното
награждаване и мега
концерта на победи-
телите от четвърти-
те годишни 359 Hip
Hop Awards 2016 в зала
EFE  на хотел „Marine-
la” от 20.00 часа.

кова и сестрите.
Пациентът беше
интубиран и три
пъти дефибрили-
ран, защото няма-
ше спонтанно ди-
шане и липсваше
сърдечна дейност.
Така го върнахме
отново към живо-
та и беше настанен
в реанимацията”,
разказа завеждащ
спешното отделе-
ние д-р Марио
Стойнев.Според д-р
Теодор Василев, ко-
гато пациентът се
намира на граница-
та между живота и
смъртта трябва да

се направи всичко
възможно, за да се
върне към живота.

На моя въпрос- 
40 минути не са ли
много време за реа-
нимиране, имайки
предвид, че сме
виждали по филми-
те, че за по-кратко
време медиците ре-
шават, че няма на-
дежда за пациента,
д-р Василев, който
няма още 30 годи-
ни, отговори.”Това
е принципна меди-
цинска практика. За
пациент, който мо-
же да се върне към
живота, има приз-
наци, че има мозъч-
на дейност, че пра-
ви спонтанни дви-
жения, че има някак-
ва дори и минимал-
но запазена диха-
телна функция, има
някакви сърдечни
пулсации- т.е има
признаци, че може
да бъде спасен без
да изпадне в мозъч-
на смърт или  да
има някакви тежки
у в р е ж д а н и я ,
трябва да се поло-
жат максимални
усилия. След 40 ми-
нути върнахме па-
циента към живо-

от страница 1
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Вижте маршрутите на Сурва в област Перник на 13 и 14 януари
Виктория СТАНКОВА

По хилядолетна традиция всяка нощ на 13 срещу 14 януари ма-
гията на Сурва събира врекли се в обичая стотици маскирани мъ-
же в селата в Пернишко. На този ден селата се пълнят десеторно,
къщите преливат от хора, защото още повече са тези, които се
връщат в тях, очаровани от духа на празника. 

Вижте маршрутите на традиционната Сурва в петте общини Пер-
ник, Брезник, Радомир, Ковачевци и Земен и изберете къде да
отидете и да се потопите в богатството от звук, багри и магия.

“МАРШРУТИТЕ НА СУРВА”
ТРАДИЦИОННИ ЗИМНИ СУРВАКАРСКИ ИГРИ
ПО МЕСТА В ПЕРНИШКИ РЕГИОН
ОБЩИНА  ПЕРНИК:
ДАТА: 13 януари 2016 г. /сряда/
14 януари 2016 г. /четвъртък/
1/. село Витановци - НЧ “Отец Паисий-1928 г.”
Ритуално откриване на местната Сурва
13.01.2016 г. –  н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън, сре-

ща на сурвакарските  групи от с.Мещица, с.Косача и с.Витанови и
сурвакарски игри около огъня

място: на площада в село Витановци
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.30 ч. до 16.30 ч. обхождане на къщите в

селото от сур.група
2/. село Лесковец – НЧ “Солидарност - 1930 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: …. ч. – отпътуване за с. Богданов дол
н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща със сурва-

карски групи от с.Косача, с.Мещица и с.Витановци
място: на площада в с.Витановци
14.01.2016 г.– н.ч.: 07.00 ч.- 14.00 ч.– обхождане на къщите в се-

лото от сур.група
3/. село Богданов дол – НЧ “Пробуда-1928 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сре-

ща със сурвакарската група от с.Лесковец
място: на площада в с.Богданов дол
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група
4/.град Батановци – НЧ “Просвета - 1909 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 19.00 ч. – концерт на народен оркестър “Ба-

тановци”
н.ч.: 19.30 ч. - отпътуване за с.Копаница, Общ. Радомир
н.ч.: 20.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща със сур.

група от с.Копаница
място: на площада пред НЧ “Христо Ботев-1928 г.” с.Копаница
н.ч.: 20.30 ч. - отпътуване за гр.Батановци
н.ч.: 21.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща със сур.

групи от с.Косача и с.Черна гора
място: на площада при гарата
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 16.00 ч. обхождане на къщите в

града от сур. група
5/. кв. „Бела вода”, гр. Перник – НЧ “Пробуда - 1935 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 18.00 ч. – “Сурвакарска магия” - запалване

на ритуален огън и сурвакарски игри около огъня
място: площада в квартала
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на къщите в

квартала от сур.група   
6/. село Черна гора – НЧ “Наука - 1967 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сур.

игри
място: на площада в с.Черна гора
н.ч.: 20.30 ч. отпътуване за гр.Батановци
н.ч.: 21.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща със сур.

групи от с.Косача и гр.Батановци
място: на площада при гарата
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.00 ч.– 15.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група
7/. село Ярджиловци – НЧ “Христо Ботев - 1940 г.” 
13.01.2016 г. – н.ч.:18.00 ч. – запалване на ритуален огън, сре-

ща на сурвакарските групи от Горна и Долна махала на село Яр-
джиловци и сурвакарски игри

Забележка: Сурвакарската група на Кръстина махала – отдел-
но запалва ритуален огън

в махалата си, не участва заедно с другите две сурвакарски
групи

място: на площада пред читалището
14.01.2016 г.– н.ч.: 08.00. ч.– 14.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.групи
н.ч.: 14.30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото
място: в двора на училището
8/. село Зидарци – НЧ “Васил Левски - 1975 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 20.00 ч. - запалване на ритуален огън и сур.

игри
място: на площада в с.Зидарци
14.01.2016 г.– н.ч.: 09.00 ч.– 11.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група
н.ч.: 11.00 ч. – представяне на ритуала “Сурвакарска сватба” в

къщата на фамилия Йосифови н.ч.: 11.30 ч. – 15.00 ч. – обхождане
на къщите в селото от сур.група

9/. село Мещица – НЧ “П. К. Яворов - 1926 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 17.00 ч. – запалване на ритуален огън и сур-

вакарски игри
н.ч.: 17.30 ч. – отпътуване за  с. Витановци
н.ч.: 18.00 ч. – среща на сурвакарски групи от с.Косача, с.Ме-

щица и с.Витановци – запалване на ритуален огън и сур. игри око-
ло огъня

място: на площада в с.Витановци
14.01.2016 г.– н.ч.: 07.30 ч.– 17.30 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група

10/. село Дивотино – НЧ “Чичо Стоян - 1927 г.”
13.01.2016 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.00 ч. 16.30 ч. – обхождане на къщите в село-

то от сурвакарската група. Тръгват от махала “Бреста”
н.ч.: 13.30 ч. на площада пред “Ханчето” представяне на ритуала

“Сурвакарска сватба”
н.ч.: 15.00 ч. – кулинарна изложба
място: малък салон на НЧ “Чичо Стоян - 1927 г.”
н.ч.: 16.00 – 18.00 - фолклорен концерт
място: на площада в селото
н.ч.: 18.00 ч. – посрещане на сурвакарската група, запалване на

ритуален огън, сурвакарски игри
място: на площада в селото
11/. село Люлин – НЧ “Христо Ботев - 1961 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън, пред-

ставяне на обичая   „Раздрънкване” и сурвакарски игри
н.ч.:19.30 ч. – фолклорен концерт
място: на площада пред читалището
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. обхождане на къщите в село-

то от сур.група
12/. село Драгичево – НЧ “Пробуда - 1922 г.” 
13.01.2016 г. – н.ч.: 09.00 ч.– 18.00 ч.– обхождане на къщите в се-

лото от сур.група
н.ч.:  18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
14.01.2016 г. – н.ч.: 09.00 ч.- 15.00 ч. – обхождане на къщите в се-

лото от сур.група
13/. село Голямо Бучино – НЧ “Люлински изгрев - 1903 г.”
13.01.2016 г. - н.ч.: 20.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурва-

карски игри
място: на площада в селото
14.01.2016 г. – н.ч.: 07.00 ч.– 15.00 ч. –  обхождане на къщите в се-

лото от сур.група
14/. село Расник – НЧ “Димитър Полянов - 1927 г.” 
13.01.2016 г. –н.ч.: 19.00 ч. - запалване на ритуален огън, среща

на сур. групи от с. Сопица, с. Велковци и с.Расник
място: на площада в село Расник
14.01.2016 г. – н.ч.: 07.00 ч.до 15.00 ч.- обхождане на къщите в се-

лото от сур.група
15/. село Селищен дол
13.01.2016 г. – н.ч.: 17.30 ч. - запалване на ритуален огън и сурва-

карски игри
14.01.2016 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите в се-

лото от сур.група
16/. село Вискяр – НЧ “Св.св.Кирил и Методий - 1933 г.” и Център

за настаняване от семеен тип за деца и младежи град Перник
13.01.2016 г. – н.ч.: 16.30 ч. – 17.30 ч. – обхождане на къщите в се-

лото от  сур. група
н.ч.: 17.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игр
място: на площада пред читалището
14.01.2016 г. – не се разиграват сурвакарски игри
16/. село Кралев дол – НЧ “Св.Паисий Хилендарски - 1927 г.”
13.01.2016 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2016 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 16.00 ч.- обхождане на къщите в се-

лото от меч.група
н.ч.:17.00 ч. – запалване на ритуален огън и мечкарско хоро.
Закриване на местните зимни сурвакарски игри
място: площада пред читалището
ОБЩИНА БРЕЗНИК:
ДАТА: 13.01.2016 г./сряда/
14.01.2016 г. /четвъртък/
1/. село Бегуновци – НЧ “Просвета - 1922 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сур.

игри
място: на площада пред читалището
организира: кметство  и НЧ „Просвета - 1922 г.” с. Бегуновци
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 13.00 ч. – обхождане на къщите

сур.група
организира: кметство и НЧ „Просвета - 1922 г.” с. Бегуновци
2/. село Велковци – НЧ “Граовска пробуда - 1928 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 19.00 ч. - събиране на сур. група и отпътуване

за село Расник
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с.Велков-

ци
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.00 ч. до 14.00 ч. – обхождане на къщите в
селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с. Вел-

ковци
3/. село Сопица – НЧ “Светлина – 1932 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 19.30 ч. – събиране на сур. група и отпътуване

за с. Расник
място: на площада в селото
организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.00 ч. до 13.00 ч. – обхождане на къщите в

селото
от сур.групи
организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”
4/. село Слаковци – НЧ “Искра - 1932 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 19.30 ч. – запалване на ритуален огън и посре-

щане на сур. група от село Селищен дол
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци
14.01.2016 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. - обхождане на къщите в се-

лото
от сур. група

организира: кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци
5/. село Ноевци – НЧ “Пробуда - 1931 г.”
13.01.2016 г. - н. ч. 19.00 ч. - събиране на сур. група и отпътуване

за село Габров дол
14.01.2016 г. – н.ч. 8.00 до 17.30 ч. обхождане на къщите в селото

от сур. група, заря и закриване на празника
място: на площада в селото
организира: Кметство и НЧ “Пробуда-1931 г.“, с. Ноевци
6/. село Садовик – НЧ “Дебелец - 1932 г.”
13.01.2016 г. - н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурва-

карски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Дебелец - 1932 г.“, с. Садовик
14.01.2016 г. – н.ч.: 09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в се-

лото от
сур.група
организира: кметство и НЧ “Дебелец - 1932 г.“, с. Садовик
7/. село Гигинци – НЧ “Искра – 1952 г.”
13.01.2016 г.- н.ч.: 20.00 ч. – запалване на ритуален огън и госту-

ване  на
сур. група в село Елов дол и село Чепино
място: на площада в селото
организира: кметство с. Гигинци
14.01.2016 г. – н.ч.: 07.30 ч. до обяд – обхождане на къщите в се-

лото от
сур.група
организира: кметство с. Гигинци
8/. село Кошарево – НЧ “Пробуда - 1927 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 22.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурва-

карски
игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Пробуда - 1927 г.“ с. Кошарево
14.01.2016 г. – н.ч.: 09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в се-

лото от
сур.група
организира: кметство и НЧ “Пробуда -1927 г.“ с. Кошарево
9/. село Долна Секирна – НЧ “Иво войвода – 1928 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 22.30 ч. – запалване на ритуален огън и госту-

ване
на сур. група в село Чепино и село Елов дол
място: на площада в селото
организира: кметство и  НЧ “Иво войвода - 1928 г.“ село Долна Се-

кирна
14.01.2016 г. – н.ч.: 09.00 ч. до 14.00 ч. – обхождане на къщите в

селото
от сур.група
организира: кметство и НЧ “Иво войвода - 1928 г.“ с. Д. Секирна
10/. село Банище – НЧ “Просвета – 1928 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън, сур. иг-

ри и заминаване за село Милкьовци
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Просвета – 1928 г.”
14.01.2016 г. – н.ч.: 08.00 ч. – гостуване и обхождане на къщите в

с. Ръждавец от сур. група и връщане и обхождане на къщите от с.
Банище

организира: кметство и НЧ „Просвета – 1928 г.”
11./ село Непразненци
13.01.2015 г. – н.ч.: 20.30 ч. – запалване на ритуален огън и сур.

игри
място: на площада в селото
организира: кметството на с. Непразненци
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. – обхождане на къщите в

селото
от сур. група
организира: кметство
12./ село Ребро
14.01.2016 г. н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в се-

лото от
сур. група
място: на площада в селото
организира: кметството на с. Ребро
13/. град Брезник – НЧ “Просвещение 1870”
16.01.2016 г./събота/ – ХIII - ти МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ
“СУРОВА БРЕЗНИК’ 2016”
място: пл. „9-ти септември” град Брезник /площада пред читали-

щето/
н.ч.: 14.00 ч. – дефилиране на групи от Брезнишко, региона и
гостуващи групи
18.00 ч. – запалване на кладата и ритуален танц на сурвакарите
18.15 ч. – празнична заря и закриване на ХIII - ия маскараден

фестивал
ОБЩИНА РАДОМИР:
ДАТА: 13.01.2016 г. /сряда/
14.01.2016 г. /четвъртък/
1/. кв.”Върба”, град Радомир – НЧ “Христо Ботев - 1928 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и кон-

цертна програма
н.ч.: 19.00 ч. обхождане на квартала
място: на площада в квартала
организира: НЧ “Христо Ботев-1928“, кв.”Върба”, гр. Радомир
14.01.2016 г. - н. ч.: 06.00 ч. – 12.00 ч. - обхождане на къщите от

сур.
група
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Рекламно  приложение

Понеделник, 11 януари 2016 г., брой 06/5861/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

2. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР.СМИРНЕНСКИ, ЕТ.2, ТХ. - 10 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.8, ТЕР., РЕМОНТ - 39 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.1, ОТЛИЧЕН С ОБЗАВЕЖДАНЕ- 64 500 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ.БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ
6. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1 - 39 000 ЛВ
7. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ТРАКИЯ, ЕТ.4, 2ТЕР -15 800 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000 ЛВ
10. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 39 900 ЛВ..
11. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 55 000 ЛВ.
13. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 64 000 ЕВРО
14. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М,
ДВОР:420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 11 500 ЛВ.
2. КВ.МОШИНО, 1ЕТ. ЗП:67КВ.М, ДВОР:820КВ.М - 32 000 ЛВ
3. КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М - 65 000 ЛВ
4. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:680КВ.М - 45 000 ЕВРО
5. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М,
ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ - 100 000 ЛВ.
6. С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 26 000 ЛВ
7. С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900 ЛВ
8. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М - 25 000 ЛВ.
9. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М - 28 000 ЛВ.
10. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М - 20 000 ЛВ.
11. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М - 20 000 ЛВ.
12. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ.,ДВОР 1562КВ.М,
ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА - 95 000 ЕВРО
13. УПИ 800КВ.М, С.БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
14. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665КВ.М - 18 000 ЛВ.
15. УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
16. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ- 25 Е/КВ.М
17. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000 ЛВ.
18. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
19. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
20. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
21. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-32Е/КВ.М
22. ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА” ЗП:50КВ.М,
ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000 ЛВ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА 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, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Ид.ц, ет. 2, ТЕЦ, за ремонт - 54 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
6. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, 55 кв.м, ремонт, 1 тер., ТЕЦ - 36 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 29 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6/, ново стр., - 39 800 лв.
12. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
13. Тристаен, Мошионо , ет.2,/8/ - 45 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
15. Тристаен, Изток, ет. 7, преустроен,85 кв.м - 52 000 лв.
16  Тристаен, Изток, 98кв.м, ет.3/3/, без ТЕЦ, - 42 000 лв.
17.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
18.  Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 20 000 евро
19. Къща, Център, 1 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 360 кв.м - 49 900 лв.
20. Къща, с. Кленовик, ЗП: 32 кв.м, дв. 850 кв.м - 15 000 лв.
21. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
22. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
23. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
24. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
25. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
26. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
27. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
28. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
29. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
30. Парцел, Рударци, 535 кв.м - 12 500 евро
31. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
32. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
33. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
УПИ, 550 кв.м, Стара Тева с проект за къща 28 000 лв.
34. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
35. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
36. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
37. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
38. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
39. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.
2. Помещение, ул. Търговска, 50 кв.м. - 250 евро
3. Помещение, Център, 24 кв.м. - 240 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Гарсониера Изток 46 кв.м, ет. 5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
2. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
3. Двустаен Пашов 62 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
4. Двустаен Изток 58 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
5. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
6. Двустаен, Изток, 76 кв.м, ет. 4, тх., без ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, нов блок - 19 500 евро
7. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
8. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
9. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
10. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
12. Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 520 кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 58 000 евро
13. Къща, с. Ноевци, център, 2 ет., РЗП: 152 кв.м,
дв. 645 кв.м, изцяло ремонтирана, готова за нанасяне - 60 000 лв.
14. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
15. Къща с. Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП 154 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
16. Къща с. Люлин, 2 етажа, РЗП 150 кв.м, двор 364 кв.м, тухла плоча, лок. отопление- 31 000 евро
17. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 481кв.м, гараж, барбекю - 38 000 евро
18. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
19. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
20. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
21. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.

НАЕМИ:
1.Магазин Изток 110 кв.м, партер, СОТ, климатик, ВЦ, склад,
лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 500 лв.

1. ДВУСТАЕН ЦГЧ-ДО ПЛОЩАДА,

ЕТ.3,РЕНОВИРАН,72М2 - 39 500 ЕВРО

2. ДВУСТАЕН УЛ.СТРУМА,

ПРЕУСТРОЕН, ПВЦ, ЛАМИНАТ - 23 333 ЕВРО

3. ДВУСТАЕН ПАШОВ, ЕТ. 4,

ТЕРАСА, ПВЦ, ТЕЦ - 15 555 ЕВРО

4. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ЕТ. 7,

ПРЕУСТРОЕН, СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДАТА- 21 900 ЕВРО

5. ДВУСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР.,

ЕТ. 2, ОБИТАЕМА СГРАДА - 24 800 ЕВРО

6. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 3, ТЕЦ, ЮГ - 27 300 ЕВРО

7. ЧЕТИРИСТАЕН ЦГЧ, ЕПК,

ГЕНЕРАЛЕН РЕМОНТ, ЦЯЛОСТНО

НОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ - 4 4900

8. ТРИСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 2, 125 М2, ТЕЦ,

ИЗТОК-ЮГ - ДОГОВАРЯНЕ

9. ЛИЗИНГ –до 12 год.,ТРИСТАЕН

ИЗТОК, НОВО СТР.,

ОБИТАЕМА СГРАДА, 101 М2 - 43 999 ЕВРО

10. ТРИСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР, ОБИТАЕМ,

ЛУКСОЗЕН ИНТЕРИОР И ПЪЛНО

ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА - 70 900 ЕВРО
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ - 26 000 лв.

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

3. Гарсониера, Център, ул., “Кракра”, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ - 30 000 лв.

4. Двустаен, Ид.ц., тх, пл.,1 ет. 2, ТЕЦ, тер. - 52 500 лв.

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

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

7. Двустаен, кв. Тева, ет. 6 непрех., ПВЦ, преустр., подобрения- 32 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, необзаведен, лукс - 350 лв.

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, 2 тер., по БДС- 35 000 лв.
2. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м- 20 000 лв.
3. Къща, ул. Р. Димитров, РЗП: 120 кв.м,
дв. 190 кв.м, тх., пл., гараж - 22 000 евро
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 140 кв.м - 49 000 евро
5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен,
витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7  магазина - 16 000 евро

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

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 270 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 5, нов,
ремонт, напълно обз. - 400 лв.
3. Магазин, Бл. Гебрев, СОТ, климатик - 350 лв.

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:
1. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран - 29 900 евро
2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро
3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро
4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
5. Тристаен, Изток, ет. 2, 85 кв.м, 2 тер., ремонт - 35 900 евро
6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Топ-център, ЕПК, ет. 4, 45 кв.м - 45 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.
3. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, 60 кв.м, ТЕЦ - 32 000 лв.
4. Гарсониера, Център, ет. 5, 46 кв.м, юг, ТЕЦ - 28 400 лв.
5. Гарсониера, кв. Христо Ботев, ет. 1, 54 кв.м, ПВЦ - 16 200 лв.
6. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.
7. Гарсониера, Тева, 46 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 18 000 лв.
8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.
9. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.;  23 200 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 
11. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
12. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет. 3, 70 кв.м, ремонт - 40 000 евро
13. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет:3, 70 кв.м, тер. - 39 700 лв.
14. Двустаен, Тева, 68 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, подобрения - 26 000 лв.
15. Двустаен, Изток, 69 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., ет. 8, асансьор - 26 500 лв.
16. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
17. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, тх, ет. 2, , ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 евро
19. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, 105 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
20. Тристаен, Център, тх, ет. 2, 95 кв.м, таван - 83 000 лв.
21. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 44 000 лв.
22. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро
23. Тристаен, Димова махала, 78 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 500 лв.
24. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ПВЦ - 30 000 лв.; 35 500 лв.
25. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
26. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1 - 37 000 лв.
27. Тристайни, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.; 42 000 лв.
28. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ет. 1,ТЕЦ, 2 тер. - 41 900 лв.
29. Четиристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 31 500 евро
30. Къща, с. Радуй, ЗП: 49 кв.м, дв. 800 кв.м - 13 000 лв.
31. Къща, Кралев дол, 2 ет., РЗП: 90 кв.м, парцел 500 кв.м - 20 000 евро

КУПУВА ВЕДНАГА АПАРТАМЕНТИ

ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ПЕРНИК
Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 74 кв.м, сутерен и ет.- 37 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 86 000 евро
7. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Етаж от къща, Байкушева махала, ЗП: 75 кв.м,
сам. вх., таван, мазе, гараж, дв. 250 кв.м - 40 000 лв.
10. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
12. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
13. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
14. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
15. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
16. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
17. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
18. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
20. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро
21. Кв.Кристал, имот, 12 200 кв.м, урбаниз. терит.- 5 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Две стаи с кух. бокс, Ид.ц, необз., бойлер - 170 лв.
2. Тристаен, Пашов, обзаведен, за ч.л. - 250 лв.
3. Помещение за бизнес, ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.
4. Етаж от къща, над Болницата, част. обзаведен - 170 лв.
5. Офис, Ид.ц., офис сграда,  43 кв.м - 350 лв.
6. Офис, Ид.ц., офис сграда, 27 кв.м - 250 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Димова махала, ет. 1, ремонт, тх. - 19 500 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 6 - 27 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, подобрения - 26 000 лв.
6. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
7. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., юг, по БДС - 32 500 лв.
8. Помещение за бизнес,  Димова махала, 30 кв.м - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., тх, ет. 8/9/, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
4. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
5. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван - 30 000 евро
6. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - 50 000 лв.
7. Тв.ливади, ЕПК, ет. 9/15/, ПВЦ, ламинат - 30 000 лв.
8. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/, ремонт,обзаведен - 38 000 лв.
9. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8 - 36 000 лв.
10. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер. - 25 000 лв.
11. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
12. Изток, ет. 5, ТЕЦ, среден - 29 900 лв.
13. Изток, ет. 3, ТЕЦ, среден - 26 500 лв.
14. Изток, ет. 6, панел, ремонт, баня, ПВЦ - 30 000 лв..
15. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт, ет. 5 - 20 500 лв.
16. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 27 000 лв.
17. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
18. Радомир, Арката, ет. 6, две изложения - 19 900 лв.
19. Радомир, Арката, 2 тер., юг, подобр., ет. 5 - 20 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, за осн. ремонт - 10 500 лв.

ул.”Отец Паисий” 45А, /до Съда/

Тел.: 0895/437 147;
0877/437 147

недвижими
имоти

МЕРБЕА
merbea@abv.bg              imotimerbea.com

ЕДНОСТАЙНИ:
1. Център, ет. 10, тх. - 38 000 лв.
2. Тв. ливади, ет. 3, тх., 54 кв.м - 27 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, тх., 72 кв.м, ет. 1, ПВЦ - 53 000 лв.
2. Център, ет. 7, тх., ремонт - 60 000 лв.
3. Проучване, ет. 5, за ремонт - 31 000 лв.
4. Изток, ет. 4, 1 тер. - 33 000 лв.
5. Изток, ет. 8, РVС, без асансьор - 25 000 лв.
6. Пашов, ет. 7, БДС, 2 тер. - 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 3, ново стр. - 45 000 евро
2. Център, ет. 1, тх. - 35 000 евро
3. Център, ет. 4, без ТЕЦ - 84 000 лв.
4. Център, ет. 3, БДС, тх., 3 тер. - 60 000 лв.
5. Изток, ет. 7, мн. добро състояние - 42 000 лв.
6. Радомир, ет. 7/н/, 3 тер., за ремонт - 26 000 лв.

КЪЩИ:
1. Църква, 2 ет. + мазета,
дв. 600 кв.м, тх., пл. - 84 000 лв.
2. Богданов дол, 2 ет., гредоред,
дв. 1 200 кв.м, на три ул. - 28 000 лв.
3. Делта Хил, 2 ет., РЗП: 220 кв.м,
дв. 900 кв.м, - 150 000 евро
4. Кладница, 2 ет., Т/П, дв. 900 кв.м,
ток, вода, канал - 45 000 евро
5. Кв. Ралица, верт. близнак,
 2 ет., дв. 150 кв.м - 48 000 лв.

УПИ:
1. Рударци - 35 евро/кв.м
2. Рударци, 900 кв.м - 22 000 евро
3. Драгановец, 300 кв.м,
стара къща, ток, вода, канал - 15 500 лв.
4. Студена, 600 кв.м, на две улици - 18 000 лв.

ТЪРСИ
АПАРТАМЕНТИ

И КЪЩИ В ПЕРНИК
И КВАРТАЛИТЕ



Имоти, реклами 7Съперник 11 януари 2016 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл., ПВЦ - 31 500 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 18 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
5. Двустаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 500 евро
7. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
8. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 7, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер., преустроен - 36 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 53 000 лв.
2. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
3. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер, ПВЦ, подобр. - 32 000 лв.
4. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 190 000 лв.
5. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
2. Магазин, офис кабинет, 50 кв.м, лукс, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1 - 320 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 8, ТЕЦ, нап. обзаведена - 250 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 220 лв.
5. Боксониера, Пашов, ет. 4, напълно обз., лукс, нов блок - 120 евро
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 350 евро
7. Тристаен, Изток, ет. 3, необзаведен - 260 лв.

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, 480 кв.м, с виза за строеж на четириетажна сграда - 43 000 евро
2. Изток, 280 кв.м, на ВГМ - 35 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

КУПУВА
ВСЯКАКВИ

АПАРТАМЕНТИ
В ПЕРНИК

 ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, 105 кв.м,
РВЦ - 35 000 лв.

2. Гарсониера, Център, тх., 60 кв.м, ет.
2, ТЕЦ - 32 000 лв.

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

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

ìåðáåà

ÀÐÒ-ÊÎ

    тел. 0895/437 147

тел. 0898/ 471 253

СПЕШНО!!!
1. УПИ 320 кв.м, със

стара къща, над
Болницата - 18 000 лв.

1. ДВУСТАЕН ПАШОВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА,
ПВЦ, ТЕЦ-15 555 ЕВРО
2. ЛИЗИНГ –до 12год., ТРИСТАЕН ИЗ-

ТОК, НОВО СТР., ОБИТАЕМА СГРАДА,
101 М2 - 43 999 ЕВРО

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Къща, Студена, 2 ет., ма-
сивна, двор: 570 кв.м.,
всички комуникации - 34
500лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 7, юг, ТЕЦ, РVС, ремонт - 27 000 лв.

2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.

2. Мошино, 77 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер., тх./гредоред - 20 000 евро

3. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

4. Албените, ет. 8, панел, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.

5. Мошино, ет. 8, ПВЦ,ТЕЦ, тер.  - 31 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, ул. Р. Димитров, ет. 6 непр., ТЕЦ, тер, подобр. - 39 800 лв.

2. Изток, Кл. Готвалд, ет. 3, непреходен, тер. за ремонт- 42 000 лв.

ПРОДАВАМ ТРИСТАЕН

АПАРТАМЕНТ, МОШИНО,

ЕТ. 3, ТЕЦ, НЕПРЕХОДЕН, 2 ТЕР. -

39 000 ЛВ.

ДАВАМ ПОД НАЕМ,

АПАРТАМЕНТ, ИЗТОК, УЛ. ЛОМ,

ТЕЦ, ОБЗАВЕЖДАНЕ - 230 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;

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

 КУПУВА: Двустаен
апартамент, тх/пл., ет. 2-3,

център-около гарата

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

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

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

кв.м, гараж, вътрешен санитарен възел -
40 000 лв.

3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.
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Давам под наем, гарсониера
кв. Изток, тх., без ТЕЦ,
необзаведена - 150 лв. тел. -
0898 704 292
Давам под наем, офис с две

стаи и санитарен възел в Бизнес
центъра срещу Съда ет. 3, - 250
лв., само на едната стая - 125 лв.
- тел. 0895 60 59 61
Давам под наем, гарсониера,

Център, обзаведена - 200 лв.,
тел. 0885/101 961
Давам под наем, помещения за

офиси и кантори, кв. Хр. Смир-
ненски и гараж в района на Пе-
чатницата - 0988 953 050
Давам под наем, едностаен апа-

ртамент, Център, обзаведен, непос-
леден етаж, 50 кв.м - тел. 0898/459
455
Давам под наем, обзаведени

стаи всяка със собствен санита-
рен възел - 0888/952 264
Давам под наем, партерно поме-

щение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул.
Св. св. Кирил и Методий 61, 120
кв.м  - тел. 60 35 74

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит –
тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37
Търся спешно болногледачка

за възрастна дама. За информа-
ция на телефон 089 455 4467
Кафе аперитив “Струма търси

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

089 470 1142
Продавам, Двустаен, ул.

Софийско шосе, 54 кв.м,
стара тухла, готов завър-
шен, 2 ет. последен, сме-
нена дограма и ел. инста-
лация - тел. 0898/610 692
Продавам, двустаен, кв.

Изток, 68 кв.м, ет. 6/8, с
подобрения, панел, смене-
на дограма, чист и поддър-
жан - тел. 088 882 0327;
089 856 9784
Парцел, УПИ-665 кв.м,

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

дена, РЗП: 140 кв.м, двор:
1 000 кв.м, цена по дого-
варяне – тел. 0879/88 20
55
Продавам парцел УПИ,

с. Рударци, 800 кв.м, ра-
вен, ограден с разреше-
ние за строеж, ток, вода,
канал, 42 000 лв. - тел.
0888/695 324
УПИ, Димова махала, 1

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

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

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

Продавам къща - тухла/пло-
ча строителство 1980 год двор
1040 кв. 1 етаж - 2 гаража и 2
избени помещения 2етаж- 3
стаи, кухня, тераса, баня с
тоалетна, 3 етаж- с леки скос-
яваниа- 3 стаи, двора е обла-
городен с плодни дръвчета, 2
стопански постройки, целого-
дишен достъп, между къщи -
постоянно живущи,тел-за кон-
такти- 0899 866 534, 0878 55
65 85, 0899 866 525
Продавам  къща над

болницата, близнак с
гредоред, с отделни входове,
и дворове - 37 000 лв. тел.
0898 706 333
Продавам Двустаен апарта-

мент 54 кв.м Тухла - стара Го-
тов (завършен) 2 етаж После-
ден етаж, ул. Соф. шосе - тел.
0898/61 06 92
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешително
за търговска цел . 35 кв. м.
реални , 22 кв. м. хол , 9 кв. м.
спалня , 2 кв. м. тоалетна и 2
кв. м. кухненски бокс . има и
навес за паркиране на кола -
около 25 кв. м. тел. 0877/57 47
26; 0895/17 13 57; 0884/49 62
40
Продавам двустаен апарта-

мент частично обзаведен пар-
тер, 68 кв.м с ПВЦ и изолаци-
я. За огледи в неделя - тел.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

наем

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Продавам
Двустаен,

Топ-център, тх.,
ТЕЦ, добър вид,
комуникативно

място
– тел. 0899 114 717 и

0877 15 23 47
(без посредник).

работа

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,
панорама, слънчев, ток, вода, на

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

Собственик
продава:

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

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

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен - 19 900

евро /без посредник/

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

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

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

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

Продавам
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

35 000лв.
(без посредник)
тел. 0887 884 095

Продава апартамент,
срещу Пени маркет,

ЕПК, двустаен
преустроен в

тристаен, след основен
ремонт, полуобзаведен

- 58 000лв.
 тел. 0879/269 126

"МИГГ-2011"
ЕООД

Производство на

МЕБЕЛИ  по поръчка от

ПДЧ.   Георги Ангелов

тф: 0898 65 25 11.

е-mail:
migg2011g.angelov@abv.bg

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215
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Вижте маршрутите на Сурва в област Перник на 13 и 14 януари
организира: НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ кв.”Върба”, гр.

Радомир
2/. село Друган – НЧ “Благой Гебрев - 1905 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.:17.00 ч. – фолклорен концерт на тан-

цов състав от Бобов дол
място: на площада пред читалището в село Друган
н.ч.: 18.00 ч. – среща на сурвакарските групи от с.Дру-

ган, кв.”Бащевица” – гр.Радомир и с. Джерман - Обл.
Кюстендил

н.ч.: 18.30 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакар-
ски игри

място: на площада пред читалището в село Друган
организира: кметство в село Друган
14.01.2016 г. – н. ч.: 06.00 ч. - 16.00 ч. – обхождане на

къщите от сур.
група
организира: кметство в село Друган
3/. село Стефаново – НЧ “Напредък – 1915 г. ”
13.01.2016 г. – н.ч.: 18.00. – запалване на ритуален огън

и празнична програма от танцов състав „Калинките”, град
София

н.ч.: 18.30 ч. - среща на сурвакарските групи от село
Стефаново, село Копаница, с. Пещера и село Долни Ра-
ковец

място: на площада в село Стефаново
организира: кметство и НЧ ”Напредък – 1915 г.”, с. Сте-

фаново
14.01.2016 г. – н.ч.: 07.00 ч. – 14.30 ч. - обхождане на

къщите в селото
от сур. група, организира: кметство и НЧ “Напредък -

1915 г.“, с. Стефаново
4/. село Копаница – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”
13.01.2016 г.- н. ч.:17.30 ч.- отпътуване на сурвакарска-

та група от село Копаница за Стефаново
място: на площада пред НЧ „Напредък - 1915 г.”
организира: кметство и НЧ „Напредък - 1915 г.”, село

Стефаново
19.00 ч. отпътуване на групата за село Копаница.
н. ч. 20.00 ч. -  посрещане на сур. група  от Батановци
място: на площада пред НЧ „Христо Ботев - 1928 г.”
организира: кметство и НЧ „Христо Ботев - 1928 г.”
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 14.00 ч. обхождане на

къщите в селото от
сур.група
организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-1928 г.“ се-

ло Копаница
5/. село Кондофрей – НЧ “Просвета – 1928 г.”
13.01.2016 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2016 г. – н. ч.: 07.00 ч. – 12.00 ч. - обхождане на

къщите в селото
от сур. група
място: на площада в селото, организира: кметство и

НЧ “Просвета – 1928 г.”, с. Кондофрей
организира: кметство и НЧ „Просвета - 1928 г.”, с. Кон-

дофрей
6/. Ромска сурвакарска група, кв.”Бащевица” – град

Радомир
13.01.2015 г. – н.ч.: 16.30 ч. – отпътуване за село Друган
н.ч.: 17.00 ч. – среща на сурвакарските групи от:
с.Друган,  кв. ”Бащевица” – гр.Радомир и с. Джерман,

Обл. Кюстендил
място: на площада в село Друган,
организира: кметство и НЧ „Благой Гебрев - 1905 г.”

село Друган
14.01.2015г. – н.ч.: 07.00 – 14.00 ч. - обхождане на гр.Ра-

домир
организира: ромска сурвакарска група
7/. село Извор – НЧ „Отец Паисий – 1927 г.”
13.01.2016г. – н. ч.: 18.30 ч. – не играят
14.01.2016г. – 10.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите

в селото
организира: кметство и сдружение „Сурвакарско гру-

па” село Извор
8/. село Долни Раковец – проведени сурвакарски игри

на 01.01.2015 г.
13.01.2016 г.
н. ч. 18.30 ч. гостуват на село Стефаново
място: на площада пред НЧ „Напредък - 1915 г.”, село

Стефаново
организира: кметство и НЧ „Напредък - 1915 г.”, село

Стефаново
9/. град Радомир
16.01.2016./събота/ – ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ

ПРАЗНИК
“СУРВА В РАДОМИР’ 2016”
място: – пл.”Свобода” – град Радомир
н. ч.: 11.00 ч. - Откриване на изложба Традиционни ястия

от Радомирско
н.ч.: 12.00 ч. - “Сурва в Радомир” – Общински празник

Продължава от стр. 4 на сурвакарските игри - маскарадно сурвакарско шес-
твие на сурвакарските групи

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ:
ДАТА: 13.01.2016 г./сряда/
14.01.2016 г./четвъртък/
1/. село Ковачевци – НЧ “Георги Димитров - 1928 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален

огън и обикалят къщите
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Георги Димитров - 1928 г.“,

с. Ковачевци
14.01.2016 г. –н.ч: - 10.00 ч.- посрещане сур. групи от с.
Сирищник  и  Ракиловци, сур. игри и празнична програ-

м а
място: на площада пред читалището
организира: кметство и НЧ с.Ковачевци
2/. село Косача – НЧ “Лазо Стоянов - 1927 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън
н. ч. 18.30 ч. - отпътуване и гостуване на с. Витановци и

сур. игри
н.ч. 21.00 - гостуване на град Батановци и сур. игри
място: на площада
организира: кметство и НЧ “Лазо Стоянов-1927 г.“, с.

Косача
14.01.2016 г. – н.ч.: 09.00 ч.-12.00 ч. обхождане на село-

то
организира: кметство и НЧ с. Косача
3/. село Сирищник – НЧ “Алеко Константинов -1899 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 19.00 ч.– запалване на ритуален огъ-

ни сурвакарски игри
н.ч.: 19.30 ч. - посрещат сур. група от село Лобош и сур.

игри
н.ч.: 20.00 ч. - отпътуване и гостуване на сур. групи от

Елов дол и Светля,
н.ч.: 21.00 ч. - отпътуване и гостуване на сур. група от

Лобош
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Алеко Константинов -1899

г.“ с. Сирищник
14.01.2016 г.- н.ч.: 08.00 – 10.00 ч. – обхождане на къщи-

те в селото
н. ч. 10.00 ч. - гостуват на село Ковачевци
4/. село Светля – НЧ “Светлина – 1932 г.”
13.01.2016 г.– н.ч.:18.00 ч.- запалване на ритуален огън

и сур.игри
н.ч.: 20.00 ч.- среща със сурвакарската група от Лобощ
н.ч.: 21.00 ч. – среща със сур. група от Сирищник
място: на площада пред читалището
организира: кметство и НЧ “Светлина – 1932 г.“, село

Светля
14.01.2016 г.– н. ч.10.00 ч.- 12.30 ч.- обхождане на село-

то от сур.група
организира: кметство и НЧ ”Светлина-1932 г.” с.Светля
5/. село Калище – НЧ “Методи Андонов - 1927 г.”
13.01.2016 г.– н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огъ-

н и сур. игри
място: на площада пред читалището в с.Друган
организира: кметство и НЧ “Методи Андонов - 1927 г.”
14.01.2016 г. – н.ч. 10.00 ч. - обхождане на селото от сур.

група
организира: кметство и НЧ “Методи Андонов - 1927 г.”
6/. село Лобош – НЧ “Ведрина - 1928 г.”
13.01.2016 г.- н.ч.:18.00. ч.- запалване на ритуален огън

и сур. игри
н.ч.: 20.00 ч.- отпътуване и гостуване на сур. група от

село Светля
н. ч. 21.00 ч. – отпътуване и гостуване на сур. група от

село Елов дол
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Ведрина - 1928 г.“
14.01.2016 г. – н.ч.:08.30 ч.- 12.00 ч.- обиколка на къщите

в селото
организира: кметство и НЧ “Ведрина - 1928 г.“
7/. село Ракиловци – НЧ “Селска пробуда - 1927 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален

огън и обхождане на къщите от селото
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Селска пробуда - 1927 г.“,

с. Ракиловци
14.01.2016 г. – н.ч.9.00.ч.- отпътуване и гостуване на сур.

група в с.Ковачевци
8/. Село Чепино – НЧ “Гео Милев – 1936 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.:18.00 ч. запалване на ритуален огън

и сур. игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Гео Милев -1936 г.“, с. Че-

пино
н.ч.: 19.90 ч. – 23.00 ч. - музикална програма и посреща-

не на сур. групи от  с. Гигинци, Беренде, Долна Секирна и
Светля

14.01.2016 г. - н.ч .09.30 ч. обикаляне на селото
организира: кметство и НЧ ”Гео Милев - 1936 г.” с.Чепи-

но
9/. Село Ковачевци – НЧ „Георги Димитров - 1928 г.”
21.03.2015 г./събота: Общински пролетен карнавал “До-

лината на
маските”
място: площада на с. Ковачевци
н.ч.: 10.00 ч. – посрещане на пролетта и концертна прог-

рама
н.ч.: 11.00 ч. дефилиране на участващите групи
организира: кметство и НЧ “Георги Димитров -1928“, с.
Ковачевци
ОБЩИНА ЗЕМЕН:
ДАТА: 13.01.2016 г. /сряда/
14.01.2016 г ./четвъртък/
1/. град Земен – НЧ “Светлина - 1924 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 17.00 ч.- запалване на ритуален огъ-

н, сур. игри,
място: на площада в града
организира: кметство и НЧ “Светлина -1924 г.“, гр. Зе-

мен
н.ч.: 19.00 ч.-24.00 ч.посещение на къщите в града
14.01.2016 г. – н.ч.: 10.00 ч. – сурвакарски игри на пло-

щада организира: кметство и НЧ “Светлина - 1924 г.“, гр.
Земен

2/. село Пещера – НЧ “Крюгер Николов – 1922 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален

огън и сур. игри
н.ч. 19.00 ч. - отпътува и гостува на сур. групи от Гигин-

ци,Долна Секирна и Стефаново
място: на площада
организира: кметство и НЧ „Крюгер Николов - 1922 г.”

с. Пещера
14.01.2016 г. – н.ч. 8.00 ч.- 12.00 ч. обхождане на къщите

в село Пещера
3/. село Елов дол – НЧ “Светлина - 1929 г. ”
13.01.2016 г. – н.ч.: 16.00 ч. – събиране на групата от

всички махали
н.ч.: 17.30 ч. – запалване на ритуален огън, сур. игри и

посрещане на сур. групи от Долна Секирна, Гигинци, Че-
пино, Беренде, Лобош и Сирищник

място: на площада в с. Елов дол
организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”
14.01.2016 г. – н.ч. : 08.00 ч. – 12.00 ч. – обиколка на

къщите в селото
организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”
4/. село Габров дол – НЧ “Христо Ботев - 1928 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 21.30 ч.- представяне на сур. обичай
“Сурвакарска сватба”, н.ч.: 22.00 ч. – запалване на ри-

туален огън и сурвакарски игри и посрещане на сур. гру-
па от село Ноевци

място: на площада в селото
организира: кметство и сур. група при НЧ “Христо Бо-

тев - 1928 г.“ с. Габров дол
14.01.2016 г. – н.ч.: 10.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на

къщите в селото
от сур.група
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с.Габ-

ров дол
5/. село Дивля – НЧ “Надежда - 1898 г.”
13.01.2016 г. – н.ч.: 20.00 ч.- запалване на ритуален огън

и
сурвакарски игри
място: на площада в селището
организира: кметство и НЧ “Надежда-1898 г.“, с. Дивля
н.ч.: 20.30 ч. обхождане на къщите в селото от сурва-

карската група
14.01.2016 г. – не играят
6/. село Беренде - НЧ “Никола Вапцаров – 1945 г.”
13.01.2016 г. - н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън

и сурвакарски игри
н.ч.: 20.00 ч. – гостуват на Елов дол и Чепино
място: на площада в селищата
организира: кметство и НЧ „Никола Вапцаров - 1945 г.”
14.01.2016 г. – не се разиграват сурвакарски игри
7/. село Мурено - НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1949 г.”
13.01.2016 г. - н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън

и сур. игри
място: на площада пред читалището
организира: кметство и НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1949 г.”
14.01.2016 г. – не се разиграват сур. игри
8/. село Горна Врабча – “Христо Смирненски – 1946 г.”
13.01.2016 г. - н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън

и сур. игри
място: на площада пред читалището
организира: кметство И НЧ „Христо Смирненски - 1946

г.”
14.01.2016 г. – не се разиграват сур. игри
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Какво ни предстои през 2016-а в здравословен
план, в кариерата и в любовта

БЛИЗНАЦИ
2016-а ще бъде по-предизвикателна, но и ключова година за вас, защото ще

ви изведе на съвсем нов път. Главната ви задача през тази година е да
откриете своята собствена посока – и в личния живот, и в кариерата –
онази, който най-добре пасва на вашите потребности и на вродените ви
заложби. Това обаче най-вероятно няма да стане бързо и лесно – може да
преминете през лутане и неясноти, да изпитвате неудовлетворение от
работата си и да се чудите с какво да се заемете, да бъдете принудени да
напуснете настоящата си работа или пък сами да направите жертва в
името на по-важни неща – например децата и семейството. Личните
отношения на много от вас ще преминат през известни изпитания, които
ще ви покажат човека до вас в реална светлина и е възможно да изпитате
известно разочарование. Не е изключено да попаднете в плена на нечия
любовна магия, само за да разберете, че сте се заблуждавали и че всъщност
човекът не е подходящ за вас. Ще изпитвате по-голямо нервно напрежение,
ще имате повече работа от обикновено, може да ви липсват тонус и енергия,
в резултат на което и здравето ви да се разклати. За да избегнете
рисковете, доколкото е възможно, грижете се за себе си и прекарвайте
повече време на спокойствие – сред природата, например. Макар всичко това
да ви прилича на негативна прогноза, не трябва да забравяте, че
предизвикателствата са маскирани благословии, тоест, всичко случващо се
ще ви накара да направите завой, ако сте на грешен път, и да ви научи да се
доверявате на интуицията си. Когато сте объркани или разколебани,
задавайте си въпроса: „Как се чувствам?“ Вашите собствени чувства и
усещания ще ви водят, а не разумът, който се опитва да претегля
различните варианти. От септември нататък объркването лека-полека ще
се разсее, пътят напред ще започне да се открива и може да очаквате нови
възможности – както в любовен план, така и за изяви в работата. Годината
е благоприятна да направите подобрения в дома си, да се преместите на
друго място, а също така да укрепите отношенията си с родителите.
Напълно е възможно да се сбъдне някоя ваша съкровена мечта.

Кариера и финанси
2016 година ще бъде благоприятна за тези от вас, които са открили

своето истинско призвание и се чувстват вдъхновени от работата си. През
годината може да очаквате стабилизиране на резултатите, признание от
околните и успехи във финансово отношение. Периодът е чудесен да се
изявите творчески и да реализирате идеите си. Най-вероятно ще имате
доста работа, подгответе се за това. Ако обаче сте на кръстопът,
работата ви отегчава или я чувствате като бреме, тогава 2016 година ще
премине за вас под знака на лутания, колебания, а в някои случаи – на
внезапни промени. Много от вас ще направят трудно крачката напред,
просто защото не съзнават какво точно искат и не знаят към какво да се
насочат. Бъдете търпеливи, не се опитвайте да пришпорвате събитията и
следвайте знаците, които съдбата ви изпраща. От януари до март
обстановката ще бъде по-спокойна, но през април и особено през май и юни
напрежението ще се повиши и някои от вас може да се озоват на кръстопът.
Макар че това не е най-подходящото време за сериозни промени, някои от вас
ще се окажат принудени да ги направят или най-малко ще вземат решение за
това. Август е силен месец за вас, защото някои пречки ще отпаднат и ще
се чувствате по-свободни да действате. През септември ще трябва да се
съобразявате с обстоятелства, които не зависят от вас – не действайте
импулсивно и не правете промени, освен ако не се налага или ако все още не
сте напълно узрели да вземете решение. През октомври и ноември ще имате
късмет в начинанията, особено ако се занимавате с творческа работа, а и
ще добиете яснота в каква посока да поемете. Ще усетите подобрение и във
финансово отношение. Ще успеете да финализирате успешно някои проекти
и ще се чувствате удовлетворени от постигнатото. През декември си
дайте почивка и работете по текущите си задачи и проекти.

Любов и семейство
Любовта ще ви вълнува много през 2016 година. Имайте предвид обаче, че

няма да бъдат на дневен ред мимолетните авантюри и връзките за
забавление, което означава, че или ще бъдете сериозно обвързани с всички
произтичащи от този факт отговорности, или ще трябва да останете
известно време сами, за да направите равносметка за някои грешки в
миналото и да решите какво искате. Обвързаните представители на знака
може да преминат през някои трудности, но, ако обсъдите проблемите с
партньора/партньорката си, ще има шанс да се изясните, дори и да
задълбочите отношенията си. Търсете своята лична отговорност за
ситуациите и се въздържайте да отправяте обвинения – само така ще
успеете да си научите урока и да преминете през изпитанията. Ако
търсите нова любов, по-вероятно е желанието ви да се сбъдне след
октомври – дотогава имайте търпение и обърнете внимание на себе си и на
професионалното си развитие. Последните три месеца на годината са
чудесни за романтика и, ако тогава срещнете подходящ човек, откриват се
чудесни възможности връзката ви да стане сериозна. Семейните въпроси
също ще ви занимават много активно – възможно е съдбата да ви зарадва с
нова рожба или да ви се случат приятни изживявания покрай децата.

Здраве
През 2016 година рисковете за здравето ви ще бъдат вследствие на по-

голямото натоварване, на отговорностите, които ще трябва да поемате, а
при някои от вас – и на нервното напрежение. Може да сте разсеяни, да ви
бъде трудно да се концентрирате и да се изтощавате по-лесно. Първата
половина на годината е по-критична: бъдете особено внимателни през
месеците от април до юни. За да намалите негативното влияние, пестете
енергията си, не се разпилявайте в много направления и по-често си давайте
почивка. Би било чудесно, ако спортувате, занимавате се с йога и релаксация
или се разхождате повече сред природата, за да презареждате батериите
си. Грижете се и за емоционалното си здраве и подсилете имунитета си,
особено ако светът около вас започне да се люшка и ви обземе
безпокойство. Не се опитвайте да контролирате процеси, над които нямате
власт, доверявайте се повече на живота – с тази нагласа ще преодолеете
по-лесно хаоса в ума си и притесненията си за бъдещето.

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за

своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или
рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно
и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и
други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на
електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Пернишка област
Община Брезник    
На 11.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  с. Сопица, Общ. Брезник
Община Перник    
На 11.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  с. Расник
На 11.01.2016 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник Изток 2; Кадиевка 1, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А,

19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23, 23А, 25, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 7; Луганск 26, 28, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 43В, 44, 46, 43А; Младен Стоянов 6, 8, До бл. 8 И 10,
10 Б; Мошино Комбинирана Сграда, Стоматологичен Кабинет; Рашо Димитров Пред бл. 64,
107, 113, 64, До бл. 64, 101, 103А, 105, 107, 107А, 109, 111, 111Б, 113, 117, 119, 121, 123, 123, 125, 127,
129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149, 151, 153, 179; Юрий Гагарин До Блок 10

На 11.01.2016 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Перник Владайско Въстание До Стомана, 1, 1 Павилион,
1 Ресторант, 1, 13, 15, 2; Изток До Стомана, Павилион, Пред Стомана, С/У Стомана, С/У
Ф”Стомана”, 2; Стомана 1

На 11.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Изток Павилион, Складова База, 1; Йордан
Благоев 41, 37, 39, 41; Калинин 2, 3, 5, 7; Луганск Рашо Димитров 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54,
55, 57, 58, 58А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 58Б; Юрий Гагарин Автопаркинг, С/У
Супера, 19

На 11.01.2016 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Перник Благой Гебрев 36, До бл. 36, До бл. 62, Пред бл. 36,
С/У бл. 36, 1, 31А, 33, 33А, 33Б, 35В, 36, 36, 64, 64, 62, 63, Албените, Зад бл. 64, 64, 64, 66, 66Б, 67Б,
До бл. 64, С/У Супермаркета, 65, 65А, 67, 67, 80А, 67; Владайско Въстание 1, До Стомана, 1, 1
Павилион, 1 Ресторант, 1, 13, 15, 2; Воронеж 2, 3, 4, 5, 6; Изток До Стомана, Павилион, Пред
Стомана, С/У Стомана, С/У Ф”Стомана”, 2, ТП Албена; Стомана 1, 2, 2; Ямбол 1

На 11.01.2016 г. /13:30 - 14:00 ч./ - Перник Благой Гебрев 36, До бл. 36, До бл. 62, Пред бл. 36,
С/У бл. 36, 1, 31А, 33, 33А, 33Б, 35В, 36, 36, 64, 64, 62, 63, Албените, Зад бл. 64, 64, 64, 66, 66Б, 67Б,
До бл. 64, С/У Супермаркета, 65, 65А, 67, 67, 80А, 67; Владайско Въстание 1, До Стомана, 1, 1
Павилион, 1 Ресторант, 1, 13, 15, 2; Воронеж 2, 3, 4, 5, 6; Изток До Стомана, Павилион, Пред
Стомана, С/У Стомана, С/У Ф”Стомана”, 2, ТП Албена; Стомана 1, 2, 2; Ямбол 1

На 12.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  С. Расник
На 12.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Изток Павилион, Складова База, 1; Йордан

Благоев 41, 37, 39, 41; Калинин 2, 3, 5, 7; Луганск Рашо Димитров 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54,
55, 57, 58, 58А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 58Б; Юрий Гагарин Автопаркинг, С/У
Супера, 19

На 12.01.2016 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник Изток 2; Кадиевка 1, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А,
19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23, 23А, 25, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 7; Луганск 26, 28, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 43В, 44, 46, 43А; Младен Стоянов 6, 8, До бл. 8 И 10,
10 Б; Мошино Комбинирана Сграда, Стоматологичен Кабинет; Рашо Димитров Пред бл. 64,
107, 113, 64, До бл. 64, 101, 103А, 105, 107, 107А, 109, 111, 111Б, 113, 117, 119, 121, 123, 123, 125, 127,
129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149, 151, 153, 179; Юрий Гагарин До Блок 10

На 13.01.2016 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Перник Владислав Граматик 1, 37, 39, 41, 43А, 45, 47, 49,
49А, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75А; Добри Чинтулов 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15, 2, 2А, 3,
4, 5, 6, 6, 7, 8, 9; Драгановец 206, 207, 31; Презвитер Козма 1, 2, 3, 4, 5; Тако Пеев 1; Тодор
Влайков 12; Тодор Паница 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 13.01.2016 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник Благой Гебрев Изток Павилион, 2 Мошино;
Максим Горки 2, 4, 6, 6 Партер; Младен Стоянов 1, 13 То У-Ще Св. Кирил И Методий, 3, 5, 5А, 7,
7А, До бл. 6, М/У Старите Блокове, Тото Пункт, 29, 3, 5, 5; Мошино Юрий Гагарин 1

На 13.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Изток Павилион, Складова База, 1; Йордан
Благоев 41, 37, 39, 41; Калинин 2, 3, 5, 7; Луганск Рашо Димитров 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54,
55, 57, 58, 58А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 58Б; Юрий Гагарин Автопаркинг, С/У
Супера, 19

На 13.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Ален Мак 100, 103, 135, 54, 69, 73, 97, 98; Люлин
111А; Палма 106, 108, 112, 114, 120, 124, 69, 70, 90, 96; Шамък 2

На 13.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  С. Расник
На 14.01.2016 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник Благой Гебрев Изток Павилион, 2 Мошино;

Максим Горки 2, 4, 6, 6 Партер; Младен Стоянов 1, 13 То У-Ще Св. Кирил И Методий, 3, 5, 5А, 7,
7А, До бл. 6, М/У Старите Блокове, Тото Пункт, 29, 3, 5, 5; Мошино Юрий Гагарин 1

На 14.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  С. Расник
На 14.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Изток Павилион, Складова База, 1; Йордан

Благоев 41, 37, 39, 41; Калинин 2, 3, 5, 7; Луганск Рашо Димитров 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54,
55, 57, 58, 58А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 58Б; Юрий Гагарин Автопаркинг, С/У
Супера, 19

На 14.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Ален Мак 100, 103, 135, 54, 69, 73, 97, 98; Люлин
111А; Палма 106, 108, 112, 114, 120, 124, 69, 70, 90, 96; Шамък 2

На 15.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Изток Павилион, Складова База, 1; Йордан
Благоев 41, 37, 39, 41; Калинин 2, 3, 5, 7; Луганск Рашо Димитров 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54,
55, 57, 58, 58А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 58Б; Юрий Гагарин Автопаркинг, С/У
Супера, 19

На 15.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  С. Расник
На 15.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Ален Мак 100, 103, 135, 54, 69, 73, 97, 98; Люлин

111А; Палма 106, 108, 112, 114, 120, 124, 69, 70, 90, 96; Шамък 2
На 15.01.2016 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник 21-Ва 1, 8 Мошино След Моста За Млек. ;

Двадесет И Втора 4; Двадесет И Трета Изток. 238, 2, 226, 227А, 230, 231, 233, 237, 238, 240,
241, 242, 249, 251, 257, 8А; Младен Стоянов По Пътя За бл. Попов, 1, 1, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 24,
26; Мошино 1, 227, 237, 243; Юрий Гагарин 1, 275

Община Трън    
На 12.01.2016 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  С. Стайчовци
На 12.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Милославци, Общ. Трън УПИ V-71, Кв. 18
На 13.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Трън Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4,

40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9; Денчо Знеполски 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 45, 49, 53, 55, 57; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16,
17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7

На 13.01.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Милославци, Общ. Трън УПИ V-71, Кв. 18.
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената

на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на
Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и
от уникалното ново онлайн приложение “Планови ремонти и аварии” на m.cez.bg,
за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани
прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за
очакваното време за възстановяване на захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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Òðè çëàòíè ìåäàëà çà áîðöèòå íà „Ìèíüîð”
За първи път  имахме представителки при жените

Страницата подготви Яне Анестиев

Пиронкова почна
 с успех в Сидни

Най-добрата българска тенисистка
Цветана Пиронкова започна с побе-
да участието си на WTA Premier тур-
нира в Сидни. Родената в Пловдив
състезателка, която получи Wild
Card за основната схема, се наложи
със 7:6(6), 6:2 над Леся Цуренко от
Украйна в двучасов двубой на цен-
тралния корт. В първата част Цвети
проби за 4:3, а при 5:4 стигна и до
сетбол, но съперничката й го отрази
и после върна брейка. В последва-
лия тайбрек 33-ата в света Цуренко
стигна до сетбол при 6:5 точки, но
Пиронкова хладнокръвно го спаси и
спечели оставащите разигравания и
взе сета с бекхенд уинър по диаго-
нала. В следващия българката успя
да пробие в един маратонски втори
гейм, като реализира четвъртата си
възможност. Украинката веднага
направи рибрейк, но Цветана отново
проби за 3:1, с което сломи съпроти-
вата на съперничката. След това 28-
годишната пловдивчанка спечели
двете си подавания на нула. В ос-
мия гейм на частта тя стигна до мач-
бол и затвори двубоя след топка в
аут на съперничката. Цвети завърши
с 3 аса и една двойна грешка, дока-
то Цуренко постигна също 3 дирек-
тни точки от сервис, но направи и 11
двойни. Успехът донесе на българ-
ката 55 точки за световната ран-
глиста, където е №59 сега, както и
10 540 долара от наградния фонд. Тя
обаче има да защитава 210 точки от
миналия сезон. Във втория кръг на
турнира, Пиронкова по всяка вероя-
тност ще се изправи срещу новата
звезда на Швейцария Белинда Бен-
чич, която е №8 в схемата. Бенчич
играе на старта с преминалата през
квалификациите 33-годишна хърват-
ка Миряна Лучич-Барони. Припомн-
яме, че Цвети спечели същия тур-
нир през 2014 година и миналата го-
дина игра 1/2-финал в Сидни, където
отстъпи пред бъдещата шампионка
Петра Квитова, която днес се оттег-
ли поради заболяване

Три златни медала спе-
челиха борците на Ми-
ньор” от държавното
първенство  в София.
След като Иво Ангелов
поради заболяване и Елис
Гури, поради лека конту-
зия не се бориха, Алексан-
дър Костадинов , Илиян
Георгиев и Даниел Але-
ксандров спечелиха злат-
ните медали. За първи
път миньорци представи-
ха и жени на първенство-
то. Ученичката от спор-
тното училище Оли-
мпиец” Диляна Спасова,
която иначе си е състе-
зател по джудо и самбо
и е двукратна европей-
ска шампионка по сумо
за девойки, без никакъв
опит стана пета в своя-
та категория. Драгата
ни представителка, Ка-
рина Василева, загуби в
първата среща и после
не беше изведена до ре-
пешажите. Любопитен
момент е, че в катего-
рията на Станка Злате-
ва не се яви нито една
състезателка, а самата
Станка в последния мо-
мент се отказа от тур-
нира. Константин Стас
бе обявен за най-резулта-
тен борец в класическия

ния стил при мъжете,
както и в останалите
категории при жените.
Кумът на Иво Ангелов,
Явор Янакиев, трети от
игрите Пекин 2008, вече
е подал документите си
до Министерството на
младежта и спорта за
приключване на актив-
ната си дейност. Доста
травми се натрупаха, а
и годините ми в борба-
та - вече 18, не са никак
малко”, заяви 30-годиш-
ният Янакиев, световен
шампион от Баку 2007 в
класическия стил. Пос-
ледното състезание за
старозагореца бе пър-
венството на планета-
та в Лас Вегас през сеп-
тември, където остана
на победа от олимпий-

Накъде след Берлин?
Пътища много, но истинският е само

един. Както Ники Иванов много добре ка-
за след мача с Русия, трябва ни програма.
Цялостна, пълна и завършена. Но не само
на националния отбор. Федерацията най-
после трябва да проумее, че клубовете са
на умирачка, казано честно. Съвсем спо-
койно може да се поеме поне по един щат
в клуб за треньор, който ще работи с млади
волейболисти, без да се чуди кога ще полу-
чи заплата, ако изобщо я получи. Могат да
се поемат и разходите на отборите при из-
явите на подрастващите, за да не се лаш-
кат децата от пет сутринта до някой град, в
който ще се проведе турнира и да присти-
гат по късна доба, само за да се спестят па-
ри за хотел. Да не говорим колко по моти-
виращо и зареждащо е да отидещ до някъ-
де, да преспиш там с отбора с всичката ве-
черна веселба и на другия ден да играеш
отпочинал и бодър. На Пламен Константи-
нов му трябва време и достатъчно доверие,
за да започне и да довърши цял олимпий-
ски цикъл. Както направи отборът на Фран-
ция. Преди четири години, ние бяхме много
по-класен отбор от тях, логично ги побе-
дихме и се класирахме за Олимпиадата в
Лондон. Те започнаха да работят и стъпка
по стъпка, се случи най-доброто. Годината
преди Олимпиадата в Рио, те вече бяха на
най-високо ниво. Спечелиха всички титли и
сега логично ще се класират. Докато ние
чакаме чудо. Чудесата понякога са логич-
ни. Не можеш да смениш трима треньори
за 4 години с три различни схеми на игра и
после да очакваш бързи резултати. Трябва
да се остави Пламен намира да изгради
програма за тези 4 години и тогава шансът
ни е по-голям за следващата Олимпиада.
Точно затова си мисля, че това отпадане
може всъщност да е за добро. Сега ни
предстои една по-спокойна година без из-
лишни очаквания и драми. Възможност за
млади момчета също има, защото ще иг-
раем в първа дивизия на Световната лига.
Това означава голям брой мачове на ви-
соко ниво със силни отбори. Което пък оз-
начава голям опит и възможност за талан-
тливи млади играчи. Скримов и Пенчев
имат възможност да станат основното
ядро на отбора. Те са млади, но вече имат
достатъчно опит, за да изградят стабилна
основа. Турнирът в Баку показа, че имаме
и много перспективни играчи, които име-
нно сега могат да покажат какво могат и
да заслужат място сред титулярите.Тази
година може да е полезна именно за една
по-плавна и спокойна смяна на поколе-
нията, което може да е добре в дългосро-
чен план до следващата Олимпиада. Зато-
ва според мен, това пропускане на Рио,
може да се разглежда не толкова като тра-
гедия, а повече като възможност за израс-
тване на отбора.

Друг много важен момент е предстоящо-
то Световно първенство в България и Ита-
лия. До него има достатъчно време за из-
граждане на по-сплотен и цялостен отбор
и по този начин да повторим успеха от Ев-
ропейското. Така ще привлечем повече
деца, които да искат да играят този спорт
и възможностите за в бъдеще, ще се уве-
личат. Пламен има хъса и възможностите
да направи нещо голямо. Защото той виж-
да проблемите много ясно и успява да из-
цеди пълните възможности от играчите, с
които разполагаме. А това при добра по-
литика може до доведе до така желаните
резултати. Затова трябва да му вярваме,
да се гордеем и да го подкрепяме. Той и
отборът ще ни отговорят със сърцата игра
и нечовешки усилия. В това не се съмн-
яваме. По-малко критики, повече вяра и
търпение и може да достигнем върха!
Всичко е въпрос на време…

треньорска кариера, но
обяви, че продължава да
влиза в залата, за да под-
държа форма. Така в та-
зи категория за спечел-
ване на квота за Рио
старши треньорът Ар-
мен Назарян ще разчита
на Илиан Георгиев, носи-
тел на пояса Никола
Петров” за 2012-а. В края
на миналата година друг
олимпийски медалист сва-
ли борцовото трико - Ки-
рил Терзиев, който в Пе-
кин 2008 взе бронз, но в
свободния стил.

Следват резултатите
от финалните срещи:

Резултати от финали-
те:

мъже
59 кг Александър Коста-

динов -  Йото Христов -
туш

66 кг Константин Стас -
Симеон Даруиш 8:0

71 кг Сливен Костадинов
- Майкъл Измирлийски 9:0

75 кг Илиян Георгиев -
Стилиян Найденов 6:0

80 кг Даниел Александро-
в - Марио Дацин 10:2

85 кг Николай Байряков -
Леонид Христов 4:0

98 кг Владислав Мето-
диев - Симеон Станкович
1:0

130 кг Любомир Димит-
ров - Михаил Павлов - от-
каз

жени
48 кг Миглена Селишка -

Фатме Мандева 10:0
55 кг Александрина Ка-

шинова - Елеонора Станче-
ва - туш

60 кг Евелина Николова -
Нели Георгиеа - 10:0

стил на държавния личен
шампионат в зала "Уни-
версиада".

На финала при 66-ки-
лограмовите той записа
6-та категорична победа
- технически туш с 8:0
срещу Симеон Даруиш.
Призът за най-резулта-
тен състезател грабна
Свилен Костадинов, кой-
то в решителната
схватка в кат. 71 кг по-
беди с технически туш
9:0 Майкъл Измирлийски.
По време на първенство-
то клуб "Рилски спор-
тист", Самоков получи
приза за комплексен побе-
дител за 2015 г., бяха
наградени и най-добрите
10 състезатели за мина-
лия сезон. В неделя бе
надпреварата в свобод-

ската квота в кат. до
75 кг и вероятно това
също е натежало за ре-
шението му. Там той бе
спрян от представи-
теля на домакините Ан-
дрю Бисек с 0:1. Засега
Янакиев не демонстрира
амбиции да продължи с
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Апашите са от Радомир и са криминално проявени

НАБЛИЖАВА ВРЕМЕТО ЗА
КУПУВАНЕ НА НОВИТЕ ВИ-
НЕТКИ И В ДИВОТИНО
ПЪРВИ СЕ СЕТИХА ДА
ВЗЕМАТ МЕРКИ. Като начал-

на стъпка в тая насока обраха пощата, къ-
дето освен стотина лева суха пара, досет-
ливите крадци се снабдили и с доста при-
личен брой винетки, които да им послужат
за повишаване стандарта на живот и безо-
пасното движение по пътищата. Ако съот-
ветните органи имат класификация на
кражбите, това е типично сезонен обир.
Кой е луд да краде винетки, примерно,
през октомври или ноември?  Виж, през
януари е друга работа. Стикерчето има
стойност дори и да го шитнеш на половин
цена. Пък нека някои си разправят, че се-
рийните номера са регистрирани и като ги
обявят за невалидни, айдуците сами ще
паднат в капана. Да сте видели катаджия
да си записва номера на винетката и да я
сравнява с базата данни в полицейския
компютър?  Освен ако за тоя случай не въ-
ведат специален компютър с дивотинска
база данни. Ама и ония може и да са си
прави - на тия раздрънкани пътища само
крадени винетки е спасението.

НЕ СТИГА, ЧЕ НОВАТА УЛИЦА НА
ПЛОЩАДА В ПЕРНИК МЕЖДУ ПО-
ЩАТА И КАЧАМАКА ЗА НИЩО НЕ
СТАВА, ами и кашпите взеха да създават
проблем. Оная вечер анонимни местни
вандали ги изхвърлили в реката барабар
със саксиите. Това вероятно е своеобраз-
на форма на протест срещу градоустрой-
ството, което породи доста спорове дали е
уместно отново коли да се движат насред
новия площад. Тая история явно трябва да
ускори творческите размисли на управата
какво да прави с недоразумението, пред-
видено по проект да отпуши трафика пред
гимназията. Само да не измислят да прег-
радят улицата със синджири, че още пър-
вата нощ ще ги отрежат за скрап. Затова
не е зле в творческия екип, който ще уму-
ва за улицата, да бъдат включени и пред-
ставители на бурния нощен живот, чиито
безценни естетически съвети ще бъдат
безкрайно полезни за облагородяване на
градския площад. Така току - виж се прък-
не нова визия за центъра на Перник, на-
пълно по вкуса на масовия нощен вандал,
за когото не само кашпите, но и камерите
са излишно прахосване на пари. И тяхното
естествено място е в реката.

Ново самоубийство
потресе Перник

Любомира ПЕЛОВА
Ден след като близките му изпратиха в

последния му път 31-годишния самоубиец,
скочил от петия етаж на жилищен блок, на-
миращ се н началото на улица „Струма” в
самия център на областния град, ново са-
моубийство в събота потресе Перник. Траге-
дията този път се е разиграла в квартал
„Изток”,  на улица „Рашо Димитров”, къде-
то до блок 95 възрастен мъж сложи край на
живота си с пистолетен изстрел в главата.
Трупът на самоубиеца е намерен до заве-
дение в района. Пoлициятa e извъpшилa
oглeд нa мяcтoтo. Тялото е било e зaкapaн
зa ayтoпcия в Cъдeбнa мeдицинa Пepник.
Пo cлyчaя e oбpaзyвaнo дocъдeбнo
пpoизвoдcтвo. Криминалистите работят по
случая, но официална информациа и до мо-
мента няма. Говори се, че самоубиецът,
който бил на около 70 години, е бил болен от
рак и оставил предсмъртна бележка, в коя-
то обяснил, че не може да издържа на бол-
ките и не иска да бъде в тежест на семей-
ството си.

29-годишният местен жи-
тел А.Б. Той е криминално
проявения и е познат на
органите на реда с краж-
би. Младият мъж вече е
привлечен като обвиняем
и му е наложена мярка за
неотклонение „подписка”.

През месец миналата го-
дина, в друг жилищен ра-
йон на града - комплекс
„Гърляница” е била обрана
лятна кухня, собственост
на 79-годишна местна жи-
телка. От сградата били

Любомира ПЕЛОВА
Двама жители на Радо-

мир - мъж и жена са прив-
лечени като обвиняеми за
кражби.

Преди няколко дни в гра-
да от паркиран на улица
„Пчелинска” лек автомо-
бил КИА „Карнавал” били
откраднати 53 кутии ци-
гари от различни марки.
Органите на реда пред-
приели разследване и мно-
го бързо белезниците
щракнали около ръцете на

Закопчаха пиян шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Поредният нагъл шофьор, седнал зад волана
пиян – залят, се озова в ареста. Той е жител на ра-
домирското село Борнарево.

До задържането му за управление на МПС в нет-
резво състояние се стигнало в нощта срещу петък,
когато около 2,15 часа, на кръстовището на улици-
те „Р. Даскалов” и „Априлско въстание” в Радомир
бил проверен лек автомобил „Ауди 80”. Возилото е
управлявал 44-годишният Г.К. от село Борнарево.
При изпробването му с техническо средство за ал-
кохол били отчетени цели 2,67 промила. Наруши-
лият законовата уредба шофьор отказал кръвна
проба и бил задържан в ареста за 24 часа.

Срещу него е започнато бързо полицейско
производство.

Тийнейджъри в ареста
Любомира ПЕЛОВА

Радомирски полицаи задържаха двама за краж-
би, едниният е непълнолетен.

В края на миналата седмица в районното управ-
ление в Радомир е бил подаден сигнал от 48-годи-
шен жител на града, който алармирал органите на
реда за извършена кражба на бензинови триони от
фургон в село Драгомирово. Огледът на място по-
казал, че след като била разбита врата на метал-
ния фургон, са били откраднати 3 бензинови трио-
на от различни марки. Жител на друго радомирско
село – Байкалско, пък се огалил, че е откраднат
лекият му автомобил „Рено Клио”, който бил парки-
ран пред жилищен блок в радомирския квартал
„Тракия”. Органите на реда предприели незабавни
оперативно-издирвателни и процесуално-следстве-
ни действия. Работата им бързо се увенчала с ус-
пех. Реното било открито катастрофирало в селото
на собвеника му. В него са били намерени и бензи-
новите триони, откраднати от Драгомирово. Като за-
подозрени за кражбите са задържани 19-годиш-
ният Т.М. от гр. Вълчедръм и 14-годишно момче от
Байкалско. Баткото крадец е бил задържан в аре-
ста за 24 часа с полицейска мярка.

Започнати са досъдебни производства и работа-
та продължава.

лизираният съд опре-
дели наличие на опа-
сност от извършване
на ново криминално
деяние заради опаснос-
тта обвиняемите да
окажат натиск на сви-
детелите по делото и
да възпрепятстват
работата по събиране
на доказателства по
случая. Според проку-
ратурата групата е
действала от януари
2015 г., а в периода от
7 декември 2015 г. до
24 декември 2015 г.
участниците са при-
нудили чрез заплахи
иракски гражданин да
им предаде сумата от
30 000 евро. Иракчани-
нът бил отвлечен от
улицата от Борис Ран-
гелов, за да му бъде
обяснено, че ако не
предаде исканата сума
до 14 дни, ще бъде вка-
ран в затвора, в дом
за временно настан-
яване на чужденци или
ще бъде върнат в Ира-
к. В хода на делото за-
щитата акцентира

Любомира ПЕЛОВА
Специализираният

съд наложи най-теж-
ките мерки за неот-
клонение „задържане
под стража“ на три-
мата обвиняеми за из-
нудване Борис Ранге-
лов, Георги Георгиев,
служител в ДАНС и
Цано Филипов, служи-
тел в сектор „Обезпе-
чаване на местата за
лишаване от свобода
към Главна дирекция
„Национална полиция“
на МВР.

Към двамата служи-
тели на ДАНС и МВР и
техния съучастник бе
повдигнато обвине-
ние за изнудване, орга-
низиране и участие в
организирана прес-
тъпна група и отвли-
чане. По обвинението
за участие в ОПГ, съ-
дът не отсъди реше-
ние поради липсата на
доказателства за на-
личието на признаци
на организирана прес-
тъпна група и плани-
раните? цели. Специа-

Обвиняемите в изнудване служители
на ДАНС и МВР остават в ареста

откраднати фритюрник,
електрическа скара и хра-
нителни продукти.

В резултат на проведе-
ното разследване е уста-
новен извършителя – 35-
годишната местна жи-
телка З.С. Жената е съ-
що е криминално прояве-
на и позната на полиция-
та и с други извършени
кражби. Повдигнато й е
обвинение и й е наложена
мярка за неотклонение
„подписка”.
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СЪОБЩЕНИЕ
 На основание чл.101б, ал.3 от

ЗОП Ви уведомяваме , че Община
Перник обявява публична покана
за възлагане на обществена поръч-
ка с предмет: “Рязане и кастре-
не на суха и опасна дървесна
растителност на територията
на Община Перник и предот-
вратяване на аварийни ситуа-
ции.

 Публичната покана е публикува-
на в портала на АОП ID 9049478

върху несъответс-
твия във фактология-
та, изнесена от проку-
ратурата и липсата
на доказателства по
обвинението на Борис
Рангелов за отвличане.
По време на изслушва-
нето адвокатите на
обвиняемите опреде-
лиха повечето доказа-
телства, изтъкнати
от прокуратурата, ка-
то косвени и несъот-
носими към делото.
Подсъдимите поиска-
ха от съда налагане на
най-леката мярка за
неотклонение, предви-
дена в закона. Съдът
определи Георги Геор-
гиев и Цено Филипов
като извършители на
престъпно деяние по
смисъла на чл.214 ал.2,
а Борис Рангелов като
техен помагач в реали-
зирането на престъп-
лението. Съдът опре-
дели тридневен срок
за обжалване на реше-
нието пред Апелати-
вен специализиран на-
казателен съд.

Любомира ПЕЛОВА
Лек автомобил

„Фолксваген Голф” е
изгорял в Перник,
съобщиха от пресце-
нътра на Областната
дирекция на полиция-
та. Инцидентът е

Голф изгоря в Перник,
подозират умишлен палеж

станал в квартал „Ку-
циян в областния
град, а сигналът за
горящата кола е бил
получен 20 минути
след полунощ. До прис-
тигането на пожарни-
карите возилото,

собственост на 29-го-
дишен мъж, било поч-
ти унищожено. Причи-
ната не е установена.
Една от предполагаеми-
те версии е умисъл.

Започнато е досъдеб-
но производство.

Любомира ПЕЛОВА
Нагли апаши са обрали

пощенската станция в
пернишкото село Дивоти-
но. Обиръэт е станал в
нощта срещу 8-ми янеари,
но официална информация
за случилото се от поли-
цията няма. Твърди се, че

Апаши удариха пощата в Дивотино
крадците са влезли в поща-
та, след като срязали ре-
шетките на задната вра-
та на постройката. От-
мъкнати са малко над 100
лева, винетни стикери и
лотарийни билети. Обща-
та стойност на отнесена-
та от взломаджиите

плячка била, по информация
на жители на селото, около
4000 лева. От МВР са за-
почнали разследване на оби-
ра. В петък сградата е би-
ла запечатана, направен е
бил и първоначален оглед.
Работата по издирването
на крадците продължава.


