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Променлива
облачност

Св. Никифор,
патр.

Цариградски

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

Чисто
нови?

Администрацията се обнов-
ява с ударни темпове. Смяната на кадри по
всички върхове върви с темпото на мар-
тенска виелица. Премяната на властовите
фигури съвсем естествено е в стила на по-
говорката: „Пременил се Илия, погледнал се
- пак в тия.” Леко позабравените стари на-
чалници вече са чисто нови с някои допълне-
ния и подобрения предвид коалиционната
структура на властта.

Добре, няма лошо обновлението да върви
в крак с изискванията на времето. Всяка
власт сменя одеждите на номенклатурни-
те позиции в опит с нея да започне новото
време. Именно това ново време обаче упо-
рито продължава да е същото и новите
властници имат ефекта на новия сняг –
затрупват с административни преспи ста-
рите проблеми, имитират героична борба с
ретрогардните си наследодатели и се сни-
мат за спомен. Ако можеше и България да
стане чисто нова, щеше да  е простено. Но
под дълбокия сняг на кадруването просто
са прикрити проблемите, които никаква
българска пролет няма да разчисти. Живо-
тът си тече тихо, ако изключим пропаган-
дната шумотевица, забравените от Бога
села по планините са забравени и от влас-
тта, а борбата с миналото и преспите е ед-
накво безнадеждна, въпреки бодряшките ла-
кардии.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Криминалисти за-

държаха по горещи
следи 53-годишен мъж
за убийството на
родния му брат.

В ареста е 53-годиш-
ният Йордан К. от ра-
домирското село Чу-
ковец. Драмата се ра-
зиграла в сряда рано
сутринта. До трагич-
ната й развръзка се
стигнало след избух-
нала между братята
свада, в дома, в който
те живеели сами. 48-
годишният Румен К. е
намерен мъртъв от
пристигналата на
място следствено-

Трънско пак под снежна обсада

оперативна група от
Областната дирекция
на МВР и районното
управление на поли-
цията в Радомир.

В резултат на про-
ведените незабавни
оперативно-издирва-
телни и процесуално-
следствени действия
е установено, че би-
товото убийство е
извършено от брата
на жертвата, който е
задържан за 24 часа с
полицейска заповед.

Починалият е бил с
множество травми
по главата и тялото,
нанесени най-вероя-
тно с дървен пред-

Любомира ПЕЛОВА
Обилен снеговалеж

има в Трънско, съоб-
щиха от общинската
управа. Кметът Ста-
нислава Алексиева

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

то има много паднали
дървета и обледява-
ния. Паднали от теж-
кия сняг дървета има
почти навсякъде в об-
щината. Според запоз-
нати, те се трошат
лесно, тъй като са на-
паднати от корояд. Ус-
ложнена е обстановка-
та и в други населени
места в Трънско. Преди
два дни общински слу-
жители са вървели три
километра пеша през

предупреди да не се
тръгва по направле-
нията Стойчовци-
Горна Мелна-Долна
Мелна- Къшле-Дълга
лука и Кожинци-Горо-

чевци-Видрарци-Лева
река- Пенкьовци. Осо-
бено критични са уча-
стъците в местнос-
тите “Вълча поляна”
и “Пътни дел”, къде-

мет. На убиеца пред-
стои да му бъде пов-
дигнато обвинение и
да бъде задържан за
72 часа с прокурорско
разпореждане. Моти-
вите за тежкото
престъпление са в
процес на установ-
яване.

П о д р о б н о с т и т е
около трагедията ще
нищи образуваното
досъдебно производс-
тво по чл.115 от На-
казателния кодекс –
за умишлено убий-
ство, което е под ръ-
ководството на пер-
нишката Окръжна
прокуратура.

преспите, за да занесат
храна и продукти от
първа необходимост на
85-годишна жена инва-
лид в село Шипковица. В
продължение на четири
часа е пробиван пътят
до махала в село Долна
Мелна, където трябва-
ло да да се помогне на
бедстващ животно-
въд, чиито добитък ос-
танал без фураж.

На страница 2
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В края на март ще бъдат платени купоните за един месец 
Силвия ГРИГОРОВА 

Работещите в „Ми-
ни открит въгледо-
бив” получиха полови-
ната от дължимата -
заплата за месец
януари. Останалите
50% ще им бъдат из-
платени идния втор-
ник. Това информира-
ха от ръководство-
то на въгледобивно-
то предприятие.Спо-
ред синдикатите в
дружеството, забав-
яне в плащането на -
заплатите не е има-
ло повече от 4 месе-
ца. „При разговора
ни с изпълнителния
директор- Петър До-
ганджийски, получих-
ме уверение, че въ-
в вторник ще бъдат
изплатени останали-
те 50% от заплата-
та за януари. С оста-
налите плащания
нямаме закъснение за

Пролетен карнавал на
Езиковата – Fasching

Виктория СТАНКОВА

Промени в Закона за
административни нарушения

Любомира ПЕЛОВА 
Правителството ще предложи на Народ-

ното събрание да направи промени в Зако-
на за административните нарушения и на-
казания. Тяхната цел е да бъде усъвър-
шенстван режимът, уреден в Глава ²V, за
реализация на отговорността на юридичес-
ките лица, в случай че са се обогатили или
биха се обогатили в резултат на извършено
престъпление. По този начин ще се отгово-
ри на отправените препоръки към България
от Работната група за борба с подкупване-
то на чужди длъжностни лица към Органи-
зацията за икономическо сътрудничество
и развитие и от прегледа за съответствие
на българското законодателство с разпо-
редбите на Конвенцията на ООН срещу ко-
рупцията.

С предложените изменения и допълнения
се въвеждат ясни правила относно компе-
тентния съд по делата срещу юридически-
те лица. Създава се възможност да се об-
разува производство срещу юридическото
лице, независимо от основанието, поради
което производството срещу физическото
лице – извършител на престъпното деяние,
е прекратено, не е образувано или не може
да продължи.

Законопроектът и мотивите към него са
публикувани в интернет страницата на Ми-
нистерството на правосъдието.

Трънско пак под снежна обсада

Снежното бедствие постави отново на колене и
село Ерул. По-малко от два дни, след като пътят до
него бе пробит, ситуацията отново се усложни от
поредния обилен снеговалеж, алармираха местни
жители. Перничанин, закъсал в снежната изолаци-
я във вилата си в махала Смрикя, потърсил помощ
от близък, който вчера бил готов да тръгне с лич-
ния си автомобил към Ерул, за да закара хляб и
основни хранителни продукти на приятеля си. До-
като палел колата обаче бил прдупреден от закъ-
салия да не тръгва, защото пътя отново е непрохо-
дим, а ситуацята е тежка. Кметският наместник
търсел отново помощ тежка машина да разрине
преспите. Сега единственият път до село Ерул ми-
нава през Брезник и околните села Бегуновци и
Кошарево. Този, който минава през Трън, е непро-
ходим заради огромните преспи и падналите дър-
вета. Той ще остане затворен, докато не се изре-
жат всички паднали дървета, а те не са малко, за
да може тежка машина да мине и да разчисти де-
белите над метър – метър и половина преспи. Дори
да се пробие пътя към центъра на селото, махалите
остават в снежния капан.

сега, заяви председа-
телят на КНСБ в дру-
жеството- Никола
Спасов. На въпроса-
има ли закъснение
в изплащането на по-
лагащите се купони
за храна, Спасов пот-
върди, че наистина
има закъснение. Той
поясни, че според ръ-
ководството на дру-
жеството забавяне-
то се дължало на
смяната на операто-
ра. На въпроса- кога
ще бъде нормализи-
рано изплащането на
купоните за храна,
изпълнителният ди-
ректор на „Мини от-
крит въгледобив”
потвърди, че наис-
тина в момента вър-
ви предоговаряне на
оператора. „До края
на другата седмица
ще сме финализирали
договора и в края на

март ще можем да из-
платим купоните за
1 месец. След това
постепенно ще навак-
саме изоставането.
Работещите в дру-
жеството ще могат
да пазаруват вече с -
купоните си в повече
търговски магази-
ни”, увери Доган-
джийски. На въпроса-
има ли социално нап-
режение в дружес-
твото, той отгово-
ри:”Не знам кое Ви ка-
ра да ми задавате то-
зи въпрос. Ние до се-
га винаги сме разго-
варяли коректно със
синдикатите по
всички въпроси и сме
намирали разбиране
от тяхна страна при
решаването на много
проблеми. Информи-
рали сме ги за зат-
рудненията, които
изпитваме в момен-

та и сме постигнали
договореност. Пое-
тия от нас ангажи-
мент ще бъде изпъл-

Матурите  под строг контрол
Виктория СТАНКОВА

Матурите ще се
проведат под строг
контрол и тази годи-
на.Тази година мату-
рите ще бъдат прове-
дени отново при заси-
лени мерки за сигур-
ност. Във всяка клас-
на стая, в която ще
има изпити, ще бъдат
монтирани камери.
Зрелостниците тази
година са над 58 000,

нен, така че не виж-
дам причина за какво-
то и да е социално
напрежение” .

Домът на туриста „Васил Апостолов” стана на 35
Любомира ПЕЛОВА

Пернишкият Дом на туриста „Васил Апостолов” отбеляза своята
35-та годишнина.

Над 100 присъстващи имаха възможността да видят награди, пла-
кети, грамоти и ордени, които членовете на Дома са получили за
своя специален принос за развитието на туристическия отрасъл.

Областният управител Ирена Соколова, която бе официален гост
на събитието, изказа благодарности и поздрави празнуващите дей-
ци. Заедно с туристите празнуваха и заместник-кметът и главният
секретар на община Перник  Румяна Гьорева и секретарят на общин-
ската администрация Денислав Захариев.

„Работата ви дава възможност на хората да съпреживяват удо-
волствието от досега с красивата природа  и да опознават културно-
историческото богатство на държавата ни. Важно за всички нас e не
само да опазим и съхраним това, което ни е дадено от природата, но
и да покажем на света уникалността, която притежава България.
Продължавайте да бъдете будни,усмихнати и дейни, пример за мла-
дите. Нека с неуморимия си дух да осъществите още много пътува-
ния до прекрасни дестинации” каза Соколова.

В специалния празничен концерт със свои изпълнения се изяви
вокалната група „Хармония” към Дома с ръководител Искрен Вара-
динов. Съставът изпълни две авторски песни на своя ръководител –
за Перник и за патрона на дружеството Васил Апостолов.

Street Fasching - това бе темата на eже-
годния пролетен карнавал на Гимназията с
преподаване на чужди езици “Симеон Ра-
дев” в Перник. По традиция пъстрата фиес-
та се организира от DSD-паралелките в
ГПЧЕ, изучаващи немски език, припомни
преподавателят по български език и лите-
ратура Милена Исаева. Карнавалът винаги
се прави в края на зимата и приветства ид-
ващата пролет в Двореца на културата. 

Street-културата, която прави живота по-
цветен със своите многобройни проявления
и е алтернативата за оцеляване на младите
хора от цял свят в агресивната градска
среда. Това се случи с участието на атрак-
тивната хип-хоп формация Da Clique. За
участниците в събитието бe задължителен
дрескодът на ърбън модата, а имаше и мно-
го други симпатични чудатости, които орга-
низаторите бяха запазили в тайна.

Както всяка година по това време с без-
брой усмивки и истинска еуфория младе-
жите от Езиковата гимназия в Перник по-
казват един алтернативен и мултикултурен
начин на забавление, а също и прогонват
всичко лошо, натрупало се през зимните
месеци и изпълняват с позитивизъм нас-
тъпващата пролет. 

Пернишките работници
сред най-често

боледуващити у нас 
Зоя ИВАНОВА 

В Кюстендил и Перник живеят най-болна-
вите работници, показват данни на Нацио-
налния осигурителен институт (НОИ) за ми-
налата година. Според статистиката през
2014 г. в Кюстендил са били болни близо
13 на 100 осигурени лица. Реално там зара-
ди временна нетрудоспособност от работа
са отсъствали 34 450 служители. В града на
миньорите влошеното здраве е попречило
на над 27 700 души да изпълняват служеб-
ните си задължения. Съотнесено към броя
осигурени лица обаче това означава, че
коефициентът на честота на заболеваемост
е 10,4 на 100 души, внасящи социални оси-
гуровки, става ясно от публикация в Мони-
тор.За София този коефициент е 10,2, но от
НОИ уточняват, че реално той е по-голям. В
столицата през миналата година времен-
но нетрудоспособни са били над 481 000
служители.Най-рядко боледуват работни-
ците в Добрич, Шумен и Силистра. Там чес-
тотата на боледуващи е под средното ниво
за страната.  От НОИ отчитат ръст на изда-
дените болнични листове през миналата го-
дина спрямо 2013 г. с над 77 000. 

от страница 1

които ще се явят на
матурата през май.
Този път обаче всяко
нещо, което правят
по време на изпита,
ще бъде във фокуса
на камерите за наблю-
дение, които и в мо-
мента ги има в много
класни стаи.

В момента камери-
те, поставени в клас-
ните стаи в страна-
та, са над 4500. Така

не навсякъде има из-
питни зали, които са
под наблюдение.

Сега записът се па-
зи от до 2 месеца. От
Министерството на
образованието искат
обаче записите от ма-
турите да се пазят
до 1 година. И все пак
най-сигурното оръ-
жие срещу преписва-
нето си остава квес-
торът.
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Това е категоричното желание на депутата д-р Валентин Павлов

Зоя ИВАНОВА
Народният пред-

ставител от Рефор-
маторския блок д-р
Валентин Павлов и
Директорът на
ЦСМП-Перник д-р Ва-
лери Симеонов посе-
тиха филиала на спеш-
ния център в гр.Радо-
мир. Посещението е
част от обиколката
на народния предста-
вител в спешните
центрове от област
Перник, за да се запоз-
нае с проблемите на
работещите там ме-
дицински екипи. Поло-
жението, което два-
мата доктори завари-
ха в Радомирския фи-
лиал, трудно може да
се опише с думи. Лип-
сата на необходима
апаратура, спешната
нужда от ремонт на
козирката, естакада-
та, коридора и поме-
щенията са само една
малка част от усло-
вията, в които екипи-
те трябва ежедневно
да работят. Отдаде-
ни под наем кабинети
в коридора на спеш-
ния център внасят
допълнително неу-
добство и на работе-
щи, и на пациенти. Д-р
Павлов и д-р Симео-
нов представиха всич-
ки проблеми на спеш-
ния филиал пред кме-
та на община Радомир
Пламен Алексиев. Г-н
Алексиев се ангажира
общината да израбо-
ти и монтира в най-
скоро време козирка-
та на входа на филиа-
ла, разпореди незабав-
на проверка за срока
на договорите на от-
дадените под наем ка-
бинети в коридора на
спешния център.
„Радвам се, че успява-
ме да работим с д-р
Симеонов и кметове-
те от общините в
Пернишка област по
този начин: поставен
проблем-решен проб-

Жените от ГЕРБ отчетоха дейността си 
Зоя ИВАНОВА 

Отчетно –изборно събрание проведе женската струк-
тура на ЖГЕРБ-Перник. На него присъстваха председа-
телят на ЖГЕРБ Ирена Соколова и народният предста-
вител д-р Вяра Церовска. Гости на събранието бяха об-
ластният организационен секретар на ГЕРБ-Перник
Владислав Караилиев и областният координатор на
МГЕРБ-Перник Денислав Захариев.  По време на фору-
ма беше направен пълен отчет на дейността на органи-
зацията през последните седем години.  „ От създава-
нето си до днес женската организация на ГЕРБ-Перник
е реализирала десетки инициативи. Всички вложихме
много труд и желание, за да превърнем тази организа-
ция в работеща структура, която играе важна роля за
цялостното развитие на партията “, каза областния
координатор на ЖГЕРБ –Перник Милена Миланова. Тя
благодари на дамите за огромната работа, която са
свършили през годините. „Всички ние отстояваме 
принципите и каузите, за които работи ПП ГЕРБ. Нашата
организация работи и говори по различни социално
значими теми. Вие сте иновативни и дръзки водачи и
си пожелавам заедно да продължим да работим по съ-
щи начин, както и до сега“, подчерта Ирена Соколова.
Народният представител от ГЕРБ д-р Вяра Церовска
заяви, че се гордее с женската организация в Перник.
„ Дамите от ЖГЕРБ-Перник са мои приятели, защото
сме обединени от идеите на ГЕРБ.  Благодаря, че сме
заедно и се радвам, че имаме енергията и силата да
продължим напред“, изтъкна тя. По време на събра-
нието бяха направени и номинации за ново областно
ръководство на ЖГЕРБ-Перник.

55 свободни места
предлага Бюрото по
труда тази седмица

Силвия ГРИГОРОВА 
  55 свободните работни места предлага

на безработните Дирекция „Бюро по труда”
–Перник тази седмица. В последните три
седмици наблюдавахме непрекъснато уве-
личаване на броя на свободните места. Та-
зи седмица техният брой е намален с 54.
Въпреки това, в сравнение със същия пе-
риод на миналата година, предлаганите се-
га свободни места са повече.   Миналата
седмица на трудовата борса на безработни-
те висшисти се предлагаха 15 свободни ра-
ботни места. През тази седмица техният
брой е 7. Бюрото по труда трета седмица
търси 5 лекари, но за съжаление интерес
към обявените свободни места за сега не
се очертава, което буди безпокойство.  Бю-
рото предлага 9 свободни места за шивач-
ки с опит поне 1 месец или завършен курс
на обучение и 3 места за шивачи на лица с
трайни увреждания. 

  Освен това, Бюрото по труда предлага
работа на: 1 шивач за работа в Словакия с
опит, 1 шофьор на тежкотоварен автомобил
за международни превози с категория Д и
Е и поне 3 години опит, 1 шофьор с катего-
рия С и Е,  8 кредитни  консултанти на граж-
дански договор, 1 автокранист, 1 локомоти-
вен машинист с правоспособност,  1 стюар-
деса с отличен английски език, 1 работник
на автомивка, 1 специалист по събиране на
вземания на граждански договор, 2 еле-
ктротехници,  4 механошлосери- лица с
трайни увреждания, 1 заварчик,  1 ръково-
дител-транспорт с поне пет години опит, 1
шофьор на тежкотоварен автомобил, 1 шо-
фьор на автобус, 1 застрахователен консул-
тант на граждански договор, може и с вис-
ше образование,  1 продавач-консултант за
промишлени стоки, 1 продавач-консултант
на хранителни стоки, 1 кредитен консултант
на граждански договор, 1 арматурист в ар-
матурен двор, 1 огняр, 1 минен инженер, 1
минен шлосер, 1 минен електротехник,1 1
съдебен секретар,1 1 учител по английски
език и 2 лаборанти.

След  като три седмици свободните места
на трудовата борса се увеличаваха значи-
телно, тази  седмица те намаляха почти на-
половина в сравнение с предходната. Това
означава, че на тези места вече работят хо-
ра, което е добра новина. Най-големи шан-
сове да си намерят работа имат  безработ-
ните със средно образование, на които Бю-
рото по труда предлага 48 места. По-малки
са шансовете за работа на безработните
висшисти. Въпреки това, все още сме в на-
чалото на март и не е започнал активния
строителен и туристически сезон.

Областният управител откри
изложба, посветена на Париж

Любомира ПЕЛОВА
Областният управител НА Перник откри поредната са-

мостоятелна изложба на художника Валентин Топалов,
посветена на Париж.

Експозицията от около 20 маслени творби, създадени
по време на престоя на художника в града на изкуство-
то “Сите дез арт” в Париж миналата година, е разполо-
жена в галерия „Кракра“. Картините изразяват личните
впечатления на автора от досега му с града на изкус-
твото и любовта.

„Темата на днешната изложба съдържа в себе си лю-
бимия градски пейзаж на много хора. Харесвам този
художник, харесвам начина му на изразяване и начина,
по който той е почувствал Париж. Докоснал се веднъж
до магията, сърцето на Валентин Топалов остава плене-
но за цял живот и творбите му пресъздават точно това
усещане, което атмосферата на града е оставила в него.
Невероятният подбор на цветовата гама създават усе-
щането за пространственост и посетителите на изложба-
та могат да почувстват духа на града по незабравим на-
чин” поздрави автора на картините Ирена Соколова.

През октомври миналата година изложбата е била
представена в галерия “Париж” в София. Сега да се
насладят на творбите имат възможност и любителите на
изобразителното изкуство в Перник.

лем, защото това е
изключително важно
за хората, тъй като
ще доведе до повиша-
ване качеството на
здравното обслужва-
не, което те получа-
ват”- коментира д-р
Павлов.

Втора манипула-
ционна ще бъда изгра-
дена  в спешния цен-
тър в Трън – това
пък обеща народният
представител д-р Ва-
лентин Павлов по вре-
ме на посещението си
във филиала на спеш-
ния център в Трън
преди ден. С него от-
ново беше директо-
рът на ЦСМП Перник
д-р Валери Симеонов-
Въпреки тежките ме-
теорологични усло-
вия, предизвикани от
обилния снеговалеж,
д-р Павлов и д-р Си-
меонов посетиха
спешния център и се
запознаха с проблеми-
те там. Липсата на
естакада пред самия
филиал бе първото,
което направи впе-
чатление на двамата
доктори, а влизайки в
сградата, усетиха
студа в манипула-
ционната, което пре-
чи на нормалната ра-
бота на екипите и во-
ди до дискомфорт на
пациенти и персонал.
Запушените тръби и
невъзможността да
се осигури постоянен
приток на топла вода
също затруднява ра-
ботата на дежурните
в центъра. Д-р Шиш-
кова от спешния цен-
тър запозна д-р Пав-
лов с нуждата от обо-
рудване на втора ма-
нипулационна, поме-
щение за която е пре-
доставено, но не е ре-
монтирано, за да за-
почне да функциони-
ра. Д-р Павлов и д-р
Симеонов се срещнаха
с кмета на община
Трън г-жа Станислава

Алексиева и постави-
ха пред нея пробле-
мите на спешния
филиал. Г-жа Але-
ксиева се ангажира
да отпусне средс-
тва за ремонт на
помещението за
втора манипула-
ционна, която да за-
работи още през
пролетта. „Нали-
чието на второ по-
мещение за извършва-
не на манипулации на
пациентите ще пови-
ши качеството и
бързината на здрав-
ното обслужване на
жителите на община
Трън, ще създаде по-
вече удобство и ще
намали времето за из-
чакване на спешните
случаи”-коментира д-
р Павлов след посеще-
нието.
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Това според Георги Първанов от гледна точка на преяждането с власт

ПОКЛОН ПРЕД КРЪСТНАТА СВЕТИНЯ

Зоя ИВАНОВА
Р е ф о р м а т о р -

ският блок е ново-
то ДПС. Те прея-
ждат с власт.

С тези думи лиде-
рът на АБВ Георги
Първанов нападна
РБ по време на ин-
тервю за bTV тази
сутрин и заяви, че
АБВ може да “п-
реосмисли” уча-
стието си във
властта именно за-
ради РБ.

“Вижте какво
прави Реформатор-
ски блок, това е ед-
на от причините
да бъдем доста ре-
зервирани скептич-

ни към бъдещето
на коалицията. В
моите очи Рефор-
маторския блок е
новото ДПС – от
гледна точка на
преяждането с
власт. Навсякъде,
където се отвори
местенце в служби-
те кандидатът е
на реформатори-
те. Това идва пре-
калено”, смята ли-
дерът на АБВ.Поз-
воляват им го ми-
нистър-председа-
телят и ГЕРБ, вър-
ху техния гръб се
разхождат Рефор-
маторите”, заяви
Първанов, който

коментира рокада-
та на върха в МВР
с думите, че от
поведението на
премиера личи
някаква зависи-
м о с т . П ъ р в а н о в
продължи с напад-
ките към РБ с ду-
мите, че името им
“реформаторски”
много напомняло
името, използвано
за управлението на
Иван Костов - ре-
форматорско мно-
зинство. “Същия
етикет, изпразнен
от съдържание”,
каза Първанов.По
повод репликата
на лидера на ДСБ

Радан Кънев “падна
ми голямо гайле от
душата”, казана
след като Първа-
нов обяви, че пода-
ва оставка от ръ-
ководния пост в
АБВ, Първанов зая-
ви:”Вие мислите,
че има някакви гай-
лета? Той е безгри-
жен човек... Гледам
снизходително на
такива изказвания.
Всеки има право на
своя политически
пубертет.

“Когато ние ини-
циирахме Комисия-
та по проверките
на злоупотребите
в енергетика – на-
ша предизборна
идея, развихме, вка-
рахме я и наложих-
ме приемането й в
парламента. Какъв
беше отговорът
на ГЕРБ? Вместо ръ-
ководството да
бъде на партията
инициатор – АБВ,
ръководството на
комисията се пода-
ри на Валери Симео-
нов. Това е знак”,
коментира още
Първанов.Той об-
ясни, че съмнения-
та му в успеха на
кабинета се дъл-
жат на начина на
взимане на решения

Заплахата на инакомислещите
Уважаеми граждани и приятели, Сдружение „Национален център за човешки права и обществени реформи Анна

Политковская” е публична институция, която чрез изразяване на своето мнение и определена позиция, се стреми
да повлияе на обществеността, за изграждане на взаимоотношения на зачитане на човешкото достойнство и неп-
рикосновеност на личността, правото на живот на всеки гражданин съобразно с Хартата за човешки права и Кон-
ституцията на РБ.,. В тази връзка не можем да скрием възмущението от извършеното поредното зловещо убий-
ство на руския опозиционер Борис Немцов, извършено в центъра на Москва. Демократичния Свят бе потресен от
това събитие, което много прилича на това, на - правозащитника Анна Политковская, която е нашия патрон. Борис
Немцов който бе един от последните, които имаха силата и вярата да се борят срещу разграждане на Съветския
модел, и за изграждане на свободна, демократична и силна Русия, бе показно наказан. Това е поредното доказа-
телство на една нормална практика на подобни режими, които всяка критика наказват със смърт, всявайки ужас и
налагане на страх на инакомислещите. Най- фрапантното е това че, подобен вандализъм се случват в страна, която
има претенцията да принадлежи към световната демократична общност.

Понякога да изкажеш това което мислиш, може да нарани отсрещната страна, - но важното е да знаем че, когато
говориш истината за случващото се в страната, рано или късно то ще бъде прието, - доколкото лъжата е вид преда-
телство, което действа разрушително на човешките взаимоотношения! Ще си позволя да цитирам преподавател-
ката по международни отношения Нина Хрушчова внучката на Никита Хрушчов която казва: - ако едно управле-
ние е демократично, би трябвало да защити най - големите си критици! Едва ли ще разберем Кои? са истинските
поръчители на знаковите убийствата на правозащитниците от Руския Северен Кавказ „неприятелите” на Владимир
Путин, - Анна Политковская, Наталия Естемирова, адвокат Станислав Маркелов, Борис Березовски, Александър
Лебед, Александър Литвиненко, и др.

Чрез тези знакови „случайни” убийства, се извършва екзекуция на Съвест, - когато умират хора за правото да
говорят истината, когато се убиват хора, които започват да разкриват онова което федералните служби не искат да
разкрият показва че, обществото и държавата са болни!

На края можем да направим следните важни изводи, които с пълна сила важат и за по — малката сестра Бълга-
рия,

вие можете да убиете вашите опоненти, но няма да можете да се справите с проблемите на обществото - иконо-
мически, социални, политически. Не зависимо на кого ще припишете социалните протести, социалната политика е
скъпа, и се прави с пари, които обаче първо трябва да бъдат изкарани, закриването на болници в Москва, уволне-
нието на 7000 медици, едва ли е работа на Алан Дълес.

Това че, голяма част от обществото отказва да живее на санитарния минимум -да съществува, да иска достоен
труд заплата и достоен живот, с право задава въпроса: - до кога така? Условията диктуват на обществото да се из-
прави срещу безпределната лакомия на олигархичните вихрушки! Тези душици са иззели функциите на Бог, и в
стремежа си към паричните култове и недосегаемост, изживяват себе си като господари на вселената!

Стопанската история на света, а не политическата, доказват че без свободна мисъл и свободна инициатива няма
повишение на благосъстоянието. Иска ми се да завърша с една мисъл на писателя Георги Марков който също е
жертва на режима, той отправя едно послание към управниците в своите задочни репортажи, - стремежът към
власт на всяка цена, е белег за посредственост на душата!

Стоян Стоянов
Сдружение „Национален център за човешки права и обществени реформи „Анна Политковская”

- еднолично и хао-
тично”Най-важно-
то е, че имаме це-
ли сектори, които
се намират в едно
тежко състояние.
Ако опозицията
поиска вот на не-
доверие в сферата
на енергетиката
н а п р и м е р ,   т о й
няма да бъде ли-
шен от основа-
ние”, посочи Пър-
ванов.

Първанов осъди
и реториката на
председателя на
П а т р и о т и ч н и я
фронт Валери Си-
м е о н о в с л е д   в ч е -
рашната му реч,
която ядоса ДПС.

“Това е най-гроз-
ният, най-агресив-
ният език, упо-
требяван от пар-
л а м е н т а р н а т а
трибуна. Дори Во-
лен Сидеров е по-
сдържан по отно-
шение на вътреш-
ноетническия диа-
лог”, коментира
Георги Първанов.
„Ако премиерът
иска да усмири
своите партньори
– реформатори и
п а т р и о т а р и ,
трябва да покаже
характер”, препо-
ръча той.

ПОЩА “СЪПЕРНИК”

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА

“На Твоя Кръст се покланяме, Владико, и
Твоето Възкресение славим.”

Песен за празника
Третата неделя на Великия пост е Кръсто-

поклонна и е посветена на животворящия
Кръст. В средата на великопостния подвиг,
Църквата издига св. Кръст, за да ни укрепи
благодатно. 

Във времето преди Христос, в римските
провинции, кръстът е бил унизителен сим-
вол и средство за мъчение - на него са раз-
пъвали разбойници.

Със Своята кръв, Спасителят освещава
Кръста, за да бъде оръдие на Победата над
злото - съвършеното оръжие, което не по-
губва, но спасява.

Кръстната Светиня съпътства целия живот
на християнина - от свещения купел до пос-
ледното съзнателно движение. За човека
няма друго знамение, по-почитано и съкро-
вено... “Не бих Те търсил, ако не бих Те на-
мерил”, възкликва Блез Паскал, коленичил
в подножието на Голгота.

Човешкото спасение започва от едно
дърво в Райската градина, от което произ-
хожда грехът и смъртта, и завършва с Кръс-
тното дърво - за светост и безсмъртие.

Спасителният Кръст ни освещава... Хрис-
тиянският живот е познание на Кръста, за
да бъдем способни като св. ап. Павел, да
кажем накрая: “вече не аз живея, а Хрис-
тос живее в мене.”

Радослав Йовчев 

Одобрени са допустими за
подпомагане площи

Силвия ГРИГОРОВА
 След одобрение от министъра на земе-

делието на окончателния специализиран
слой „Площи, допустими за подпомага-
не” за Кампания 2014 и окончателния
специализиран слой „Постоянно затре-
вени площи”, данните са предоставени
на Разплащателна агенция. Те ще бъдат
заредени в Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК) за
обезпечаване на приема на заявления
за подпомагане през 2015 година.

На базата на актуализираните допусти-
ми за подпомагане площи ще бъдат из-
вършени и задължителните кръстосани
проверки на подадените през кампания
2014 заявления за подпомагане, съглас-
но Закона за подпомагане на земедел-
ските производители. Предстои да се из-
върши окончателна оторизация и плаща-
ния на площ за 2014 година.

 При необходимост, Разплащателна
агенция ще извърши корекции в напра-
вените до момента плащания по схемите
и мерките за подпомагане на площ. Ще
се изплатят допълнителни субсидии на
земеделските стопани, при които първо-
начално е изплатена по-малка сума, а за
земеделски стопани, при които се уста-
нови, че е изплатена по-голяма сума ще
се предприемат стъпки за нейното въз-
становяване.  



Рекламно  приложение

Петък, 13 март 2015 г., брой 48 /5655/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imoti.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ет. 4 - 27 000 евро
4. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
5. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
6. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 4, преходен, ТЕЦ - 51 500 лв.
9. Тристаен, Център, 92 кв.м, ТЕЦ, тх. - 49 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
11. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
12. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
13.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
14. Къщи и апартаменти в Делта Хил
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
16. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
17. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 25 000 лв.
18. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
19. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
20. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
21. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
23. Парцел, Тева, 345 кв.м - 21 000 лв.
24. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
28. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
30. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
31. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
32. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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, Центъра, ет. 2, т/гредоред, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 36 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
5. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.
7. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
9. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
10. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя- 45 000 лв.
11. Тристаен, кв. Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, тераси - 36 000 лв.
12. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
13. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
14. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 32 000 лв.
15. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.
16. Къща, Каменина, близкак, РЗП7 100 кв.м, гараж - 28 000 лв.
17. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
18. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
19. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
20. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.
21. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, кв. Проучване, ет. 2, ТЕЦ, обзаведена - 180 лв.
2. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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/
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 59 000 евро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
16. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
17. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
18. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
Земеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дка

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

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

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. Гарсониера, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. 16 900 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
4. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
8. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
9. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
11. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. 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.

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Две къщи, до Детска
градина, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
2. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс,
с 7  магазина - 16 000 евро
3. Магазин, Бл. Гебрев,
52 кв.м - 40 000 евро
4. Парцел, Изток, 16 дка,
възл. място - 1 400 000 евро

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Апартамент, Изток, ет. 2, 68 кв.м., ново стр. - 22 800 евро 
2. Гарсониера, ул От.Паисии, ет:7(8), ТЕЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх, пл, зад х-л Струма, тер. - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Р. Център, без ТЕЦ - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Проучване, ет:7, юг, ТЕЦ - 20 800 лв.
6. Гарсониери, Ид. ц., ет. 4, ет. 6 - 29 000 лв.,33 000 лв.
7. Гарсониера, Пашов, тер., преустр, ет:7(8) - 23 000 лв.
8. Гарсониери, Тева, ет. 5, ет. 3 - 19 000 лв.,16 900 лв.
9. Гарсониери, Мошино, ет. 2, ет. 8 - 21 000 лв.,18 900 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.
11. Двустаен, Център, ет. 3, без ТЕЦ , 2 тер. - 35 000 лв.
12. Двустайни, ул. Струма, ет. 2, ет. 5 - 43 000 лв.,39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, тх. , пл., ет. 2, много добър - 32 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, 2 тер., ет. 7(8), раб.асансьор - 29 700 лв.
15. Двустаен, Пашов, срещу”ПЕНИ”
ЕПК, ет. 4, ремонтиран - 36 000 лв.
16. Двустайни, Мошино, ет. 4, ет. 1 - 29 700 лв.,27 000 лв.
17. Двустайни, Мошино, ет. 3, ет. 6,
преустроен в Тристаен, ремотиран - 37 000 лв.
18. Двустайни, Изток, ет. 4, ет. 6, ремонтиран - 38 000 лв.,16 500 евро
19. Двустайни, Тева, ет. 5, ет. 6, тер, раб.асансьор, ет. 3 - 28 800 лв.
20. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 4, 3 тер - 30 800 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 6, непреход., ТЕЦ - 36 000 лв.
22. Тристаен, Р.Ц, ул. Кракра, ет. 5,ПВЦ,105 кв.м. - 45 000лв.
23. Тристаен, Тв. ливади, партер, за търг.цел,
с радрешителни - 27 000 евро
24. Тристаен, Пашов, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ - 24 000 лв.
25. Тристаен, ул. Струма, ет. 6 - 48 500 лв.
26. Тристаен, Изток, 94 кв.м., ет. 6, ТЕЦ - 35 000 лв.
27. Тристаен, ул. От. Паисии, ет. 7, 3 тер - 38 000 лв.

Съдействие за жилищни кредити

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

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

ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 
28. Къща, с. Дивотино, Център, дв. 1 200 кв.м. - 30 000 лв.
29. Къща, Клепало, мазе и етаж, дв. 300 кв.м. - 35 000 лв.
30. УПИ, кв. Даскалово, 530 кв.м., ток, вода, равен - 24 000 лв.
31. УПИ, гр. Брезник, 1 дка., ток, вода - 21 000 лв.
32. Къща, Долни Раковец, 2 ет., 2 дка. - 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Център, ет. 3,ет. 4 - 170 лв., 250 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. - 170 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обз. - 200 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
6. Гарсониера, Тева, ч.обзавед. - 180 лв.
7. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
8. Офис, Център - 120 лв.

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



Имоти, реклами 7Съперник 13 март 2015 г.

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 34 000 лв.; 28 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 3, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.; 16 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 400 лв.
5. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
6. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 21 500 лв.; 27 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35 000 лв.
9. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
10. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
12. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
14. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 39 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таваня 110 кв.м - 41 000 лв.
16. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 46 000 лв.
17. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
18. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
19. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 360 кв.м. - 35 000 лв.
20. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 лв.
21. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
22. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
23. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
24. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
25. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 2/6/, нов, луксозно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 53 500 евро
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.
5. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК, 78 кв.м - 31 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 4/6/, 2 тер., подобрения, ПВЦ - 32 500 лв.
7. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
9. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
10. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
11. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
12. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
13. Клепало, Изток, Църква, около Профилакториума

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Боксониера, Пашов, нов блок, ет. 5, нап. обзаведена - 120 евро
2. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.
3. Голяма Гарсониера, Пашов, нов блок, луксозно обзавеждане - 300 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 4/6/, ТЕЦ, напълно обзаведен - 280 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, ремонтиран - 2530 лв.
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 300 лв.; 400 лв.
7. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

ТЕЦ - 21 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 43 500 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 39 000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

път - по договаряне

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

 ПРОДАВА: Двустаен в "Тв.
ливади", ет. 3, тухла/плоча, ТЕЦ, 2

тераси - 32 000 лв.

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

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

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Тева, ет.

4, ТЕЦ, ПВЦ - 29 900лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

КОРЕКЦИИ
ПОДАВАЙТЕ

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

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

Цех за хляб и закуски търси работници с опит -
тел. - 0886/462 012

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

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

Автоцентър набира барманки за нощна смяна -
0894/650731

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавам панелни радиатори за парно, чисто

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4, ЕПК,
преустр. в Тристаен, усвоена тер., с алум. догра-
ма, теракот, с обзавеждане, 19 900 евро /без пос-
редник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

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

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

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

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

Мъж търси работа - гледане на животни: крави,

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

други

нови опаковани, различни размери - изгодно
- тел. 0898/ 959 523

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавам газов пистолет Зорани с

фактура и разрешително - 60 лв., бутил-

ка за газ - 40 лв. - тел. 0878/223 831

Пламен

Продавам  автогазова уредба,

инжекцион с бутилка - 250 лв.;

автогазова уредба пълен инжекцион с

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

593; 0879/403 317

Продавам  нови китеници 100

процента вълна размери 270/220 см, 2

броя по договаряне - тел. 0876/189 358

Продавам  казан за ракия, хилти,

водни помпи, вибратор за бетон,

циркуляр за дърва, шмиргел,

електромотори - тел. 0889/318 305

Продавам  чисто нов таблет Айпад

Еър - тел. 0888/132 731 Аделина

Продавам  5 млади заплодени овце и

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

Продавам 2 секции х 15 лв.; 1 антре

- 15 лв.; Диван + 2 фотьола + 1

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

4 стола плюшени - 9лв. / бр. - тел.

0895/657 653

Агенцияу за запознаства “Намерима” -

запознаства с цел приятелство, любов,

брак. Перник, площад Кракра 2 ОББ,

офис 507 - тел. 0898/562 213

40 годишен материално осигурен самостояте-

лен търси своятата половинка - тел. 0877/107

878

ЛИЧНИ

КУПУВА

СКЛАД ЗА МЕТАЛИ

ТЪРСИ ОБЩ

РАБОТНИК ДО 45 Г.

С “С” КАТ. И ПАЗАЧ

 - ТЕЛ. 0888/ 309 747

Дава под наем

магазин 52 кв.м,

кв. Изток, ул.

Бл. Гебрев, изгодно

тел. - 0892/488 496

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.
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Пребиха млада жена за 20 лв., пуснаха крадците срещу 400 лв.
25-годишна млада майка е била жестоко пребита заради 20 лв. Крадците са пуснати от ареста

срещу общо 400 лв. Единият е известен на полицията.
Инцидентът е станал на осми срещу девети март на ул. "Македония" в центъра на Самоков,

съобщи Нова телевизия. Биляна Иванова и приятелката й Станислава (29 г.) празнували в
дискотеката и си тръгнали към 4.30 ч. Докато чакали такси, ги заговорили две момчета с
качулки.„Попитаха дали сме празнували осми март, казах, че чакаме мъжа ми да ни вземе,
след което се огледаха и си казаха „Да ги нападаме ли?”, тръгнахме да бягаме, но те ни
хванаха”, разказва Станислава. Тя започва да крещи, но крадците нападат Биляна. „Борехме
се на улицата, още не бях паднала. След това вече си спомням, че вече паднах на колене.
Усетих силен ритник в главата и от удара паднах на земята, вече по корем. Следващият момент,
който си спомням, е, че вече и двамата ме ритаха в главата”, разказва тя. В чантата си тя имала
не повече от 20 лева, козметика и лични документи.„Не си обяснявам, защо не си пуснах
чантата. Може би, ако я бях дала по-лесно и по-бързо, нямаше такава жестокост да проявят.
Може би сега щях да изглеждам по-добре”, допълва момичето.Докато бият приятелката й,
Станислава се обажда на полицията и на Спешна помощ. Нападателите са заловени на следва-
щия ден - Калоян Стоянов-Шахтата, на 20 г., и Кристиян М., на 18 г., и двамата от Самоков, от
ромски произход, пише в."Вяра". Пред полицаите обяснили, че били пияни. Поискали пари от
момичетата, но след като не им дали, решили да набият едното. „Единият е взел десет лева,
другият - пет. Чантата я бяха изхвърлили в реката. Едното лице е известно на МВР, другото не.
И двамата не са осъждани”, казва началникът на РУП-Самоков Иво Трайков. Срещу тях е
образувано бързо производство под наблюдението на Районна прокуратура – Самоков. Зато-
ва, че са с чисто досие, двамата са на свобода след 24 часа в ареста и парична гаранция от по
200 лв. „Не съм и расистка, но просто не знам какво да кажа. Надявам се да не го правят повече
това, защото са млади хора”, каза Биляна пред bTV. „Благодаря на РУП – Самоков за бързо
извършените следствени действия по откриването и задържането на двамата, които ме преби-
ха. Искрени благодарности за търпението и съпричастността на разследващите полицаи. Отзо-
ваха се всички, дори и служителите в отпуск. Това ми дава надежда, че България има бъдеще,
че детето ми би могло да живее тук. Благодаря на всички, които ме подкрепиха във фейсбук, и
се надявам никой друг да не преживее ужаса, който преживях аз”, споделя тя.

Скандални твърдения на
полицая, прегазил бебе

Бургаският окръжен съд отло-
жи делото срещу бившия грани-
чен полицай Костадин Стоянов,
който прегази бебе в Крушевец.
Показанията на Стоянов пък
взривиха залата.

Причината за отлагането е
неявяване на две вещи лица,
изготвили общо три съдебни ек-
спертизи, и искане на адвоката
на обвиняемия - Благой Поте-
ров, да бъдат разпитани експер-
тите, съобщиха "Фокус" и
"Флагман". Следващото засе-
дание ще е на 27 март.

На 11 септември м.г. 36-го-
дишният граничен полицай се
качи с личния си автомобил на
тротоара в бургаското село Кру-
шевец и премаза бебешката ко-

личка, в която беше 11-месечното момиченце. Красимира загина на място.
Днес Костадин Стоянов говори за първи път пред съда, а показанията му

"взривиха" съдебната зала.
„Съжалявам много за случилото се. Когато слязох от колата, почнах да търся

детето, защото майката крещеше, че съм го убил. Не го видях. Когато го из-
мъкнаха изпод колата, аз започнах да му правя сърдечен масаж и изкуствено
дишане, но някой ме дръпна и удари. Детето още имаше признаци на живот“,
обяви подсъдимият.

Думите на Стоянов разплакаха родителите на загиналата Красимира - Нонка
Борисова и Красимир Кънев, и разяриха присъстващите в залата, тъй като
версията му категорично се разминава с показанията на всички останали сви-
детели.

Нито един от вече разпитаните пред магистратите не бе дори намекнал за
оказана помощ от страна на Костадин Стоянов. Напротив – според показания-
та им той през цялото време бил на отсрещния тротоар, водил разговори по
телефона и изпил голямо количество кисело мляко, защото е шофирал след
употреба на алкохол.

Стоянов обаче заяви пред Окръжния съд, че не е пил мляко на мястото на
инцидента и не е виждал никой да пие. Призна обаче, че в нощта преди катас-
трофата е употребил алкохол. По думите му - не повече от половин бутилка
вино.

Според съдебната експертиза реакциите на вече бившия граничен полицай
са били забавени, тъй като е употребил алкохол и е пушил канабис.

Съдебният лекар Косьо Янков, който бе изслушан от магистратите, обясни,
че 11-месечната Красимира е загинала на място. По думите на д-р Янков бебе-
то е било с тежка черепно-мозъчна и гръбначна травма, множество счупени
ребра и увредени вътрешни органи вследствие на силния удар.

Присъдата, която може да получи Костадин Стоянов, е от 5 до 15 години
затвор.

Пред журналисти след заседанието бащата на бебето заяви: "Няма как да
оправдая Костадин Стоянов при това, което ни причини. Какво ще ми помогнат
неговите съжаления или извинения?".

Красимир Кънев бе категоричен, че подсъдимият не е помагал на детето му
с изкуствено дишане и сърдечен масаж.

„Детето е извадено от човек, който е преминавал по пътя и установил, че то
няма никаква сърдечна дейност. Така че не може да се оказва помощ на чо-
век, който няма индикации на живот”, промълви бащата.

Четирима министри се отчетоха
в НС за снежното бедствие

Вицепремиерът
Меглена Кунева и
министрите Лиляна
П а в л о в а ,
Теменужка Петкова
и Ивелина Василева
бяха изслушани в
НС заради снежното
б е д с т в и е ,
блокирало страната.

Изслушването се
проведе по искане
на "БСП лява
България" и на ДПС,
като енергийният
м и н и с т ъ р
Теменужка Петкова
даде отчет пред
депутатите ден по
ден от началото на
снеговалежа - 7
март, съобщи БТА.

В първия ден от
бедствието общо без
ток са били 1179
селища или 271
хиляди абонати, а на
места преспите надхвърлиха 3 метра. Към 11 март всички абонати на ЧЕЗ вече имат
електрозахранване, докладва Петкова. Аварирала е една подстанция на ЕСО, 407
места на територията на ЕВН са без ток.

Петкова обяви, че енергийното министерство ще настоява за законова
регламентация за разширяване на просеките, през които преминават
електропроводи. Тя подчерта, че въпросът е много важен, защото в 50 на сто от
случаите при последните снеговалежи причината за повредите по електропроводите
са именно паднали върху тях дървета и не толкова тежкият сняг.

Вицепремиерът Меглена Кунева обяви, че нейната политическа оценка е, че
правителството се е справило с координацията и тя е била "наистина добра" при
изключително тежката обстановка. Според нея, това, което се е случило този март,
не се е случвало от 50 години насам. По думите на Кунева, вече няма
безстопанствени язовири, а съвсем скоро ще бъдат внесени промени в Закона

за водите, които вече са готови, но се изчаква само финансовата обосновка.
Регионалният министър Лиляна Павлова каза, че превантивно още на 6 март са

свикани екипи и е започнала подготовка за осигуряване на пътищата от
републиканската пътна мрежа. Тя обаче отбеляза, че последиците от мартенските
бури тепърва предстоят да бъдат анализирани.

"Борбата с последствията от тази природна стихия тепърва предстои. Поуките от
създалата се ситуация, тепърва ще видим какви са щетите. Убедена съм, че заедно
трябва да обединим своите усилия, какво повече можем да го направим и как",
заяви Павлова, цитирана от "Фокус".

По думите й десетки хора са работили и продължават да работят и по тази причина
не може да допусне в пленарната зала да се чуват обвинения, че държавата я
няма, не съдейства, а хората не работят. Министърът посочи, че са били мобилизирани
допълнителни сили от цялата страна, работили са общо над 950 машини.

Регионалният министър обаче предупреди, че топенето на снега допълнително
ще усложни ситуацията, като се очакват свлачища, срутища и повишаване нивата
на реките.

„Държавата е тук, държавата е на мястото си, важното е да намерим усилия как
да работим по-добре, а не просто да критикуваме. Ако отидем заедно, нещата
изглеждат различно, когато видиш тези преспи”, подчерта Лиляна Павлова.

Тя обясни, че към момента най-тежка остава обстановката в община Ардино,
където пътищата към 50 малки населени места са без проходимост. От своя страна
Теменужка Петкова изрази надежда, че до края на днешния ден
електрозахранването в подстанция "Ардино" ще бъде възстановено.

От опозицията останаха недоволни, че не е била дадена възможност за два
въпроса към всеки от четирите министри, а само на общо два.

Под крилото на Цецка Цачева бяха скрити важните отговори на ресорните
министри относно ситуацията в страната след снеговалежа, възмути се обаче Мая
Манолова от БСП, предаде БГНЕС.

"Новият зимен имидж, новото спортно яке и шалче на госпожа Павлова не можаха
да впечатлят никого", каза тя по адрес на регионалния министър.

Според Манолова отношението на министрите към бедствието е било цинично и
благодари, че случайни хора са й помогнали да си извади колата от преспите.

Меглена Кунева обаче подчерта, че вчера в Министерски съвет са приети мерки
за евентуални предстоящи наводнения във връзка с топенето на снеговете и предвид
лошата метеорологична прогноза.

В тази връзка екоминистърът Ивелина Василева посочи, че в МОСВ ежедневно
се следи състоянието на водите, а при проблем се актвира работата на 24 часовото
оперативно звено, предупреждават се и всички институции.

„Необходимо е да мислим за това какво ще се случи при пролетното снеготопене.
В момента обстановката продължава да е усложнена при Марица, Тунджа и Арда”,
заяви тя и уточни, че при р. Марица при Свиленград е обявен код оранжев, а същото
се отнася за р. Тунджа при Елхово като се очаква да се запази тенденцията за
понижение.

„Повишено внимание имаме и за водосбора на р. Арда. Предприехме спешни и
приехме пакет от действия, които трябва да бъдат предприети незабавно от
институциите”, каза още министър Василева.
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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 квадрат-
чета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е
да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от
1 до 9 не трябва да се повтарят.

Ден на добре премерената активност. Вслушвайте
се в съветите на по-възрастните и опитните, но не
изпадайте в комплексарско примирение. Увеличава
се натискът от страна на хора с по-голяма власт

над вас. Изправете се, покажете желание и воля за промяна.
Препоръчва се консултация с капацитети в интересуваща-
та ви област, но в крайна сметка окончателното решение
по спорните въпроси трябва да е ваше.

Ще получите знание и информация, която не се дава
всеки ден и на всеки. Дано я използвате добре без
ущърб за трети лица. Подхождайте добросъвестно
към всеки поставен въпрос и задача. Спазвайте

уговорки и договорености от предните дни. Добре е да
повишите личната си квалификация, да се запишете за нов курс
и да се явите на конкурси.

Ден, в който и най-мъдрият и знаещият ще разбере,
че нещо само поназнайва, а не е стигнал до основата на
нещата. Родените в първата декада ще срещат
колективен отпор както у дома, така и на работното

място. Ще се наложи да доказвате и отстоявате позиции пред
хора, които трудно ще ви разберат и оценят.

Ще се наложи да потърсите компетентно мнение по
важен личен или професионален въпрос. Търсете и
правна помощ. Не се опитвайте да се справяте сами с
положения, за които нямате необходимата квалифи-
кация. Може да платите повече, но в бъдеще ще си

спестите много по-големи разходи, нерви и неудобства. В мо-
мента на едно място играете ролята на ученика, а на друго
място се налага да наставлявате.

Хора с комплекси ще търсят вашето съдействие и
ще заплащат добре за съветите, които им давате.
Навлизате в период на лично и професионално
посвещение и просвещение. До няколко дни може да се
наложи да направите важен избор, да тръгнете в нова

посока и да преследвате нови цели. Добре е в днешния ден сами
да потърсите второ или трето мнение по болезнените за вас
въпроси.

Тежък и рисков ден за родените до 1 септември.
Може да получите подвеждаща информация, да
допуснете чуждо тяло в личната си база данни и да
злепоставите трети лица. Бъдете особено
внимателни с поверителната информация, особено

ако сте материално или политически отговорно лице.

Ден за учене, за получаване и отдаване на знания по
всички направления на живота. Някой ще получи и уроци,
които съвсем не е искал и очаквал. В трудна позиция са
хората с комплекси от детството, с липса на увереност
в себе си, в чувствата и личния си потенциал. Търсете

начин да повишите квалификацията си, запишете се за нов
информационен курс.

Ден свързан с образованието. И на сън може да
получите полезна информация. Явете се на
прослушвания и конкурси. Ще се опитват да ви
привлекат и услужат хора, които отдавна ви
харесват или напират да се включат във вашата

работа, публична изява и сфера на влияние. Бъдете внимателни
и избирателни във връзките. Търсете съмишленици.

Трудно ще отстоявате права и лична територия.
Ще си проличат комплексарите. Лъсват и някои
пропуски в знанията ви, а това ще даде повод за клюки
и интриги. Отнасяйте се внимателно с
поверителната информация. Подходете методично

към възложената работа и стигнете до корена на неща.
Претупаните набързо проекти ще ви създадат затруднения, ще
трябва да ги преправяте, да губите време и пари.

Отваряйте си очите. Съдбата ви дава знание,
информация и възможност, която може да ви извади
от кризата и осигури постоянна работа и заетост.
Търсете среща с консултанти, специалисти и хора с
високо ниво на компетентност, както и такива,
които може да платят добре за експертното ви

мнение и делови услуги. Ако сами се нуждаете от съвет, не го
търсете при лаиците.

Подходете добросъвестно и експедитивно към всичко,
което трябва да се свърши, научи и представи в готов
вид пред публика или пред някакво жури. Печелят хората,
които са в час с изискванията на момента. Пазете свои

и чужди тайни. Търсете личен контакт с хора, които биха ви освет-
лили по даден въпрос. Може да се провали едно пътуване за сметка на
друго. Побързайте да подпишете обезпечаващи ви договори.

Труден ден за родените в първата декада. Склонни
сте да вършите работа и услуги на някой, който ви при-
тиска и притеснява. Ден на комплексарите, на тези
които се оставят да бъдат подтискани и използвани.
Търсете си правата. Потърсете и мнението на специа-
листи и консултанти в нужната ви област. Всяка до-

пълнителна информация ще ви дава възможност да се защитите от
нелоялната конкуренция и от работодателите които ви бавят зап-
латата. Предстоят неприятни, но наложителни срещи и разговори.
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Êìåòúò ñå ñðåùíà ñ òàåêóîíäèñòè
Състезателите от клуб „Калоян Ладимекс” бяха приети от градоначалника

Страницата подготви Яне Анестиев

Обществен съвет ще
помага на спорта в Перник

Ръководството на община Перник предприе-
ма различни инициативи относно организация-
та на спортния живот на жителите на общината.
С цел подобряване на взаимодействието меж-
ду общинското ръководство и гражданското
общество и в частност,взаимодействието при
работата на спортните клубове,спортните орга-
низации и изявени личности в областта на
спорта община Перник инициира създаването
на Обществен съвет. Той ще има задачата за
обсъди и предложи система,чрез която да се
провежда адекватна политика в областта на
спорта на територията на общината. За начало
Общественият съвет ще трябва да се консти-
туира. За тази цел в срок до 24 март спортните
клубове и организации са поканени да нап-
равят своите предложения за членове на съве-
та. След това вече ще бъдат приети и конкретни
стъпки за осъществяване на дейността му.

Отложиха целия кръг в
Югозападната група

ПФК”Левски” започва
национално турне на да-
рителска кампания „Лев-
ски е твой” съвместно с
Тръст „Синя България” и
Националния клуб на при-
вържениците. Ще се орга-
низират двудневни съби-
тия в различни градове
от страната, съобщиха

Можем да си поканим „Левски” в Перник
официално от “Герена”.В
първия ден ще се провеж-
да дискусия и разяснения
за кампанията, срещи със
звезди на Левски от мина-
лото и обсъждане състоя-
нието и проблемите на
клуба. Привържениците
ще имат възможност да
закупят сувенири на Лев-

Кметът на Перник
инж.Иван Иванов се срещна
с момчетата и момичета-
та от клуба по таекоуон-
до „Калоян Ладимекс“, кои-
то завоюваха четири злат-
ни, седем сребърни и чети-
ри бронзови медала на със-
тезанието Slovenia Open
2015. На срещата присъс-
тва и треньорът Иво Ива-
нов, който обясни, че спе-
челването на толкова мно-
го титли е истинско пос-
тижение за отбора. „Бълга-
рия взе купата и първото
място в отборното със-

много спортни върхове“,
каза кметът Иванов. Той
допълни, че неговата амби-
ция е да помогне за това в
Перник да има условия, в
които да тренират и да се
развиват спортисти от
световна величина. „Бъде-
те все така смели, моти-
вирани и пълни с енергия.
Виждам, че получавате
удовлетворение от всич-
ко, което правите и се над-
явам този хъс и жажда за
победа никога да не ви на-
пуска“, заяви още Иван
Иванов.

тезание. При мъжете полу-
чихме приза за най-техни-
чен състезател. Защитих-
ме достойно името на Пер-
ник“, каза треньорът на
СК „Калоян Ладимекс“. Кме-
тът на Перник благодари
на младите спортисти за
това, че са донесли нова
спортна слава на града и
им пожела още много успе-
хи. „Гордея се с вас и знам,
че трудът и усилията,
които сте положили вече
дават сериозен резултат.
Вие сте победители и се
надявам да покорите още

ски от мобилния магазин,
който ще пътува за съби-
тията, както и да се сни-
мат с шампионските купи
на клуба от различни сезо-
ни. Във втория ден, ще
могат да се включат в да-
рителската кампания
„Левски е твой” в присъс-
твието на представите-

Дали ЦСКА ще легне
на „Ботев” (Пловдив),
за да прецака „Лев-
ски”, изхвърляйки го
от първата шестица?
Това е въпросът, кой-
то най-много се ко-
ментира в последни-
те дни сред фенове-
те. Така очакваният
мач е в неделя в Кома-
тево от 15.30 ча-
са.„Сините” са изпра-
вени пред угрозата за
първи път в история-
та си да завършат на
толкова ниско място
в крайното класиране
на първенството. В
най-добрия случай те
ще бъдат седми, ако
останат във втора-
та шестица. Никога
досега „Левски” не е
финиширал толкова
назад. Антирекордът
е шесто място през
1963 и 1991 година,
макар че тогава фор-
матът на „А” група е
различен.В случая съд-
бата на „сините” е из-
цяло в ръцете на веч-
ния им съперник. „Лев-
ски” едва ли има проб-
леми срещу Марек на
своя земя, а в същото
време ще трябва да
стиска палци „Ботев”
да не победи ЦСКА.
Т.е. – ще стиска палци
на „армейците”.

 Доводи ЦСКА да да-

Ще полегне ли ЦСКА в Пловдив?
 -Трета поредна за-

губа ще дойде доста
повечко за Стойчо
Младенов. Поражение
в Пловдив ще се отра-
зи още по-негативно
върху имиджа на тре-
ньора. А и не само на
него, но и на отбора
като цяло. И без това
в последните дни нап-
режението на „Армия-
та” достигна връхна-
та си точка, след ка-
то фамилия Манджу-
кови поиска оставка-
та на Стойчо след 0:2
от Локо (София) и 0:1
от Берое у дома.

 -Серията от поред-
ни победи на Стойчо
Младенов във вечно-
то дерби е едно от
нещата, които помог-
наха на треньора да
бъде още по-силно зао-
бичан от Сектор „Г”.
Не загуби ли в Плов-
див, ЦСКА ще има
шанс да увеличи ус-
пешната си серия сре-
щу „Левски”. Вярно е,
че през пролетта „си-
ните” играят по-доб-
ре, докато „армейци-
те” тръгнаха надолу,
но мечтата да биеш
отново два пъти най-
големия си съперник
ще бъде жива при ус-
пех или равенство сре-
щу „канарчетата”.

 Това са доводите

във връзка с най-горе-
щата футболна тема
в последните дни.

 Тук е мястото да
припомним, че през
миналия сезон „Лев-
ски” игра мъжки в Ло-
веч и по този начин
помогна на ЦСКА. „Си-
ните” победиха с 1:0
Литекс като гост и
съдействаха на веч-
ния си съперник да фи-
нишира не на трето-
то, а на второто
място в крайното
класиране. Тогава поз-
дравиха левскарите за
феърплея. Дали подоб-
ни поздрави с адрес
„Армията” ще видим
и сега – ще разберем в
неделя. За финал ще
добавим, че вчера фе-
нове на ЦСКА са посе-
тили тренировката
на отбора, отправяй-
ки молба към треньо-
рите „Левски” да бъде
прецакан в неделя. Съ-
щевременно пък от
Сектор „Б” се заканиха
да подготвят огромни
плакати срещу цесека-
рите, ако те играят
театър в Коматево.
„Легнат ли като прос-
титутки в Пловдив,
на всеки мач ще сканди-
раме по техен адрес
рефрена „К.рви сте!”,
заканиха се привърже-
ници на „сините”.

 

де мача на “Ботев” и
“Левски” да е във
втората шестица:

 -ЦСКА и феновете
ще имат повод да ше-
гуват привърженици-
те на “Левски” заради
участието им във
втората шестица.
Честото напомняне
къде са двата съпер-
ника ще се повтаря
цяла пролет, това със
сигурност ще бъде за-
бавление за феновете
на ЦСКА.

 -ЦСКА би трябвало
да си гарантира 6
точки от влизането
на “Ботев” Пловдив в
първата шестица.
Сред феновете се го-
вори, че ако ЦСКА да-
де мача на “Ботев”,
след това “канарчета-
та” ще върнат жеста
с 6 точки в плейофи-
те.

 -ЦСКА няма гаран-
ция, че ще победи два
пъти “Левски” в пър-
вата шестица, дока-
то с “Ботев” нещата
могат да изглеждат
далеч по-лесни.

 -В ЦСКА се съмн-
яват, че по време на
плейофите „Левски”
ще играе твърдо за
Лудогорец. И предпо-
лагат, че разградчани
ще имат 6 сигурни
точки от сблъсъците

си със „сините”. Дока-
то „Ботев” не под-
държа близки отноше-
ния с настоящите
шампиони и ще се
хвърли на живот и
смърт срещу тях.
Особено след жеста
на ЦСКА.

Доводи ЦСКА да иг-
рае честно:

 -Липсата на вечно-
то дерби напролет ще
доведе до загуби на
телевизиите и  за са-
мите клубове, защо-
то няма да има прихо-
ди от билети. Колко и
по-малко зрители да
ходят на стадиона
през последните годи-
ни, печалбата си е пе-
чалба от мач №1 в
България.

 -ЦСКА да се отдале-
чи от така мечтано-
то първо място за
сметка на това да
прецака вечния враг?
Подобно решение би
било пагубно за амби-
циите на „червени-
те”, въпреки че през
пролетта те са в кри-
за и играта им доста
куцука в сравнение с
показаното през есе-
нта.  Да жертваш
шансовете си за тит-
лата, колкото и да на-
маляха напоследък, е
равносилно на авто-
гол.

ли на клуба.Турнето започ-
ва на 23 март 2015 г. от
град Кюстендил и ще про-
дължи до 24 май 2015
г.Привържениците на
Левски от различните
градове и региони, могат
да заявяват желанието
си да бъдат включени в
програмата на турнето

на имейл office@levski.bg и-
л и
на info@sinyabulgaria.org.
Вече има покани от Сан-
дански и Панагюрище. Все
още има много свободни
дати, на които привър-
жениците на „Левски” в
Перник  могат да го по-
канят в града ни.

БФС отложи нови 8 срещи от Югоза-
падната “В” група заради лошите метео-
рологични условия. Двубоите от недел-
ния 18-ти кръг на трета дивизия бяха пре-
насрочени с решение на СТК при Зонал-
ния съвет на БФС – София.През уикенда
“Оборище” трябваше да гостува на “С-
трумска слава” в Радомир. Заради небла-
гоприятните условия за футбол вследс-
твие на падналия сняг, бе решено срещи-
те от 18-ти кръг да се проведат на 1 април
(сряда) от 16:00 ч. В понеделник от БФС
преместиха и мачовете от 17-ти кръг, кои-
то бяха двукратно отлагани. Според ре-
довната програма двубоите трябваше да
се състоят на 8 март, но заради влошени-
те условия бяха изместени за 11 март,
разкри http://www.nostop.bg. Поради неп-
ригодност на терените, от СТК на БФС
“заковаха” нова дата – 18 март (сряда) от
15:00 ч. Тогава “Оборище” трябва да
приеме “Миньор” (Перник) в мегадербито
на кръга, което ще се излъчва пряко по
Канал 3. 

И ученическото първенство
пострада от снега

Ученическото първенство по лека атле-
тика се отлага за по-добри дни – съобщи
спортният експерт в общината Десислава
Стойова. Снежната обстановка навън не
позволява провеждането на нормални
състезания.Общинско първенство по хан-
дбал пък и така не се състоя, въпреки го-
товността на организаторите да го прове-
дат. Причината е,че в зала  „Борис Гюде-
ров” във възрастова група 5-7 клас моми-
чета и момчета се явиха само състезатели-
те от 10-то ОУ „Алеко Константинов” и се
класираха служебно за областния етап на
ученическите състезания.
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Позволяват се да плашат жертвите си и с прокуратурата

Радомирци в ареста,
обирали автомобили

Любомира ПЕЛОВА
Двама радомирци са задържани за краж-

би от автомобили при акция на криминалис-
ти от пернишкото Второ районно управле-
ние «Полиция».

Униформените патрулирали в междубло-
ковите пространства в пернишкия квартал
„Изток”. В района на улиците „Ю. Гагарин”
и „Лом” забелязали, че се извършва краж-
ба от лек автомобил „Фолксваген Голф”.
Извършителите – 20-годишният Р.К.  и го-
дина по-младият Л.Л. били задържани не-
забавно. Оказало се апашите са гастрольо-
ри от Радомир. Младежите демонтирали
мигачите на колата. В техният автомобил
служителите на реда намерили пластмасов
праг. Оказало се, че той е  демонтиран от
„Сеат Толедо” в пернишкия квартал „Тева”.

Двамата крадци досега не са попадали в
обсега на полезрението с криминални
прояви в полезрението на полицията.

Конституционният съд: Следенето в интернет е противозаконно
Любомира ПЕЛОВА

Конституционният съд обяви  част от разпоредбите на Закона за еле-
ктронните съобщения (ЗЕС) за противокоституционни, с което на практика
постави следенето в интернет извън закона.

Делото бе образувано в средата на април м.г. по искане на омбудсмана
Константин Пенчев, който атакува всички разпоредби на ЗЕС, приети
през 2010 г., за да регламентират следенето в интернет. Според омбуд-
смана, макар да преследва цел в обществен интерес, събирането и съх-
раняването на трафични данни от всички потребители с цел “евентуално
използване на част от тези данни по отношение на ограничен кръг от ли-
ца, неясно кога, за евентуално разкриване на престъпления, е неоправда-
на и непропорционална намеса от страна на държавата в личния живот и
свободата на кореспонденцията на гражданите, гарантирани от Конститу-
цията на Република България.

Според ЗЕС родните провайдъри са длъжни да съхраняват всички тра-
фични данни в продължение на 1 година. МВР, ДАНС и прокуратурата имат право да ги изискват при разследване
на престъпления, за които се полага затвор над 5 години. Последните промени в закона реално улесниха достъпа
на службите до тези данни, защото свалиха нивото на съдебен контрол от председател на окръжен съд до предсе-
дател на районен съд, въпреки острите критики.

Освен това магистратите реално са възпрепятствани да проверят за какво точно се искат трафичните данни, за-
щото исканията са бланкетни и службите не са длъжни да предоставят доказателства по разследванията си. При
съдебно разрешение за предоставяне на трафични данни, доставчиците са длъжни да удължат срока за съхране-
нието им с още 6 месеца.

КС обаче обявява именно тези разпоредби за противоконституционни, възприемайки доводите на Съда на Евро-
пейския съюз, базиран в Люксембург, с които в началото на април м.г. той обяви за невалидна директивата за за-
пазване на трафични данни на гражданите на ЕС до две години с цел да послужат при евентуално разследване на
тежки престъпления.

Тогава европейските магистрати приеха, че разпоредбите в нея са твърде всеобхватни и неконкретни и дават въз-
можност на службите за необосновано сериозна намеса в личния живот на гражданите, което противоречи на Хар-
тата за основните права в ЕС.

Според решението на съда в Люксембург задължението интернет доставчиците да пазят трафичните данни на
клиентите си от 6 месеца до две години позволява на разследващите органи безпроблемно да установят с кого и
по какъв начин даден абонат е общувал в мрежата, колко е продължила комуникацията и къде се е намирал през
това време той, както и да изследват детайлно навиците и кръга от приятели на дадено лице във виртуалното прос-
транство. Тези аргументи бяха споделени и от Върховния касационен съд, който на свой пленум в началото на юли
м.г. прие становище по казуса, което бе приложено по конституционното дело. Според върховните съдии текстът в
ЗЕС, предвиждащ трафичните данни на потребителите да се пазят от интернет доставчиците и “за нуждите на раз-
криването и разследването на тежки престъпления и (компютърни)
престъпления по чл. 319а – чл. 319е от Наказателния кодекс, както и за
издирване на лица”, е в директно противоречие на конституцията.

Именно тези разпоредби от закона КС обявява за противоречащи на
основния закон с 8 на 3 гласа. Решението на конституционните съдии
означава, че сега парламентът трябва да приеме нова законова уредба
по въпроса с трафичните данни. След обнародването му в Държавен
вестник отпада задължението на провайдърите да пазят въпросните
данни за клиентите си, а съдиите спират да издават разрешения за
проследяване на комуникацията на граждани в интернет.

ЧЕ ПЕРНИК Е БОЛЕН ГРАД Е
ВЪН ОТ ВСЯКАКВО СЪМНЕ-
НИЕ. Една статистика тия дни
ни напомни тоя до болка поз-
нат факт – че Перник и Кюс-

тендил са национални рекордьори по из-
даване на болнични. Това би трябвало да
означава, че сме шампиони и по болни хо-
ра. Ако болничните обаче са фалшиви,
което също не е много далеч от истината,
то тогава сме първенци по лекари измам-
ници. Ето как се точи Здравната каса.
Казваме това на внимането на д-р Мос-
ков, да го включи в новата си концепция
за реформата. А че перничани са болни,
няма нужда от документирани доказа-
телства. Само една разходка из улиците е
достатъчна да се установи простият факт,
че маса хора сами си говорят, някои даже
си крещят, други страдат от раздвоение
на личността, трети не знаят на кой свят са
и т.н. Скъпите медицински услуги без-
спорно са основна причина гражданите
да не се лекуват. И тук пак трябва да нап-
равим задължителната уговорка, че бол-
ните работници са само малък процент от
болните въобще. Наред с другите „екс-
три”, и тая се пришива като гербова марка
на жълто-черното знаме – най-болното
място в България. За съжаление – зараз-
но болно.

ПРОСЛОВУТИЯТ ПЪТ ДО ЕРУЛ
ИМА ДА СЕ ЧИСТИ ОТ СНЕГА ЧАК ДО
ПЕТРОВДЕН. Оня ден официално бе
разгласено „рязането на лентата” през
преспите, ама се оказа, че връзката със
света на ерулчани е толкова временна, че
не изкара и 24 часа. Към вчерашна дата
снегът отново беше обезмислил работата
на булдозерите. Така това малко планин-
ско селце се превърна в нещо като неп-
ревземаема крепост за снегопочистваща-
та техника. Ерулската планина са нашите
Родопи с тая разлика, че в оня край на
България бедствието засяга сто пъти по-
вече села, а при нас само едно е доста-
тъчно да ни отсрами пред снеговитата Ба-
ба Марта. Може би за Ерул трябва да се
въведе специална информационна емиси-
я, която ежедневно да дава състоянието
на пътя като нивото на река Дунав.

Любомира ПЕЛОВА
Телефонните мо-

шеници стават
все по-изобрета-
телни. В далавери-
те им освен позна-
тите схеми вече се
забърква и прокура-
турата.

Преди няколко
дни мобилният те-
лефон на 68-годи-
шен перничанин из-
звънял и любезен
женски глас потър-
сил господин Васи-
лев, с когото

Плюс Хирис ООД
Изкупува от място и на

място употребявани
европалети -черни 5.00 лв./бр

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

на Феромагнити/ - тел. 076/670 885

питах с кой точно
прокурор говоря и
на коя инстанция
точно е предста-
вител той, разказа
пред „Съперник”
набелязаният за
евентуална жер-
тва на поредния
опит за телефонна
измама перничани.
Чух фамилия, коя-
то по стечение на
обстоятелствата
знам, че действи-
телно е на пред-
ставител на дър-
жавното правосъ-
дие в Перник. Кога-
то обаче поисках
да чуя и малкото
име на прокурора и
инстанцията, в
която работи
той, чух заканата
„ще видиш ти” и
ми затвориха. Кар-
тинката ми се из-
ясни, а малко по-
късно си дадох
сметка, че всъщ-
ност всички разго-
вори бяха от
скрит телефон,
сподели перничани-
нът. И допълни, че
това не е еди-

нственият случай
в семейството му,
в който мошеници
се опитват да про-
бутват различни
номера. Жертва на
най-жестокият от
тях била обаче съп-
ругата му, която
„алармирали” по
телефона, че майка
й е в много тежко
здравословно със-
тояние, блъсната
от кола и за да я
спасят са нужни
много пари. Стари-
цата била настане-
на в „Пирогов”, къ-
дето се налагало
да я оперират
спешно, но срещу
няколко хиляди ле-
ва,  за които щял
да дойде куриер
веднага. Жената
едва не припаднала,
защото майка й не
била между живи-
те от две години,
починала от изклю-
чително тежко за-
боляване, а теле-
фонната атака на
п р е с т ъ п н и ц и т е
бръкнала във все
още живата рана.

трябвало да разго-
варя спешно. Мъ-
жът обяснил, че ве-
роятно е станала
грешка и затворил.
Последвало ново
обаждане и дамата
отново потърсила
несъществуващия
на този номер або-
нат. Последвало и
трето позвънява-
не, при което вече
уж изнервената да-
ма попитала с кого
всъщност разго-
варя. Усъмнил се в

подобна настоя-
телност, истин-
ският абонат нер-
вно съобщил фал-
шива фамилия –
Владимиров. Какво
било изумлението
му, когато отсре-
ща му заявили, че
ще подадат сигнал
в прокуратурата
за телефонен тор-
моз. Мъжът прос-
то затворил. И по-
несен от ежедне-
вието, просто заб-
равил за случило-
то се.

Не го забравили
обаче телефонни-
те измамници. Три
дни по-късно теле-
фонън му отново
иззвънял и мъжки
глас строго му
заявил, че се оба-
жда от прокурату-
рата заради пода-
дено срещу „г-н
Владимиров” оплак-
ване за телефонен
тормоз и трябва
да се разберат по
мъжки срещу каква
сума може да се ре-
ши „на четири
очи” проблема. По-


