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Песни за
комити?

Македонските кръчмарски
песни, с които обикновено българинът ос-
мисля свободното си време, започнаха да
звучат като истински. Кървищата и мър-
тъвците, които с героичен апломб възхвал-
ява фолклорът на югозападните ни бра-
товчеди, взеха да ни се привиждат като жи-
ва реалност. Романтиката на битките на
македонските комити от легендите преми-
наха в ежедневието.

Легналата на сърцето ни Македония от
приказка се превърна в кошмар. И ако до
оня ден можехме да си позволим да мислим
за своите братя като за част от България,
интересно дали го мислим още? Ако някои
свръхпатриоти до скоро развяваха знаме-
то на съединението между еднокръвните
славяни, ще го развеят ли пак?

Щото в Македония се вее знамето на те-
рора и мечката не просто играе у комшии-
те, а направо тропа на портите ни. Велико-
душно отворената граница между двете
страни с един народ комай трябва да се
превърне в нова желязна завеса. Жалкото е,
че трябва да затворим вратите пред юж-
нославянската рода, с която до вчера пиех-
ме на една софра, славехме с песни Гоце и
Яне, припявахме за македонското девойче.

Вече комшия ни е македонският теро-
рист и трябва да сменим фолклора. Да из-
трезнеем, докато не е късно.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Зоя ИВАНОВА
Р е м о н т и р а н и я т

спешен център в Ра-
домир беше открит
официално вчера. За
още по-доброто
здравно обслужване
на радомирци и хора-
та от селата към об-
щината филиалът
получи като дарение
супермодерна линей-
ка, която отговаря
на всички европейски
стандарти. Ключът
от нея беше връчен
лично от здравният
министър д-р Петър
Москов, който беше
гост на радомирци.
Заедно с него беше и
зам.здравният минис-
тър д-р Ваньо Шар-
ков. Да се поздравят
за добре свършената
работа бяха д-р Ва-
лентин Павлов, пред-

ставители на партии-
те от Реформатор-
ския блок в Перник,
шефката на Районна-
та здравна каса и още
доста официални лица.

„Най-важното за Ра-
домир е че имат нов,
оборудван по всички
европейски критерии
реанимобил. Заедно с
линейката , с която са
работили досега ще
имат една много добре
оборудвана мобилна
помощ. Това е пример
за изпълнение на добре
обмислената  във вре-
мето финансово под-
платена стратегия на
правителството и
мнозинството. И на
ясно взаимодействие
на община и централна
власт за това, как се
развива тази страте-
гия. От началото на

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

Любомира ПЕЛОВА
Преди още оконча-

телно да е завършен
големия проект „зе-
лена и достъпна град-
ска среда”, по който
се обновява централ-
ната градска зона на
Перник, вандали вече
посягат на онези под
обекти, които вече
са готови. Има пот-
рошени пейки, една
от които е пред сама-
та сградата на об-
щинската и областна
администрация, из-

70-210
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облачност
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Видеонаблюдение ще спира вандалите в Перник

Информационен всекидневник

мандата  на това уп-
равление имаме 56
такива реаномобила,
нови и 14 центъра,
които са оборудвани
с телемедицина. Това
е обща работа в ин-
терес на хората.
Следващите седмици
д-р Симеонов и хора-

та в Радомир ще по-
лучат указания за
това как да разра-
ботят планове за
разширение и за пос-
тавяне на стационар
до 10 легла – в рамки-
те на спешния цен-
тър. Където ще има
технологично обо-

рудване, кадрово
обезпечаване за то-
ва, кои случаи  изис-
кват неотложна
спешност да бъдат
наблюдавани от спе-
циалисти в рамките
на до 24 часа.

жаление на чуждото
посягат не само роми,
не само хора в нерав-
ностойно социално по-
ложение. Показателен
в това отношение е
случаят с крадените
плочки – оказало се, че
негов „автор” е бивш
полицай.

чезват елементи от
красивите декоратив-
ни огради на детските
площадки, дори нови-
те кошчета за смет.
За да бъдат спрени и
наказани вандалите,
общинската управа об-
мисля да постави видео-
камери, заяви градона-
чалникът Иван Иванов.
Перничани припомнят,
че по подобен начин
бяха спрени кражбите
на цветни насаждения в
центъра на града преди
години. Денем озелени-

телите създаваха кра-
сивите градини, нощем
предприемчиви люби-
тели на цветя ги ваде-
ха с корените и пренас-
яха в собствените си
дворове. Аналогична и
в момента е и картина-
та с теменужките око-
ло столовете на дърве-
тата в центъра на
Перник. Кметът Ива-
нов все още търси на-
чин да обезпечи финан-
сово плануваната
мярка, която не е евти-
на и вероятно това ще

стане чрез някоя от
програмите. Градона-
чалникът апелира пер-
ничани да бъдат по-
добри стопани и да се
грижат за своя общ
дом – градът. Нека съг-
раждаме, а не рушим и
не крадем, апелира Ива-
нов и допълни, че за съ-



2 12 май 2015 г. СъперникОбластта

Äàðèõà ñóïåðìîäåðíà ëèíåéêà íà Ðàäîìèð
Лично д-р Петър Москов връчи ключа и пожела по-малко болни да се возят в нея

И след това да се
прецени трябва ли
да отидат в болнич-
но звено, могат ли
да се върнат в къщи,
трябва ли да се насо-
чат отново към лич-
ния им лекар. Това е
програмата, която
правителството в
сътрудничество с
местната власт реа-
лизира – да има реал-
но здравеопазване
на територията на
Радомир, а не да
ходят колкото и да е
близко до Перник
или до София” – каза
здравният минис-
тър д-р Москов. „Це-
лият регион сме бла-
годарни за това кое-
то беше направено.
Работещите  в Бър-
за помощ в града
трябваше да имат
по-добри условия, за
да могат да изпълн-
яват техните задъл-
жения. Общината
има адска нужда от
по-добро медицинско
обслужване. 32 насе-
ление места, много
голяма е като площ.
Това е първата крач-
ка със съдействие- Ръкотворие представи

млада студентка в Перник 
Виктория СТАНКОВА

НЧ „Миньор”отбеляза  7-то издание на
проекта “Ръкотворие”. Чрез него читали-
щето открива  самородни таланти в при-
ложното изкуство. Този път  изненадата бе
перничанката Мария Петрова, студентка в
НБУ, специалност “Български език и лите-
ратура”.

Тя предложи едно пъстроцветно пъте-
шествие, защитавайки кредото си, че “Кра-
сотата укротява, но и възпитава”. „Ръкотво-
риеот”се състоя в Минната дирекция  с
няколко изпълнения на Дамски вокален ан-
самбъл “АГАПЕ”.

ЕК прекратява приема по схемата
за частно складиране на свинско

Силвия ГРИГОРОВА
 В края на миналата седмица беше послед-

ния ден за подаване на заявления за подпо-
магане по Схемата за частно складиране на
свинско месо. Решението затова е на Европей-
ската комисия. На 5 май 2015 г. тя издаде Рег-
ламент за изпълнение на това решение -(ЕС)
2015/725. Това информираха от Държавен
фонд „Земеделие”.

Приемът по тази схема се прекратява, тъй ка-
то досегашното й прилагане се отрази благоп-
риятно на пазара на свинско месо и се очаква
стабилизирането на цените да продължи.

От ДФ”Земеделие” припомнят, че документи
за частно складиране на свинско месо се
приемаха от началото на март 2015 г. в Цен-
трално управление на Фонда. До момента в
страната ни няма подадени заявления за под-
помагане по тази схема.

Целта на схемата бе да се регулират средни-
те пазарни цени на свинско месо в Европей-
ския съюз като се възстановява пазарното
равновесие чрез временно изтегляне на месо-
то от пазара. По нея се подпомага частното
складиране на прясно охладено свинско месо,
което досега не е било складирано.

 

Инспекцията по труда в
Перник си има вече нов шеф

Силвия ГРИГОРОВА
Вчера главният секретар на Изпълнителна агенция

„Главна инспекция по труда”-Георги Милчин, е предста-
вил на екипа на Дирекция „Инспекция по труда” в Пер-
ник новия директор- Мария Захариева. Тя се яви на
конкурса за шефското място в Инспекцията по труда
заедно с още петима кандидати. За да бъдат допуснати
до конкурса, кандидатите трябваше да представят
своята концепция за стратегическото управление на
институцията по темата „Приоритети в управлението на
Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Пер-
ник”. Крайният срок затова бе 24 март 2015г.

До защита на представената концепция бяха допус-
нати кандидатите, чиято концепция получи оценка над 
4. В крайна сметка до финалното събеседване стигнаха
трима от кандидатите: Делка Андонова, Лозка Василева
и Мария Захариева. Комисията класира на първо място
Мария Захариева. 

Шефското място в Инспекцията по труда в Перник
беше овакантено в средата на февруари, тази година,
след като досегашния шеф Георги Бонев, който също
беше назначен след проведен конкурс, си подаде ос-
тавката. На неговото място временно бе назначен дъл-
гогодишният инспектор-Снежана Гюрова.

 Мария Захариева е от Перник. Тя е магистър по сто-
панско управление. Работила е като началник- цех в
завод “Кристал”, старши специалист и секретар в
кметство Изток. От 2011 година до момента беше фи-
нансов контрольор в община Перник.

Кътове за четене срещу
неграмотността

Виктория СТАНКОВА
Сериозните проблеми с грамотността у нас ще

бъдат преодолявани с кътове за четене на общес-
твени места, дискусии с родители, както и срещи
с писатели. Инициативите са предвидени в плана
за изпълнение на Националната стратегия за по-
вишаване на грамотността през 2015 и 2016 г.

За осъществяването им се разчита на средства
от министерства, общини, издателства, НПО-та и
оперативната програма “Наука и образование за
интелигентен растеж”.

Още през следващите седмици например на
260 обществени места трябва да се появят кътове
за четене. Кътовете ще са разположени в метро-
то, кината, жп гарите и др., а срокът е юли 2015 г.

100 лв. струват отговорите
на матурата

Виктория СТАНКОВА
Десетина дни преди провеждането на матурите ус-

пешното издържане на изпитите се търгува срещу 100
лв., това съобщават абитуриенти в социалната мрежа.
Толкова струва да си купиш ключа с правилните реше-
ния само за един от зрелостните изпити - например по
български език. Миналата година отговорите на пред-
мета струваха над три пъти повече - около 350 лв. Тога-
ва далаверата се разпространяваше основно във Фей-
сбук групи, но последвали проверки на Министерство-
то на образованието принудиха продавачите на уж вер-
ните решения да започнат да офертират абитуриентите
от уста на уста, без да публикуват цените в интернет.
Тази година Фейсбук изобщо не фигурира в схемата, а
обикновено сделките стават след лична среща, на коя-
то зрелостниците плащат 100 лв. и си дават мобилния
телефон. Срещу това те получават уверение, че един
час преди изпита ще получат на SMS ключа с правил-
ните отговори.

Дискусионен форум по
схемата „Училищен плод”

Силвия ГРИГОРОВА
Заместник-изпълнителният директор на Държавен

фонд „Земеделие”- Лозана Василева ще открие инфор-
мационно-дискусионен форум по схемата „Училищен
плод”. Събитието ще се състои днес. в хотел „Мериан
палас”, в Стара Загора.

По време на форума д-р Василева ще информира
участниците в дискусията за напредъка по схемата „У-
чилищен плод”. Експерти от ДФ”Земеделие” ще диску-
тират с присъстващите възможностите за ефективно
прилагане на съпътстващите мерки по схемата. Пред-
ставителите на училищата ще могат да задават въпро-
си, свързани със схемата „Училищен плод” и новостите
в нея, които ги интересуват.

 

то на Спешна помощ
в Перник, д-р Павлов
и здравният минис-
тър. Това, което е
направено досега по
ремонта на филиала
е много, с оглед на
факта, че години на-
ред не е правено ни-
що. 15 000 лева са из-
харчени за привежда-
нето на помещения-
та във вид, който
гарантира едно доб-
ро здравно обслуж-
ване. Направен е ре-
монт на покрива, на
дограмите. Сега ра-
ботим по газифика-
ция на поликлиника-
та” – каза кметът
Пламен Алексиев.
Кметът не скри оча-
кванията си в близко
време да се стигне
до споразумение с
общопрактикуващи-
те лекари, медицин-
ския център , спеш-
ната помощ  - да има
по-добри условия. И
не на последна
място да се привле-
кат повече медици,
които да работят в
Радомир.

„Аз искам да благо-
даря специално на
кмета Пламен Але-
ксиев, на д-р Симео-

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проявен

столичанин е задържан за
измами в Перник, съобщи-
ха от пресцентъра на Об-
ластната дирекция на
МВР. Срещу него е образу-
вано досъдебно производс-
тво и му е повдигнато об-
винение, уточниха от по-
лицията.

Сигналът в пернишкото
Първо районно управление
е бил получен в края на ми-
налата седмица от служи-
тели на пощенска станция
в областния център, кои-
то алармирали органите
на реда, че неизвестен
мъж прави опити да изма-
ми възрастни хора. Уни-
формени незабавно блоки-
рали района и задържали
точно в момент, в който
мошеникът опитвал да из-
мами 85-годишне дядо. 54-
годишният столичанин
Асен С. се представил за
служител на пощата, из-

ползвайки стария, но доб-
ре работещ трик, че е
станала грешка при полу-
чаването на парите от
стареца и тя задължител-
но трябва да бъде от-
странена. В процеса на ра-
бота разследващите кри-
миналисти установили, че
същия ден софиянецът ве-
че бил успял да измами
друг пенсионер със сумата
от 520 лева. Престъпле-
нието било извършето в
района на пернишка банка,

Столичанин в ареста,
мамил старци в Перник

нов, като шеф на
ЦСНМП в Перник  за
това, което е напра-
вено. Точно преди
два месеца ние бяхме
тук в този спешен
център. По време на
обиколката ни из
спешните центрове в
областта се оказа, че
радомирския е в най-
тежко състояние. То-
ва, което е направено
сега не е малко. Тук го-
дини наред не е праве-
но нищо. Говорим в
две посоки – подобр-
яване условията на ра-
бота в спешния цен-

преди да го закопчаят по-
лицаите, направил и още
един неуспешен опит. При
направения му личен оби-
ск, у мошеника били наме-
рени 520-те лева на пър-
вия „ужилен” от измамни-
ка. Столичният мошеник
е задържан в ареста за
срок до 72 часа с прокурор-
ска мярка и ще му се иска
постоянен арест. Оказало
се, че той е добре познат
е на органите на реда с
множество измами.

тър и подобряване об-
служването на населе-
нието. Над 20 000 са
официално регистри-
раните в радомирска-
та община и селата
към нея, през летния
период техният брой
става много по голям.
И всички те се обслуж-
ваха от една линейка
досега.” – каза депута-
тът д-р Валентин
Павлов.

„Това , което е нап-
равено в Радомир е

от страница 1

Иззеха ракия без бандерол
Любомира ПЕЛОВА

Над 35 литра нелегален алкохол иззеха служители от сектор „Противодействие на
икономическата престъпност” при Областната дирекция на МВР в Перник.
Спецполицаите проверили два леки автомобила и складово помещение, намиращо се на
кооперативния пазар в областния град. От „Мерцедес”, собственост на 60-годишния Г.Й.
били иззети 11 пластмасови бутилки от по два литра алкохол без акцизен бандерол. В
багажника на „Пежо”, ползвано от 34-годишната С.Т., органите на реда конфискували 8
литра от акцизната стока. По-късно, при проверка на складово помещение, ползвано от
52-годишният С.С. са иззети около 7 литра от нелегалната стока.

пример за добра съв-
местна дейност меж-
ду местна  и централ-
на власт. Съвместна-
та дейност даде мно-
го бързи и качествени
резултати. Нещо, кое-
то не се вижда на мно-
го места в България.
Това може да е пример
за другите филиали в
България. „ – не скри
задоволството си и
шефът на ЦСНМП в
Перник д-р Валери Си-
меонов.
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Кметът иска да чуе мнението на потребителите на услугата

Любомира ПЕЛОВА
До две седмици в

Перник ще бъде про-
ведено обществено
обсъждане във връзка
с бъдещето на тро-
лейбусния тран-
спорт, съобщи вчера
кметът Иван Иванов.
Искам да чуя тяхното
мнение има ли нужда
изобщо градът от по-
добна услуга, като се
имат предвид и изи-
скванията на Европа
към този вид тран-
спорт, поясни градо-
началникът и допъл-
ни, че именно по тази
причина е оттеглил
на проведенето завче-
ра заседание на ОбС
докладна във връзка с
разработения от кон-
султантска фирма
доклад за състояние-
то и възможностите
за оптимизиране на
услугата за общес-
твен превоз на път-
ници. За мен е важно
да разбера какво
мислят жителите на
града за евентуално-
то бъдещо развитие
на екотранспорта –
трябва ли да бъде
приватизирано нера-
ботещото в момента
общинско търговско
дружество, нужно ли
е създаването на еве-

Ремонти и в пернишката
спешна помощ

Зоя ИВАНОВА
Окончателно е одобрена  европейската

програма , така, че плановете за развитието
на спешната помощ от страна на правителс-
твото ще могат да се реализират в следва-
щия четиригодишен период.

„Промяната в спешната помощ ще е на три
направления. Едното е свързано в рамките
на четири години с преоборудването на авто-
парка с 600 нови линейки, 400 с европейски
средства и 200 със средства от бюджета. Ще
се оборудват голяма част от центровете с
възможности за телемедицина. Второто е
свързана с оборудването на стадионари с до
10 легла, какъвто ще има и в Радомир. Трето-
то е свързано с преоборудването на прием-
ните отделения на спешните центрове. Такъв
ще бъде случаят с пернишката болница. За
да може цялата тази обстановка, която не е
за хора ще се промени. Ще се изкъртят
някои стени, ще се направи ремонт и ще се
обезпечи с апаратура и монитори, така както
трябва да изглежда едно нормално приемно
отделение.” – каза в Радомир здравният ми-
нистър д-р Петър Москов.

Той изказа надежди че за четиригодиш-
ния период правителството ще може да из-
пълни целите си в тази насока.

нтуално публично-
частно партньорс-
тво с чужд инвести-
тор, с който да се съ-
живи тролейбусният
транспорт, спасение
ли е учредяването на
общинско предприя-
тие с подобен род
дейност. Едва след
това ще внесем пред-
почетения вариант
за одобрение от съ-
ветниците, поясни
Иван Иванов. Според
него това е единстве-
ният начин да се ре-
шат дългогодишните
проблеми с тролей-
бусния транспорт в
града. Пълното об-
новяване на еле-
ктротранспорта в
Перник е приоритет-
ният вариант в гото-
вия проект, който ще
може да бъде финан-
сиран през оператив-
на програма „Региони
в растеж”, в заседа-
нието на управлява-
щия орган на която
вчера е участвал кме-
тът на Перник.

Всъщност именно
съдбата на екотран-
спорта, който е ва-
жен за жителите на
града с най-мръсен
въздух в България и
Европа, бе причина за
нелицеприятни и

смешни, ако не бяха по
един толкова серио-
зен повод реплики,
разменени между пер-
нишките общински
съветници на послед-
ното им заседание.

Всъщност разпра-
вията предизвика
представителката на
хората от третата
възраст, съветничка-
та от групата на БСП
Катя Христова, коя-
то няколко пъти зая-
ви, че имало внесено в
ОбС съвет инвести-
ционно намерение от
нови мераклии да при-
ватизират „Тролейбу-
сен транспорт”, вхо-
дирано от представи-
тел на лявата група
съветници. Председа-
телят на ОбС Милан
Миланов не успя да я
убеди с думи прости,
че бърка, търпеливо
обясняваше, но спо-
рът продължи. „Има,
има, покажете го и ми
се извинете” настоя-
ваше Христова.  Нак-
рая шефът на мини-
парламента за енти
път поясни, че мину-
ти преди началото на
сесията е постъпило
предложение за еве-
нтуално публично-
частно партньорс-
тво от чешки инвес-
титори и помоли сек-

ретарката си да доне-
се зокумента в зала,
за да се укроти ак-
тивната съветничка.

Тъй като и кметът,
и съветници са кате-
горично против при-
ватизацията на тро-
лейбусни транспорт,
а страстите не стих-
ваха, на Румен Танев
от ГЕРБ накрая му
писна и от микрофона
се провикна:”Време е
да се за знае, че еди-
нствено Катя Хрис-
това и на комисии гла-
сува за приватизация-
та! Вие виждали ли
сте социалист да иска
приватизация? Такова
животно няма!”

Колегата му Петьо
Фетфов от „Демок-
рати за Перник” пък
оприличи ситуацията
в залата и уж прояве-
ните, според Катя
Христова апетити
от чужди инвестито-
ри, които за нула вре-
ме щели да вдигнат
неработещото вече
втори месец дружес-
тво на крака, с т.н. Ка-
занска афера. Помни-
те ли как подлъгаха
футболистите на
„Левски”, че ще ги
купят да играят в ели-
тен отобр, а после
обикаляха неприкаяни
цяла Русия, за да си

Курбан в село Люлин
Зоя ИВАНОВА

търсят къде да иг-
раят, попита Фет-
фов.

Цялата полемика
около нерешаната
съдба на двете тър-
говски дружества –
„Тролейбусен тран-
спорт” и „Екотрол”,
ми прилича на един го-
рещ картоф, който си
прехвърляме, стремей-
ки се никой да не се
опари, вместо да наме-
рим изход от ситуа-
цията, заяви пък Пла-
мен Борисов от ГЕРБ.
Темата подразни и
присъстващата в за-
лата регионална ли-
дерка на КНСБ  Ната-
ша Ангелова от КНСБ,
чиято реплика бе от
рода на „слушам и не
вярвам на очите и уши-
те си”.  „Стоя тук с ча-
сове и не мога да си от-
говоря на един прости-
чък въпрос – какво се
случва? А истината е,
че не никой не знае... Уп-
равителят Денков
трябвало да уволнява
хора, ама уволнени
няма, създава се ново
предриятие, а други
две със същия предмет
на дейност си стоят...»
гневеше се Ангелова,
настоявайки за пълно
изчистване на казуса,
което така и в крайна
сметка не стана.

Ангел Найденов:Длъжници
сме на младото поколение
Зоя ИВАНОВА

„България си е зас-
лужила правото да
отбелязва 9 май  и за
съжаление президен-
тът в  никакъв слу-
чай не биваше да от-
съства  от празника в
Москва. Още повече,
че не става въпрос за
неговото персонално
отношение , а за начи-
на по който страната
и държавата ни би
следвало да присъс-
тват там. Казвам
България си е заслу-
жила  и завоювала то-
ва право  с жертвите,
които е дала в заклю-
чителните месеци на
войната 1944-45  го-
дина. Това са близо
30 000 жители. Ние  и-
махме право да при-
състваме и не
трябваше от страна
на президента  да се
отказва това право
на българската дър-
жава и българския на-
род. Действието му е
абсолютно неприем-
ливо и неразбираемо.
Слушам  и неговите
аргументи, но не мога
да ги споделя  или
приема.” – така бив-

шият военен минис-
тър Ангел Найденов
коментира неучас-
тието на български
държавници на парада
в Москва на 9 май.  То-
й беше в Перник  за
тържественото от-
белязване на годишни-
ната от победата
през 1945 година.

„Не мога да приема
желанието на някои
политици  да бъде
разкъсан, да бъде раз-
делен 9 май. Няма ни-
какво съмнение, че
това е Ден на победа-
та и Ден на Европа.
Всички , които спо-
делят разбирането,
че  ако не беше деня
на победата, нямаше
да я има и Европа в
този и вид днес са аб-
солютно прави.Про-
тивопоставянето  в
последната една годи-
на, което дава основа-
ние на много анализа-
тори да говорят, че
сме във времето на
една нова студена
война  за съжаление се
отразява и в начина
по който се възприе-
ма, интерпретира  и
отбелязва днешния

ден. Това е в някаква
степен обида към
всички загинали. Ние
трябва да имаме съз-
нанието за онова, кое-
то стои преди днеш-
ния ден. За зверства-
та, за ужасите, за
кошмара – не само на
войната, но и на жер-
твите. За това
трябва да си дадем
сметка . Мисля, че ос-
таваме длъжници към
младото поколение.
Длъжници сме не само
за днешния ден. Но за
целия период от 1923-
25 година, за антифа-
шистката борба. Виж-
даме , колко срамежли-
во се споменава дума-
та „съпротива”. А
ние имаме българи,
които са участвали
не само в съпротиви-
телното движение в
страната, но и уча-
стници в международ-
ната антифашистка
съпротива и движе-
ния.  Имаме герои на
други  държави, кои-
то не желаем да си
спомним, да почетем,
което е срамно.” – ка-
за още Ангел Найде-
нов..

Народният представител от  ГЕРБ-Перник
Вяра Церовска бе гост на традиционния кур-
бан за здраве в пернишкото село Люлин,
съобщават от пресцентъра на ГЕРБ.  На
празника присъстваха още кметът на селото
Евгени  Евгениев, областният организацио-
нен секретар на ГЕРБ-Перник Владислав
Караилиев, областният координатор на
МГЕРБ-Перник Денислав Захариев и пред-
седателят на групата общински съветници
от ГЕРБ Милена Миланова.Край храма „Све-
ти Николай“беше извършен водосвет за
здраве и благоденствие.  Десетки жители на
селото се стекоха край църквата за хрис-
тиянския ритуал. Те използваха възможнос-
тта да разговарят с народния представител
и да потърсят съдействие за разрешаване
на въпроси от местен характер.

Отбелязаха Европейската
седмица на младежта

Силвия ГРИГОРОВА
В периода от 7 до 10 май се проведе Сед-

мото издание на Европейската седмица на
младежта, която се отбелязва в цяла Евро-
па. Седмицата включваше събития и дей-
ности, организирани във всичките 33 страни,
участващи в програмата на Европейския
съюз “Еразъм”.

Организатор на инициативата в България
беше Центърът за развитие на човешките
ресурси. Основни партньори са: Министерс-
твото на младежта и спорта, бенефициентите
по програмата „Еразъм” и Национална прог-
рама за младежта 2011-2015, община Вар-
на- Европейска младежка столица 2017 и
Представителството на ЕК в България.

В Перник организатор на тази инициатива
бе Фондация „Отворена врата“. Програмата
на седмицата включваше презентация на
програма „Еразъм“ и „Младежка европей-
ска седмица“.  Основни теми в нея бяха: “Да
отключим потенциала на младите хора“ и
„Участието на младите хора в трудовия жи-
вот и в обществото като цяло“. Тези теми
подчертават колко е важно да се предоста-
ви възможност на младежите да се включат
и да бъдат активни във всички аспекти на
обществения живот..

Пред Двореца на културата в Перник бяха
раздадени  рекламни материали от добро-
волци на Фондация „Отворена врата“. Те
имаха възможността лично да контактуват с
младежите и да им представят възможнос-
тите за развитие чрез програма „Еразъм” и
ползите от това.

Основна цел на Европейската седмица на
младежта бе да бъдат запознати младежите
с възможностите, които ЕС им предоставя
чрез програма „Еразъм“, както и чрез други
свои инициативи за личностно и професио-
нално развитие.

В България повече от 60 организации и ин-
ституции  участваха в дейностите, организи-
рани в рамките на  Европейската седмица.
Центърът за развитие на човешките ресурси 
се включи в Европейската седмица на мла-
дежта с Дни на отворените врати и с участие
в мащабно събитие на 9 май в Южния парк в
София, където  бяха популяризирани ини-
циативите на ЕС, Европас и Еврогайдънс,
които се координират на национално ниво от
ЦРЧР.
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Увеличава се броят на търсените минни инженери    

Съветник от БСП иска
законова промяна

за отчисленията от
общинските бюджети

Любомира ПЕЛОВА
Над 600 000 лева повече са приходите,

събрани през първите четири месеца на Об-
щина Перник е събрала през първите чети-
римесеца на тази година в справнение със
същия период на 2014-та, припомни вчера
общинският съветник от Демократи за Пер-
ник Фетфов при  приемането на касовото из-
пълнение на бюджета за миналата година,
което е в размер на 48 480 633 лв. Според
него това говори за реално заложени цифри
в основния финансов закон на общината –
26 128 845 лева са предвидените постъпле-
ния в местната хазна от собствени приходи
и това са напълно изпълними параметри за
разлика от цифрите, залагани в минали го-
дини, заяви Фетфов.

Иначе очакваният дебат по отчета, който
очакваше и кметът Иван Иванов, и перниш-
ката общественост, така и не се състоя. Точ-
но както изобщо не уважиха общественото
обсъждане на документа преди около ме-
сец, така и вчера по конкретните цифри апа-
тията беше пълна.

Дебатът се прехвърли обаче в друга плос-
кост – законодателна. От години се говори,
но само се говори за децентрализацията на
общините. Факт е например, че община Пер-
ник внася в държавната хазна около 800
милиона лева от данъци, а получава обратно
около 25 милиона, заяви съветникът от БСП
Николай Николаев. Според него в сегашна-
та ситуация общината се превръща в брокер
на недвижими имоти, разпродавайки собс-
твеността си, за да си осигури постъпления-
та в бюджета. А когато тя свърши, какво ще
правим, попита риторично младият социа-
лист, аргументирайки тезата си за промяна
в законовата уредба, която най-сетне за-
дължително трябва да бъде променена. От
десницата пък подвърлиха, че цитира сума
на агро, нямало откъдето да се вземат тези
стотици милиони от пернишки данъци. Но е
факт, че общината наистина губи при сегаш-
ната структура на общинските приходи,
признават и едните, и другите. 

В ДЕНЯ НА СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛНИ
КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ЗА НАС

“И как вие не се срамувате като признавате
само три езика, и повелявате всички други на-
роди да бъдат глухи, и слепи.”

Из Житието на св. Кирил
Българите сме първи в Европейския съюз,

влезли с “Кирилицата” - реформираната от св.
Климент Охридски “Глаголица” на св. братя Ки-
рил и Методий.

Ти, българино, си единственият по света,
знаещ кои са творците на твоята азбука. И ти
трябва да бъдеш горд с това.

Създаването на азбука е апостолско дело.
Св. равноапостолни Кирил и Методий като от-
стояват правдата пред “триезичниците”, утвър-
ждават истините на вярата, които не са приори-
тет на евреи, гърци и римляни. Бог да се слави
само на еврейски, гръцки и латински - това би
било пагубно за християнството. Бог не приема
разделенията и не гледа на лице, но на сърце.
“Слънцето не свети ли за всички и не дишаме
ли всички въздух?”, пита св. Кирил...

С послание от 31 декември 1980 г. папа Йоан
Павел ²² провъзгласява св. Кирил и св. Методий
за покровители на Европа, именувайки ги “С-
лавянските апостоли”.

А ние не оценяваме просветителското дело
на светите братя равнозначно с тяхното апо-
столство... Защо ли честваме разделно Деня св.
св. Кирил и Методий (11 май) и Празника на
просветата и писмеността (24 май)!... Чунким
филанкишията ни е дал нашето “А, Б”!

Лъжливо е “родолюбието” ни без открита
идентичност на верова принадлежност.

Българският образ е поруган и той трябва да
бъде възкресен.

От нас зависи това, българи! 
Радослав Йовчев

    

Зоя ИВАНОВА
В Световния ден на

Червения кръст и
Червения полумесец
радомирските черве-
нокръстци се сдобиха
с офис. Доброволците
засадиха дърво, напра-
виха водосвет за
здраве и се почерпиха
за бъдещата си пол-
зотворна работа. Ра-
домирското дружес-
тво на БЧК е най-ста-
рото в България.

Офисът на БЧК в
Радомир се намира на
втория етаж на

МКИЦ “Европа”. Пре-
ди откриването кме-
тът на община Радо-
мир г-н Пламен Але-
ксиев, зам.-кметът и
председател на БЧК
в Радомир Любка Ди-
митрова, директо-
рът на областния
съвет на БЧК Ната-
лия Минева и млади
червенокръстци за-
садиха дръвче в дво-
ра на Младежкия
дом. Сред присъс-
тващите бяха още
зам.-кметът Дими-
тър Димитров, ди-

ректорът на Общин-
ския център за об-
ществена подкрепа
Антония Димитро-
ва,  директори на
училища и граждани.

Г-жа Любка Димит-
рова е председател
на радомирския клон
на БЧК от 2013 годи-
на. Пред присъства-

щите тя разказа ис-
торията на дружес-
твото в града и из-
рази огромната си
радост, че най-нак-
рая се е намерило
подходящо помеще-
ние, в което радо-
мирските червенос-
кръстци да се съби-
рат и да обсъждат
идеите си. ”Денят 1
септември 1878 г. е
важна дата за град
Радомир. По идея на
Архимандрит Зино-
вий поп Петров се
създава първото
дружество на БЧК. То
има мисията да под-
помага страдащи и
бедстващи хора.” ка-
за Димитрова и уто-
чни, че радомирско-
то дружество на
Червения кръст е
първото, сформира-
но в България.

Отец Александър
отслужи водосвет, а
кметът на община
Радомир Пламен Але-

КО “Орфей” чества 40 години
Виктория СТАНКОВА

В Музикалното фоайе на Двореца на кул-
турата ще бъде чествана 40-годишнината
на Камерен оркестър „Орфей” с диригент
Райчо Христов. Официалната церемония
ще бъде този четвъртък на 14 май от 18 ча-
са.

Камерен оркестър “Орфей” е основан
през 1975 г. в Перник. 15 музиканти и дири-
гент създават ансамбъл, който има днес в
репертоара си почти всички значими
произведения за камерен оркестър от му-
зикалния барок до музиката на 20 век. В
зависимост от програмите, към струнната
формация се ангажират и изпълнители на
духови инструменти. Оркестърът сътрудни-
чи постоянно и с именити солисти от стра-
ната и чужбина. Те обогатяват концертните
му прояви и  допринасят за многостранното
представяне на ансамбъла, както и за него-
вия престиж. Сериозно място в репертоара
на “Орфей”  заема също творчеството на
българските композитори.

 За своята концертна дейност, камерният
оркестър “Орфей” получава престижни от-
личия в България и чужбина. Още през
1976 г. той получава диплом на междуна-
родния конкурс за оркестри на името на
Херберт фон Караян в Берлин. Оркестърът
има студийни записи в на СD, в Българско-
то радио и телевизия.

Райчо Христов /1949 г./ е основател на ка-
мерен оркестър “Орфей”. Той завършва
Музиклната Академия в София през 1973
год., специализира във Ваймар при проф.
Игор Маркевич и в Залцбург при проф. Уол-
тър Уелър. С целенасочената си работа той
извежда “Орфий” сред водещите камерни
ансамбли в страната. С него осъществява и
редица международни концертни ангажи-
менти в Холандия, Германия, Полша, Нор-
вегия, Русия и Гърция. Множество позитив-
ни отзиви за камерния оркестър “Орфей” в
страната и чужбина насърчават избрания
път и показват някои от най-ярките артис-
тични акценти на този ансамбъл.

Кръгла маса за проблемите
в денталната медицина

Зоя ИВАНОВА
Първата у нас кръгла маса на тема „Проблемите в денталната ме-

дицина и тяхното решаване в полза на пациента” се проведе в Стара
Загора, информира dariknews.bg. Събитието бе организирано от Асо-
циацията на денталните мениджъри в България и премина под патро-
нажа на д-р Валентин Павлов, народен представител в 43-ото НС. На
него присъстваха и д-р Борислав Миланов, председател на БЗС, д-р
Венета Павлова- Председател на АДМБ, д-р Даниел Вълчев, предсе-
дател на здравната комисия в старозагорския Общинския съвет, д-р
Златина Нанева, директор на РЗИ.На форума присъства зам. - облас-
тният управител Мариана Кръстева, както и представители на РЗОК –
гр.Стара Загора.

В началото на форума бяха представени сериозните проблеми,
пред които е изправено българското дентално здравеопазване. Ста-
тистиката показва, че 20% от хората над 60 г. у нас са с напълно обе-
ззъбена горна челюст, 17% - с долна, а 13% нямат нито един зъб в ус-
тата си. Българските младежи на възраст 23-24 години вече са сред-
но без 2.2 зъба в устата си. Близо 97% от българите имат поне по еди-
н кариес.

В същото време близо 9-те хиляди зъболекари у нас са съсредото-
чени предимно в 4 големи града - София, Пловдив, Варна и Бургас.

Тоталната липса на пари за дентално здраве, неравномерното раз-
пределение на специалисти из страната, липсата на такива в малките
населени места, невъзможността за реализация веднага след завър-
шване, ниската стоматологична култура на българина и още много
други въпроси поставиха участниците в кръглата маса.

ксиев благодари на
червенокръстците
гражданското им са-
мосъзнание и за по-
мощта, която вина-
ги са готови да ока-
жат на нуждаещите
се. Г-жа Наталия Ми-
нева изрази огромна-
та си радост от но-
вата придобивка на
радомирци и благода-
ри за подкрепата на
кмета на общината.
След официалното
прерязване на лента-
та гостите разгле-
даха помещението, а
доброволците отво-
риха касичките, в
които събират пари
за болния си съграж-
данин Иво, за да ги
преброят и да ги
връчат на сестра
му.

Общинската орга-
низация на Българ-
ския Червен кръст в
Радомир има над 60
доброволци, а 25 от
тях са млади хора.
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Рекламен офис:
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и
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 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 22 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 20 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК,ТХ., ЕТ. 2, БЛ. ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
8. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 46 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 4, ТХ., РЕМОНТ - 60 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕРАСИ - 50 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ.
13. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ. РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
14.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
 ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО, ЕТ.3, ТЕР. - 45 000 ЕВРО
16. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
17. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
19. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 -74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП: 48КВ.М,
ДВОР: 420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2. КВ.МОШИНО, 1 ЕТ. ЗП: 67КВ.М, ДВОР: 820 КВ.М - 32 000 ЛВ.
3. КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М -65 000 ЛВ.
4.С.ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -100 000 ЛВ.
5. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300КВ.М - 9 900 ЛВ.
6. С. ДРЕН,  2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
7. С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66КВ.М, ДВОР: 2160 КВ.М - 26 000 ЛВ.
8. С.ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75КВ.М, ДВОР :1 800КВ.М - 32 000 ЛВ.
9. С.КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300КВ.М -20 000 ЛВ.
10. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР:1 000 КВ.М -20 000 ЛВ.
11. С. БУСИНЦИ,  2 ЕТ., ДВОР 400КВ.М,
РЗП: 80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА -16 600 ЛВ.
12. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150КВ.М, 1 970КВ.М, ИЗТОК,
ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25 ЕВРО/КВ.М
14. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.

КУПУВА:
1. ЕДНОСТАЕН И  ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.1 И ЕТ.2

2. ОФИС, ИЦ, ПАРТЕР, ОТ 40 ДО 50КВ.М, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
3. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С.ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ,

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. 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, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
5. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
7. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
9. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
10. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
11. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
12.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
13. Къщи и апартаменти в Делта Хил
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
15. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
16. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 25 000 лв.
17. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
18. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
19. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
20. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
21. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
22. Парцел, Тева, 345 кв.м - 21 000 лв.
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
27. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
29. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
30. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
31. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.
4. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
5. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
6. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

1. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро

2. Едностаен-ЦГЧ,ет.8/от 9/,ТЕЦ,две тераси,югоизток - 16900 евро

3. Двустаен ЦГЧ,нова сграда с акт 16,ет.2,72м2 - 36 900 евро

4. Двустаен ЦГЧ,ет.3,нова сгр.,луксозно обзаведен,78м2 - 44 000 евро

5. Двустаен Център,ет.3,ЕПК, 74м2,3стаи +кухня,без ТЕЦ-25 000 евро

6. Двустаен Център,ет.3,нова тухла,тераса,без ТЕЦ -21 500 евро

7. Двустаен Хумни дол,ет.2,ТЕЦ,две тераси,реновиран – 16 900 евро

8. Двустаен Тева,ет.1,бивш търг.обект,може и за живеене-13 300 евро

9. Двустаен Тева-72м2,ет.6,изцяло източен,по БДС -10 300 евро

10. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро

11. Двустаен Мошино,ет.2,преустроен,модерно обзаведен. - 23 000 евро

12. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран,преустроен - 21 300 евро

13. Двустаен Юр.Гагарин,ет.3,72м2,ЕПК,ТЕЦ,тераси,БДС-19 900 евро

14. Тристаен Център, ет. 1, тухла,ТЕЦ,тер,ИЗГОДНО - 25 600 евро

15. Тристаен, нова обитаема сграда

до ул. Търговска, ет. 3, обзаведен - 55 999 евро

16. Тристаен Юр.Гагарин,102м2,ЕПК,ет.7,югозапад - 39 999 евро

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

18. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток,ет.3,нова сграда,

луксозен,обитаем - 54 999 евро

19. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, 100 кв.м, до площада - 47 900 евро

20. Четиристаен ЦГЧ,ет.9/от 11/,лукс.ремонт

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

За цена не по-малко  от 500 лв.
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
3. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
5. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
8. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
9. Тристаен, Димова махала, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 40 000 лв.
10. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя- 45 000 лв.
11. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
12. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
13. Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.
14. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.
15. Къща ниската част над Автогарата, близнак 2 ет., гараж, дв. 150 кв.м- 32 000 лв.

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

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

18. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.

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

20. Парцел, кв. Стара чешма, 800 кв.м, рег., ток, вода, до къщи- 13 000 лв.

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

22. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

офис:13

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

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

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

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

5. 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

7. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс - 1 000 лв./кв.м

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

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

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

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

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

6. Гарсониера, Тева, ет. 1, тер., преустроена - 19 200 лв.

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

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

9. Гарсониера, Изток, 45 кв.м, ет. 2, юг, ПВЦ, ремонт - 25 300 лв.

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

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

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

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

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

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

16. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 28 000 лв.

17. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 900 лв.

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

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

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

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

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

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

24. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
25. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
26. Тристаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ - 30 000 лв.
27. Тристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 32 000 евро
28. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1,  ет. 8 - 35 00 лв.; 37 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.

32. Къща, с. Калище, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв.1 170 кв.м - 18 500 евро

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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
6. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
7. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 59 000 евро
8. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 45 000 евро
11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
12. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
13. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
17. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
18. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
25. Земеделска земя Селищен дол, 11 дка, 5.5 дка

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ТЕЦ, обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Център, ТЕЦ, с обзавеждане - 220 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
6. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
7. Етаж от къща, над Общината, необзаведен - 150 лв.
8. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.

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. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
9. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
10. 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.
2. Тристаен, Център, напълно обзаведен, в добро състояние - 300 лв.
3. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 150 лв.
4. Гарсониера, Пашов, напълно обзаведена - 150 лв.

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
2. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
3. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
4. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
5. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.
6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
7. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
6. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.
10. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем.- 29 000 лв.
11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 500 лв.
13. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 30 000 евро
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 43 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., по БДС - 43 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС, подготвен за ремонт - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван- 52 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Център, ет. 3,ет. 4 - 170 лв., 250 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. - 170 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обз. - 200 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
6. Гарсониера, Тева, ч.обзавед. - 180 лв.
7. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
8. Луксозни, Тристайни, Центъра, ет. 2, ет. 1 - 300 лв; 350 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 - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 12 май 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, тер. подобрения - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 26 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 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, 65 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 26 000 евро
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
5. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
6. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 евро
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро
11. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
5. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
6. Тристаен, в района на Болницата, 83 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
8. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
9. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
10. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., обзаведена - 250 лв.
3. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.; 330 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
5. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
6. Етажи от къщи с отделни вх., и напълно обз., Проучване -400 лв. Варош - 450 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. Двустаен, Ид. Център, ет. 8(9),
ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ - 45 000 лв.
2. Тристаен, Изток, ет:1, ТЕЦ, 3

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен Изток, 66, кв.м, ет. 4
ТЕЦ, 2 тер. - 28 000 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

Автогарата, 90 кв.м, гараж,
вътрешен санитарен възел - 40 000
лв.

1.Само за два апартамента по избор в нова
сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м - 30 500 евро;
Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1. Здрава къща, Център, тх, пл, сутерен и етаж,
ЗП: 92 кв.м., дв. 300 кв.м., с л.о. - 40 000лв.

2. Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК -
21 000 лв./ч.л./М

о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, юг - 15 900 лв.
4. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер., до канала - 32 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 30 900 лв.
5. Изток, ет. 5, юг., ТЕЦ - 33 000 лв.
6. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 50 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
4. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 800 лв.
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., вътрешен - 38 000 лв.
6. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
7. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 55 000 лв.
8. Многостаен, Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв. 400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
3. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 лв.
4. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
5. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
6. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

 ПРОДАВА: Тристаен, Ид.ц., ет.
2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и
таван - 44 000 евро

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

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

ПРОДАВА:

Земеделска земя,
с. Негованци, 3,5дка

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 тристаен апартамент,
кв. Люлин, София, ет: 3 (6), тец, 84 кв.м.,

2 тер, ПВЦ, ламинат, мрамор, вана,
WC плюс душ, ремонтиран,

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

магистрала Люлин, до у-ще и 4 детски
градини, добри съседи,  0889 511 288 и

02 4767 277  (без посредник)
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Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел -
0888/952 264

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

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

Новооткриваща се аптека търси да
назначи магистър фармацевт, управител
на аптека, задължително условие
завършено фармацевтично образование
и минимум една година трудов стаж -
тел. 0888/996 575

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

Вашият транспорт Самосвал до 3 тона
- мебели, строителни материали, покъ-
щина, въглища, дърва. Вози всичко пла-
щаш нищо!!! - тел. 0892/023030

Отговорна пенсионерка с препоръки
търси работа за почистване и
поддържане на домове веднъж
седмично - тел. 0898/602 022

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

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН
АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/

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 “Тойота” - Ярис, в
перфектно състояние - тел. 0899/476
255

Спешно продавам  Алфа Ромео 1998 г.
бензин, ръчни скорости, сива на цвят,
170 000 км., всичко платено плюс
винетен стикер за 2015 г., 1800 лв. може
коментар по цената или бартер. - тел.
0877/523 572

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

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

Продавам Скутер Malaguti Madison
Пробег45258 км Кубатура 150 Година
2001 Напълно обслужен. водно охлажда-
не. Сменено масло, филтри накладки.
Платен преглед до 04. 2016г. Валидно
застраховка гражданска отговорност до
06, 2015. мотор и части на YAMAHA. Ре-
довни документи. регистриран. СПЕШНО
- тел. 0887/677 632

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

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

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

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

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

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

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-
решително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2
200 кв., продажба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.
4, ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена
тер., с алум. дограма, теракот, с обза-
веждане, 19 900 евро /без посредник/ -
тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

други

50 32 37

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

Колекция есен - зима. Произвеж-
даме бутикови кучешки дрешки ,
размери XS,S,M,L,XL,2XL.На едро и
дребно.Голямо разнообразие от цве-
тове и десени. - тел.0889/317 816

Спортни екипи и клиновеРазмерS,
M, L, XL Свежи пролетни екипи. Ма-
терия полиамид /еластични/. Налич-
ни в 3 десена. Задната страна и ръ-
кавите са черни. - тел. 0899/339 770

Продавам компютър сглобен на
10.01.2015г. Частите са подбрани,
за да се получи една наистина
страхотна машина, която върши
работа за видео обработка,
поддържане на сървъри, играене на
всякакви игри и работа с много
тежки програми. Сървърният
процесор на Intel е повече от
достатъчен за всяка една игра или
програма, от която може да имате
нужда, 16GB Рам с която няма да
имате недостиг, страхотна
видеокарта с 2GB памет и аудио
карта за кристален звук, с които ще
усетите всяка частица от всеки
филм или игра и 2TB Хард

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

Продавам велоергометър не пол-
зван!Измерва пулс,разстояние,изго-

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

рените калорий,време.Размер 50/
80/120см. Осем степени на нато-
варване. - тел. 0894/746 767

Продавам телефон на няколко
месеца,без забележки, в гаран-
ция, с две сим карти и слот за
карта с памет.13 мп. камера,8
ядрен процесор,5 инчов дисплей.
В коплект с телефона има заря-
дно, слушалки и калъф с капак. -
тел.0897/283 878

Продавам  шевна машина
повече информация ще получите
при обаждане на тел. 0898/274
041

Продавам куче порода чао на
1година и 2 месеца добър пазач с
всички ваксини и паспорт - тел.
0894/426 231

Продавам Sony Xperia Z, заку-
пуван от Германос. В отлично
състояние с  следи от употреба.
Работи без никакви проблеми.
Отключен към всички оператори.
Този месец се очаква да получи
ъпдейт до последния Андроид
5.0.Аз съм първи собственик. Пъ-
лен комплкет. Както съм го ку-
пил от магазина. Не приемам ни-
какви Бартери. - тел. 0899/871
995

Агенция за запознаства
“Намерима” - запознаства с цел
приятелство, любов, брак.
Перник, площад Кракра 2 ОББ,
офис 507 - тел. 0898/562 213

ЛИЧНИ

КУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

В ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НА
СЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИ,,,,,

ОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪН
- - - - - ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;

02/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 98

Фирма "Глобус Билд" ЕООД
търси да назначи,

за базата си в
гр. Батановци, Мотокарист с

документ. За контакти:
г-жа Александрова - 0885007517.

Продавам
тристаен, Изток,

ЕПК,
ул. Ю. Гагарин,

- 49 000 лв.
– тел.

0886/008 898
и

0887/233 551      

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

търси,
сервитьори/ки.
тел. - 076/60 03 63
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ОБЯВА
На основание Заповед № ДС-30/08.05.2015 г. и съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗДС

Областният управител на Област Перник

ОБЯВЯВА
Организирането и провеждането на търг с явно наддаване, съгласно разпо-

редбите на глава V от ППЗДС за отдаване под наем на обект - част от недвижим
имот – публична държавна собственост, представляващ: „Кафе – клуб” с площ
от 75 кв. м., санитарен възел с площ 30 кв. м. и прилежащите им 9 кв. м. коридор
или обща полезна площ 114 кв. м., находящ се в гр. Перник, пл. „Св. Иван Рил-
ски” № 1, вх. Б – партер, актуван с АДС № 341/10.01.2001 г. на Областния управи-
тел на област Перник, за срок от 5 (пет) години, за извършване на стопанска
дейност

при условия:
1. Дата, час и място на провеждане на търга - 15.06.2015 г. от 10,00 часа в

Заседателната зала на партера на Областна администрация Перник, пл. “Св.
Иван Рилски” № 1, вх. Б.

2. Цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева. Получаването на
тръжна документация да се извършва всеки работен ден от 13.05.2015 г. до
11.06.2015 г. включително в гр. Перник, пл. “Св. Иван Рилски” № 1, вх. Б, стая
405 на Областна администрация от 9,30 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа,
след представяне на документ за платена такса по сметка на Областна адми-
нистрация Перник: BG 90UBBS80023106088600, BIC UBBSBGSF при ОББ гр.
Перник.

3. Начална тръжна наемна цена за обекта - 876 (осемстотин, седемдесет и
шест) лева с ДДС.

4. Стъпка за наддаване – 5% или 43,80 лв., съгласно чл. 48, ал. 3 от ППЗДС.
5. Ценовите предложения се класират в низходящ ред според размера на

предложената цена. Спечелил участник е предложилият най-високата наемна
цена и същия да бъде определен със Заповед на Областния управител по чл. 55,
ал. 1 от ППЗДС. Заповедта влиза в сила след изтичане на четиринадесетднев-
ния срок по Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, предвиден за об-
жалване.

Достигнатата тръжна наемна цена, предложена от спечелилия търга участни-
к, съгласно Протокол от 15.06.2015 г. на Комисията, назначена със Заповедта
на Областния управител на област Перник, е вносима по сметка на Областна
администрация Перник в ОББ АД - клон Перник по IBAN
BG90UBBS80023106088600, BIC код UBBSBGSF.

Спечелилият търга участник внася гаранция за изпълнение в размер на две
месечни вноски на наемната цена по сметка на Областна администрация Пер-
ник в ОББ АД - клон Перник по IBAN BG80UBBS80023300122730, BIC код UBBS
BGSF.

След представяне на надлежните документи, удостоверяващи извършените
плащания за първа месечна вноска на наемната цена, на основание чл. 58, ал.
1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в 7-дне-
вен срок да се сключи договор за отдаване под наем, по реда на Закона за
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост.

Достигнатата окончателна тръжна наемна цена се актуализира с годишния
коефициент на инфлацията, когато същият е положителен.

6. Депозит за участие - в размер на 87,60 лв. (осемдесет и седем лева и шес-
тдесет стотинки) - 10% от началната цена, съгласно чл. 43, ал. 6 от ППЗДС.

Внасяне на депозит за участие - всеки работен ден до 11.06.2015 г. включи-
телно, по сметката на Областна администрация, при ОББ - Перник: IBAN
BG80UBBS80023300122730, BIC UBBSBGSF.

Депозитната вноска на спечелилия участник не се връща, а се прихваща от
наема.

Депозитната вноска на втория класиран участник се възстановява след изти-
чане на срока по чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държав-
ната собственост, ако класираният на първо място участник сключи Договор за
наем.

Депозитите на останалите кандидати и участници се възстановяват, съгласно
ППЗДС, след утвърждаване на Протокола от Областния управител по банкова

сметка, посочена от лицето.
7. Срокът на действието на договора, сключен със спечелилия търга участник

е 5 (пет) години и може да се удължи с анекс за още 5 (пет) години при редовно
плащане на наемната цена и при поддържане на наетия имот с грижата на добър
стопанин чрез своевременното извършване на необходимите ремонти, за които
Областния управител да бъде уведомен писмено (за основните ремонти да му
бъде поискано предварително съгласие) и които да бъдат констатирани от негови
упълномощени представители.

         8. Оглед на имота ще се извършва от 13.05.2015 г. до 11.06.2015 г. включи-
телно от 10,00 до 12,00 часа на място.

         9. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга и приложени-
те към тях изискуеми документи: до 17,30 часа на 12.06.2015 г. в Деловодството
на Областна администрация Перник.

         10. В случай на непроведен търг, на основание чл. 45, ал. 3 от ППЗДС нас-
рочвам повторен търг, който да се проведе на 15.07.2015 г. от 10,00 часа на същото
място.

МОТИВИ:
Обектът е в управление на Областния управител, самостоятелен, с отде-

лен достъп, предназначен и се ползва единствено за стопанска дейност, съобра-
зена с особения му статут и местоположение - като част от административната
сграда - публична държавна собственост. Областният управител е териториален
административен орган на централната власт и няма право да осъществява сто-
панска дейност. ЗДС и ППЗДС му дават право да предоставя обекта под наем и по
този начин да реализира приходи към държавния бюджет и за същия да бъде
полагана грижата на добър стопанин.

УТВЪРЖДАВА:
1. Изисквания към участниците в търга:
1.1.Да бъдат юридически или физически лица, регистрирани по Търговския за-

кон.
1.2.Да не са лишавани от право да упражняват търговска дейност.
1.3.Не се допускат бивши наематели, които са били некоректни по отношение на

изпълнение на клаузите в договорите за отдаване под наем, сключени между
съответната фирма и Областния управител.

1.4.Да нямат парични задължения към общината и държавата по смисъла на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

2. Съдържание на тръжната документация:
2.1.Заглавна страница
2.2.Съдържание на тръжната документация
2.3.Заявление за участие в търга
2.4.Информация за имота
2.5.Декларация за оглед на имота
2.6.Декларация, че фирмата не е лишавана от право да упражнява търговска

дейност
2.7.Условия и указания за провеждане на търга
2.8.Копие от АДС № 341/10.01.2001 г.
2.9.Копие от Заповедта на Областния управител на област с административен

център Перник за обявяване на търга /без състава на комисията/
2.10.Проект на заповед за наем
2.11.Проект на договор за наем
2.12.Тръжен лист № 1 за последователни суми над началната тръжна цена, уве-

личени със стъпката за наддаване
2.13.Тръжен лист № 2 за окончателните резултати от търга
2.14. Декларация по ЗЗЛД.
3. Изискуеми документи:
3.1.Актуално състояние на фирмата /оригинал/
3.2.Саморъчно заверено ксерокопие от данъчна регистрация на фирмата (при

наличие - и по ДДС)
3.3.Саморъчно заверено ксерокопие от единен идентификационен код /ЕИК,

БУЛСТАТ/
3.4.Квитанция за платена такса за закупена тръжна документация за участие в

търга
3.5.Документ за внесен гаранционен депозит за участие
3.6.Нотариално заверено пълномощно, ако фирмата се представлява от лице,

което не фигурира в съдебната регистрация
3.7.Удостоверение от НАП, че няма парични задължения към държавата.
3.8.Удостоверение от Отдел „Местни приходи” при съответната община, че нямат

задължения към Общината.
ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците трябва да представят на Председателя на комисия-

та /в деня на провеждане на търга/ документи за самоличност и/или представител-
на власт, както и оригиналите на всички документи за участие в търга, които не са
заверени по надлежния ред.

За резултата от търга да се състави протокол.

Въвеждат квоти за мигранти в Европейския съюз
ЕС планира квоти за мигранти, принуждаващи държавите да "споделят бремето", пише "Гардиън".
Европейската комисия трябва да предложи плана си за квотите в сряда като част от стратегия за справяне с притока на хиляди мигранти на Италия, Гърция и Малта,

страни които са на предната линия.
ЕП вече прие резолюция, в която призова за задължителна квота за разпределение на бежанците.
Европейските лидери постигнаха съгласие да утроят финансирането на морските патрули и постигнаха напредък с плановете си за възможни военни действия

срещу трафикантските мрежи, след като 800 души загинаха в корабокрушение в Средиземно море.
Британският вестник "Гардиън" отбелязва, че планираното разпределение на тези хора сред страните членки след кризата в Средиземно море може да изправи

една срещу друга Германия - която подкрепя предложението, и Великобритания, цитира изданието БТА.  Според "Дейли телеграф" против плана са Великобритания,
Словакия, Унгария и Ирландия.  "Гардиън" припомня, че британското външно министерство ги е окачествило като неприемливи за Обединеното кралство, а това
според изданието тласка Дейвид Камерън към курс на конфронтация с канцлера Ангела Меркел и други лидери от ЕС в момент, когато британският премиер започва
опитите си за предоговоряне на отношенията на Великобритания с Брюксел преди обещания референдум за еврочленството на Лондон."Дейли телеграф" цитира
източник от ЕС, според когото планът "на практика е обявяване на война".

Вестникът отбелязва също, че мерките вероятно ще предизвикат дълбоко разделение в съюза и ще се натъкнат на твърда съпротива от правителствата, които искат
системата за мигрантите да бъде на доброволен принцип. Кризата с мигрантите в Средиземно море - ЕС иска разрешение от Съвета за сигурност на ООН за план за
разполагане на бойни кораби и "използване на сила" за възпиране на корабите, идващи от Либия, пише "Индипендънт". Вестникът отбелязва, че одобрението на
съвета за сигурност на ООН за тази мисия на ЕС далеч не е сигурно, като има съмнения дали може да бъде спечелена Москва, която все още е в тежко дипломатическо
противостояние с ЕС заради Украйна.
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СУДОКУ

Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се
играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи игрално поле
от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадратчета. В усло-
вието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на
няколко цифри. Целта е да се запълнят останалите квадратчета, като
във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не
трябва да се повтарят.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дили пред някого.

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

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

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

сте склонни да платите цената.

гр. Трън ул. Г. Димитров 4 тел. 0777/986 71, fax 0886/873 438, е-mail: ratran@abv.bg

О Б Я В А
Районен съд – Трън обявява, че има една свободна щатна бройка за длъжността:
- „Съдия по вписванията”, която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от

КТ/за времето, до насрочване на конкурс/
Изисквания към кандидатите за заемане длъжността “Съдия по вписванията”
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ.
Необходими документи:
1. Молба;
2. Автобиография;
3. Свидетелство за съдимост
4. Медицинско свидетелство
5. Документ за психично здраве
6. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
7. Декларация по чл.162 от ЗСВ;
8. Нотариално заверено копие от диплома за висше образование по специалността

„Право”;
9. Нотариално заверено копие от Удостоверение за придобита юридическа

правоспособност;
10. Декларация за несъвместимост и частни интереси по чл. 12 от ЗПУКИ.
 Провеждане на конкурса:
1. Документите на всички кандидати се изпращат в Инспектората на Министъра на

правосъдието по ЗСВ, в едно с копие от публикацията в местния печат за осъществяване
на подбор на кандидатите.

Място и краен срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документите - 7 дни от датата на публикуване на обявата.

Документите се подават на Регистратурата на Районен съд – Трън. Кандидатите могат да
се обръщат за повече информация на телефон(0777 986 52).

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ТРЪН:
/МИХАИЛ АЛЕКСОВ/
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„Ìèíüîð” îòóïà „Ñëàâàòà” â Ðàäîìèð
В сряда перничани ще спечелят служебно три точки от „Места”

Страницата подготви Яне Анестиев

Таекуондистите на „Леон” с два медала от
елитен турнир в Ботевград

На девети май в Ботевград се проведе Държавният шампио-
нат по олимпийско таекуондо за кадети, паралелно с турнир
за деца за Купата на Ботевград.В състезанието взеха участие
249 състезатели от 28 отбора от цялата страна. Проявата бе от-
крита от кмета на Ботевград Георги Георгиев.При кадетите от
12 до 14години в категория до 41кг. Светослав Славев загуби
четвърт финалната си среща от представител на домакините.
При децата от 7 до 9 години в категория до 29кг. Валери Слав-
чев се представи отлично и спечели безапелационно златно-
то отличие.Другият представител на клуб „Леон” в категория
до 31кг. Анжело Борисов спечели първите три срещи с гол-
ямо превъзходство,но в четвъртата финална среща въпреки
добрата игра загуби с минимална разлика в точките и остана
със сребърен медал.

Треньорка от Спортното ще
се обучава в Словения

„Миньор” Самет Аши-
мов, той реши да си
връща, удари Стефа-
нов без топка и съдия-
та Димитър Буров без
колебание му показа
червения цвят на кар-
тона. В 82-та минута
на мача Йордан Йорда-
нов от „Миньор” полу-
чи контузия, но стар-
ши-треньорът Христо
Янев вече беше напра-
вил  трите разрешени
смени. С оглед разви-
тието на резултата и
обстановката на те-
рена, ръководството
на „Миньор” преце-
ни,че не е необходимо
да се рискува със здра-
вето на младия напа-
дател и го  прибра на
пейката. В последните
минути на срещата не
се случи нищо същес-
твено, което да пов-
лияе на крайния резул-
тат, който си остана
2:0 за „Миньор”. Зонал-
ният съвет на БФС
показа сериозно отно-
шение към мача, като
изпрати за делегат на
мача един от най-из-
явените ни съдии в
близкото минало Лю-
бен Ангелов, а среща-
та беше изгледана от
бившия капитан на
ЦСКА Георги Димит-

Пернишкият „Ми-
ньор” спечели още ед-
но гостуване и се зат-
върди на второ място
в класирането на Юго-
западната „В” ФГ. В
неделния следобед сто-
тици перничани пропъ-
туваха разстоянието
до градския стадион в
Радомир, за да под-
крепят отбора си в
стремежа си  да стиг-
нат до  промоция за
„Б” групата. Двата
отбора започнаха със
сериозно желание за
победа и още в трета-
та минута домакини-
те можеха да водят в
резултата. Кристиян
Тасев нахлу отдясно в
наказателното по-
ле,стреля остро диаго-
нално в обратния ъгъ-
л,но вратарят на гос-
тите Даниел Леон-
тиев ,макар и с мъка,
успя да избие топката
в корнер. Постепенно
миньорци вдигнаха
оборотите и устано-
виха игрово предимс-
тво. В 13-та минута
Томи Костадинов на-
мери след корнер Але-
ксандър Александров,
той насочи топката в
десния ъгъл, но в край-
на сметка в последния

ров – Джеки. В сряда
предстои междинен
кръг, в който миньор-
ци ще почиват, тъй
като по програма
трябваше да срещна-
т  „Места”. Отборът
от Хаджидимово оба-
че беше изваден от
групата, след като по
време на негов дома-
кински мач беше на-
бит съдията на дву-
боя.

Резултат: Струмска
слава – Миньор 0:2

Голмайстори: 0:1 21-
ва Йордан Йорданов,
0:2 62-ра Александров

Състави: Струмска
слава: Костадинов, Кр.
Евгениев, Кал.Евгениев,
Ашимов, Стоянов,
Петков, Д. Стоянов,
Иво Стоянов, Тасев, Ку-
линов, Джаейоба ( (61
Чечев)  Ерик Иванов( 61
Ник.Иванов)

Миньор: Леонтиев,
Райков,( 50 Райчев), Бо-
нев, Кикарин, Софро-
ниев, Илиев, Й.Йорда-
нов, Костадинов, Сте-
фанов ( 71 Кр.Димит-
ров), Александров ( 71
Томов), Тодоров

Жълти картони: Рай-
чев, Софрониев, Томов,
Тодоров ( Миньор)

Червен картон: Аши-
мов (Струмска слава)

момент защитник на
гостите успя да избие
топката и предотвра-
ти влизането и в мре-
жата. След още осем ми-
нути обаче и това се
случи.  Йордан Йорда-
нов изстреля силен удар
от около 25 метра,
топката тупна пред
вратаря на гостите Ра-
дослав Костадинов и
влезе полувисоко в дес-
ния ъгъл на вратата
му.Вде минути по-късно
Кристиян Тасев от
„Струмска слава” излъ-
га Милен Кикарин и цен-
трира към намиращия
се на пет метра от вра-
тата Ерик Иванов. За
радост на феновете на
„Миньор”, Иво Райков с
навременен шпагат из-
би топката и предот-
врати почти сигурен
гол.  Миньорци продъл-
жиха да стрелят отда-
леч към вратата на до-
макините и във втора-
та минута на даденото
от съдията Димитър
Буров продължение на
първата част Томи Кос-
тадинов беше близо до
гола. Ударът му от
двайсетина метра оба-
че мина на сантиметри
от напречната греда на
вратата на „Славата”.

През второто полувре-
ме съотношението на
силите изобщо не се
промени. Гостите про-
дължиха да правят по-
смислените неща на
терена и в 62-та мину-
та вкараха много краси-
во второ попадение.
Александър Александро-
в беше оставен сам на
двайсетина метра от
вратата и завъртя с
красива парабола топ-
ката,за да я изпрати
неспасяемо в горния де-
сен ъгъл на вратата на
Радослав Костадинов.
Двата отбора приклю-
чиха срещата с по де-
сет души. В 70-та ми-
нута Даниел Стефанов
фаулира игралия и в

Известната пернишка баскетболистка Камелия
Михалкова е включена в камп за млади треньори,
който ще се проведе в Словения през юли – съоб-
щи самата тя. От септември миналата година   тя е
преподавател в Спортно училище  „Олимпиец” ,
като същевременно тренира подрастващи в бас-
кетболен клуб „Металург”, с който вече спечели
първите си успехи.  Разноските по време на едно-
седмичния камп се поемат от баскетболната феде-
рация. В последните години на кариерата си Каме-
лия  Михалкова беше част от отбора на „Монтана”,
с който постигна немалко успехи. Освен в тима от
Северозападна България тя е играла още в „Ми-
ньор” и „Нефтохимик”.

„Оборище” разгроми „Балкан”
Отборът на Оборище Панагюрище разгроми с

7:2 гостуващия Балкан Варвара в двубой от 27-ия
кръг на Югозападната В група.Тимът на Валерий
Дамянов тотално надигра своя съперник и заслу-
жено се поздрави с победата. 

Изненадващо, въпреки домакинския натиск в
първите минути гостите от Балкан излязоха напред
в резултата в 16-ата минута. Само 6 по-късно Да-
ниел Младенов обаче изравини. След още шест па-
нагюрци вече водеха в резултата. Владимир Кап-
тиев изпълни майсторски пряк свободен удар и
направи безпомощен вратаря на съперник. Бу-
квално в следващата си атака Оборище стигна до
трети гол. Негов автор стана Даниел Младенов.
След още 180 Младенов оформи своя хеттрик. Ми-
нута преди края на първата част отново той се раз-
писа за 5:1. След почивката темпото падна, а в в 53-
ата минута Владимир Каптиев вкара за 6:1. Четвърт
час преди края гостите вкараха втори гол за 6:2 от
дузпа.  В 83-ата минута пък Даниел Младенов офо-
рми крайното 7:2.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

26-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Пирин(ГД) – Конелиано 2:0
Оборище – Балкан 7:2
Германея – Вихрен 0:0
Витоша(Б) – Спортист  0:0
Чепинец – Сливн.герой 1:2
Беласица – Спортист 5:1
Стр.слава – Миньор 0:2
Места – Велбъжд        0:3 (сл)

Класиране:
1.Оборище 71:15     61 т.
2.Миньор 46:18     58
3.Сливн.герой 62:23     55
4.Пирин(ГД) 43:17     54
5.Витоша(Б) 46:18     50
6.Беласица 42:31     42
7.Велбъжд 37:36     37
8.Стр.слава 30:33     32
9.Вихрен 27:33     32
10.Балкан 41:54     31
11.Чепинец 30:47     29
12.Конелиано 33:72     28
13.Рилски сп. 23:35     27
14.Германея  24:52     21
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„Ако си дал-не си живял напразно” ще продължи във времето

Трима в ареста
за дрога
Любомира ПЕЛОВА

Трима перничани се озоваха в
ареста, пипнати с дрога.

Двама от тях са били спрени за
проверка в местонстта „Войнико-
вец” над града. Забелязвайки слу-
жителите на 31-годишният М.Ю. и
26-годишният С.В. побързали да из-
хвърлят две пликчета с бяло крис-
тално вещество. Полевият тест по-
казал, че това е крек.

От 17-годишен тийнейджър поли-
цията е иззела две електронни вез-
ни и около 10 грама суха зелена
листна часа. Юношата е задържан
след кратко преследване по пер-
нишката улица „Стара планина”.
Пробата на веществото е показала,
че това е марихуана. Криминално
проявеният младеж вече е познат
на служителите на реда с нанасяне
на телесна повреда.

С НОВАТА СИ РЕМОНТИРА-
НА СПЕШНА ПОМОЩ РАДО-
МИРЦИ СТОЯТ комфортно
върху здравната карта на Бъл-
гария. Вчера те бяха ощастли-

в е н и от височайша министерска деле-
гация, която не само че преряза лентата
на новата придобивка, но сякаш даде и
малко надежда, че оттук нататък болните
ще са по-малко болни, а здравите – доста
по-здрави. Ако трябва да парафразираме
оная крилата фраза за полупроводниците
и целите проводници, за Радомир важи
„Тази година Спешна помощ, догодина
стационарна помощ”. Там проблемът е в
голямата болница, а не в спешното отде-
ление. Едва ли отива на град като Радо-
мир да се хвали с частични здравни гри-
жи. Започнатата от памтивека сага с об-
щинската болница може и да се реши в
близкото бъдеще, но болните очакват това
да стане тук и днес. Затова си позволява-
ме към министерските пожелания за
здраве и берекет да добавим и пожела-
нието за още една лента, много по-тър-
жествено. Иначе здравеопазването в тоя
град ще вие като празна линейка, а Бър-
зата помощ ще се придвижва като бавна
реформа.

ИДЕЯТА НА ПЕРНИШКАТА УПРАВА
ДА МОНТИРА КАМЕРИ ЗА ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ в централната градска
част може да има неподозиран ефект. Не
само да предпазва от кражби, но и да нап-
рави гражданите по-отговорни, по-дис-
циплинирани, даже по-красиви. Хич да
нямаш лоши помисли, достатъчно е да
знаеш, че непрекъснато те снимат като
минаваш през площада и това от самосе-
бе си да те вкарва в роля. Най-напред мо-
же да цивилизова пияниците, които в тъм-
нината си позволяват какви ли не алко-
холни изцепки, за които гражданите нау-
чават на другата сутрин. Възможно е и ко-
гато колегите на обедна почивка се прид-
вижват по двойки да обядват някъде, да
внимават за партньора, за да не стане
свидетел на кадрите съпругата. А и чисто
политически пиенето на кафе, твърде раз-
пространено занимание на партийците, ве-
че може да разкрие някои задкулисни
коалиции и други сделки, омърсяващи
партийната правда.

купят скъпи дрехи за
бала. „Това са деца, кои-
то нямат възмож-
ност като голяма
част от връстниците
си да дадат много
средства за празници-
те си. А  има много мла-
ди хора, които са носи-
ли рокли и костюми са-
мо няколко часа и са ги
прибрали в шкафове-
те, без да ги носят. Не-
ка да помогнат на нуж-
даещи се” – призоваха
тогава те. - Кампания-
та се разрастна много
бързо, впоследствие
към нея се присъедини
и областната управа,
в лицето на облас-
тният управител Ире-
на Соколова и жените
от ГЕРБ. „Това е една
много благородна ини-
циатива. По време на
кампанията имахме
връзка с Дирекциите
по социално подпома-
гане в градовете, за да
имаме ясна представа
къде от какви дрехи
имат нужда зрелос-

Задържаха апаши,
обирали складове

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки служители на реда откриха и задържа-

ха двама местни апаши, обрали складови помеще-
ния в областния град.

В неделя охранителна фирма подала сигнал в
Първо РУП, че от складово помещение на фирма,
са изчезнали оградна и арматурна мрежи и прозо-
рец от алуминиева дограма. Пристигналите на
място униформени установили, че кражбата е дело
на 28-годишният перничанин Т.Д., който се озовал
в ареста с полицейска заповед за задържане за 24
часа.

Малко след полунощ ввчера е било разбито
складово помещение на улица „Отец Паисий” в об-
ластния град. След подаден сигнал, на място бил
задържан 43-годишният Н.И. Той също бил прибран
в ареста за 24 часа. Оказало се, че той е добре
познат на органите на реда с кражби.

Нелепа катастрофа стана
на входа на Радомир

Любомира ПЕЛОВА

И Трън се включи в кампанията
за безопасност на децата на пътя

Любомира ПЕЛОВА
И Трън се включи активно в отбелязването на Третата глобална седми-

ца за безопасност на движението по пътищата на ООН, минаваща под
мотото „Спаси живота на децата”. Проявите стартираха на 6-ти май със
специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния
контрол. Пътните полицаи са контролирали използване на обезопасител-
ни колани и каски, както и системи за деца. По време на акцията са раз-
дадени нагледни материали на водачите.

В  СОУ „Гео Милев” са проведени поредица от десетминутни беседи с
ученици от началния курс и техните родители на тема „Детето като пеше-
ходец и детето като пътник.” На 8-ми май ученици от 10-ти клас на сред-
ното училище са раздали обучителни брошури по централните улици на
града. Децата са провели разяснителна кампания сред гражданите. По-
четена е и паметта на загиналите подрастващи по време на ПТП с едно-
минутно мълчание и вой на сирени на полицейските автомобили. Мероп-
риятието е проведено пред сградата на СОУ „Гео Милев” в граничния
град и пред сградата на районното полицейско управление в присъс-
твието на граждани и кмета на общината Станислава Николова.

Съвместно с Народно читалище  „Г. Пинджурова” е организирано съз-
даване на обща рисунка от деца от града на тема „Пътна безопасност”.
На участниците са раздадени подаръци, осигурени от МВР и Община
Трън. Рисунката е поставена в центъра на града на вниманието на об-
ществеността.

Почерпен шофьор заби
камион в електрически стълб

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи производства срещу водачи на МПС-та за шофиране след

употреба на алкохол са започнати в Трън и Перник. Почерпените шо-
фьори са предизвикали и леки пътни инциденти, при които за щастие
пострадали няма.

В неделя, двадесетина минути преди 6 часа, в граничния общински
център Трън, на улица „Денчо Знеполски” катастрофирал товарен авто-
мобил ДАФ, зад волана на който е бил 41-годишният благоевградчанин
В.С. Камионът напуснал пътното платно и се забил в електрически
стълб. Пристигналите на мястото на ПТП-то служители на реда от мес-
тното районно управление на МВР проверили водача за употреба на ал-
кохол и техническото средство отчело 1,35 промила. На нарушилия За-
кона за движение по пътищата водач на МПС-то е взета и кръвна проба
за химичен анализ.Взета му е кръвна проба за химичен анализ.

Пак в неделя, около 21,30 часа в полицията е бил подаден сигнал за
пътен инцидент, възникнал между два леки автомобила - „Фолксваген
Венто” и „Фолксваген Голф” в пернишкото село Расник. При изпробва-
не на двамата шофьори е установено, че шофьорът на вентото – 33-го-
дишният А.И. от Расник е седнал зад волана с цели 2,60 промила алко-
хол. Той обаче отказал кръвна проба, но 24-часовият арест не му се
разминал.

тниците. Дизайнерки-
те даваха своя принос,
като правеха допълни-
телни аксесоари и ос-
вежаваха тоалетите.
Щастлива съм, че три
пернишки деца – едно
момче и две момичета
ще бъдат красиви на
празника си, точно бла-
годарение на тази ини-
циатива” – сподели
Ирена Соколова.Кат-
рин и Мария са катего-
рични, че тази кампа-
ния няма да е последна-
та, че ще организират
и планират още ини-
циативи, с които да
помагат на млади хора
в неравностойно поло-
жение. Защото добро-
то трябва да се раз-
вива и да продължи.

Дизайнерките из-
ползваха днешния по-
вод за да представят
и своята нова про-
летно-лятна колек-
ция. Моделите бяха
представени от мане-
кенки на агенция „И-
вет Фешън.

Зоя ИВАНОВА
Над 500 тоалета за

абитуриенти, социал-
но слаби или без роди-
тели са събрани по
време на кампанията
„Ако си дал-не си
живял напразно”, чии-
то финал официално
беше отбелязан в не-
деля вечерта в Дворе-
ца на културата в
Перник . Кампанията
се организира за вто-
ри път, като тази го-
дина тя прерастна в
национална, благодаре-
ние на националните
медии, които я раз-
пространиха. Нейни
инициатори са двете
пернишки дизайнерки
Катрин Богданова и
Мария Феодорова.
Още в края на минала-
та година те отпра-
виха своя апел към
всички онези, които
пазят абитуриент-
ските си костюми и
рокли да ги дарят на
млади хора, които
нямат възможност да

Нелепа катастрофа блокира движението на входа
на Радомир вчера. Инцидентът е станал  около 10
часа сутринта в района на бензиностанция „Лукойл“
на входа на Радомир. Образуваното досъдебно
производство ще изцяснява обстоятелствата около
пътния инцидент, говори се, че водачката на
автомобила е излизала от бензиностанцията без да
спази предимството и е ударила служебен автомо-
бил на съдебната власт, с който е транспортиран
затворник. Няма данни за сериозно пострадали при
пътния инцидент.

В самия център на Перник, час по-рано пък на пе-
шеходна пътека е била ударена жена. Пешеходката
най-вероятно е ранена сериозна, тъй като на място-
то на инцидента има следи от кръв, но от болницата
не дадоха информация за състоянието й.  Полицията
бе спряла движението за повече от час.


