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Кметът на Перник благодари на гражданите, предотвратили престъплението

40 130

Св. свщмчци
Януарий и
Теодор в
Пергия

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

Зеленчуци
който не яде

Дотам я докарахме на стари
краставичари краставици да ни продават.
Става дума за космическите цени на зарза-
вата, който започва да конкурира мръвка-
та по цифрови изражения. Националната
ни гордост, че навремето сме изнасяли гра-
динарско ноу - хау в цяла Средна Европа,
помръкна като попарен от слана пипер.
Старите краставичари на Европа изпаднаха
в състояние на нещастни консуматори на
балканска продукция, която ако навремето
е била пласирана на пазара, дедите ни са ще-
ли да си умрат от смях за нейното качес-
тво. Към днешна дата не умираме от смях,
а роним земеделски сълзи, когато ни кажат
цената на марулите.

Половината пролет вече си изтече, а сала-
тата е поскъпнала само 50 на сто. С други
думи – до лятото има още широко поле за
ценови размах. Детската песничка „Зеленчу-
ци който не яде” би трябвало да се забрани
с министерска наредба, щото развращава
семейните финанси. И се отразява зле на
възпитанието на младежта, без да броим
нитратите.

Затова зеленчуци който не яде е истин-
ски патриот, който живее с носталгията
по автентичните български краставичари.
А който яде е предател...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
65-годишен перничанин бе

задържан в момента на
кражба на тротоарни плоч-
ки от площада в областния
град. Инцидентът е станал
късно вечерта в събота.
Около половин час след полу-
нощ бдителен гражданин
сигнализирал в Първо район-
но управление на МВР за из-
вършваща се кражба на
тротоарни плочки в района
на ресторант „Секвоя” в
самия център на Перник.
Криминалистите реагирали
незабавно и задържали точ-
но в момента на извършва-

Млади художници с награди
от международен конкурс 

ното престъпление „прива-
тизаторът” Г.К., който до
този момент не е имал кри-
минални прояви. Мъжът
спокойно товарел плочките
в товарен автомобил ЗИЛ с
пернишка регистрация. В
хода на проведените проце-
суално – следствени дей-
ствия, в близост до мес-
топрестъплението е уста-
новен и  собствения лек ав-
томобил „Мерцедес” на
Г.К., в багажника на който
вече били натоварени други
340 плочки.

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

Виктория СТАНКОВА
Четирима млади ху-

дожници, възпитани-
ци на “Ателието”
към Галерия Перник
спечелиха награди в

Променлива
облачност

Почерпен  седнал зад
волана с 1,74 промила

Любомира ПЕЛОВА
Въпреки апелите на служителите на реда да не се

сяда зад волана след употреба на алкохол, наглеци-
те не свършват. За това говори фактът, че в неделя
вечерта е образувано поредното бързо полицейско
производство за шофиране на МПС от „почерпен”
водач на автомобил. Патрулен екип на Първо район-
но управление на МВР късно вечерта на улица
„Струма” в централната градска част спрял за про-
верка шофьорът на „Пежо” с варненска регистра-
ция. Оказало се, че 53-годишният Р.Д. си е позволил
да употреби алкохол преди да седне зад волана –
при изпробването му с техническо средство дреге-
рът отчел 1,75 промила. Нарушилият Закона за дви-
жение по пътищата водач на МПС отказал да даде
кръвна проба за химичен анализ.

тазгодишния Меж-
дународен конкурс
за рисунка, организи-
ран от Обединената
школа по изкуства-
та към Двореца на

На страница 2

културата в Перник.
Миролюба Здравко-

ва, Момчил Стоянов,
Симеон Златомиров
и Соня Пламенова се
занимават с рисува-
не под ръководс-
твото на художнич-
ката Снежана Вели-
нова и вече са нали-
це първите успехи.
Децата бяха отличе-
ни от журито на
конкурса, който се
провежда тради-
ционно всяка година
в Перник и в него
участват деца от
цялата страна и от
чужбина.

На страница 2
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505 ïåðíè÷àíè ÷àêàò îäîáðåíèå çà „Ëè÷åí àñèñòåíò”
Те са кандидатствали по новия проект „Нови възможности за грижа”
Зоя ИВАНОВА

505 са молбите, кои-
то са пуснати  в пер-
нишката дирекция „Со-
циално подпомагане”
от кандидат-потреби-
тели на услугата „ли-
чен асистент” по
проект „Нови възмож-
ности за грижа”- нау-
чихме от директора на
дирекцията в града
Илияна Кованджийска.
Тя поясни, че врамките
на проекта ще се извър-
ши оценка на потреб-
ностите на подалите
заявления лица с увреж-
дания, въз основа на
която ще се формира
индивидуален бюджет
за ползване на услугата
и ще се извърши под-
бор на най–нуждаещи-
те се потребители.  

Закъснява очертаването на
обработваемите площи в региона

Силвия ГРИГОРОВА
Земеделските производители от облас-

тта закъсняват с подаването на заявле-
нията по схемите за директни плащания
за очертаване на обработваемите площи.
Това алармираха от Областна дирекция
„Земеделие”. Кампанията стартира на 1
март, но към момента подалите заявления
стопани са твърде малко.

„Безпокойството ни идва от това, че от
около 1100- до 1150 човека, които всяка
година очертават площите, които обработ-
ват, за да бъдат подадени в системата
ИСАК,  към момента едва около 400 са по-
дали заявления за очертаване, което е по-
малко от половината. Искам да напомня
на земеделските производители, че край-
ният срок е 15 май. Това ще рече, че им ос-
тава по-малко от месец. Опасявам се, че
по стар български обичай земеделските
стопани ще хукнат в последния момент да
се очертават, което ще е съпроводено с
нерви както за тях, така и за нас, които по-
лагаме максимални усилия да се справим
с тази отговорна задача. Няма време за
губене, тъй като в периода от 15 май до 9
юни, когато е последния възможен срок,
 на стопаните ще се налага санкция в раз-
мер на 1% на ден от полагащата им се суб-
сидия. За тяхно улеснение общинските
служби по земеделие в областта бяха из-
готвили графици, тъй като си познават
добре хората по места. Поради това, че зе-
меделските производители не проявиха
активност, тези графици се нарушиха. За-
това Областна дирекция „Земеделие” апе-
лира към всички

 земеделски стопани, които все още не
са се организирали и не са подали заявле-
нията си,  да го направят във възможно
най-кратък срок, за да си спестят излишни
главоболия и санкции”, заяви Радослав
Радославов- главен секретар на Областна
дирекция „Земеделие”.  Той подчерта, че
онези земеделски производители, които
не очертаят площите си, не могат да раз-
читат на субсидии. Освен това, от тази го-
дина, те трябва да докажат правното осно-
вание, въз основа на което обработват
съответната земя. Това ще рече, че трябва
да представят нотариално заверен доку-
мент, въз основа на който стопанисват и
обработват земята. Другата новост за тази
година е, че всички земеделски произво-
дители трябва да са регистрирани като та-
кива по Наредба №3 от 1999г за създава-
не и поддържане на регистър на земедел-
ските производители.

Задържаха „напушен” шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Бързо полицейско производство за шо-
фиране на моторно превозно средство
след употреба на наркотици е започнато от
пернишки полицаи.

Случаят е станал в последния работен
ден на миналата седмица, когато късно ве-
черта на улица „Карл Маркс”  в квартал
„Изток” патрулен екип на Второ районно
управление «Полиция” спрял за проверка
22-годишеният Х.Х., шофирал лек автомо-
бил „Сеат Ибиза” с транзитни номера.  При
изпробването му с техническо средство за
употреба на наркотични вещества е устано-
вено, че младежът е седнал зад волана на
колата след употреба на марихуана.

По случая в управлението е образувано
досъдебно производство и работата по не-
го продължава.

65-годишен краде плочки ...

Кметът на Перник Иван Иванов вече
се е срещнал с началника на отдел „Ох-
ранителна полиция” комисар Чавдар
Димитров във връзка с предотвратения
опит за кражба на плочките от площада.
Комисар Димитров споделил с градона-
чалника, че наглецът е бил задържан в
ареста с полицейска заповед за 24 часа
и срещу него вече е образувано досъ-
дебно производство.

И още една любопитна подробност
лъсна след срещата между градоначал-
ника и шефа на „Охранителна полиция”.
Оказало се, че „приватизаторът” на то-
варил най-напред плочите в багажника
на собствения си „Мерцедес”, който
обаче се счупил от голямата тежест. За-
това 65-годишният мъж докарал ка-
мионче, в което продължил да товари. И
двете возила са конфискувани от поли-
цаите, а плочките са върнати на строите-
лите.

„Комисар Димитров ме уведоми, че е
направен опит да бъдат откраднати об-
що 340 циментови плочки. Това е изклю-
чително нагъл акт и се надявам краде-
цът да бъде наказан с цялата строгост
на закона. Благодаря на наблюдателни-
те граждани, чиито сигнал спомогна да
се предотврати кражбата! Моля всички
перничани, ако станат свидетели на по-
добни прояви веднага да съобщават за
това. Благодаря и на полицията за бър-
зата и адекватна реакция“, заяви кме-
тът на Перник Иван Иванов.

Комисар Димитров обясни, че това е
първият случай на установена кражба от
началото на ремонтните работи на пло-
щада в Перник.

Млади художници с награди...

“Заниманията ни са забавни, рисува-
нето ни дава възможност да изразим
различни емоции, да фантазираме.”,
споделят децата. Те възнамеряват да
продължат да се занимават с рисуване.

“В Ателието децата имат възможност
да рисуват в една среда, различна от
училищната, да се срещнат с погледа на
вече утвърдени творци, запознават се с
повече нови неща. Успехите си постиг-
нахме с много работа и с много забав-
ление.”, каза ръководителката на “Ате-
лието” Снежана Велинова.

“Създадохме това “Ателие” към Гале-
рия Перник, за да могат тук децата
просто да рисуват и да развиват своето
въображение. Интересът е много голям,
дори се налага вече да връщаме деца,
защото годината приключва.”, разказа
директорът на Галерия Перник Елена Те-
мелкова.

Общо 15 деца от пернишки училища и
школи по рисуване са отличени в тазго-
дишния международен конкурс, инфор-
мира ръководителката на школата по
рисуване към ОШИ в Двореца на култу-
рата в Перник Мариела Ивайлова.

Виктория СТАНКОВА
Седмокласникът Весе-

лин Манчев от Земен
спечели първо място и
златен медал на VIII-та
национална олимпиада
по история. Той е уче-
ник в СОУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий”, а негов
преподавател е Мария
Александрова. Състеза-
нието се проведе на 18
и 19 април в Пловдив.

Блестящо се предста-
ви и седмокласничката
от ОУ „Св. Иван Рил-
ски” в Перник Елеазара
Александрова с препода-
вател Пенка Иванова.
Тя е с краен резултат
отличен 5.75. Третият
участник от област
Перник е Бойко Ранге-
лов от Професионална-
та гимназия по иконо-
мика с преподавател
Асен Тимофеев. На пър-
вия кръг – решаване на
тест, тримата учени-
ци завоюват пъл-
ни шестици. Вторият
кръг е събеседване с на-
ционалната комисия, в
която влизат препода-
ватели от СУ „Св. Кли-

мент Охридски” и
НГДЕК. Там Веселин Ман-
чев се е представил
брилянтно. Победата в
националната олимпиа-
да по история му носи
прием в Националната
гимнация по древни ези-
ци и култура /НГДЕК/ в
София. Още повече, че
от 5 клас мечтае да учи
там. Елеазара Алексан-
дрова също е решила да
учи там. От всички 21
участници в заключи-
телния етап при сед-
мокласниците, 17 имат
отличен успех. Същият
процент се вижда и при
зрелостниците – от
15,отличниците са 11.

Учениците от 12 клас

с успех над 5.50 могат
да изберат желана от
тях специалност с
прием по история в Ал-
ма Матер, а оценката
на седмокласниците ще
се зачита за Класическа-
та гимназия в София.

“Олимпиадата беше
много трудна, но радос-
тта и щастието ни
са неописуеми”, комен-
тира преподавателят
по история в ОУ “Св.
Иван Рилски” Пенка Ива-
нова. От общо осем на-
ционални олимпиади, до-
сега две са печелени от
ученици от област Пер-
ник, припомни тя. Побе-
дителите са от Радо-
мир и Земен.

Веселин Манчев от Земен  се
увенча със злато на олимпиада

Индивидуалните оце-
нки на потребностите
на кандидат-потреби-
телите на услугата
„Личен асистент” ще се
извършват в дома им
от служители на дирек-
ция „Социално подпома-
гане”, обслужваща те-
риторията на съот-
ветната общи-
на.Проект „Нови въз-
можности за грижа” -
по Процедура за дирек-
тно предоставяне на
безвъзмездна финансо-
ва помощ „Нови алтер-
нативи” по приоритет-
на ос 2 «Намаляване на
бедността и насърча-
ване на социалното из-
ключване» на Опера-
тивна програма «Разви-
тие на човешките ре-
сурси» 2014-2020» стар-

тира изпълнението си
на 18 март т.г. Общата
стойност на Проекта
възлиза на
64 966 534,16 лева и се
реализира с финансова-
та подкрепа на Европей-
ския съюз чрез Европей-
ския социален фонд и
национално съфинанси-
ране.Проектът се из-
пълнява от Агенцията
за социално подпомага-
не АСП чрез Главна ди-
рекция „Социално под-
помагане“. Партньори
по Проекта са всички-
те 265 общини, като на
територията на Сто-
лична община ще се из-
пълнява от 23 райо-
на. Проектът е с про-
дължителност 13 месе-
ца, а срокът на предос-
тавяне на социалната

от страница 1 услуга „личен аси-
стент” – до 10 месеца.
Индикативният брой
потребители на услуга-
та е 12 000.Основна цел
на проекта е превенция
на зависимостта от
институционален тип
грижи, подобряване ка-

чеството на живот на
деца и възрастни хора с
увреждания и тежко
болни лица с ограниче-
ния или в невъзмож-
ност за самообслужва-
не и създаване на въз-
можности за социално
включване.

От Перник тръгва поетичния
тур на Павлина Соколова 

Виктория СТАНКОВА 
Перник е първият от поредица градове, чиито жители ще слушат

стиховете на младата поетеса Павлина Соколова. За перничани тя е
поканена от читалище “Съзнание”. До края на месеца нейни стихове
ще слушат почитателите на римите в Сандански. След това авторката
ще представи четирите си книги в Пловдив, Бургас и София. Павлина
Соколова е автор на четири поетични книги: “Колко малко е нуж-
но…”, “Луностишия”, “Между редовете” и “Странички от дневника”. 

“Перничани ще ме видят такава, каквато съм”, споделя Соколова и
допълва, че в стихотворенията й ще се усетят   различни настроения,
облечени в рими. “Предполагам, че всеки ще открие своето сред тях
– хората си приличаме в чувствата”, смята тя.. 

Срещата на Павлина Соколова с пернишката публика ще бъде на
21 април от 18.00 часа в галерия “Марин Гогев” в кв. Изток.  

от страница 1
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Целта е да се поставят на обсъждане проблемите в „Тролейбусен транспорт”

Сменят шефове на районни 
каси, нарушили методиката 

Зоя ИВАНОВА 

място социалистите
питат „колко тролеи
са били нарязани на
скрап и нарязвани ли
са рециклирани тро-
леи”.

На всичките тези
въпроси може да се
отговори на извън-
редна сесия, за каква-
то настояват от
червената централа.

Според народният
представител от
БСП Лява България Ва-
лери Жаблянов, който
също беше на прескон-
ференцията е необя-
снимо общественото
търпение и незаинте-
ресованост по проб-
лема с тролеите. „
Перник продължава да
затъва. Със страшна
сила. Независимо от
смяната на ръководс-
твото. Да отидат
кмета или негови
представители в дру-
ги областни градове,
дори по малки градо-
ве и да видят как там
се движат тролеите.
И защо там може, а
тук не може? Страш-
но е пълното общес-
твено безразличие. В
момента общинското
управление ликвидира
транспортната ин-
фраструктура и ни-
кой не реагира. Никой
не пита защо, как,
при какви условия?
Никой не пита. Аз

Лъчезар Никифоров за
съдебната реформа

Зоя ИВАНОВА
Идеите за реформа в съдебната система,

заявени преди ден от ресорния министър и
от министър-председателя, съвпадат в по-
голямата си част със становището на ПП
АБВ по въпроса и внесения от партията за-
конопроект за съдебна реформа. Това зая-
ви по БНР депутатът от ПГ на АБВ и член на
парламентарната комисия по правни въпро-
си Лъчезар Никифоров. Той припомни, че в
предизборната програма на АБВ като първа
точка е записана именно необходимостта от
референдум за нова конституция и за уста-
новяване на президентска република. И от-
ново посочи, че АБВ внесе в деловодството
на Народното събрание законопроект за съ-
дебната реформа.„В част от тези предложе-
ния намирам прилика към 90%. Ние сме за
разделяне на двете колегии – на съдийска
колегия и колегия на прокурорите и следо-
вателите. По същия квотен начин в нашия
законопроект се разпределя и гласуването
на квотата от Народното събрание, гласува-
нето на квотата от самите съдии. Това, което
при нас е още по-демократично и не виж-
дам в тези предложения е, че всеки магис-
трат ще има право на един глас. Ние пред-
видихме в нашия проект и електронно гла-
суване за избора“. Никифоров посочи, че
за да се коментират експертно нещата,
трябва да бъдат съпоставени проектите.
„Това, което не виждам в предложенията,
направени от премиера, вицепремиера и
правосъдния министър, а в нашия законоп-
роект съществува, това са разпоредби,
свързани с въвеждане на електронно пра-
восъдие“, каза още той.

„Български пощи” валидираха
филателно издание

посветено на Европа
Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
В Община Перник се

проведе първото за-
седание на Новосфор-
мирания Обществен
съвет по образова-
ние. Целта му е да бъ-
де постоянен експер-
тен орган и да подпо-
мага ръководния екип
на общинската адми-
нистрация при фор-
мулиране и разработ-
ване на политики в
сферата на образова-
нието. Заседанието
беше открито от
зам.-кмета на Перник
Румяна Гьорева. Тя
благодари на всички

Сформираха Обществен съвет
по образование в общината

присъстващи, че са
подкрепили идеята за
учредяването на съ-
вета, чрез което ще
се осигури пълна
прозрачност при из-
пълнение на предприе-
тите политики в об-
ластта на образова-
нието.

„В този съвет до
голяма степен освен
на експертите  ще
разчитаме на млади-
те хора, заради тяхна-
та енергия  и инициа-
тивност. Те са непре-
дубедени и необреме-
нени от проблемите
на образованието.

Надяваме се чрез то-
зи орган да спомогнем
за повишаване на ка-
чеството на образо-
вателните услуги в
училищата, на качес-
твото на обучение в
детските градини и
да направим града си
малко по- образован и
грамотен, защото
това ще рефлектира
и върху икономическо-
то му развитие“, каза
Румяна Гьорева.

Председател на Об-
ществения съвет по
образование е зам.-
кмета Румяна Гьоре-
ва, зам. председател в
Юлияна Ефремова, на-
чалник отдел ОК-
МДДР, а секретар е
Мая Лилова, главен ек-
сперт в отдел ОК-
МДДР.  Очакванията
са в Съвета да се обе-
динят усилията на
всички заинтересова-
ни страни в процеса
на осигуряване на ка-
чествено образова-
ние и възпитание на
децата, учениците и
младото поколение
от Общината.

Зоя ИВАНОВА
От групата съвет-

ници на БСП в мес-
тния минипарламент
са започнали подписка
за свикване на извън-
редна сесия за съдба-
та на пернишкото
предприятие „Тролей-
бусен транспорт” –
това обявиха вчера на
нарочна пресконфрен-
ция в червената цен-
трала.

„ Проблемът с тро-
леите очевидно се за-
дълбочава. Опасения-
та ни са, че начина по
който се работи в
търговското дружес-
тво, и от кметската
управа и в някаква
степен и от общин-
ския съвет, то се
тласка към ликвида-
ция. С всички последи-
ци от това” – каза ли-

дерът на БСП в Пер-
ник Ненко Темелков.
Той допълни, че дори
да се изпълни идеята
за създаване на об-
щинско предприятие ,
това общинско пред-
приятие няма да има
къде да се разположи
физически. Става
въпрос за ДЕПО, за
тролеи, за съответ-
ните работилници и
т.н.

БСП има няколко
въпроса към ръко-
водството на общи-
ната и основният е
„защо не се помага на
дружеството, въпре-
ки 5-милионния заем,
който е гласуван”?
От БСП питат също -
 „Защо не стават дос-
тояние на граждани-
те предложения за
приватизация или

съвместна дейност
от фирми, които са
постъпили в общин-
ския съвет? По какъв
начин са определени
фирмите, които пок-
риват с автобусен
превоз линиите на
тролеите? Кой издаде
разрешителните за
дейност по тези ли-
нии? Субсидиите, кои-
то се дават на „Тро-
лейбусен транспорт”,
които са в порядъка
на 100 000 лева на
тримесечие и са за
покриване на загуби-
те от превоз на уче-
ници и пенсионери, къ-
де отиват сега?  БСП
искат да се отговори
кой е натрупал дълго-
вете, под чие ръко-
водство. Те в момен-
та са над 3 милиона
лева. Не на последно

съм удивен от това,
което може да се слу-
чи. Такова чудо да се
унищожава едно пред-
приятие пред очите
на всички и никой да
не пита защо. Общес-
теното безразличие
е в основата на това,
което се случва. За-
щото никога нямаше
да си го позволят,
ако знаеха, че ще има
реакция. Ако знаеха,
че гражданите на
Църква и Изток ще
излязат пред община-
та и ще питат къде
са тролеите. Всички
знаят колко струват
тролейбусните и кол-
ко автобусните ли-
нии за експлоата-
ционна поддръжка.
Това е доказано. Уни-
щожава се най евти-
ния  и най чист тран-
спорт  и се ликвидира
едно общинско пред-
приятие. Значи някой
печели от цялата та-
зи история. И хората
трябва да знаят
кой.” – каза още Жабл-
янов.

На пресконферен-
цията беше обявено
също, че в квартал
Изток вече е подета
подписка в защита на
тролейбусния тран-
спорт и пускането на
тролеите. Над 200
човека са се подписа-
ли само за два дни. 

Министърът на здравеопазването д-р Пе-
тър Москов ще поиска от управителя на
НЗОК д-р Глинка Комитов някои от дирек-
торите на районните каси да бъдат смене-
ни. Това стана ясно от думите му в интервю
за в. „Труд“. „В момента директори на ра-
йонни каси са си позволили да дават бю-
джети за обсъждане от надзора по начин,
различен от този, който налага методиката.
И вината не е на надзора. Затова ще поис-
кам от представителите на държавата да
поставят пред управителя на НЗОК въпро-
са за смяната на директорите на РЗОК,
които са нарушили методиката. Дали от
глупост или по друга причина, не мога да
коментирам. Но категорично извършеното
значи облагодетелстване на едно или дру-
го лечебно заведение“, обясни той. По ду-
мите му, РЗОК не са феодални губернии,
които да влизат в сговор с определени би-
ло държавни, частни лечебните заведения.
Според него  районната каса трябва да е
част от държавната политика, а не да из-
пълнява бизнес плана на някоя болница.

Вчера главният изпълнителен директор на
„Български пощи”- Деян Дънешки валиди-
ра, чаканото с голям интерес от филателис-
тите, ежегодно издание посветено на Евро-
па. Тази година то е на тема „Европа 2015-
старинни играчки”. През последните три го-
дини са издавани филателни издания, на те-
ма: „Европа 2014 – национални музикални
инструменти”, „Европа 2013 – пощенски ко-
ли” и „Европа  2012 – посетете България”.
Тази година темата е посветена на старин-
ните играчки. Пощенските администрации
във всички европейски страни ще отразят
чрез маркоиздаването си обявената тема.

На марките са нарисувани кукла и момче
на дървено конче, специалният пощенски
печат е представен с изображение на пум-
пал.

Тазгодишното издание съдържа серия от
2 пощенски марки с номинал 0,65 лв. и 1,50
лв., с тираж 16 800 броя, илюстрован плик с
оригинален знак на стойност 0,65 лв. на по-
щенската услуга в тираж 2159 броя и спе-
циален пощенски печат.

Марките са отпечатани в блок-лист като
всеки съдържа по 6 пощенски марки със
защитна перфорация от всяка номинална
стойност и тиража – 22 000 броя.

Блокът  с 2 пощенски марки е в тираж –
15 000 броя. Карнетката е в тираж 25 200
броя

Автор на проектите на изданието е худож-
ничката Ралица Николова.

 



Общество4 21 април 2015 г. Съперник

Â 164 ñåëà íå ïóøè íèòî åäèí êîìèí
В трънското село Къшле живее само един човек според ГРАО

Болниците да имат
клинични фармацевти

Зоя ИВАНОВА
За да се намали разходът на средства за лекарс-

тва, трябва във всяка една болница да има клини-
чен фармацевт. Това заяви за Bulgaria on Air пред-
седателят на Националната аптечна камара Антон
Вълев.  Задачата на клиничния фармацевт е да кон-
тролира лекаря трябва ли да изпише едно лекарс-
тво за 5000 лв. или може да мине с лекарство за
300 лв., обясни той.

„Съгласно световната практика, в болницата има
един главен клиничен фармацевт, който е с ранг на
зам.-директор на болницата, тъй като той е пряко от-
говорен за лекарствената й политика, но такъв кли-
ничен фармацевт трябва да има във всяко отделе-
ние. Така че ако болницата има осем отделения, тя
трябва да има осем клинични фармацевти в самото
отделение и още един, който им е началник, т.е.
един екип от специалисти“, коментира Вълев. По ду-
мите му, проучванията на СЗО са недвусмислени.
„Те показват, че въвеждането на екипа на клинич-
ните фармацевти намалява с до 30% разхода за ле-
карства. Т.е. несравнимо намаление може да се
осъществи, ако просто се реализират на пазара те-
зи кадри, които и без това България произвежда в
момента, а емигрират в чужбина“, отбеляза той.

Край на „пищовите” по
време на матурите

Виктория СТАНКОВА
Край на преписването по време на матурите. Ин-

спекторатите по образование въвеждат драконови
мерки за предстоящите изпити. Учениците ще бъдат
гонени дори за подсказване. Зрелостниците вече
са инструктирани за новите правила. Тази година
квесторите ще трябва да са безмилостни към всеки
опит за подсказване или нарушаване на нормално-
то протичане на изпита. Вместо забележка ученици-
те ще бъдат директно изгонвани. Мерките целят да
сложат край на “пищовите”. За това ще следят не
само учителите, но и камери във всяка изпитна за-
ла.

 По време на матурите учениците ще трябва да
забравят и за телефоните в клас. И не само: забра-
нени са още коректори, калкулатори и всякакви
справочници. Във всяка зала трябва да има поне
осем ученици, но не и повече от 15. А най-сериозен
ще е контролът върху пищовите. Учениците няма да
могат да излизат от изпитните зали поне в първите
30 минути, нито да се връщат в сградата, след като
веднъж предадат матурата. А за да се гарантира
спокойното протичане на изпитите във всяко учили-
ще по време на изпита, ще има и медицинско лице.

Любомира ПЕЛОВА
Края на миналата

година населените
места в България, в
които няма останал
нито един жител, са
164, съобщи Нацио-
налният статисти-
чески институт.
През миналата годи-
на едно населено

място е закрито, а
едно е присъединено
към съседно.

Най-голям брой
обезлюдени населени
места има в облас-
тите Габрово, Вели-
ко Търново и Кър-
джали - съответно
61, 57 и 11. В 1135,
или в 21.6 на сто от

населените места,
живеят по под 50
човека. Градовете в
България са 257, а
селата - 5 009, со-
чат статистически-
те данни.

Една трета от на-
селението на стра-
ната живее в общо 7
града с по над 100
хил. жители - София,
Пловдив, Варна, Бур-
гас, Русе, Стара За-
гора и Плевен.

Най-населен е Юго-
западният район,
където живеят
29.5% от население-
то, втори е Юж-
ният централен ра-
йон - 20.1%, в Юг-
оизточния живеят
14.7 на сто, а в Севе-
роизточния - 13.2%.
В Северния центра-
лен район живеят
11.5%, а в Североза-
падния - 11.1%.

Във всичките
шест района на
страната население-
то през миналата го-
дина намалява.

В само две области
населението се уве-
личава - София (сто-
лица) - с 0.5 на сто и
Кърджали - с 1 на
сто. При всички ос-
танали области има
намаление на населе-
нието, като най-гол-
ямо е то за области-
те Видин - 2.2 на сто
и Смолян - 1.9 на
сто.

Най-голяма по брой
на населението е об-
щина Столична (1
316 557), най-малка-
та община е Трекл-
яно - 625 души.

7 202 198 души е
населението на Бъл-
гария в края на 2014
г., според данните
на НСИ. 28 727 души

са емигрирали. Уве-
личава се детската
смъртност.

Най-обезлюденият
край в Пернишка об-
ласт е Трънският.
Там има села, в кои-
то през зимата хора
не живеят, в някои
от тях са останали
по два-трима стар-
ци. В село Къшле нап-
ример по данни на
служба ГРАО през
март е живеел само
един човек.

Според едно
проучване на БАН,
правено преди около
година и половина,
граничната община
е една от трите в
страната, в които
обезлюдяването го-
ни 80 процента, рас-
те броят на селата –
призраци, в които жи-
телите са по-малко
от петима.

КТ”Подкрепа” не приема предложението на група депутати за промени в Кодекса на труда
Силвия ГРИГОРОВА

 КТ”Подкрепа” предостави на медиите становището си по предложения от група депутати от Реформаторския блок законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на
труда, изпратено до председателя на парламентарната комисия по труда и социалната политика. В него се подчертава, че с този  законопроект се предлага да се „обогати” наи-
менованието на Международния ден на труда като към него се добави и Априлското въстание.

„Предлаганият от вносителите подход неизбежно натрапва аналогията с празници от отричаното от всички нас минало, когато, например,  ни караха да празнуваме Октом-
врийската революция през ноември.

 Предложението има и сериозен непреодолим технически недостатък, а именно – осъвременяването на датите по  Грегорианския календар през 19 век се извършва с 12-
дневна корекция, т.е. датата на избухването на Априлското въстание 20 април, след тази корекция се появява на 2 май, а не на 1-ви.

  Позоваването на факта в мотивите на вносителите, че на някои места в България Априлското въстание се чествало на 1-ви май също има своите корени в тоталитарната кому-
нистическа практика, което би трябвало леко  да ни смущава. Идеята за „пролетарски интернационализъм” и близостта на двете дати бяха тези, които създаваха възможността
тихомълком честването на избухването на Априлското въстание да бъде премествано с един ден. Признаваме си, че трудно можем да намерим същностна разлика между два-
та подхода”, се посочва в позицията на КТ”Подкрепа”.

 В документа, синдикатът подчертава: „осъзнаваме „либералните” подтици на вносителите да окарикатурят Международния ден на труда – нали на 1 май 1884 г. с кръвта си
на улиците в Чикаго американските работници поискаха 8-часов работен ден. Оттогава и оттам именно започна „световната зараза”, която повлече след себе си отпуски, май-
чинства, болнични и др. „социалистически” лигавщини, които не доведоха до нищо друго, освен до „изкривяване” на икономическите резултати от предприемаческата дейност.
Повече от очевидно е, че тези девиации  не трябва да бъдат търпени повече в календара на българските официални празници, независимо от неудобния факт, че този празник с
това име фигурира в календарите на абсолютно всички европейски и ред други цивилизовани страни, и то без каквито и да било допълнителни разширения, въпреки че вероя-
тно и тези страни биха имали своите национални основания да го сторят”.

   След като профсъюзът представи аргументите си в подкрепа на тезата, че по чисто технически причини не е възможно датата  на избухване на Априлското въстание да съв-
падне с честването на Международния ден на труда, той прави  преглед на бележитите събития, случили се на тази дата през вековете. Между тях са: създаването на тайното об-
щество на илюминатите през 1776, премиерата на операта „Сватбата на Фигаро”, създаването на Северна Корея, тридневната манифестация на полските работници срещу ко-
мунистическия режим през 1982г. В ироничен стил, в становището на КТ”Подкрепа” се посочва, че има събитие, което би могло да реши няколко проблема наведнаж.

„На 1 май 2009 г. в Швеция са узаконени еднополовите бракове. Този епохален по същността си акт по изключително важна, но неглижирана в обществото ни тема, дава въз-
можността за разгръщане на широка реформаторска инциатива, която би довела до ново и допълнително налагане на либералните ценности в обществото ни. На всичкото отго-
ре подобен акт би отключил възможностите за инициативност, далеч надхвърляща тесните предели на малката ни държава, така щото и в международен план историческият
акт на 1 май 2009 г. в Швеция да получи международно признание по същия механизъм, по който събитията в Чикаго от 1 май 1884 г. са довели до световното налагане на тази
дата като Международен ден на труда. Нали все някой трябва да направи първата смела крачка?

 В този смисъл, си позволяваме да предложим на уважаемите народни представители да обмислят възможността, след като така или иначе, както става безпощадно ясно, се
налага 1 май да бъде обогатен и допълнен с нов смисъл, за да не е само международен ден на така омразните на вносителите полагащи  наемен труд, празникът, записан в Ко-
декса на труда да бъде обявен за Ден на еднополовите бракове и международен ден на труда.

 Нещо повече, изначалната идея  на вносителите на законопроекта- да се променят смислите на значими дати, може да получи и допълнително развитие. Например - 2-ри фев-
руари да бъде обявен, по същата логика, и за официален ден на обективизма и неолиберализма заради  съвпадението с рождения ден на известната „хуманистка” Алисия Зи-
новьевна Розенбаум (Айн Ранд). Сигурни сме, че в календара могат да бъдат намерени и други подходящи съвпадения.

 Само това по скромната ни преценка би било коренната и дълбока реформа– така нужна на изстрадалото ни общество. С такива категорични и смели реформи България без-
спорно ще се нареди сред напредничавите цивилизовани и модерни държави и ще скъсим и без това мъчителния си и изстрадан път обратно към XIX век”, се подчертава в ста-
новището на КТ”Подкрепа”.

Виктория СТАНКОВА
В България в момен-

та 40% от 15 и 16-го-
дишните ученици са
функционално негра-
мотни и трудно раз-
бират смисъла на тек-
ста, който четат, и
трудно могат да при-
ложат наученото в
реални житейски си-
туации. В Европа то-
зи процент е 20% и
стремежът е той да
спадне до 10% до 2020
г. Очевидно сме на
опашката в тази кла-

40% от 15 и 16-годишните ученици у нас са неграмотни
сация, но няма ясна
визия как ще проме-
ним тази реалност.То-
ва каза Евгения Пеева,
изпълнителен дирек-
тор на “Заедно в час”.

Инициативата „Об-
разование в България
2030“ е различна с то-
ва, че за пръв път
завява, че организа-
ции от различни сек-
тори – публичен, биз-
нес, неправителс-
твен, медиен – заста-
ват на една маса и оп-
ределят обща визия

за това как трябва да
изглежда образова-
нието за младите хо-
ра в България през 21
в., допълни Пеева. Тя
заяви, че си пред-
ставя система в коя-
то всяко дете, без
значение от произхо-
да и средата му, посе-
щава училище, което
му осигурява шанс да
се реализира успешно
в икономиката и об-
ществото, както на
България, така и в
световен мащаб.

След 15 години гол-
яма част от населе-
нието ще е в пенсион-
на възраст и все по
малка част – работос-
пособна, населението
ще се представлява
от различни етноси,
допълни тя. Ако не
променим отношение-
то към различията в
училище днес, то мо-
жем само да очакваме
конфликти на по-ви-
соко ниво в общес-
твото, допълни тя.

Образователната

система трябва да
подготвя децата да
са адаптивни, да об-
щуват без проблем с
различни култури, с
хора от различни мес-
та, да са много пред-
приемчиви и да не се
спират пред това, че
днес, може би, нямат
достатъчно умения
да се справят с някоя
задача, а да са абсо-
лютно готови да се
учат през целия си
живот, заяви още
Пеева.



Рекламно  приложение

Вторник, 21 април 2015 г., брой 73 /5680/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 25 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 23 800 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, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ. РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
13.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ. 2, ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
14. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТР., ЕТ.3, ТЕР. - 45 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
16. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
17. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 - 74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. КВ. КАМЕНИНА, 1 ЕТ., ЗП: 48 КВ.М,
ДВОР: 420 КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ. - 100 000 ЛВ.
3. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300КВ.М - 9 900 ЛВ.
4. С. ДРЕН, 2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
5. С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66 КВ.М, ДВОР: 2 160 КВ.М - 26 000 ЛВ.
6. С. ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800КВ.М - 32 000 ЛВ.
7. С. КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300КВ.М - 20 000 ЛВ.
8. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000КВ.М - 20 000 ЛВ.
9. С. БУСИНЦИ, 2 ЕТ., ДВОР 400 КВ.М,
РЗП: 80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА - 16 600 ЛВ.
10. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
11. УПИ 2 150 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ - 43 000 ЕВРО
12. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.

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

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

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
5. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
7. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
9. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
10. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
11. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
12.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
13. Къщи и апартаменти в Делта Хил
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
15. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
16. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 25 000 лв.
17. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
18. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
19. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
20. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
21. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
22. Парцел, Тева, 345 кв.м - 21 000 лв.
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
27. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
29. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
30. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
31. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Центъра, ет. 2, т/гредоред, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
3. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
4. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
5. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
8. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
9. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
10. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя- 45 000 лв.
11. Тристаен, кв. Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, тераси - 36 000 лв.
12. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
13. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
14. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.
15. Къща ниската част над Автогарата, близнак 2 ет., гараж, дв. 150 кв.м- 32 000 лв.
16. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.
17. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
18. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
19. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
20. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.
21. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Гарсониера, Тева, ет. 1, тер., преустроена - 18 200 лв.

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

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

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

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

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

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

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

17. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

25. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
27. Тристаен, Мошино, 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. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.

33. Къща, с. Калище, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв.1 170 кв.м - 19 500 евро

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.
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, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
20. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
21. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
22. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
23. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
24. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
25. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
26. 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. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Соф. шосе, тх., без ТЕЦ, частично обз.- 170 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
6. Етаж от къща, над Общината, необзаведен - 150 лв.
7. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. 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 - 21 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 3; ет. 4 - 30 000 лв.; 39 000 лв.
4. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 000 лв.
5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 24 000 лв.ет. 4, тх., ТЕЦ- 26 000 лв.
6. Изток, ет. 1 - 23 000 лв., ет. 3 - 20  000 лв, ет. 4. - 23 000 лв. -  21 000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
8. 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.

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.
10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.

Съдействие за жилищни кредити

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

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 45 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
6. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - по договаряне
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
9. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 2/6/, нов, луксозно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 53 500 евро
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 лв.
5. Тристаен, Тева, ет. 4/6/, 2 тер., подобрения, ПВЦ - 32 500 лв.
6. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
7. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
8. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
9. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
10. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
11. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
12. Клепало, Изток, Църква, около Профилакториума

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Боксониера, Пашов, нов блок, ет. 5, нап. обзаведена - 120 евро
3. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, ремонтиран - 230 лв.
5. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
6. Етажи от къщи с отделни вх., и напълно обз., Проучване -400 лв. Варош - 300 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен Изток, 67, кв.м, ет. 5
ТЕЦ, 2 тер. - 30 500 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., двор: 300кв.м., с локално отопление -

40 000лв.

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.М
о
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток,  ул. Рашо Димитров, ет. 1, ТЕЦ - 21 000 лв.
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
3. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
4. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, юг - 15 900 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер., до канала - 32 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 30 900 лв.
5. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.
6. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, 59 кв.м, ТЕЦ, без тер. - 26 000 лв.

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв. 400 кв.м - 60 000 лв.
Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
2. Етаж от Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 92 кв.м, УПИ, 707 кв.м - 35 000 лв.
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

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

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

ПРОДАВА:

Земеделска земя,
с. Негованци, 3,5дка

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

02 4767 277  (без посредник)
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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

Фирма търси охранители до 55 г. - тел.
076/681 288; 0894/751 427

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

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

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

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

ВиК и къртене. Подмяна водопровод с
ППР. Отпушване канализации. Изпом-
пване мазета изби. Монтаж бани, тоа-
летни, водомери, бойлери/и ремонт/ -
тел 0895/830 635; 0889/347 881

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6,
инжекцион, 16-V, бензин, комби, автома-
тик, в движение. За информация тел.
0888 311 312.

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, гарсониера кв.
Твърди ливади, обзаведена, ТЕЦ, по
договаряне - тел. 0888/476 853

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

Давам под наем, обзаведени стаи

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

други

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

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

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

Изграждане на нискоенергийени
сглобяеми къщи от основи до ключ,
Притежават отлична топлоизолация,
високо земетръсоустойчивост и са
пригодни за целогодишно ползване -
тел. 0899/054 389

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

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

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

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

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

КУПУВА

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.

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

Цикли, фугира, пренарежда, ла-
кира, качествено, безпрашно -
тел 0889/323 933

Продавам газов пистолет Зора-
ни с фактура и разрешително - 60
лв., бутилка за газ - 40 лв. - тел.
0878/223 831 Пламен

Продавам  автогазова уредба,
инжекцион с бутилка - 250 лв.;
автогазова уредба пълен
инжекцион с пълна бутилка - 400
лв. - тел. 0888/151 593; 0879/403

317

Продавам  нови китеници 100

процента вълна размери 270/220

см, 2 броя по договаряне - тел.

0876/189 358

Продавам  казан за ракия,

хилти, водни помпи, вибратор за

бетон, циркуляр за дърва,

шмиргел, електромотори - тел.

0889/318 305

Продавам  чисто нов таблет

Айпад Еър - тел. 0888/132 731

Аделина

Продавам  5 млади заплодени

овце и 2 агнета по 25 кг. - тел.

0893/582 158

Агенция за запознаства
“Намерима” - запознаства с цел
приятелство, любов, брак.

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

ЛИЧНИ
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Отмениха присъдата на
баща, убил дъщеричката си
Апелативният съд във

Велико Търново отмени
присъдата на 38-годишния
Пламен Петров от Русе,
който на 20 април м.г. преби
до смърт 7-годишната си
дъщеря Пламена.

Причина за отмяната е
допуснато процесуално
нарушение по наказателния
процес, протекъл по
съкратената процедура,
съобщи БНР.

В е л и к о т ъ р н о в с к и т е
магистрати върнаха делото
за ново разглеждане от
друг състав на Окръжния
съд в Русе.

В края на януари т.г.
Русенският окръжен съд
призна за виновен Пламен
Петров в умишлено
убийство на рождената му
дъщеря, убита по особено жесток и мъчителен начин.

Мъжът бе осъден на 16 години затвор при първоначален строг режим, а
прокуратурата поиска доживотен затвор без право на замяна. Петров бе определен
от националния консултант по съдебна психиатрия доц. Петър Маринов като
"тежък психопат", но експертът бе категоричен, че към момента на убийството е
съзнавал напълно какво върши.

Жестокото престъпление бе извършено на 20 април м.г. -  на Великден през
деня, в семейния апартамент в блок "Мура" в кв. "Здравец" в Русе след избухнал
скандал.

От обвинителният акт станаха известни ужасяващи подробности за начина, по
който 7-годишната Пламена е издъхнала след зверски побой, защото не можела
да чете добре. Момиченцето е бито по цялото тяло с ръце, крака, с метла и с
точилка. Според съдебно-медицинската експертиза причина за смъртта е
разкъсване на сърдечния мускул.

По време на престъплението в семейното жилище е била и втората дъщеря на
Пламен - 4-годишната Десислава. След фаталния инцидент детето беше настанено
в социален дом.

Масови данъчни проверки
на открито в София

Масирани проверки на
увеселителни и спортни
съоръжения на различни
търговски обекти на
територията на столичните
паркове започна ТД на НАП
София.

Проверките се
осъществяват съвместно с
Общинска полиция.

Инспекторите ще спрат на
всяко капанче и въртележка
в зоните за отдих, където
освен за издаването на
касови бележки и билети ще
се проверява и за спазване на
о с и г у р и т е л н о т о
законодателство, съобщиха
от НАП.

Анализ на риска за
укриване на печалби от
обектите намиращи се в

зоните за отдих, е установил, че средногодишно бюджетът губи 26 334 хил. лева
от недеклариране на приходи от продажба на допълнителни услуги и развлечения,
които трябва да се отчитат чрез издаване на билет или касов бон.

Разглежданият риск се свързва с отрасъла туризъм и голямото многообразие
от допълнителни услуги, предлагани в летните и зимните курорти, както и в
градските паркове.

Освен това, за нарушения в зоните за отдих са получени и множество сигнали
от граждани, което допълнително мотивира акцията на софийската дирекция на
НАП.

През изминалия уикенд под контрола на данъчните от София попаднаха 47 обекта
в Борисовата градина, парк "Заимов", Южен парк, Западен парк, парк "Св.
Троица", парк "Св. св. Петър и Павел", градинката на Народния театър.

Освен ресторантите, заведенията за бързо хранене, кафенетата и атракционите
бяха проверени и търговците, предлагащи стоката си на павилиони, сергии и
колички. Не са подминати дори продавачите на балони, царевица, пуканки и хот
дог.

Установени са 26 нарушения в проверените обекти. Отново най-честото
нарушение е неиздаване на фискален бон или разлика между касовата наличност
и данните от фискалните устройства.

Засечени са и 3 обекта, които осъществяват продажби без изобщо да имат касови
апарати. Санкциите, които законодателят е предвидил за посочените нарушения
започват от 500 и могат да достигнат до 10 000 лева.

Проверките ще продължат през целия летен сезон. Гражданите могат да
насочват работещите на място екипи към обекти, в които не са получили фискален
бон при ползвана услуга. Сигнали за нарушения могат да се подават и на телефон
0700 18 7000700 18 700, на цената на един градски разговор.

Паралелно с акцията в зоните за отдих данъчните от ТД на НАП София
продължават проверките и наблюденията в бензиностанции, питейни заведения,
в обекти за търговия с тютюневи изделия, с хранителни стоки, във фризьорски и
козметични салони и др.

На 16 и 17 април столичните инспектори са проверили 31 различни обекта –
магазини, павилиони, сергии по големи търговски улици и пазари в София – ул.
"Витошка", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Солунска" и пазара Ситняково. Съставени
са 20 акта за нарушения, като отново в 90% от случаите става дума за неиздаване
на фискален бон.

Скандал и напрежение в съда на делото срещу ”Опасните”
Скандал прекъсна за кратко делото срещу бандата за обири на златарски

ателиета и бижутерийни магазини „Опасните“ във Военно-апелативния съд в София.
Напрежението бе предизвикано от роднини на лидера на групата Върбан Борисов

– Боксьора заради това, че охраната не му дава вода, съобщи Булфото.
Присъстващите в залата - близки и роднини на подсъдимите, наскачаха и

наобиколиха задържаните. Наложи се намесата на допълнително повикана
съдебна охрана. Заседанието бе прекратено за около 10 минути.

След като обвиняемите бяха изведени от залата, скандалът отново „пламна“ в
коридора на Съдебната палата. Това наложи охраната да остане, докато страстите
се уталожат.

Военно-апелативният съд гледа на втора инстанция делото срещу "Опасните",
след като през юли м.г. Военно-окръжният съд осъди петима от осемчленната
група на по 18 г. затвор. Сред тяха са Боксьора и 32–годишният ефрейтор от
поделението в Горна баня Иван Иванов. Останалите трима, сред които и полицай
от София, получиха по 11 г. затвор.

"Опасните" бяха заловени през май 2012 г. след серия от въоръжени грабежи в
страната. Членовете на групата са откраднали златни и сребърни накити и пари на
обща стойност 249 500 лева. Тогава лидерът Върбан Борисов успя да избяга и бе
обявен за издирване. На 10 май 2012 г. бившият състезател по бокс и ММА боец,
който страда от онкологично заболяване, се предаде сам.

Година по-късно майка му Анна Върбанова и жена му Николина Борисова
заплашиха да се самозапалят пред Съдебната палата заради отказа на съда да
разреши на намиращия се в софийския затвор Върбан да започне лечение в
специализирана болница за онкоболни.

Срещу част от обвинените се води и друго дело за грабежи в Софийския градски
съд.
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Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ЗАПОВЕД
№648 гр.Перник,17.04.2015 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, глава IX от Наредбата за придобиване стопанисване и
разпореждане с общинко имущество  на Общински съвет Перник Решение № 742
от Протокол

№ 6/29.04.2014 г. на Общински съвет — гр.Перник; Решение № 855 от Протокол
№ 11/18.09.2014 г. на Общински съвет — гр.Перник Решение № 857 от Протокол
№ 11/18.09.2014 г. на Общински съвет — гр.Перник; Решение № 856 от Протокол

№ 11/18.09.2014 г. на Общински съвет — гр.ПерникРешение № 1002 от Протокол
№ 4/26.03.2015 г. на Общински съвет — гр.Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -

частна общинска собственост, както следва:частна общинска собственост, както следва:частна общинска собственост, както следва:частна общинска собственост, както следва:частна общинска собственост, както следва:
1. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.515.9939 по

кадастралната карта на гр. Перник, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с
площ 2 086 /две хиляди осемдесет и шест/ кв. м., представляващ по
регулационния план на гр. Перник, кв. Изток, УПИ Х-за обслужващи дейности, кв.
60, актуван с АОС № 7914/18.06.2014г., при начална тръжна цена - 116 816,00 лв. /
сто и шестнадесет хиляди осемстотин и шестнадесет лева/ и стъпка за
наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

2. ОБЕКТ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
55871.506.14.7.25 по кадастралната карта на гр. Перник, адрес на имота: гр.
Перник, п.к. 2300, кв. Твърди ливади, бл. 21, ет. 1, обект 25, с площ 48,50 /
четиридесет и осем квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра/ кв. м.
в едно с 4,02% ид. части от общите части на сградата, актуван с АОС № 8053/
26.06.2014г., при начална тръжна цена - 16 600,00 л в. /шестнадесет хиляди и
шестстотин лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна
цена.

3. ТЕРЕН, представляващ имот № 008058, с площ на имота 1.943 дка / един декар
деветстотин четиридесет и три кв.м./, категория на земята — десета, начин на
трайно ползване — нива, в землището на гр/Батановци, с ЕКАТТЕ 72223, общ.
Перник, местността „Търниче”, при граници и съседи : имоти №№ 008050,
000085, 008049, актуван с АОС № 7606/14.04.2014г., при начална тръжна цена —
967,00 лв. /деветстотин шестдесет и седем лева/ и стъпка за наддаване в размер
на 10% от началната тръжна цена.

4. ТЕРЕН, представляващ имот № 055059, с площ на имота 1 929 дка /един декар
деветстотин двадесет и девет кв.м./, категория на земята — девета, начин на
трайно ползване — нива, в землището на с. Мещица, с ЕКАТТЕ 48037, общ. Перник,
местността „Селище”, при граници и съседи : имоти №№ 055058, 055061, 055062,
055063, 055060, актуван с АОС № 7605/14.04.2014г., при начална тръжна цена —
770,00 лв. /седемстотин и седемдесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на
10% от началната тръжна цена.

5. ТЕРЕН, представляващ имот № 055063, с площ на имота 3.170 дка / три
декара сто и седемдесет кв.м./, категория на земята — девета, начин на трайно
ползване — нива, в землището на с. Мещица, с ЕКАТТЕ 48037, общ. Перник,
местността „Селище”, при граници и съседи : имоти №№ 055060, 055059, 055062,
055054, 055065, 055064, 055187, 055076, актуван с АОС № 7604/14.04.2014г., при
начална тръжна цена — 1 265,00 лв. /хиляда двеста шестдесет и пет лева/ и
стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

6. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.28.110 по
кадастралната карта на гр. Перник, с площ 624 кв.м. /шестстотин двадесет и
четири кв.м./ , адрес: гр. Перник, махала „Захаринова”, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10м), актуван с АОС № 7478 от 13.01.2014г,, при начална тръжна цена — 17 472,00
лв./седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева/ и стъпка за
наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

7. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.507.485 по
кадастралната карта на гр. Перник, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с площ 836 /
осемстотин тридесет и шест/ кв. м., представляващ по регулационния план на
гр. Перник, кв. Тева част от УПИ XVII, кв. 197, актуван с АОС № 8686/ 27.11.2014г.,
при начална тръжна цена — 30 930,00 лв. /тридесет хиляди деветстотин и
тридесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна
цена.

8. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с номер 063111 по КВС на с. Мещица,
общ. Перник, ЕКАТТЕ 48037, местност „Стубел”; начин на трайно

ползване — нива; категория на земята — IX /девета/; площ — 3,000 дка /три

декара/; граници на имота: 063057, 063059, 063060, 063058; върху имота има
следните ограничения: електропровод 20 КУ. На 10 м от двете страни до
крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, немогат да се
строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, актуван
с АОС № 8808/ 26.01.2015г., при начална тръжна цена - 1 437,00 лв. /хиляда
четиристотин тридесет и седем лева/ и стъпка за наддаване в размер на .10%
от началната тръжна цена.

9. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с номер 063059 по КВС на с. Мещица,
общ. Перник, ЕКАТТЕ 48037, местност „Стубел”; начин на трайно ползване — нива;
категория на земята — IX /девета/; площ — 1,087 дка /един декар и осемдесет и
седем квадратни метра/; граници на имота: 063057, 063023, 063060, 063111,
актуван с АОС № 8809/26.01.2015г., при начална тръжна цена — 536,00 лв. /
петстотин тридесет и шест лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от
началната тръжна цена.

Условия за участие в търга:Условия за участие в търга:Условия за участие в търга:Условия за участие в търга:Условия за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец — приложено в тръжната документация,

което се попълва от кандидата и се представя;
2. Декларации по образец - 2 бр,— приложени в тръжната документация, които

се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или ЕИК, съгласно

чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице;
4. Документ за самоличност /саморъчно заверено копие на лична карта/, когато

участника е физическо лице;
5. Когато се участва чрез пълномощник - нотариално заверено изрично

пълномощно за участие в процедурата;
6. Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/ ;
7. Документ за внесен депозит /оригинал/;
Време и място на провеждане търга — 07.05.2015г. от 10.00ч. вВреме и място на провеждане търга — 07.05.2015г. от 10.00ч. вВреме и място на провеждане търга — 07.05.2015г. от 10.00ч. вВреме и място на провеждане търга — 07.05.2015г. от 10.00ч. вВреме и място на провеждане търга — 07.05.2015г. от 10.00ч. в

Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.
За всеки терен и обект, за който се участва в търга, се закупува тръжна

документация. Тръжната документация, съдържаща информация за терените и
обектите и изискванията към кандидатите, се заплаща в касата на Община
Перник, намираща се в сградата на Община Перник — Център за информационно
и административно обслужване — партер, гише № 8 за сумата от 50 лв. и се
получава в отдел “Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и
земеделие”, ет. 9, стая № 2.

Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 05.05.2015гдо 16,00 ч. на 05.05.2015гдо 16,00 ч. на 05.05.2015гдо 16,00 ч. на 05.05.2015гдо 16,00 ч. на 05.05.2015г. в отдел
„Център за информационно и административно обслужване”, при Община
Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването
им.

Депозитна вноска в размер на 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % от пъровоначално обявената цена се внася
в ЦКБ АД - клон Перник по IВАN /сметка/ ВG36СЕСВ97903360879300, ВIС /банков
код/ СЕСВВG9F до 16.00 ч. на 05.05.2015 г.до 16.00 ч. на 05.05.2015 г.до 16.00 ч. на 05.05.2015 г.до 16.00 ч. на 05.05.2015 г.до 16.00 ч. на 05.05.2015 г.

Когато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за непроведенКогато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за непроведенКогато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за непроведенКогато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за непроведенКогато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за непроведен
и се определя повторен търг с начало - 10.00 ч. на 14.05.2015г., който ще сеи се определя повторен търг с начало - 10.00 ч. на 14.05.2015г., който ще сеи се определя повторен търг с начало - 10.00 ч. на 14.05.2015г., който ще сеи се определя повторен търг с начало - 10.00 ч. на 14.05.2015г., който ще сеи се определя повторен търг с начало - 10.00 ч. на 14.05.2015г., който ще се
проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.

Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч. надо 16,00 ч. надо 16,00 ч. надо 16,00 ч. надо 16,00 ч. на
13.05.2015г.13.05.2015г.13.05.2015г.13.05.2015г.13.05.2015г. в отдел „Център за информационно и административно

обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им.

Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10% от обявената
начална тръжна цена се внася в ЦКБ АД — клон Перник по IВАN /сметка/
ВG36СЕСВ97903360879300, ВIС /банков код/ СЕСВВG9F до 16.00 ч. на 13.05.2015 г.до 16.00 ч. на 13.05.2015 г.до 16.00 ч. на 13.05.2015 г.до 16.00 ч. на 13.05.2015 г.до 16.00 ч. на 13.05.2015 г.
За всеки терен и обект се кандидатства по отделно. За спечелили търга се
считат предложилите най-висока цена за всеки отделен терен.

Търга се провежда по ред и условия на глава VIII и глава IX на НПУРОИ,
съдържащи се в тръжната документация.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от отдел “Общинска
собственост, контрол търговия, транспорт и земеделие”.

За  резултатите  от  търга  да  се  състави   протокол, който  да  ми  се
представи за одобряване.

Срока, в който да се извърши плащането за правото на собственост, върху
съответния терен/обект/ и правото на възмездно право на строеж, върху
съответният обект от спечелилия търга, е 14-дневен от влизане в сила на
заповедта /чл.108 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НПУРОИ//. В противен случай, спечелилия участник губи
правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за
оглед на терените и обектите.

Съгласно чл,91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в местен
ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най- малко 15 дни преди
крайният срок за подаване заявленията за участие, както и извлечение от
Заповедта да се обяви на видно място в сградата на общинската администрация
в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник кмета на
Община Перник — Евелина Ианчева.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:
(инж. Ив. Иванов)

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

О Б Я В А
 Община Перник, Област Перник  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  СЪОБЩАВА

НА  ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №1019 от Протокол №4 от
26.03.2015г. на Общински съвет-Перник се съобщава на заинтересованите
страни, че е одобрено техническо задание и се дава разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /
ПУП-ПР и ПЗ/ с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор
55871.330.122 по кадастралната карта на гр.Перник, местност “Бугарски дол”.

Техническото задание и Решение №1019 от Протокол №4 от 26.03.2015г. на
Общински съвет-гр.Перник се намират в сградата на общинската администрация
гр.Перник, пл.”Св. Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 . Съгласно чл.124б, ал.4 от
ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат на оспорване.

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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„Ñëàâàòà” óäúðæà ðàâåíñòâî ñðåùó „Ãåðîÿ”
Радомирци направиха атрактивно 2:2  на стадиона в Сливница

Страницата подготви Яне Анестиев

Яре и глиган в се оказаха
в услуга на основния

противник на “Миньор”
Служебна победа записа лидерът в Юго-

западната „В“ група Оборище (Панагюри-
ще). Причината за това обаче е повече от
куриозна - яре и глиган, с които са се нат-
ровили футболистите на съперника Герма-
нея,. Играчите на Борис Кръстев решили да
сплотят колектива като поръчали да им за-
колят яре и купили глиган от местен ловец.
Месото обаче не понесло на играчите и гол-
яма част от тях се оплакват от разстрой-
ство и повръщане.

„Аз минах най-леко, стомахът ми очевид-
но е по-здрав. Момчетата обаче се изтормо-
зиха. Най-зле са Асен Васев и Цанко То-
мов, които се оплакаха и от повръщане, и
от разстройство”, разказа треньорът на
Германея Борис Кръстев.Най-неприятното
за играчите обаче е, че съперникът им Обо-
рище (Панагюрище) отказал да отложи до-
макинството си, а молбите на ръководство-
то на Германея към Зоналния съвет на БфС
-София също ударили на камък.

„Казахме им, че сме готови да се съобра-
зим с всяка удобна на панагюрци нова да-
та и че държим мачът да се състои, но
нямаше кой да ни чуе. Не помогна и фактът,
че досега никога не сме си позволявали
неявяване, за разлика от много други отбо-
ри, които изтъкват смехотворни причини”,
каза още Кръстев.

„Миньор” с поредната минимална победа
Минимална ,но много важна победа спечели отборът на „Миньор”

в поредния 23-ти кръг от първенството на Югозападната „В” ФГ.
Перничани надделяха с 1:0 като гости над тима на „Спортист” в
Своге. Срещата започна с доста борба, а в 25-та минута агитките на
двата отбора решиха да си изяснят взаимоотношенията, като се за-
меряха с камъни, та се наложи полицията да се намесва, а мачът
беше прекратен за малко. В 30-та минута домакините отбелязаха
гол, но съдията Стоименов отсъди засада. В 40-та минута Алексан-
дър Александров центрира към Иво Райков,но бранителят на дома-
кините Влади Стоянов в опит да изчисти топката я заби в горния
ляв ъгъл на собствената си врата, отбелязвайки си резко красив
автогол. През второто полувреме перничани оказаха сериозен на-
тиск и вкараха домакините в собствената им половина, но ударите
на Томи Костадинов на два пъти,в 48-та и 50-та минута не доведоха
до покачване на резултата в тухна полза. В 65-та минута Мартин
Найденов на празна врата с глава не успя да направи 2:0. Единстве-
ната опасност, създадена от домакините, беше в 70-та минута,кога-
то Васко Василев изпълни хубав удар от фаул, но Дани Леонтиев
спаси. В 82-та минута Цветанов от домакините изрита без топка Иво
Райков, но главният съдия Стоименов не посмя да го изгони. След
мача двете агитки силово продължиха да изясняват взаимоотноше-
нията си, като явни победители се оказаха миньорци.

Вратар наби съдия в мач
от групата на „Миньор”

Столичният съдия Борислав Ненков е от-
несъл удари от вратаря на Места (Хаджиди-
мово) при гостуването на тима на Рилски
спортист в мач от 23 кръг на Югозападната
„В“ група.В 37-ата минута реферът дава
дузпа в полза на домакините от Самоков и
показва червен картон на вратаря на Места
Иван Симеонов. Последва бурен протест от
страна на гостите. В мелето вратарят Си-
меонов нанася няколко удара на съдията
Ненков.След това гостите от Хаджидимово
напускат терена, а срещата е прекратена.
Рилски спортист и Места водят битка за
оцеляване във „В“ група, като разликата
между двата тима е пет точки в полза на
Рилецо. В момента отборът от Хаджидимо-
во е под чертата.На съществуващите сним-
кови и видеоматериали се вижда добре, че
съдията Борислав Ненков и македонският
страничен съдия Александър Димитровски
са били напълно прави при отсъждането на
дузпата в 37-ата минута.Зоналният съвет на
БФС ще заседава по казуса от мача в Са-
моков на 21 април (вторник). Най-тежкото
наказание, което Места (Хаджидимово) мо-
же да получи е изваждане от групата. Има
вариант и с отнемане на точки. Най-вероя-
тно Рилски спортист ще получи служебна
победа.Случаите с бити рефери не са
рядкост в аматьорските нива на родния
футбол, но не могат да се видят често във
„В“ група. Те са по-характерни за регионал-
ните дивизии.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

23-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Ново равенство запи-
са Сливнишки герой у
дома, след като не успя
да победи Струмска сла-
ва (Радомир) на град-
ският стадион в Слив-
ница, а двубоя завърши
2-2. Мача пък бе от 23-
ти кръг на пъренство-
то на ЮЗ “В” група. Пъ-
рви до удар към про-
тивниковата врата
стигнаха домакините,
след като Тодор Хрис-
тов стреля от средна
дистанция, но ударът
излезе в аут.В 6-та ми-
нута Кулинов от гос-
тите отправи удар от
30-ина метра, но право
в ръцете на вратаря
Григоров. Три минути

нута Кочилов отправи
изстрел на отчаянието
от 30-на метра към вра-
тата на Славата, топ-
ката се отби от нами-
ращият се в собствено-
то му наказателно поле
Ашимов, но реферът
Станислав Апостолов
от гр. Съединение пора-
ди някаква безумна при-
чина не даде сигнал за
дузпа, решение подлуди-
ло футболисти, треньо-
ри и общо взето целия
стадион, а дори треньо-
рът на гостите Владко
Димитров призна, че по-
ложението е било 100%
дузпа. Гостите също
имаха претенции, че е
имало дузпа и за тях
през втората част.След
това равенство, Героя
остава на 4-то място, с
равен точков актив с
третия Пирин ГД, които
днес загубиха в Кюстен-
дил. Славата остава на
десето място.

по-късно Христов цен-
трира в нак. поле на гос-
тите, Н. Иванов засече с
глава, но топката мина
над гредата. 21-ва мину-
та Ивайло Цветков даде
хубав пас към Тошко Хрис-
тов, той стреля в левия
ъгъл, но Костадинов спа-
си.В 30-та минута обаче
не успя, след невероятна
грешка в защитата в
червено, като Николов и
Ашимов си попречиха в
опита си да овладеят ед-
но балонно центриране,
нападателят на Героя Ни-
колай Иванов я открадна
и с тупалка я заби под
гредата за 1-0.До края на
полувремето на два пъти
Иванов можеше да удвои,

но вратарят Костади-
нов на два пъти спаси
опасните му удари.В на-
чалото на втората част
Героя върна перфектно
услугата, която защита-
та на Славата му напра-
ви през първата част,
като защитникът Жив-
ко Господинов в опит да
изчисти една топка с
шпагат, изведе Д. Чечев

сам срещу вратаря и
той не сгреши за 1-1.Пос-
ледва натиск на сливни-
чани, който доведе до
красиво попадение на Н.
Иванов в 59-та минута,
след ювелирен 25 метров
пас на Кристиян Кочи-
лов, извел го сам срещу
вратаря, и той с хубав
шут направи резултата
2-1.Гостите изравниха,
след като бившият иг-
рач на Миньор Пк Ивайло
Стоянов, който игра в
елита за перничани, пое
една топка на 5-6 метра
от нак. поле и с шут с
десния крак заби топка-
та в левия долен ъгъл на
вратата на Миро Григо-
ров за 2-2.Последваха
неспирни атаки, но Н.
Иванов, К. Здравков и Т.
Христов пропуснаха, а
Иванов дори се озова
сам срещу вратаря, но
топката бе избита с
крак от стража на гос-
тите.В последната ми-

Велбъжд – Пирин 1:0
Спортист – Миньор 0:1
Сливн.герой – Стр.слава 2:2
Рилски сп. – Места           прекратен
Вихрен – Беласица 1:2
Балкан –Чепинец  3:0
Конелиано – Витоша 2:1
Оборище – Германея 3:0

Класиране:
1.Оборище 60:11     55 т
2.Миньор 42:18     49
3.Пирин(ГД) 40:16     48
4.Сливн.герой 56:22     46
5.Витоша 39:17     43
6.Беласица 36:29     36
7.Велбъжд 34:32     34
8.Вихрен 25:27     30
9.Балкан 36:42     28
10.Стр.слава 25:30     26
11.Чепинец 25:40     26
12.Конелиано 27:65     25
13.Рилски сп. 17:33     20
14.Германея  23:45     20
15.Места 15:42     15
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Съветите на служителите на реда как да реагираме при такива случаи

Двама в ареста за
кражба на джанти

Любомира ПЕЛОВА
Полицаи от Второ районно управление на

МВР са задържали двама младежи за
кражба на лети джанти от автомобил

Около 2 часа вчера през нощта в управ-
лението бил подаден сигнал от перничанин,
който алармирал служителите на реда че от
автомобила му БМВ, който бил паркиран на
улица „Рашко Димитров” в кметство Из-
ток”, са откраднати три лети джанти.

Полицаите реагирали незабавно и бързи-
те оперативно – издирвателни и последва-
лите процесуално – следствени действия,
резултатът не закъснял.  Служитгелите на
реда щракнали белезниците около китките
на двамата извършители -18 годишните
Б.П., който до този момент е бил с чисто
криминално досие и И. С. Той вече имал
вземане – даване със служителите на реда
с извършена кражба. Задигнатите джанти
били намерени и предстои да бъдат върнати
на законния им собственик.

ПРЕДУПРЕЖДАВАХА УМНИ-
ТЕ ХОРА НАВРЕМЕТО, ЧЕ
ПЛОЧКИТЕ ОТ РЕМОНТИ-
РАНИЯ ПЛОЩАД ще попият
вода в двора на някоя вила,

ама тогава много томаневерници го взеха
на майтап. Майтапът днес се измерва с
цената на един мерцедес, използван като
превозно средство за откраднат площа-
ден материал. С две думи – местен самоз-
ван строител напълнил багажника на мер-
джана с плочи от площада /полицията не
уточнява дали от демонтирания мрамор
или чисто нови/ и тъкмо да си отиде по жи-
во, по здраво, строшил колата. Окачване-
то не издържало непоносимата тежест.
Едва ли има право на рекламация към
фирмата „Мерцедес”, обаче от сериозна
рекламация би трябвало да се притесн-
яват строителите и охранителите на обе-
кта. Как се получи така, че насред Пер-
ник, при толкова взети предпазни мерки,
някой можа да си товари на воля скъпо-
ценните плочи? Че даже да стига до ко-
мични продължения на екшъна – да ходи
после и да претоварва крадената продук-
ция в камионче. Почти сме сигурни, че тая
кражба е върхът на айсберга. Въпросът е
не само в това, че Господ е раздал спра-
ведливост, а в това – докога стоварените
на произвола на съдбата плочки ще мамят
потенциалните си приватизатори, които са
готови още един мерцедес да строшат, но
да се сдобият с качествени настилки на
вилите си.

ЧУДНА РАБОТА СЕ ПОЛУЧАВА.
ХЕМ ОТ ОНИЯ ДНИ ЕДНА БАБА
СКРОИ СТРАШЕН НОМЕР на „ало” из-
мамници, та още не могат да се опомнят,
хем полицейската статистика отново по-
казва увеличен брой на опити за измами.
Дали е правено проучване на пазара на
телефонните будали, та толкова активно
се работи по въпроса в Перник, или моше-
ниците просто си нямат друга работа и са
решили да опитват, докато не ги приберат.
Ей така, просто за идеята! Понеже когато
цифрите говорят и боговете мълчат, по-ве-
роятно е второто. Че в Перник има необя-
тно море, пълно с шарани, които са на ед-
но „ало” от измамата.

Вас по телефона, кое-
то елиминира възмож-
ността да се обадите
на близък или роднина.
Определя Ви среща, за
предаване на сумата –
обикновено пред об-
ществена сграда, но е
възможно да бъда из-
пратен и посредник до
дома Ви или да поискат
да предадете парите 
чрез такси. В някои
случаи измамникът мо-
же да поиска и да заку-
пите ваучери към мо-
билни оператори и да
му продиктувате ко-
довете за активиране, 
“за да се разбере със
съдиите и прокурори-
те”.

Има и друг вариант
на тази измама. В райо-
на на болнични заведе-
ния или банки Ви сре-
щат обикновено мъж и
жена, представяйки се
за чужденци. Под пред-
лог, че на жената й
предстои животоспас-
яваща операция,
молят за някаква па-
рична сума /трицифре-
на/, казвайки, че имат
само валута. Обещава-
т след това да върнат
сумата със солидна
лихва.

Как да реагираме при
тези два случая?

И  при двата вариан-
та веднага се свърже-
те с близките си, а ако
не успеете да устано-
вите контакт с тях,
позвънете на незабав-
но тел. 166, 112  или
150 /избират се без-
платно/. В полицията
могат да проверят и
да Ви съобщят дали
има такава катастро-
фа и дали Вашият род-
нина наистина е пос-
традал или задържан.

Не се съгласявайте
да давате никакви па-
ри на ръка на непозна-
ти по никакъв повод,
независимо че ви се
представят по теле-
фона за длъжностни
лица.

 “Печалба от томбо-
ла на мобилен опера-
тор” 

На мобилния Ви теле-
фон се обажда енерги-
чен глас, който се
представя за служи-
тел на мобилен опера-
тор. Информира Ви, че
сте определен за уча-
стие в томбола или ло-
тария между неговата
телекомуникационна
компания и известни
вериги магазини за чер-
на и бяла техника. За да
участвате в лотария-
та Вие трябва да заку-
пите ваучер за пред-
платена услуга към
съответния оператор
и да издиктувате ко-
довете за активиране
на представителя на
компанията. Обещани-
те награди са различ-
ни, в зависимост от
стойността на заку-
пения от Вас ваучер: с
ваучер до 40 лв. може-
те да спечелите 500
лв., мобилен телефон,
микровълнова фурна;
ваучер от 60 до 120
лв. Ви дава шанс да иг-
раете за пералня, съдо-
миялна машина или кли-
матик; а срещу закупен
ваучер за над 120 -130
лв. получавате достъп
до третото ниво на
играта, където и наг-
радите са най- привле-
кателни – плазмен те-
левизор, 7 – дневна по-
чивка в черноморски
курорт, преносим ком-
пютър  и т.н.

Каква е препоръката
в подобни ситуации?

Препоръчваме Ви да
не участвате в никак-
ви форми на игри и до-
говорки, предполагащи
закупуване на ваучери
и диктуване на кодове-
те за активирането
им, на лица които не
познавате лично, неза-
висимо за какви се
представят.

Ако въпреки предпаз-
ните мерки, станете
жертва на измама по
описаните схеми неза-
бавно се обадете на
тел. 112 или 166, кои-
то се избират без-
платно от всички те-
лефони.

Творби на Узунов и Русев гостуват в Перник
Виктория СТАНКОВА
Столичната галерия – музей “Дечко Узунов” гостува в 
Перник с изложба от традиционния си пленер “Акварел”.  Сред 
произведенията в експозицията са пет творби на самия Дечко Узу-

нов, както и картини на Светлин Русев. Свои произведения представят
 и млади, и утвърдени  автори, които са правили картините си в различ-
ни издания на пленера. 

Авторите, на чиито творби перничани могат да се насладят в галерия 
“Любен Гайдаров” са Николай Янакиев, Светослав Недев, Сияна За-

хариева, Христо Кърджилов, Тоня Горанова, Деси Денева, Светлин Ру-
сев, Зара Буюклийска, Михаил Лалов, Надежда Кутева, Мария Недко-
ва, Явора Петрова, Димитър Петров, Панайот Панайотов и Кирил Мав-
ров. Официалното откриване на изложбата е на 24 април от 

17.30 часа в галерия “Любен Гайдаров” в Перник. Това е третото съ-
битие, което се организира съвместно от Галерия Перник и Галерията-

музей “Дечко Узунов” в София. Миналата година ценителите на изобразителното изкуство в Перник имаха възмож-
ност да видят оригинални акварели на Дечко Узунов и изложба на детски рисунки, наградени в традиционния кон-
курс “Наследници на Дечко Узунов”.

Любомира ПЕЛОВА
Във връзка със за-

честилите опити за
телефонни измами,
прилагани предимно
срещу възрастни хора
по стационарните им
телефони, от Облас-
тната дирекция на
МВР в Перник разпоз-
нават общественос-
тта с най-често при-
лаганите сценарии,
които прилагат „ало”-
мошениците и  дават
някои практически съ-
вети  как могат да бъ-
дат разпознати те и
каква трябва да е реак-
цията на нарочените
за жертви, за да бъ-
дат закопчани бързо
престъпниците.

Опитите за измами
са най-разнообразни,
припомнят кримина-
листите. Наред с кла-
сическия  “полицейски-
” сценарий, при който
потърпевшия трябва
да плати за освобож-
даването на близък,
задържан за причинена
тежка катастрофа с
пострадал човек, на-
последък находчивите
измамници прилагат и
нова - “медицинска”
схема. При новия ва-
риант самият близък
е пострадал и му пред-
стои спешна операция,
за която са нужни па-
ри. Другите актуални

способи за въвеждане в
заблуждение са свърза-
ни с участие в томболи
и лотарии на фирми, ве-
риги магазини и мобил-
ни оператори.

  “Спешна операция”
Обаждането е на ста-

ционарния телефон в
дома Ви. В слушалката
чувате глас на плачещ
и разстроен човек, кой-
то  говорейки несвър-
зано, се представя за
ваш близък /дъщеря,
син, сестра, брат, внуч-
ка, племенница и т.н./.
Веднага след това ви се
обажда “лекар” и  об-
яснява че вашият бли-
зък е в болница, защо-
то е пострадал при
пътна злополука, пада-
не от автобус или друг
инцидент и поведение-
то му е неадекватно,
защото изпитва силна
болка и са му дадени ме-
дикаменти. Съобщава
Ви, че Вашият роднина
е със счупени крайници,
че му предстои спешна
операция и трябва да
платите за поставяне-
то на пирон, избор на
екип и т.н., като иска-
ната сума варира от
неколкостотин до
няколко хиляди лева.
Срещата за предаване
на парите се организи-
ра в района на автога-
рата, на автобусна
спирка и дори – в бли-

зост до болницата.
Напоследък този тип
обаждания стават
най-често през нощта
– измамниците явно
разчитат, че когато
сте сънен и разтрево-
жен е по-лесно да бъде-
те объркан и заблуден
и по-трудно ще се ре-
шите да се обадите на
своите близки.

“Задържан за причи-
нен пътен инцидент”

На домашния си те-
лефон получавате оба-
ждане, че Ваш близък е
задържан в полиция-
та, често в друг град,
защото е предизвикал
катастрофа, при коя-
то е загинал или пос-
традал тежко възрас-
тен човек или дете.
След кратък и накъсан
разговор с  “разстрое-
ния” мним роднина, се
обажда мъж, който се
представя  за  полицай
, следовател или  адво-
кат. Той потвържда-
ва, че Вашият роднина
е задържан и обещава
да  “уреди освобожда-
ването му” ако запла-
тите определена сума.
Предупреждава Ви да
не се обаждате на ни-
кого, да не споделяте
с никого , “за да не раз-
валите работата”.
Много често до преда-
ване на парите измам-
ниците разговарят с


