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Ще заснемат нарушенията и с видеокамери

Св. мчк
Талалей. Мчк

Аскалон

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

Контра на
контрата

Има такъв термин в играта
на белот – контра на контрата. Демек или
печелиш всичко, или губиш тотално игра-
та. Такъв хазартен ход разиграха македон-
ските политици, които за няколко дена си
премериха митингите и контрамитингите
и като баш македонски воеводи се удариха в
гърдите пред тая пуста земя македонска.

Наследниците на Александър Велики из-
лязоха по-велики и от самите себе си. Опо-
зиция и управляващи събраха под знамена-
та де що има македонец, албанец, турчин,
циганин, даже и българин в общата кауза на
величието. Ако сме братя с македонците,
има защо. Табиетите ни са точно еднакви.
Само до преди година и на жълтите павете
мерехме митинги и контрамитинги, а на
края властта падна. Сега македонската ве-
лика световна революция се радва на доста
по-исторически мащаби. Щото македонски-
те политически мъже пренесоха митинги-
те си из цяла Европа, та чак до Брюксел, къ-
дето ще се решава чий митинг е бил по-све-
товен.

Обаче при македонския белот комай кон-
трата накрая ще отнесат македонците.
Техните политици, с мерцедеси или без, пак
ще са велики. Обаче ще загубят играта ми-
тингаджийте, от които би се срамувал
Александър Велики, наричан още Македон-
ски.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Във връзка с предстоя-

щите абитуриентски ба-
лове, в Перник и областта
са набелязани конкретни
мерки за опазване на об-
ществения ред, сигурнос-
тта и безопасността на
движението по пътища-
та. Проведени са среща
между ръководството на
Областната дирекция, 
директорите на училища
и Регионалния инспекто-
рат по образованието.
Набелязани са съвместни
действия при провеждане-
то на абитуриентските
балове и публичните проя-

ви, свързани с честването
на Деня на българската
просвета и култура.

Създадена е организация
за максимално ефективно
използване на полицейски-
те сили от районните уп-
равления по места. Уни-
формените приоритетно
ще бдят за реда в райони-
те на училищата, където
ще се събират повече ав-
томобили с абитуриенти-
те, маршрутите на прид-
вижването им и местата
на баловете и тържестве-
ните чествания.

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

110-270
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Информационен всекидневник

Любомира ПЕЛОВА
Старият нов пре-

зидент на Федера-
цията на европей-
ските карнавални
градове Хенри ван

дер Кроон, който е
преизбран  на 35-та
Конвенция на ФЕКГ,
провела се на прове-
де на 11 май в хър-
ватския град Бол,

Президентът на ФЕКГ благодари на пернишкия кмет
благодари на кмета
на община Перник
Иван Иванов и бъл-
гарската делегация,
част от която бе
той, за подкрепата.

На страница 12

Сто и осемдесет де-
легати от двадесет
и три държави уча-
стваха активно в
избора на ново ръ-
ководство. Те ра-
зискваха важни ор-
ганизационни въп-
роси, обменяха доб-
ри практики по на-
бирането на средс-
тва за маскарадни-
те събития, създа-
ването на мрежи от
доброволци, обмена
на карнавални гру-
пи, показаха високи
творчески умения в

организираните на
място уъркшопове.

Инж.Иван Иванов
бе водач на делега-
цията на българ-
ската национална
секция, чиито пре-
зидент е той.  В
състава й бяха
включени Георги
Славов – кмет на
община Ямбол, Ки-
рил

Манов – национа-
лен координатор на
ФЕКГ и представи-
тели на Перник, Ям-
бол и Разлог.

Променлива
облачност



2 20 май 2015 г. СъперникОбластта

Â Áðåçíèê çàïî÷íà ïîäãîòîâêàòà çà «Âèäîâäåí»
Традиционният Граовски събор ще се проведе от 26-ти до 28-ми юни
Любомира ПЕЛОВА

В Брезник вече за-
почна подготовката
за традиционния
„Граовски събор „ВИ-
ДОВДЕН”. Тази година
той ще се проведе от
26-ти до 28-ми юни.
Целта на форума е да
издирва, съхранява и
популяризира фол-
клорното ни наследс-
тво, в частност
граовския фолклор, да
стимулира дейнос-
тта на културните и
образователни ин-
ституции при рабо-
та с различни възрас-
тови групи. Младото
поколение да опозна-
ва, изучава и обиква
фолклора и той да
става негова потреб-
ност. Сборът ще се
проведе на гадския
площад пред НЧ
„Просвещение 1870”.
Официалното откри-
ване ще е на 27-ми
юни от 17 часа, съоб-
щават от общинска-

Младежи от Перник дискутират
решенията на местната власт

Виктория СТАНКОВА
Екипът на Младежкия информационно-

консултантски център /МИКЦ/ в Перник с
партньорството на Общинския младежки
съвет организират обучение-форум на тема
„Българската община – участие на младите
хора в решенията на местната власт”.

Събитието ще се проведе на 26 май 2015
година, от 10.00 до 16.00 ч. и е предназна-
чено за младежи, на които не им е безраз-
лично как се управлява населеното място,
в което живеят. Функциите на двата вида
власти в местното самоуправление – кмета
и общинския съвет, са темите, които ще бъ-
дат разгледани.

Участие във форума ще вземе председа-
телят на Общински съвет Перник Милан Ми-
ланов, който ще разкаже за работата на
местния законодателен орган от първо ли-
це и ще дискутира с младите хора интере-
суващите ги въпроси.

В края на събитието ще се проведе инте-
ресна ролева игра, в която всеки участник
ще има своята роля. Целта й е да стане
ясно колко е важно да се разграничат час-
тните интереси от публичната власт.

Всички желаещи да се включат могат да
кандидатстват до 22 май чрез електронна-
та форма за участие, публикувана в сайта
на МИКЦ (www.mikcpernik.org) или на и-
мейл mikc.pk@gmail.com .

Екипът на Младежкия център смята, че
младите хора не трябва да бъдат безраз-
лични за това кой управлява тяхното насе-
лено място и общинските бюджети, форми-
рани от нашите данъци и такси. На местни-
те изборите през октомври тази година ще
действат за първи път и нови правила.

Много важно е всички имащи право на
глас да го упражняват и да не оставят из-
бора на случайността или на платения вот,
твърдят от МИКЦ. От голямо значение е
гласът на младите хора – колкото повече
гласуват те, толкова по-голяма е вероя-
тността техните интереси да бъдат защите-
ни.

Три дни пробват
алармените системи

Любомира ПЕЛОВА
Ако тези дни чуете алармени системи, не

се тревожете. Страшно няма – просто от
вчера до 21 май ще се извърши профилак-
тика и тестване на сирените за оповестява-
не при бедствени ситуации в Пернишка об-
ласт, уводемоват от Областната дирекция
на МВР. Експертите се извиняват на граж-
даните, за причинени евентуални неудобс-
тва, но профилактиката е изключително
важна, за да се знае, че системите са в из-
правност.

Скок над 700 процента
на новорегстрираните

в Трънско
Любомира ПЕЛОВА

та управа. Организа-
тори на Граовския съ-
бора „Видовден” са
Община Брезник, На-
родно читалище “П-
росвещение – 1870 г.”
и читалищата в об-
щина Брезник. Право
на участие в него има-
т всички самодейни
колективи и индиви-
дуални изпълнители
от различните твор-
чески форми от от-
делните читалища в
общината, изпълнява-
щи автентичен фол-
клор и гостуващи са-
модейни колективи
от други общини.
Според условията на
събора, читалищата
трябва да изготвят
предварителна заявка
за участие на групи-
те, колективите и ин-
дивидуалните изпъл-
нители. Тази година
на форума ще бъдат
представени разнооб-
разни жанрове, сред
които словесен фол-

Силвия ГРИГОРОВА
Язовир „Студена”

няма опасност да пре-
лее, заради очаквани-
те валежи, тъй като
има достатъчно сво-
боден обем. Това ин-
формираха от ръко-
водството на „В и К”
. От там поясниха, че
вчера обемът на пи-
тейния  водоем е бил
19 331 600 куб., а ни-
вото му е достигнало
до кота 839.06. При-
токът в язовира е
бил 1 965 литра в се-
кунда, а разходът-
0.643 литра в секун-
да. От водоснабди-
телното предприя-
тие уточниха още,
че от 4 май е прекра-
тено изпускането на
вода от язовира,

тъй като обемът му
е достигнал 15 млн.
куб.м, съгласно ука-
занията, дадени от
Министерството на
околната среда и во-
дите.

Имайки предвид, че
пълният обем на
язовир „Студена”,
до саваците, е 25
млн. куб.м, това оз-
начава, че в момента
в него има свободен
обем от близо 6 млн.
куб.м. Той е напълно
достатъчен, за да
поеме евентуално
увеличения приток
на вода в следствие
на поройни дъждове.
Що се отнася до
снежната покривка,
проверката, направе-
на от специалисти

В язовир „Студена” има над 6
милиона кубика свободен обем

клор, песенно твор-
чество, танцово из-
куство, народни оби-
чаи, показ на носии.  И
тази година Органи-
зационният комитет
си запазва правото да
фотографира, филми-
ра, записва изпълне-
нията на участници-
те с цел създаване на
архив и реклама на
„Граовски събор  „Ви-
довден”.

Ясен е вече и регла-

на „В и К” показала,
че в резултат на по-
вишените темпера-
тури, по-голямата
част от снега вече
се е стопила. Това ще
рече, че няма опа-
сност притокът на
вода в язовира да
достигне такива ко-
личества, които да
наложат залповото
му изпускане, което
да доведе до рязко-
то повишаване на
нивото на река
Струма.

От „В и К” напом-
ниха за пореден път,
че язовир „Студена”
е под непрекъснато
наблюдение, така че
при необходимост мо-
же да се реагира мо-
ментално.

ментът на участие
за самодейните колек-
тиви и индивидуални-
те изпълнители.

Самодейни  колекти-
ви, изпълняващи на-
родни танци, трябва
да включват до 10
участника, а самото
изпълнение трябва да
е с времетраене до 15
минути. Колективи-
те, изпълняващи сло-
весен или обреден
фолклор трябва да са
максимум 5-членни,
при тях  времетраене-
то също е фиксирано
до 15 минути. Само-
дейните групи, из-
пълняващи народни

песни – дуети, трио и
квартети, имат само
5 минути за своята
изява.

Толкова са и мину-
тите за индивидуал-
ните изпълнители на
словесен фолклор, из-
пълнителите на на-
родни песни могат да
изпълнят по две пес-
ни, за всяка от които
имат по три минути.
Естествено, за показ
на народни носии вре-
ме няма. Всички уча-
стници във фолклор-
ната програма ще по-
лучат грамота за уча-
стие, информират ор-
ганизаторите.

Сериозен ръст на новорегистрираните
жители в някои райони на страната отчитат
от Регионалното министерство. Дали тези
нови регистрации по настоящ адрес са
свързани с предстоящите избори, или не
тепърва ще стане ясно, но сред областите
които са привлекли сериозен процент жи-
тели е и нашата. С около 200 процента са
се увеличили желаещите да живеят в Пер-
ник. На път да се окаже рекордьор с ново-
регистрирани жители обаче е граничната
община Трън. Изненадващо или не тъкмо
градът и околните села се оказват сред
най-привлекателните. Пожелалите да впи-
шат като настоящ адрес именно този район
скачат от 25-има миналата година на над
200 от началото на годината до 12-ти май.

Според кмета на общината Станислава
Алексиева има достатъчно причини хората
да се насочат тъкмо към това място - една
от тях е завършеният проект за ремонт на
осветлението на града.  Алексиева е кате-
горична, че напливът няма нищо общо с из-
борите. Хора се наемат на работа като дър-
восекачи или като земеделски работници.
Има и строители, пристигнали от Северна
България, които работят по ремонта на мес-
тната църква. Те обаче твърдят, че приклю-
чат ли с ангажимента, ще се върнат по род-
ните си места и там ще гласуват за местни
органи на самоуправление. Няма да се
връщаме тук за изборите, защото искаме в
нашия край да се променят нещата, тук не
познаваме никого, не познаваме и пробле-
мите, за да правим какъвто и да е избор,
твърдят работници от град Червен бряг.

Самите трънчани твърдят, че не са чули
за особен интерес от страна на пришълци в
граничния край. Според тях, а и според
градоначалникът, новорегистрираните по
селата не са външни хора, а бивши жители
на общината, изселили се по градовете в
годините назад, които след пенсиониране-
то си отново се връщат към своите корени,
към домовете на бащи и деди. В Трънско е
чисто и спокойно и може би това примамва
обратно тук напусналите в миналото села-
та.
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Êìåòîâå èñêàò äàíúê âúðõó äîõîäèòå
Данък върху земята пък би осигурил по-голям приход за селските общини

Любомира ПЕЛОВА
Нужен е нов закон

за местните данъци и
такси и данък от око-
ло 1 лев върху декар
земя. Това заяви в
Пловдив заместник-
председателят на На-
ционалното сдруже-

Касата да плаща лекарствата 
на деца и пенсионери иска АБВ 

Зоя ИВАНОВА 
Здравната каса да плаща безвъзмездно

лекарствата на децата до седем години и
хората над 65-годишна възраст с хронични
заболявания, за водещото от тях. Такова е
предложението на АБВ за изменение на
Закона за здравното осигуряване, внесено
в Народното събрание.

България е на второ място по смъртност
на деца до 1-годишна възраст в Европа
със 7,8 промила, като за Северозападен и
Югозападен район тази стойност има дву-
цифрено изражение. Високата смъртност е
следствие на различни заболявания, които
обаче продължават и след навършване на
едногодишната възраст, гласят мотивите
за предложението на депутатите по отно-
шение на децата. Според тях тази стъпка
ще позволи равен достъп на всички семей-
ства с малки деца до лекарствата, нужни
за тяхното лечение, независимо от финан-
совите възможности на родителите.

Предложението си за плащане лекарс-
твата на възрастните „левите“ народни
представители пък обосновават с факта, че
страната ни е на първо място в Европа по
диабет и болести, свързани със сърдечно-
съдовата система, както и с факта, че пове-
чето от гражданите над 65-годишна въз-
раст са пенсионери с изключително ниски
доходи. „Този факт твърде често принуж-
дава болните да се отказват от закупуване
на лекарства по финансови причини, което
води до рязко влошаване на тяхното здра-
вословно състояние и перспектива за жи-
вот. Затова считаме, че безплатното отпус-
кане на лекарства за водещото хронично
заболяване в определена степен ще дове-
де до значително подобряване на възмож-
ностите им за лечение, качество на живот и
житейска перспектива“, посочват от АБВ.

ние на общините в Ре-
публика България Еми-
л Савов по време на
Годишната среща на
местните власти в
Югоизточна Европа.
Организатори на
двудневния форум
бяха НСОРБ, Мрежата

на асоциациите на
местните власти в
Югоизточна Европа
NALAS и община Плов-
див.

По думите на Са-
вов, сегашният закон
носи много от елемен-
тите на първия ва-
риант от 1956 г., а ед-
на нова нормативна
уредба трябва да поз-
воли разширение на
данъчните приходи на
общините така, че да
не разчитат основно
на имуществени данъ-
ци върху автомобили
и недвижима собстве-
ност, както е сега.
Добрите европейски
практики преполагат
съчетание между иму-
ществените и подо-
ходните налози с пре-
вес на подоходните,
посочи Савов. “В мо-
мента всички плаща-
ме 10 процента пло-
сък данък. Това, за
което си стиснахме
ръцете с министър
Владислав Горанов, е
държавата да свали
тежестта на 9 про-
цента, а всеки Общин-
ски съвет да има пра-
во да наложи над това
от 1 до 3 на сто, кои-
то да остават в об-
щините. В най-лошия
случай данъчната те-

жест ще нарасне до
12%”, обясни Савов.

Според зам.-предсе-
дателя на НСОРБ е
крайно време да се на-
ложи данък върху зе-
мите. “Тази собстве-
ност в момента носи
приходи на производи-
телите, включително
по линия на европей-
ските субсидии. Така
че най-нормалното е
този актив да бъде
облаган, иначе проти-
воречи на Конститу-
цията - едни граждани
биват облагани за
собствеността си, а
други не”, коментира
Савов. Това, според
него, ще осигури пове-
че приходи най-вече за
селските общини с
голям поземлен фонд.
Според вицепремиера
по европейските фон-
дове и икономическа-
та политика Томислав
Дончев, който също
гостува на форума на
общините, тази годи-
на ще бъдат водени
принципни разговори
по темата с местни-
те данъци и такси с
цел най-доброто ре-
шение да се приложи
от 2016 г. “Български-
те местни власти
имат нужда от нови
източници на прихо-

Пореден приемен ден 
на д-р Валентин Павлов

Зоя ИВАНОВА

Здравко Стойнев представи
изложба в Нощта на музеите

Виктория СТАНКОВА
Главният уредник

на Художествена гале-
рия – Перник Здравко
Стойнев представи
пред приятелите си и
почитателите на изо-
бразителното изкус-
тво голяма живопис-
на изложба в Нощта
на музеите и галерии-
те. Експозицията
включва около 30
платна, повечето от
които са рисувани
наскоро. В творбите
на Здравко има пейза-
жи, портрети на ху-
дожници, както и пор-
трет на Левски. С-
тоян Чифлички – Та-
нани подари на авто-

ди, за да могат да бъ-
дат финансово неза-
висими, а не само да
чакат пари от държа-
вата”,  каза Дончев.
По предложението на
НСОРБ за въвеждане
на данък върху зем-
ята той коментира,
че първо трябва да се
изчерпи обичайната
данъчна база в общи-
ните. Пред делегати-
те на форума Томис-
лав Дончев заяви, че
всички кметове, об-
щински съветници и
представители на
местната админис-
трация трябва да са
“законобоязливи”, за
да има местната

власт добра репу-
тация. Той допълни,
че в “най-тежки и
смутни периоди мес-
тната власт бе арма-
турата, на която се
крепеше държавата”.
Вицепремиерът Дон-
чев връчи на специал-
на церемония Европей-
ски етикет за добро
управление на 18 бъл-
гарски общини. Отли-
чието се дава в изпъл-
нение на Стратегия-
та за иновации и доб-
ро управление на мес-
тно ниво на Съвета
на Европа. Перник оба-
че не е сред тях.

ра необичайно цвете
за ревера – четка за
рисуване. Директо-
рът на Галерия Пер-
ник Елена Темелкова
представи изложба-
та, а хор „Иван Топа-
лов“ с диригент Ан-
тоанета Георгиева
представи на публика-
та музикална програ-
ма.

Здравко Стойнев е
роден в Перник през
1957 година. Средно-
то си 0бразование за-
вършва в Софийската
художествена гимна-
зия, а висшето – в Ху-
дожествената акаде-
мия. Работи в Худо-
жествена галерия –

Перник като главен
уредник.

В галерия „Артсало-
н“ е подредена пъс-
тра живописна излож-
ба на Станко Драга-
нов, а в галерия „Крак-
ра“ – дебютната са-
мостоятелна графич-
на изложба на Кирил
Георгиев „Време и
пространство“. До
края на месец май Ху-
дожествена галерия
Перник е подготвила
още една изложба. Тя
ще представи творби
на преподаватели от
Нов български уни-
верситет на 22 май
от 17.30 часа в гале-
рия „Арт салон“.

Народният представител в 43 НС от Реформатор-
ския блок д-р Валентин Павлов проведе днес редов-
ния си приемен ден. Отново желаещите да се срещ-
нат с народния представител бяха много, а поставе-
ните въпроси бяха от сферата на здравеопазването,
културата, църковното и историческото наследство
на региона. Отец Борис от храм „Св.Св.Апостоли Пе-
тър и Павел” с. Мещица постави въпроса с рестав-
рацията на църковната обител и по-специално за из-
работването на дъбови врати, които да заменят пос-
традалите от земетресението стари. Д-р Павлов обе-
ща да отнесе всеки от поставените проблеми в съот-
ветното ведомство и да съдейства за решаването
им.

Над 58 000 зрелостници
на матура днес 

Виктория СТАНКОВА 
На днешната матура за 12 клас ще явят над 58

000 зрелостници в 609 училища на територията на
цялата страна, в които има осигурено видеонаблю-
дение, съобщи зам.-министърът на образованието и
науката Ваня Кастрева.

“Надявам се, че всичко с държавните зрелостни
изпити (ДЗИ) ще мине добре и спокойно. Това е 15-
ата сесия и има достатъчно създадени ресурси и из-
граден опит”, увери Кастрева. Близо 10 000 квесто-
ри ще отговарят за всички училища в страната, в
които ще се проведат матурите. Те ще бъдат помес-
тени в залите, входовете и коридорите на учебните
заведения. Кастрева посъветва зрелостниците да
са се наспали добре, да са навреме в училище -
най-късно до 07, 30 часа, да носят в себе си слу-
жебна бележка за допускане до матура, документ
за самоличност, да прочетат внимателно в коя зала
са и да носят черно пишещ химикал. Голямата пре-
поръка на зам.-министъра е към квесторите, които
да отстояват достойнството и професионализма на
професията учител и да следят отговорно за спаз-
ването на правилата.

Ясни отговорите на матурата
по български език? 

Виктория СТАНКОВА 
Отговорите на зрелостния изпит по български

език и литература бяха публикувани във Face-
book групата Матура по БЕЛ 2015.

Потребител обявява следното: “Разполагам с
вътрешна информация за отговорите на първите
30 (затворените) въпроси по БЕЛ. Пращам на
лично на хора в нужда!” По-късно пояснява, че
тъй като е бил затрупан от заявки, направо пус-
ка отговорите в групата:

Tui kato mnogo hora mi pisaha za otgovorite i
mi e trudno da otgovarqm na vsichki puskam gi
tuk zamalko i posle shte gi mahna. Koito vidql -
chestita troika (pone) smile emoticon 1b 2a 3a 4g
5a 6b 7v 8b 9v 10g 11a 12b 13a 14b 15a 16a 17b
18a 19a 20v 21b 22a 23v 24а 25v 26v 27g 28g
29b 30a

Припомняме, че държавният зрелостен изпит
по БЕЛ ще се проведе днес, 20 май от 8 часа.

От образователното министерство бяха кате-
горични, че няма как да се знае вариантът за
матурата по БЕЛ, тъй като той още не е генери-
ран. Това ще се  случи утре рано сутринта, в
5,30 ч.,  когато избран чрез жребий представи-
тел на медиите ще натисне клавиша на компю-
търа, за да избере варианта на комбинация за
матурата.
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Докладът за изпълнението й за 2014 година ще се гледа в Парламента

Фонд „Земеделие” отпуска
30 000 лева за изложби на

овчарски кучета
Силвия ГРИГОРОВА  

Зоя ИВАНОВА
Кабинетът одобри

административен мо-
ниторингов доклад за
2014 г. за изпълнение
на Националната
стратегия на Репуб-
лика България за ин-
тегриране на ромите
(2012-2020). Докумен-
тът ще бъде внесен
за обсъждане в Народ-
ното събрание.

Докладът дава ин-
формация за извърше-
ното от ресорните
институции по прио-
ритетите на страте-
гията – образование,
здравеопазване, зае-
тост, жилищни усло-
вия, култура и медии,
върховенство на зако-
на и недискриминация.
Той отчита също нап-
редъка по междуна-
родната инициатива
„Десетилетие на ром-
ското включване
2005-2015”, както и
на изпълнението на
общинските планове-
те за действие за
2014 г. В него са отра-
зени предприетите
действия и мерки по
препоръките и оце-
нката на изпълнение-
то на стратегията,
които Европейската
комисия даде на Бъл-

гария през 2014 г.
Основните резул-

тати в областта на
образованието с по-
ложителен ефект
върху ромската група
са въвеждането на це-
лодневна организация
на учебния ден за уче-
ниците до V клас; при-
лагането на програми,
фокусирани върху
превенцията и огра-
ничаването на преж-
девременното напус-
кане на училище; из-
пълнението на поли-
тики за преодоляване
обособяването по ет-
ническа принадлеж-
ност на децата и уче-
ниците и повишаване
обхвата за допълни-
телно обучение по
български език.

В областта на здра-
веопазването се от-
чита повишаване на
информираността и
познанията на групи-
те в неравностойно
положение, формира-
нето на активна пози-
ция и устойчива мо-
тивация за здравосло-
вен начин на живот,
ранното откриване
на широк спектър за-
болявания, подобрен
имунизационен об-
хват и снижаване на

заболяемостта от за-
разни болести, раз-
ширяване на мрежата
на здравните медиа-
тори. По отношение
на заетостта усилия-
та на институциите
са насочени към дей-
ности за повишаване
конкурентността на
ромите на пазара на
труда, осигуряване
на заетост и насърча-
ване предприемаческа-
та им култура, като
се развива медиаторс-
твото и в тази об-
ласт.

В сферата на жи-
лищните условия
приоритет са изграж-
дането и осигурява-
нето на социални жи-
лища. Практиката по-

казва, че тези мерки
трябва да бъдат ком-
бинирани с осигурява-
не на техническа, со-
циална и образовател-
на инфраструктура,
подобряване на град-
ската среда и общес-
твения транспорт и
в допълнение – с дей-
ности, осигуряващи
достъп до образова-
ние, трудова зае-
тост, здравеопазване
и социални услуги за
групите в неравнос-
тойно положение.

В областта на вър-
ховенството на зако-
на и антидискримина-
цията са проведени
инициативи за прео-
доляване на стерео-
типи, както и за по-
пуляризиране на кул-
турната идентичнос-
т на етнически об-
щности. Продължа-
ват обучения на поли-
цейски, държавни и об-
щински служители,
учители, работещи в
сферата на обществе-
ното здраве за рабо-
та в мултикултурна
среда за недопускане
на прояви на дискри-
минация, расизъм и
ксенофобия.

Отчетеният пе-
риод съвпада с прик-

Няма върнати пациенти 
Зоя ИВАНОВА 

В МЗ не е постъпвала информация, че ле-
чебни заведения са отказвали да приемат
пациенти по спешност. Това каза министъ-
рът на здравеопазването д-р Петър Москов
по време на петъчния  парламентарен кон-
трол. Той призова депутатите от Реформа-
торския блок доц. Димитър Шишков и Бойка
Маринска, които зададоха въпрос, ако имат
подобна информация, тя да му бъде преда-
дена. Министърът напомни, че според се-
гашното законодателство задължение на
всяко лечебно заведение е да оказва спеш-
на помощ на пациентите, дори да няма раз-
крито спешно отделение.

По отношение на това какво се прави за
развитието на спешната помощ в България
д-р Москов коментира, че болниците, които
оказват реална спешна помощ, са били наг-
радени. По думите му, това е станало чрез
методиката на НЗОК за финансиране на ле-
чебните заведения. Той каза, че МЗ е пред-
ложило увеличаване на финансирането на
тези болници с 1% или 2%.

 Той също така каза, че са закупени 56 но-
ви линейки за цялата страна, които са обо-
рудвани и за тях са осигурени екипи.

лючването на първия
програмен период на
европейското финан-
сиране. Въз основа на
направените изводи
се предвижда със
средства от европей-
ските структурни и
инвестиционни фон-
дове да се подкрепят
интегрирани интер-
венции по оператив-
ните програми в пе-
риода 2014-2020 г., ка-
то особено важно е
прилагането на поли-
тиката на местно ни-
во. Интегрираният
подход се изразява в
съчетаване на мерки
за подобряване на жи-
лищните условия, об-
разователна, здравна
и социална инфрас-
труктура с такива
за заетост, образо-
вание, социални и
здравни услуги. Опе-
рациите допринасят
и за изграждане на ка-
пацитет на местни-
те общности – бене-
фициенти по проек-
тите, да планират и
изпълняват инициа-
тиви за преодолява-
не предизвикателс-
твата пред интегра-
цията на маргинали-
зирани групи и об-
щности.

Огромни колони по границите
Силвия ГРИГОРОВА

Във връзка с множеството запитвания от страна на
медиите, свързани с появилите се колони от камио-
ни в близост до граничните контролно-пропускател-
ни пунктове в страната, от Агенция „Пътна инфрас-
труктура потвърдиха, че наистина вчера пред всички
гранични пунктове на страната са се образували ко-
лони от тирове. Обяснението на АПИ е:„Образували-
те се колони от тежкотоварни автомобили в близост
до граничните контролно- пропускателните пунктове
не са свързани с каквито и да е дейности на Агенция
„Пътна инфраструктура“. Причината е във внедрява-
нето на нов софтуерен продукт в системата на Аге-
нция „Митници“. От АПИ поясниха, че се очаква днес
да бъде възстановена нормалната пропускателна
способност на граничните пунктове.

 

 Държавен фонд „Земеделие” отпуска 30 000 ле-
ва за изложби на овчарски кучета. Помощта се
предоставя на малки и средни предприятия от жи-
вотновъдния сектор за популяризиране на възмож-
ностите и постиженията на българските овчарски
кучета, под формата на субсидирани услуги от Бъл-
гарския киноложки клуб за Българско овчарско
куче. Това информираха от фонда.

Кандидатстването по схемата за участие в кино-
ложки изложби, сключването на договор между ДФ
„Земеделие”, Българския киноложки клуб и Бъл-
гарско овчарско куче, и изплащането на помощта
трябва да се извърши до 29 май 2015 г.

 Максималният бюджет по схемата „Помощ за
участие в киноложки изложби” за 2015 г. е 30 000
лева, като Фонд „Земеделие” финансира до 100%
от разходите за участие в изложението на овчар-
ски кучета. Допустимите разходи по тази схема са
такси за участие, разходи за път и транспортиране
на живтотните; за публикации и уебсайтове за об-
явяване на събитието; наем на изложбени помощи
и щандове и разходите за тяхното монтиране и де-
монтиране. 

За да получи помощта за изложба на овчарски
кучета, Киноложкият клуб трябва да представи
пред ДФ”Земеделие” документи като договори,
сключени между него и земеделските стопани, в
които е посочен броят животни, за които ще се из-
вършват услугите, зоотехнически сертификати или
сертификати за произход, доказващи породната
принадлежност на животните и др.

Подборът на животните, които ще участват в изло-
жението на български овчарски кучета, се извър-
шва чрез решение на Управителния съвет на Кино-
ложкия клуб за Българско овчарско куче, с което
се определя броят на животните, възраст, катего-
рия, екстериорни условия, наличие на призове от
предишни участия в изложения.

Над 1милиард лева са
изплатени до сега по

Схемата за единно плащане
Силвия ГРИГОРОВА

Вчера по сметките на кандидатите за фи-
нансиране по Схемата за единно плащане на
площ са преведени 100 млн. лева. Това е
доплащане след отразяване на  възражения-
та по временния слой „Площи, подходящи за
подпомагане“ и разрешаване на спорните
случаи на площи, заявени от повече от един
кандидат, уточниха от Държавен фонд „Зе-
меделие”.

Заедно с изплатените през януари 944 млн.
лева, общият размер на платените субсидии
по тази схема е 1.05 милиарда лева, с което
финансовият пакет е усвоен 100 процента.

В най-скоро време предстоят преизчисле-
ния и доплащане и по останалите схеми и
мерки от  директните плащания. Ще бъде из-
вършено и плащане на част от кандидатите
по схемата за национални доплащания за
тютюн, необвързани с производството, които
не са получили подпомагане до момента.

 



Рекламно  приложение

Сряда, 20 май 2015 г., брой 92 /5699/ 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, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
5. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
7. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
9. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 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. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
27. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
29. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
30. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
31. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 2, луксозно обзавеждане - 200 евро
4. Тристаен, Център, ет. 2, напълно обзаведен - 350 лв.
5. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
6. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

5. Тристаен, Изток, ет. 2, 85 кв.м, 2 тер., ремонт - 35 900 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
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ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
9. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
10. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Център, ет. 3,ет. 4 - 170 лв., 250 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. - 170 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обз. - 200 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
6. Гарсониера, Тева, ч.обзавед. - 180 лв.
7. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
8. Луксозни, Тристайни, Центъра, ет. 2, ет. 1 - 300 лв; 350 лв.
9. Офис, Център - 120 лв.

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 20 май 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, тер. подобрения - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, подобрения - 25 200 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 26 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, 65 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 26 000 евро
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
5. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
6. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
7. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 евро
10. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
11. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
12. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 лв.
4. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 36 000 лв.
5. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
6. Тристаен, в района на Болницата, 83 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
8. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
9. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата, Мошино

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2
тер. тип звезда - 25 000 лв.
2. Тристаен, Изток, ет:1, ТЕЦ, 3

тер, 90 кв.м., на спирка - 36 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

2. Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК -
21 000 лв./ч.л./М
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв. 400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
3. Къща, Църква, тх./пл., ЗП: 72 кв.м,  дв. 550 кв.м - 90 000 лв.
4. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 лв.
5. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
6. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
7. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, ПВЦ, част. обз - 230 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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. Таванска стая,
ул. Търговска, тх.
- 12 500 лв.   

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

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

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

Наема дългосрочно,
многостаен апартамент с

3 спални, дневна и кухня, спешно.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

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

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

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

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

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

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

Кастинг Агенция “Артис Студио”
набира статисти за филмова продукция
в гр. Перник между 18-65 год. тел. -
0878/167 857

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам Mercedes E220 Cdi Avangard
148 к.с. Седан Дизел 2002 год. 239000
км Автоматична 4 (5) - тел. 0893\459 503

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни
50 32 37

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

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

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

Продавам компютър сглобен на
10.01.2015г. Частите са подбрани,
за да се получи една наистина
страхотна машина, която върши
работа за видео обработка,
поддържане на сървъри, играене на
всякакви игри и работа с много
тежки програми. Сървърният
процесор на Intel е повече от
достатъчен за всяка една игра или
програма, от която може да имате
нужда, 16GB Рам с която няма да
имате недостиг, страхотна

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.

не ползван!Измерва пулс,раз-
стояние,изгорените калорий,вре-
ме.Размер 50/80/120см. Осем
степени на натоварване. - тел.
0894/746 767

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

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

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

Продавам Sony Xperia Z, закупу-
ван от Германос. В отлично състоя-
ние с  следи от употреба. Работи без
никакви проблеми. Отключен към
всички оператори. Този месец се
очаква да получи ъпдейт до послед-
ния Андроид 5.0.Аз съм първи собс-
твеник. Пълен комплкет. Както съм
го купил от магазина. Не приемам
никакви Бартери. - тел. 0899/871
995офис 507 - тел. 0898/562 213

КУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

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

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

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

Фирма "Глобус Билд" ЕООД
търси да назначи,

за базата си в
гр. Батановци, Мотокарист с

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

Продавам
тристаен, Изток,

ЕПК,
ул. Ю. Гагарин,

- 49 000 лв.
– тел.

0886/008 898
и

0887/233 551      

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

Строителна
бригада

извършва следните
услуги:

- тенекеджийски
услуги,

- хидроизолация,
- конструкция и

ремонт на покриви
- тел. 0895/996 979

Търся жена за помощ
в домакинството

на половин работен ден,
изисквания: чисто съдебно досие,
непушач, шофьорски умения не са
задължителни, но са предимство

- тел. 0895/441 002 от 9.00 до 20.00 ч.

видеокарта с 2GB памет и аудио
карта за кристален звук, с
които ще усетите всяка
частица от всеки филм или
игра и 2TB Хард

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

Продавам велоергометър
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Борисов ”горчиво съжали”
за полета до Разград

Истински съжалих, че в ХХI век
трябваше да обяснявам, че се на-
ложи да използваме правителс-
твения хеликоптер, който е за то-
ва, за да спестим средства и вре-
ме.

“Горчиво съжалих за това” - та-
ка премиерът Бойко Борисов ко-
ментира обвиненията, че прави-
телството е летяло с хеликоптер
до Разград, за да открие новия ста-
дион там, предаде БГНЕС.

По време на конференция за ус-
вояването на еврофондовете Бо-
рисов обеща да намери начин да
върне парите за пътуването с хе-
ликоптера обратно.

Според него в България пого-
ворката: “Направи добро, за да из-
ядеш дърво!”, е много вярна. 

Орешарски не строеше нищо и не летеше за никъде, каза Борисов. Той увери,
че е забранил и кетъринга в хеликоптерите по време на полетите.

По думите на премиера, след като държавата е загубила близо 10 млрд лв., не
би трябвало да се търси сметка за 2000 лева. 

“Търся начин да ги върнем парите, но да не звучи популистки. Истински ме за-
боля, защото всеки ден сме ангажирани и умората е огромна, а въпросът се пос-
тавя най-популистки. Аз съм забранил и нищо друго освен вода, няма на самоле-
тите, които използва правителството”, допълни още Бойко Борисов.

“За четири месеца над един милиард лева само с моята воля са събрани в
държавата. Освен с хеликоптер има и камили, коне, може и пеша да се тръгне за
Разград, но за 8-9 часа мога да свърша много повече работа”, каза премиерът,
цитиран от БТА. 

Вчера стана ясно, че премиерът Бойко Борисов е летял с Ми-8 на правителстве-
ния Авиоотряд до Разград, където в петък бе открита нова трибуна на местния
стадион. 

Премиерът и водените от него министри не са използвали услугите на военен
хеликоптер. Полетът на премиера е извършен с Ми-8ПС (LZ-CAT) на Авиоотряд 28.
Представители на Министерския съвет обясниха, че полетът е излязъл 2900 ле-
ва и по време на полета не е използван кетъринг. 

Борисов днес се обърна и към председателя на КРИБ Кирил Домусчиев с думи-
те:

“Да си председател на КРИБ и собственик на футболен отбор са две различни
неща. Всички се гордяхме с това, което направи “Лудогорец”. Надявам се това
да е за добро и да не се превърне в пасив за всички, които уважихме това съби-
тие”.

При официалното откриване на реконструирания стадион в петък Домусчиев о-
биди репортер, който попита защо са празни трибуните, наричайки го “олигофрен-
”.Това предизвика вълна от недоволство и принуди собственика на футболния
клуб днес да сеизвини лично на спортните журналисти на едночасова неофициална
среща. 

Премиерът Борисов увери също, че от няколко седмици се опитва да помогне
на родния футбол и очаква разумно предложение от ЦСКА. 

“Искаме да помогнем и на “Левски” за козирка на стадиона, обясни Борисов. 
Той уточни, че освен за реконструкцията на стадиона, правителството е отпус-

нало средства за реконструкцията на 30 църкви в Разградско.

Божидар Димитров: Груевски знае, че е българин
И премиерът Груевски, и лидерът на опозицията Зоран Заев казват, че знаят,

че по произход са българи, но този, който първи го каже, става жив политически
труп.

Така коментира въпроса за македонските нагласи спрямо България директорът
на НИМ проф. Божидар Димитров пред Нова телевизия.

Той добави, че Македония е изкуствен политически продукт, създаден от
Коминтерна. Според него тя била последният остатък от комунизма и неговата
организация.

Професорът направи сравнение, че "един голям музей спи под слънцето и
това е Македония".

"Забелязахте ли липсата на ентусиазъм на този митинг (снощи в подкрепа на
премиера Никола Груевски - бел. ред.) Това са насила докарани хора, мотивирани
от желанието да не си загубят работата. Пък си е и разходка до Скопие", добави
Димитров.

По думите му Груевски опитва да се предпази от съд и затвор и иска да разпали
етнически конфликт, с цел да отвлече вниманието.

Снощи премиерът заяви пред хилядите си поддръжници, че Македония не е
Никола Груевски или Зоран Заев.

"Ето това е Македония, тези хора - вие сте най-добрият отговор на всички,
които дърпат конците и си мислят, че могат да ни пречупят, да ни промият
мозъците, да ни измамят с манипулирани аудиозаписи, да ни плашат с
терористични банди", каза той в обръщение от трибуната пред парламента в
Скопие.

Министър-председателят на Македония бе категоричен, че няма да подаде
оставка.

Около 1000 демонстранти си устроиха палатков лагер пред сградата на
правителството и обещаха да стоят там, докато Груевски не подаде оставка.

Скриват паметника пред НДК с ”жив” плет

Въоръжени обраха банка
в Айтос пред клиенти

Двама въоръжени мъже с каски обраха банков клон в Айтос по
обед пред очите на клиенти. В банката е стреляно, няма пострада-
ли.

Извършителите са избягали с мотор със софийска регистрация.
Сигнал за грабежа е получен около 12.24 ч. в Районно управле-

ние–Айтос от диспечера на частна охранителна фирма, която рабо-
ти с банковия клон, съобщиха от полицията в Бургас.

Той обяснил, че двама мъже, облечени с кожени дрехи и каски,
стреляли веднъж, след което са откраднали пари от касовия са-
лон.

Салонът, който е в центъра на града, е бил пълен с клиенти. Крад-
ците започнали да крещят "Всички на пода!", добавя Флагман.

Според очевидци, мъжете са били с автомати, съобщава "24 ча-
са".

На мястото на инцидента са изпратени разследващи полицаи. Из-
земат се записи от охранителните камери и се разпитват свидете-
ли.

Прави се ревизия на банковия клон, за да се установи открадна-
тата сума. Няма физически пострадали клиенти или служители на
банката при грабежа, извършен от две лица във филиал в Айтос,
съобщават от УниКредит Булбанк.

Професионален екип на банката е на място и работи с полицията,
за да съдейства за разкриване на престъплението. Клиентите мо-
гат да са сигурни, че няма да понесат финансова загуба. Открадна-
тата сума е незначителна, посочват от банката.

Банковият клон се намира в центъра на града и е един от най-
посещаваните.

Кметството очаква рушащият се паметник да бъде прикрит с декоративната
ограда най-късно до края на лятото. Средствата са от бюджета на Дирекция
"Зелена система" на СО. Столична община не планира да премахне паметника
"1300 години България" до есента. В края на април Административен съд-София
град отхвърли жалбите срещу демонтирането му. По този начин магистратите
позволиха на мястото на рушащия се монумент да бъдат възстановени паметните
плочи на Първи и Шести Софийски пехотни полкове.

В края на 2014 г. Столичната общински съвет взе решение за преместване на
паметника "1300 години България", който е построен във втората половина на 70-
те години на миналия век.

В края на февруари 2015 г. министърът на културата Вежди Рашидов обаче се
противопостави на местенето на монумента и се обяви за възстановяването му.

Докато текат тези спорове от общината се решили да изразходват около четвърт
милион лева за  "жива" ограда. Дължината на "живата" ограда ще е около 70
метра, а средната височина 12 метра.

В момента в пространството пред НДК се извършват строително ремонтни
дейности. Миналата седмица от Дирекция "Зелена система" на СО съобщи, че
ремонтът на фонтана и водните каскади пред НДК се очаква да приключи до
края на юни месец.

Цялостното обновление на парка около НДК, което струва 13,5 млн. лева, трябва
да приключи до средата на октомври месец. Очаква се в следващите месеци да
стане ясно колко ще струва и цялостното реновиране на самия Национален дворец
на културата, в който през 2018 г. ще се провеждат повечето от конференциите и
срещите в рамките на българското председателство на Европейския съюз.
Предварителните разчети сочат, че за обновяването на НДК ще отидат минимум
60 млн. лв.
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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 за творческа активност и стремеж за
постигане на важни цели и намерения. Ако към нещо
изпитвате афинитет и привличане, непременно го
уредете. Посетете и хората, към които чувствате

определено привличане, които са обект на личния ви и
професионалния интерес. Ден на честната политика и игра
без задкулисни цели. В тази игра Овенът е особено силен и
може да направи пробив, в нова среда и на ново място.

Това е единственият ден за този месец, в който храна-
та се изгаря без остатък в организма ни. Не е нужно да
спазвате диета, няма да напълнеете. Наблегнете повече
на млечните продукти. Освен това на маса и сред подход-

ящите хора може да разрешите проблем и въпрос, който ви мъчи от
доста време. С успех отстоявате принципите си, правите крачка
към перспективно делово обвързване и подписвате изгоден договор.

Днес може да уредите и най-болезнените въпроси, да
постигнете съгласия с делови партньори, да прокарате и
обезпечите свой проект. Явете се на конкурси и
прослушвания. Съветът на деня е да не се отстъпва от

мнения и позиции, които смятате за правилни. Компромиси винаги
може да се направят, но не и с важните и съществени неща, които
изграждат конструкцията на отношения и бизнес инициативи.

Ако започнете да правите нещо несъзнателно,
продължете в тази посока. Следвайте инстинктите си
и няма да сбъркате. Съдбата ще ви срещне с
подходящите хора, а от вас се очаква да предприемете
подходящите действия и инициативи. В този ден

диетите са противопоказни. Не се изключвайте сами и от играта,
която водят близки, приятели и колеги.

За родените след 11 август първата половина на
деня е рискова и неблагоприятна. Спазвайте правила-
та и не отивайте в крайности. Следобед ситуацията
ще се промени, ще получите покани и предложения,
които ще ви осигурят стабилни позиции, пари и въз-

можности в бъдеще. Ден на принципната политика. Каквото е
обещано, трябва да се изпълни. Подлагайте на тест по
пригодност връзките си.

Стегнете редиците. До обед уредете важното и
значимото за деня, а след това запазете неутрали-
тет. На всички нива е добре да се прояви творческа
активност, да се търсят възможности за финанси-
ране на проекти и дейности с голяма перспектива.

Ако защитите нечии позиции, ще може да разчитате на под-
крепа и защита в бъдеще. Включете се в съвместни инициати-
ви, решете на чия страна ще застанете и кого ще подкрепите.

Предстоят пренареждане и промени, които ще се
отразят благотворно на амбициите и личната ви
инициатива. Отприщват се възможности за нова работа,
повишение и допълнителни печалби. До обед още нещата
не се много сигурни, но до края на деня очаквайте

предложение, което ще ви изстреля в една благодатна посока.
Добре е да подпишете нов договор, да се обвържете с нови
партньори и да декларирате лоялност към старите.

Родените в последната декада ще срещат отпор не
само на предложенията си, но и на личните си интереси.
Ще се налага да водите тежки битки за уреждане на
документи и права, за узаконяване на собствености и
производства. Късметът ви ще дойде почти в края на

работното време. Дано не избързате и не направите компромис,
който ще изяде част от бъдещите ви печалби. Постарайте се да
преговаряте без посредници.

Станете рано, бъдете първи там, където ще се решават важни за
вас делови и професионални задачи. Не закъснявайте за работа, за
да не изпаднете от класацията. Каквото уредите до обед, ще носи
ползи и предимства. Не се колебайте да защитите тези, с които
смятате да вървите напред и да работите съвместно. С напредване-

то на деня обстановката се изостря, конкуренцията прави своя ход и ви принуж-
дава да участвате в битки за защита на права и територии.

За родените след 11 януари денят обещава повече пе-
чалби и възможности за успех. Пътувайте, подпишете
нов договор, осъществете директна връзка с бъдещи
или настоящи шефове. В момента върви преразпредел-
яне на права, пари и територии на влияние. Проявете
отговорност към нечии амбиции и вашите ще бъдат за-

щитени. Не се ограничавайте в храната, днес не се пълнее.

Намалете темпото. До обед всяка ваша инициатива и
личен ентусиазъм ще работят за чужди интереси и влия-
ние. Ще влагате и пари в проекти, които може друг да
ползва. Следобед късметът ви се отприщва и в следващи-
те два дни ще диктувате условията във вашата област.
Добре е да организирате съвместни делови срещи, да под-

пишете до края на работното време споразумение, което ще ви даде
възможности за допълнителни печалби и защита на досегашните.

Денят започва по вашите правила, но със
сигурност ще завърши по тези на някой друг, от
когото ще си позволите да зависите. Внимавайте
какво подписвате. Не се страхувайте да проявите
емоциите си и да провокирате такива в околните.
Ще се разбере къде са приятелите и къде враговете.

Ако се колебаете в избора, постепенно ще загубите позиции и
ще се окажете извън играта.
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Ùàòñêèòå „÷óêîâå” îòíåñîõà âòîðà øåñòèöà
Гърци разбиха категорично отбора на „Миньор”(Чикаго)

Страницата подготви Яне Анестиев

Черна борса на билети
за Купата

Финалът за Купата на България меж-
ду “Левски” и Черно море наближава,
а с това и заформянето на черната бор-
са с продажбата на билети. Както е из-
вестно, много от запалянковците на
“сините” искат да бъдат на стадион
“Лазур” на 30 май, но все още не могат
да се снабдят с ценните хартийки. Та-
кива вече се предлагат в сайт за обяви,
където човек от Брацигово предлага
два пропуска за Сектор “Г” срещу 80
лева. Офертата за един билет е 50 лева.
А реалната цена на билета е 12 лева.  ”-
Продавам билети за предстоящия фи-
нал за Купата на България между “Ле-
вски” и Черно Море. Билетите не съм
ги закупил с целта, за да ги продам, но
така се стекоха обстоятелствата, че ще
пътувам в чужбина точно в деня, на
който е мача. Билетите са за Сектор “Г”
- две съседни места. Цената за едната
бройка е 50 лева, а ако се закупят два-
та билета ги давам за 80 лева общо”,
пише в обявата. 

Ще подаряват шампионска
купа на кмета на Перник

Отборът на Валяците ще подари 30-
ата си шампионската си титла от Дър-
жавното първенство по ръгби на кмета
на Перник Иван Иванов. Това съобщи
играещият треньор на тима Антонио
Иванов. Състезателите са доволни от
малката, но навременна помощ, оказа-
на им от община Перник. С общински
пари са платени консумативи на отбора
на стойност 1000 лв. Средства в същия
размер е предоставила общината и за
финалния мач, състоял се вчера в Их-
тиман и донесъл юбилейния приз. Там
перничани спечелиха срещу Янтра
(Габрово) с 22:17. Купата ще бъде връ-
чена на кмета в началото на следваща-
та седмица, след като играчите се вър-
нат от мач в Норвегия, който е част от
Европейската лига . Дванадесет души
от Валяците влизат в националния от-
бор по ръгби, а Антонио Иванов е стар-
ши треньор.

ГРУПА „А” 1

25-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Ерма – Черногорец 1:0
Пирин – Габер 2:5
Ботев – Металург 0:3
Чорни – Дружба 1:2
Верила – Балкан 3:1
Витоша – Минерал 5:1

Класиране:
1.Металург 97:17 54
2.Витоша 61:24 52
3.Черногорец 41:14 46
4.Балкан 55:35 44
5.Дружба 47:40 37
6.Габер 51:52 33
7.Чорни 27:52 28
8.Минерал 39:42 27
9.Ботев 34:43 23
10.Ерма 23:47 23
11.Верила 33:72 18
12.Пирин 32:49 18
13.Спортист 9:72 9

ли поредицата от
добри игри, но това
не им е попречило  да
спечелят и мача си на
следващия ден.Денис
Иванов е открил голо-
вата серия за „Габер”
в 16-та минута. В 32-
та Валентин Димит-
ров е удвоил резулта-
та, а две минути пре-
ди края на първото

Отборът на „Га-
бер”(Габров дол) ре-
гистрира девета по-
редна победа през про-
летта,след като  раз-
би като гост тима на
„Пирин”((Земен) с 5:2.
Гостите  са играли
мача след грендиозен
банкет предната ве-
чер ( на снимката), на
който са отпразнува-

полувреме домакини-
те са вкарали един
гол. През втората
част Васко Василев
(Шейната) е вкарал
два гола в 55-та и 58-
та минута за 4:1, пос-
ле домакините все пак
са вкарали втори гол,
а в 86-та минута Бел-
гин Седаев оформи
крайното 2:5.

„Габер” не знае спирка

“Миньор” (Чикаго)
загуби с 6:0 от гръц-
кия тим “Хеленик” в
мач от четвърти
кръг в майсторската
група на Метрополи-
тан Сокър Лийг. Това
е втори мач на “чуко-
вете” загубен с такъв
резултат, предишния
път шампионът “Ш-
вабен” 1926 нанесе съ-
щата загуба на стар-
та на първенството.
В мача участие не взе-
ха цели седем титул-
яри начело с двамата
централни защитни-
ци Светозар Гюров и

Георги Николов, Ан-
дрей Василев, Пламен
Пенев, Росен Каптиев,
Атанас Каракютуков
и капитанът Благой
Вълчев. Заслужена по-
беда за противника.
Много по-добре физи-
чески подготвен от-
бор от нас. По различ-
ни причини имахме
много липсващи ос-
новни играчи, което
също допринесе за ре-
зултата. Всяко начало
е трудно, продължава-
ме напред.”, каза стар-
ши треньорът на
“Миньор” (Чикаго) –

Десет „валяци” летят за Норвегия
Днес за Берген летят 10 състезатели на „Валяците” : Спартак Иг-

натов, Георги Ваклинов, Александър Томанов, Явор Драгнев, Вла-
дислав Михов, Мартин Димчев и Антонио Иванов, Георги Богданов,
Владимир Методиев и Людмил Златков. Те гостуват на Норвегия в
мач от група С-2 за европейско първенство. Срещата ще се състои
в събота. Заради травми няма да пътуват Тодор Методиев, Иван Па-
чаръзов и Светослав Спасов. Останалите национали са от „Янтра”,
„Балкански котки”, „Локомотив”(Сф) и НСА.

Фенове искат оставката на Баждеков
Националният фенклуб на „Левски“ и тръст „Синя България“

излязоха с обща позиция, с която искат оставката на изпълни-
телния директор на клуба Константин Баждеков. Те недоволс-
тват от неадекватната позиция с искането на билети за финала за
Купата на България, както и заради други нарушения.

ОФИЦИАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Националният клуб на привържениците на Левски и Тръст

„Синя България”се чувстват длъжни да защитят интересите на
левскарската общност, като изразят възмущението си от дей-
ствията на изпълнителния директор на клуба Константин Бажде-
ков.

 1. Неадекватно ниската заявка за билети за финала за Купата
на България срещу Черно море създаде напрежение между при-
вържениците на Левски при продажбата и разпределението им.

 2. В нарушение на изрично решение на Управителния съвет на
клуба бяха спрени от продажба билетите за деца до 18 години с
цена от 1 лев. Нарушението извършено в този случай от изпъл-
нителния директор е самоуправство и нарушение на устава на
ПФК Левски АД, за което той носи отговорност пред акционери-
те му.

 3. В споменатия мач срещу Славия свършиха билетите за Сек-
тор „Б“ далеч преди да бъде надхвърлен капацитета на митична-
та за левскарската общност трибуна.За всичко това отговорнос-
тта пада върху Константин Баждеков и очакваме той да я поеме.
В случаи на ново самоуправство или грубо погазване на интере-
сите на хилядите привърженици на Левски, двете организации
ще поискаме официално неговото отстраняване от ПФК Левски.

 

Цветан Йончев. В
първите четири кръ-
га българите играха с
първите четири от-
бора в класирането
от миналия сезон,
които са основни фа-
ворити и през ново-
то първенство. Въп-
реки това, нашите
успяха да спечелят
точка от полския “И-
гълс” 1940 и се над-
яват с всеки следващ
мач да прибавят точ-
ки към актива си сре-
щу основните конку-
ренти за оставане в
елита

ГРУПА „А” 2

21-ВИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Буря – Партизан 5:2
Стр.сокол – Енергетик 0:3
Свраките – Китка 1:4
Вихър – Бенковски 4:1
Студена – Сарата 5:2
Левски – Светля 1:0

Класиране:
1.Енергетик 68:9 56
2.Партизан 68:34 44
3.Студена 56:31 42
4.Китка 56:48 31
5.Свраките 52:47 30
6.Буря 33:42 30
7.Бенковски 29:33  29
8.Стр.сокол 30:33 28
9.Вихър 34:56 22
10.Левски 20:58 18
11.Светля             27:51     17
12.Сарата             25:56     13
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Ще заснемат нарушенията и с видеокамери

Пияна заби микробус
в ограда

Любомира ПЕЛОВА
Бързо производство за шофиране

след употреба на алкохол е започнато
срещу 23-годишна перничанка.

Сигналът за инцидента бил подаден в
полицията десетина минути преди десет
часа вечерта в понеделник. Органите на
реда били алармирани, че на улица „Со-
фийско шосе” е станал пътен инцидент.
Пристигналите на местопроизшествието
полицаи установили, че микробус „Сит-
роен”, управляван от 23-годишната С.А.
се е блъснал в ограда. При изпробване
на водачката на френското возило за
употреба на алкохол с техническо
средство са отчетени 2,37 промила. Де-
войката отказала кръвна проба за хими-
чен анализ. Задържана е за 24 часа с
полицейска заповед.

Продължава работата по документира-
нето на случая.

ИМА ДЪЛБОКА СИМВОЛИКА
ВЪВ ФАКТА, ЧЕ РЪГБИСТИ-
ТЕ ОТ „ВАЛЯЦИТЕ” искат
да подарят юбилейната си 30-
та шампионска купа на кмета

на Перник. Може би спортистите имат ед-
но наум, обаче ние имаме друго. Тук не
става дума за купата и спонсорството. А
затова, че на кмета му е нужен един
валяк, с който да изравни след като ас-
фалтира, разбира се, всички дупки по
пернишките пътища. Именно „Валяците”
като че ли трябва да се превърнат в на-
деждата за млади и стари. Не само като
спортни постижения, но и като упоритост,
трудолюбие и патриотизъм. И най-вече –
само една места политика, тежка като
валяк и газеща всякакви недомислия по
пътя си, може да асфалтира бъдещето на
Перник и да открие пред него цели ма-
гистрали към модерния свят. Така че
валяк му е майката, а после съвсем ес-
тествено ще дойде и процедурата с ряза-
нето на лентички, за която вече има
строен цял отбор юнаци.

ПОЛИЦИЯТА СЕ Е ЗАКАНИЛА ЯКО
ДА СНИМА АБИТУРИЕНТСКИТЕ
ШЕСТВИЯ И БАЛОВЕ, за да сплаши
немирниците от идиотски изпълнения,
които по някога оставят кървави дири.
Това със сигурността е похвално. Ама да
не вземат абитуриентите да си помислят,
че ония ги снимат за някаква продукция
или с рекламна цел, че да пощуреят още
повече. Абитуриентът обича най-много
три неща – скъпарски коли, шикозни тоа-
лети и някой да го снима. Ако полицията
свърши последното, за родителите оста-
ва само грижата по първите две. Дето се
вика – снимки без пари. Па после да оти-
дат в районото и да си поискат копие от
филма за спомен. Иначе не си чини мас-
рафа.

НАМЕРИХА ВРЕМЕ ДА ИЗПРОБВАТ
СИРЕНИТЕ БАШ КОГАТО ЗРЕЛОС-
ТНИЦИТЕ СА НА МАТУРИ тия дни. Ще
вземе някой да помисли, че воят е знак,
че матурата е свършила и ще си предаде
без време писмената работа. За други
може да означава сигнал за бедствие и
да избяга от стаята. А за трети – отдаване
на почит към загиналото знание...

тивен контрол е насо-
чен към организирано-
то придвижване на
абитуриенти  и прид-
ружаващите ги преди
и след приключване на
баловете в нощните
часове.

При организирани
екскурзии, съвмес-
тно с училищата и
организаторите се
уточняват местата,
където ще пребива-
ват празнуващите и
маршрутите за прид-
вижването им. Слу-
жители на „Пътна
полиция” извършват
проверки за техни-
ческата изправност
на автобусите и ин-
структират водачи-
те.

Създадена е органи-
зация за документи-
ране с видеокамери в
дворовете на учили-
щата и на превозва-
нето на абитуриен-
ти. На водачите на
автомобили, извър-
шили нарушения, ще

Какво не бива да забравяме в празничния ден?
Любомира ПЕЛОВА

Практиката показва, че най-тежките пътни катастрофи с абитуриенти и съпровождащи ги през последните години са настъпили след края на
баловете в ранните сутрешни часове, както и през следващите дни, при управление на автомобили от употребили алкохол, неправоспособни и
движещи се с превишена скорост шофьори.

За да не се стига до пътни инциденти, отговорността е на родителите, на абитуриентите, на техните приятели и близки. Затова служителите на
реда и тази година отправят някои основни съвети към родители и зрелостници, които трябва да се спазват, за да няма почернени семейства.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ АБИТУРИЕНТИТЕ
Вашето силно приповдигнато настроение на паметния празник е разбираемо и логично. Не забравяйте, че силните емоции са лош съветник и

водят до загуба на чувството за предпазливост. Еуфорията в автомобила води и до безкритичност и опасна агресивност.
Когато Ви возят с автомобил от дома до училището и оттам до мястото на абитуриентския бал, вие сте с близки приятели в автомобила. На кок-

тейла или обяда у дома или в заведение вие и вашите приятели вече сте пийнали алкохол, което подвежда към вземане на “смели” решения -
показване от прозорците и люковете на колите по време на движение, размахване на бутилки, балони, надаване на викове и пр. Рискът в гол-
яма степен се подценява от всички. Но тъкмо вие - абитуриентът или абитуриентката, можете най-успешно да въздействате на приятелите си за
въздържание, защото в този ден се изпълняват вашите желания. Помолете ги убедително и настойчиво, лично заради Вас, да не рискуват и да
не излагат празника Ви  пред опасност от тъжен провал.

Ако някой е пийнал повече и не се вслушва в молбата Ви, потърсете съдействие и дискретно помолете другите от компанията да го възпират
от неразумни действия. 

Непременно осигурете трезвен шофьор, който да Ви вози по празничните маршрути, както и резервен - който да замести титуляра, ако той  се
изкуши и се почерпи с алкохол.

Ако в определен момент не може да въздействате, осигурете си съдействието на родители или други ваши близки.
Не се съгласявайте инцидентно след еуфорията на абитуриентския бал, след като сте и пийнали, оттам да Ви откарат с автомобил хора,  които

е вероятно да са пили алкохол или са неправоспособни.
След бала често възникват спонтанни предложения за продължение на празника, пътувания към други заведения, дискотеки, хижи, за госту-

вания в домове и др. Такива пътувания са твърде опасни и неведнъж са завършвали трагично поради превишена скорост и неадекватност от ви-
сокия градус на настроението, рискови маневри, употреба на алкохол, отклоняване на вниманието на водача при веселбата в купето и др. не се
съгласявайте с подобни предложения, въпреки настояването на другите. Не забравяйте, че тази нощ се изпълняват Вашите желания, на абиту-
риента, и Вие в най-голяма степен може да въздействате!

Ако Вашият трезвен шофьор все пак се опитва да демонстрира “майсторство” и “смелост”, особено при движение на фарове, и върши опасни
нарушения, не оставайте безучастни под заплахата от катастрофа.

По-добре е Вие, абитуриентът, да не  шофирате в деня на Вашия празник. Но ако все пак решите да седнете зад волана по маршрута към
мястото на бала, по-безопасно е ако не се движите в колона с други автомобили, превозващи абитуриенти, където може да се подадете на про-
вокациите за състезаване с останалите и  като тях да демонстрирате пълно неуважение към правилата. Не се подвеждайте от водачите на други-
те автомобили в колоната да преминавате при червен сигнал на светофара или да отнемате предимство на кръстовище, регулирано със знаци.
Превишаването на скоростта в населено място увеличава риска да блъснете дете, пешеходец или да катастрофирате с удар в друго превозно
средство, стълб и  др.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ
Въпреки многото ангажименти при организирането на празника на дете, отделете специално внимание на сигурността на абитуриента и  на те-

зи, които го съпровождат.
Дори да са правоспособни, за предпочитане е абитуриентите да не шофират. Те са в особено емоционално състояние и лесно могат да допус-

нат грешки. По-добре е зад волана да бъдете тъкмо Вие, родителят, или Ваш близък приятел - при пътуванията от дома Ви до училището, до дома
на класната ръководителка и заведението, в което ще се състои абитуриентския бал, както и по обратния маршрут. Ако все пак предоставите на
Вашия абитуриент семейния автомобил за дните след бала, поговорете с него насаме за опасностите и доброжелателно го предупредете да не
си позволява алкохол, да не кара рисково, да не се влияе от опасни спонтанни предложения за извънредни пътувания от страна на пийналата
компания и др.

Настойчиво помолете вашите абитуриенти да не изключват мобилните си телефони  и поддържайте периодично връзка с тях, за да се осве-
домявате как протичат празничните вечери. Ако възприемете тревожни симптоми, имайте готовност да отидете на място и се осведомите за
проблема. При необходимост, за предотвратяване на рискови пътувания, скандали, нарушения на обществения ред и др., потърсете съдействие
от полицията чрез тел.  112.

На тържеството у дома Ви или в заведение преди абитуриентския бал не прекалявайте с алкохола, за да не бъдат омаловажени вашите съве-
ти към абитуриента и неговите приятели, които го съпровождат.

Непременно предупредете водачите на автомобила с абитуриента и на другите съпровождащи го коли за засиления контрол за нарушения и
за заснемането с видеокамери от полицията /а по-късно и санкционирането/ за опасните нарушения - неправилно превозване на пътници, пока-
зали се навън от прозорците и люковете, преминаване на червен сигнал на светофара, рискови изпреварвания, отнемане предимство и др.

Проверяват се рес-
торантите, барове-
те, дискотеките и
клубовете, като спе-
циално внимание се
обръща на пропуска-
телния режим, за да
не бъдат допускани
хора с огнестрелно
оръжие, агресивни, в
нетрезво състояние
или употребили нар-

котици. В тази връзка
са проведени срещи и с
ръководители на час-
тни охранителни фир-
ми, като е уточнено
взаимодействието и
своевременния обмен
на информация с орга-
ните на полицията.

Засилен е контро-
лът по отношение
пренасянето, законна-
та употреба и съхра-
нението на огнестрел-

но оръжие, боеприпа-
си и пиротехнически
средства за да се из-
бегнат инциденти и
нерегламентирано из-
ползване на пиротех-
нически средства на
обществени места.

Създадена е органи-
зация за безопаснос-
тта и сигурността
на движението по пъ-
тищата от региона.
Активният преван-

бъдат налагани сан-
кции съгласно Закона
за движение по пъти-
щата. Активно ще се
използват и възмож-
ностите на мобилни-
те видеокамери, кои-
то ще дежурят дено-
нощно преди, по вре-
ме и след абиту-
риентските тържес-
тва.

Всички ресторан-
ти, хижи и места за
масово събиране на
хора са минали про-
верка от експертите
на Областна дирекция
„Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението” – Перник.
Основно акцента е на-
сочен към наличието
на планове за евакуа-
ция, изправност на
пожарогасителната
техника, подготовка
на персонала за бърза
реакция при инци-
дент. Не са констати-
рани сериозни неред-
ности на противопо-
жарните правила.
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