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Променлива
облачност

Св. свщмчк
Поликарп, еп.
Смирненски.

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

Дървени
овце

Китайците навлязоха ударно
в годината на дървената овца, но в почит-
та си към това домашно животно комай не
са сами. В България напоследък дървената
овца също излезе на мода, та затова се на-
лага да споделим празненствата с брат-
ския китайски народ.

Не сме сигурни колко са се охарчили ки-
тайците за своята дървена овца, ама наша-
та си има твърда цена- 16 милиарда лева.
Платими оттук до края на света. Как дру-
гояче да тълкуваме дървеняшките обясне-
ния, по- точно залъгалки, на политическите
дървени овце, според които фантастична-
та цифра борчове ще направи икономиката
ни мощна като китайската, а всяка година
ще бъде дървена.

Да чукнем на дърво тая перспектива да
не ни огрее- едва ли имаме шанс. Дървената
овца от дърво сигурно не разбира. Щото
тия 16 милиарда за нея са по- твърди и от
дървената тояга. Изправени сме пред нера-
достната перспектива дървената българ-
ска овца да се превърне в защитен биологи-
чески вид, и след като изблее цялото общес-
твено пространство, да направи овчедуш-
ни седем милиона народ. Така, превърнат
стадо дървени овце, българинът оконча-
телно ще се покитайчи като пазара в Ил-
иенци.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
На заседанието на

Оперативната група
за бързи реакции при
зимни условия осно-
вен акцент на обсъж-
дане вчера бяха пред-
стоящите посещения
на язовирите в облас-
тта от областния
управител Ирена Со-
колова. Тя е изработи-
ла график за лични по-
сещения на водоеми-
те, за да се увери лич-
но заявеното състоя-
ние от ползвателите
им. Управителят на
ВиК Иван Витанов
съобщи, че не е имало
сериозни аварии в ка-
налната и водопро-

„Топлофикация Перник” обяви безлихвена ваканция

водната мрежа през
изминалата седмица.
Обемът на язовир
Студена спада посте-
пенно, притокът съ-
що, а разходът, на во-
да остава нормален.

Седмицата според
шефа на Областна ди-
рекция на МВР Славчо
Станиславов е минала
спокойно, без някакви
тежки криминални
прояви. Извършени са
2 грабежа, като из-
вършителите са раз-
крити и задържани.
Той уведоми за непро-
фесионален извършен
палеж на автомобил.
От началото на годи-
ната има започнати 4
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досъдебни производс-
тва за такъв тип па-
лежи, като повечето
пострадали лица не са
криминално проявени.

Силвия ГРИГОРОВА
 Двумесечна безлих-

вена ваканция обяви  „-
Топлофикация Перник”.
Това информират от
ръководството на
топлофикационното
дружество. В нарочно
писмо до всеки абонат,
което е изпратено
заедно с месечната
сметка, ръководство-
то на „Топлофикация
Перник”го информира,
че „дружеството пред-
приема кампания,
поощряваща редовни-
те платци на задълже-
нията за консумирана
топлинна енергия, как-
то и всички, които са
решили и имат възмож-

“СЪПЕРНИК”

ВЕЧЕ И ВЪВ

ВАШИЯ

ТЕЛЕФОН И

ТАБЛЕТ!

ност да погасят из-
цяло просрочените си
задължения”. В доку-
мента се посочва, че за
периода от 14.02.2015
г до 15.04.2015г  всич-
ки битови клиенти мо-
гат да погасят натру-
паните задължения за
изразходвана топлинна
енергия безлихвено.

Обявената отстъп-
ка от 13.7% от месеч-
ната сметка е валидна
за всички клиенти, кои-
то са платили в обяве-
ния двумесечен период
 за безлихвено плащане.
Онези абонати, срещу,
които има заведени съ-
дебни дела и влезли в
сила изпълнителни лис-

тове, трябва да си
платят нормативно
определените такси
при заведено дело съг-
ласно чл. 79 от Закона
за частните съдебни
изпълнители. След ка-
то се издължат и пред-
ставят документ, че
са платени всички так-
си, също могат да се
възползват от безлих-
вено плащане на цялата
дължима сума за топ-
линна енергия в посоче-
ния период.

 Във въпросното пис-
мо до абонатите, ръко-
водството на „Топло-
фикация Перник” ги ин-
формира, че по отно-
шение на нередовните

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

платци стартира прог-
рама за събиране на
вземанията. От дру-
жеството заявяват:
”ще предприемем всич-
ки позволени от закона
средства, включител-
но публична продан на
движимо и недвижимо
имущество, както и на-
лагане на запор  върху
трудово възнагражде-
ние, пенсия или други
доходи, до пълното по-
гасяване на задълже-
нието, заедно с натру-

паните лихви и такси”.
От „Топлофикация” на-
помнят на неизрядни-
те абонати, че непла-
тените от тях навре-
ме сметки ще нараснат
значително в резул-
тат на начислените
съдебни разходи, так-
си, адвокатски хонора-
ри, разходи за норма-
тивно приетите так-
си на частни съдебни
изпълнители и други.
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Според Ивайла Касъ-
рова, директор на Ре-
гионална дирекция „Со-
циално подпомагане”
няма промяна в социал-

ния профил на града.
Няма и регистрирани
нови бездомни хора.
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Областният управител прие документите им от кмета на общината Васил Узунов
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител на Перник Ире-
на Соколова прие до-
кументацията на
първите сгради в об-
ласт Перник, които
ще бъдат санирани.
Това са блокове №1,
№2, №3, №4 намиращи
се в град Брезник.

За близо 2 седмици
бяха регистрирани
сдружения на панел-
ните блокове, който
са събрали 100% съг-
ласие от живущите в
тях.Четири са сдру-
женията на собстве-
ниците подали зая-
вления за одобрение
по Национална прог-
рама за енергийна
ефективност на мно-
гофамилни жилищни
сгради и сключили до-

Художници от Шабац
с изложба в Перник

Виктория СТАНКОВА

Лъчезар Никифоров на среща с
жителите в кв. Църква  днес

Зоя ИВАНОВА
Народният представител от ПП АБВ

 Лъчезар Никифоров ще се срещне днес с
жителите на кв. Църква в Перник.

Гражданите на населеното място, които
искат да разговарят с Лъчезар Никифоров
могат да го направят от 15 до 16 часа в
сградата на пенсионерския клуб ”Рахила
Ангелова”.

Всеки, който желае да разговаря с
народния представител, може да се
запише и предварително на телефон
0988346675 или в офиса на местната
структура на партия АБВ в Перник - ул.
„Радомир” №1, ет. 4, офис 5 , съобщават от
пресцентъра на партията в града.

Д-р Вяра Церовска :Да 
пазим идеалите на Левски 

Зоя ИВАНОВА 
Народният представител от ПП ГЕРБ д-р

Вяра Церовска бе специален гост на
отбелязването на 142-та годишнина от
гибелта на Васил Левски в читалище
„Просвещение“ в Брезник.  Учениците от
СОУ „Васил Левски“ в града бяха
подготвили програма в памет на Апостола.
„Впечатлена съм от начина, по който
младите хора отбелязват годишнината от
смъртта на Васил Левски. Всички ние сме
отраснали, носейки заветите на Апостола в
сърцата си. Неговия подвиг ни кара да се
гордеем с делото му и да поддържаме
живи неговите идеали. Левски завинаги
ще остане пример за всички българи“, каза
д-р Церовска.

„Топлофикация Перник” ...

От „Топлофикация Перник” напомнят на
абонатите си, че могат да избегнат всички
тези неприятни последици от неплатените
сметки като сключат с дружеството
индивидуален погасителен план или
споразумение за разсрочено плащане,
съобразено с възможностите и интересите
на двете страни. Информация за
възможностите, които имат, абонатите
могат да получат на касите на
дружеството.

 
 

говор с кмета на Об-
щина Брезник. Блоко-
вете са построени
между 1980 г. и 1986
г. с общо 192 апарта-
мента.

„ Е д и н с т в е н о т о
затруднение, което е
забави процеса по пре-
даване на пълния ком-
плект документи от
страна на сдружения-
та е бе, че собствени-
ците на апартаменти
пребиваващи в чужби-
на трябваше да упъ-
лномощят лице, кое-
то да даде съгласие-
то си за извършване-
то на дейностите
предвидени по Прог-
рамата.” сподели кме-
тът на Брезник Васил
Узунов.

Цялата документа-
ция е разгледана от

областния управител
и е подадено заявле-
ние до Българската
банка за развитие за
осигуряване на без-
възмездното финан-
сиране. Четирите блока
от град Брезник вече
фигурират в регистъ-

Изнесени приемни за плащане
на данъци и такси в Радомирско
Любомира ПЕЛОВА

Жителите на села-
та в община Радомир
ще могат да плащат
местните данъци и
такси и на място,
съобщи кметът на
общината Пламен Але-
ксиев. От началото
на март до април слу-
жители на отдел
„Местни данъци и
такси” ще посещават
кметствата и ще об-
служват на място на-
селението. За изнесе-
ните работни места
са изготвени графи-
ци, а всички кметове
и кметски наместни-

ци са уведомени за да-
тите на посещения-
та.

Изнесените прием-
ни са за удобство на
жителите на селата,
които плащайки на
място налозите, няма
да хабят време и пари
за пътуване до об-
щинския център. От
общината при-
помнят, че всеки, кой-
то си заплати данъка
върху недвижими имо-
ти, такса битови от-
падъци и данък върху
превозни средства за
тази година до 30 ап-
рил, ще ползва от-

стъпка от 5%. Данъ-
ците могат да бъдат
плащани и на две внос-
ки, като безлихвените
срокове са за първа
вноска - до 30 юни и за
втора вноска – до 31
октомври. Данъкоп-
латцте могат да по-
гасят задълженията
си на касите на отдел
„Местни данъци и
такси“ в град Радо-
мир, на касата в
кметството на село
Дрен, по банков път и
чрез пощенски запис.
Данъците могат да
бъдат плащани и чрез
интернет.

Дружеството на художниците от сръб-
ския град Шабац представи обща изложба
в галерия “Любен Гайдаров” в Перник.
Просторната изложбена зала приюти твор-
би на 40 художници на различна възраст,
които творят в различни стилове – живопис,
графика, карикатури, пластики, комикс, фо-
тография. Това е втората поред изложба на
художниците от Шабац В Перник. От 10 го-
дини творците от двата града общуват по-
между си, правят разменни изложби и уча-
стват заедно в пленери.

Директорът на Галерия Перник Елена Те-
мелкова приветства с добре дошли худож-
ниците от Сърбия и представи дружеството
в Шабац, което съществува вече от някол-
ко десетилетия и има широко обществено
признание. Гостите от Сърбия благодариха
за гостоприемството и предадоха поздра-
ви от името на всички художници от своя
град.

“Ние сме близки по дух, по темперамент
и по географско положение. Не ни е необ-
ходимо някой да ни тълкува картините ви,
нито пък някой да ни превежда, когато си
говорим.”, сподели председателят на СБХ
в Перник Валентин Топалов. Той изтъкна
приноса на художника Петър Борджошки
за установяването и трайното продължава-
не на тези вече десетгодишни и много пол-
зотворни взаимоотношения между творци-
те от двата града.

Заместник кметът по образование и кул-
тура в община Перник Румяна Гьорева от-
кри изложбата и изрази увереност, че кон-
тактите между Перник и Шабац ще продъл-
жат и занапред.

Дружеството на художниците от Шабац
има 40-годишна история. Авторите имат
множество сериозни награди и постиже-
ния, а дейността им в областта на изобрази-
телното изкуство е много богата. Шабац е
град в западна Сърбия близо до границата
с Унгария, разположен на река Сава. Зара-
ди географското си положение в миналото
той бил проводник на напредничавите ев-
ропейски идеи и тенденции в изкуството.
Именно заради това бил наречен “малкият
Париж”.

Соколова започва проверки ...

Друга тема залегнала в разговорите бе
превръщането на институциите в места с
по-лесен достъп за граждани, тъй като бе
констатирано, че има ключови регионални
звена на места с труден достъп, каквото е
Районно управление на МВР в Трън. Обсъж-
да се предоставянето на свободните поме-
щения на първия етаж на сградата, с дого-
вор за безвъзмездно управление на Об-
ластна дирекция на МВР Перник – за нуж-
дите Районното управление, с което ще се
осигури удобство за гражданите.

Според шефа на Регионална дирекция
“Пожарна безопасност и защита на населе-
нието” Емил Марков, екипите на дирекция-
та са реаигирали на 34 сигнала. В дванаде-
сет от случаите огънят е нанесъл и мате-
риални загуби, получен е бил и сигжнал за
разсипан живат, а хлапе си е позволило да
подаде фалшив сигнал.

ра на сайта на Българ-
ска банка за развитие /
ББР/ http://www.bbr.bg/
bg/energy-efficiency/
registered.В следващата
седмица предстои под-
писването на трис-
транните договори
между ББР, Областния
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управител на Перник и
кмета на Община Брез-
ник, провеждането на
обществени поръчки за
възлагане на конструк-
тивно и енергийно об-
следване, проектиране
и изпълнение на строи-
телството.

 Самоосигуряващите се подават
осигурителни декларации с ПИК
Силвия ГРИГОРОВА

Самоосигуряващите
се лица вече могат да по-
дават по електронен пъ-
т чрез използване на
персонален идентифика-
ционен код и осигури-
телни декларации- обра-
зец 1 и 6. Това информи-
раха от офиса на Нацио-
налната агенция за при-
ходите в Перник. От
там поясниха, че новата
услуга е достъпна за
всички физически лица
от 18 февруари 2015 г.,
а в бъдеще се очаква
броят на данъчните и
осигурителни деклара-
ции, които се подават
по електронен път чрез
персоналния код, да се
увеличава.

 Персоналният иде-
нтификационен код се
издава в офиса по пос-

тоянен адрес на физи-
ческите лица, като пол-
зването му е напълно
безплатно за клиентите
на НАП. До момента в
цялата страна има изда-
дени 200 000 персонални
кода на физически лица.
От приходната агенция
напомнят още, че всеки,
който подаде деклара-
цията си за облагане на
доходите до 31 март
2015 г. по електронен
път с ПИК, ще ползва
отстъпка от 5% от да-
нъка за довнасяне. Това
обаче ще се случи само,
ако към този момент
клиентът няма подлежа-
щи на принудително из-
пълнение публични за-
дължения и внесе в срок
до 30 април дължимия по
декларацията данък.

  Освен по електронен

път, данъчните деклара-
ции могат да се из-
пратят по пощата или
да се подадат на място в
някои пощенски стан-
ции, където директно
ще бъде издаден входящ
номер. Декларацията мо-
же да се подаде и лично в
офис на НАП.  Срокът за
подаване на годишните
данъчни декларации за
облагане на доходите из-
тича на 30 април, като в
същия срок трябва да
бъде заплатен и дължи-
мия данък за довнасяне.
Всички данъци се пла-
щат по една единствена
банкова сметка. При пре-
вод на пари към бюдже-
та се попълват само ко-
да за вид плащане - 11 00
00 „Данъци и други при-
ходи за централния бю-
джет“.

от страница 1
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“Ñïîäåëÿíå íà äîáðè ïðàêòèêè” â Ðàäîìèð 
Срещата беше организирана от женската организация на ГЕРБ в града 

Зоя ИВАНОВА 
Женската структу-

ра на ГЕРБ в Радомир
проведе среща на те-
ма „Споделяне на доб-
ри практики“. Гости
на събитието бяха на-
родният представи-
тел д-р Вяра Церов-
ска, националният ли-
дер на ЖГЕРБ Ирена
Соколова, облас-
тният координатор
на ЖГЕРБ-Перник Ми-
лена Миланова, кме-

Над 160 000 клиенти на ЧЕЗ
с електронната фактура

Силвия ГРИГОРОВА 
  Към момента услугата „Електронна

фактура“ се използва от над 160 000
клиенти на ЧЕЗ, което на практика озна-
чава, че са спестени 6,3 млн. листа хар-
тия и са спасени над 700 дървета. През
2014 г. бяха направени 30 000 нови ре-
гистрации

  „Електронното обслужване е бъде-
щето на услугите, не само в нашия
бранш. Възможности като електронната
фактура не само повишават качеството
и бързината на обслужване, но по този
начин даваме своя принос към опазва-
нето на изчерпаемите природни ресур-
си. Интересът към обслужването по ин-
тернет нараства всяка година – между
15 и 20% годишно се увеличава броят
на клиентите, използващи нашите еле-
ктронни услуги“, каза Зорница Йорда-
нова, директор „Маркетинг и подпомага-
не на продажбите“ в „ЧЕЗ Електро Бъл-
гария“ АД.

  Електронната фактура все по-бързо
започва да замества хартиения носител.
Получаването ? осигурява на клиентите
ни защита на личните им данни, навре-
менно получаване на информацията и
достъп до фактурите отвсякъде и по
всяко време. От 2013 година ЧЕЗ осигу-
ри на клиентите си и достъп до персона-
лен онлайн архив с всичките им факту-
ри.

  81% от регистриралите се за еле-
ктронна фактура са го направили по ин-
тернет, а останалите клиенти за заявили
услугата по телефон и в Център за об-
служване на клиенти.

  Електронната фактура може да бъде
заявена безплатно
на www.moiteuslugi.bg, www.cez.bg, в
Центровете за обслужване на клиенти
или с едно обаждане на 0700 10 010. За
целта е необходимо да се предостави
клиентски номер, оторизационен код и
имейл адрес. След регистрацията
клиентите могат да следят документите
си както в електронния архив на сайта,
така и на посочения от тях имейл адрес.

тът на Радомир Пла-
мен Алексиев и зам.-
кметът Любка Ди-
митрова., съобщават
от пресцентъра на
ГЕРБ.   Общинският
координатор на
ЖГЕРБ-Радомир Симо-
на Димитрова проче-
те доклад за дейнос-
тта на организация-
та от нейното създа-
ване до сега. 

„Добрата практика
е процес, който пред-

ставлява най-ефе-
ктивния начин за пос-
тигане на поставени
цели. Жените имат
място във всяка една
сфера на обществе-
ния и социалния жи-
вот. Ролята им е пос-
редничеството меж-
ду политиците и
гражданите, те са по-
близо до настроения-
та в обществото. По-
чувствителни са и
по-толерантни, воде-
ни от уважението
към другия като осно-
вата на разбирателс-
твото“, каза Димит-
рова. Националният
лидер на ЖГЕРБ Ирена
Соколова отбеляза, че
дамските структури
в цялата страна са
много важни, тъй ка-
то са дейни, активни
и изпълнени с енергия
за работа. „Всички об-
щини в област Перник
имат женски органи-
зации, които провеж-
дат инициативите си

със собствен почерк
и заразяват с пози-
тивната си енергия.
Повечето от тях мо-
гат да бъдат опреде-
лени като добри прак-
тики и трябва да бъ-
дат споделяни като
пример, тъй като
носят обществено
удовлетворение“, зая-
ви Ирена Соколова.
 По думите й тази
енергия, която носят
ще бъде от значение
и за предстоящите
местни избори. На-
родният представи-
тел д-р Вяра Церовска
изтъкна, че от 29
юли 2011г. , когато е
учредена ЖГЕРБ в Ра-
домир, са осъществе-
ни множество важни
инициативи. „Тук ра-
боти една много дей-
на дамска организа-
ция, която е доказала,
че може да направи
много. Ние никога не
забравяме какво ни
събира- това е гол-
ямата ни цел да про-
меним България, да
променим града си и
да вървим по европей-
ския си път с повече
самочувствие и по-
силни. Знам, че вие
имате още много ене-
ргия, която ще даде-
те и за следващите
избори, за да реализи-
раме поредната побе-
да на ГЕРБ“, каза д-р
Церовска.  Милена Ми-
ланова изтъкна, че ор-
ганизацията на ЖГЕРБ
в Радомир е извърв-
яла дълъг път от

Д-р Валентин Павлов се
среща с фармацевти днес

Зоя ИВАНОВА
Народният представител от Реформатор-

ския блок д-р Валентин Павлов инициира
среща-дискусия с магистър-фармацевтите
от област Перник по повод предстоящото
гласуване на Законопроекта за изменение
и допълнение на Закона за здравното оси-
гуряване (ЗЗО). Срещата ще се проведе на
днес от 19:00 часа в зала „Панорама” в
сградата на община Перник, като на нея ще
присъстват Председателя на Българския
фармацевтичен съюз (БФС) проф. Илко Ге-
тов, Аделина Любенова-член на БФС и ек-
сперт във Висшия съвет по фармация, и д-р
Адриан Симеонов- зам.-кмет по здравео-
пазване, социални дейности  и сигурност в
община Перник. На срещата ще бъдат обсъ-
дени проблемите и въпросите, свързани с
дейността на магистър-фармацевтите в Пер-
нишка област и ще се търсят конкретни
предложения по текстове в ЗЗО, които ще
бъдат предоставени на д-р Валентин Павлов
в писмен вид за разглеждане в Народното
събрание. Законопроектът за изменение и
допълнение на Закона за здравното осигур-
яване бе гласуван и приет на първо четене в
Комисията по здравеопазване, предстои да
бъде разгледан на първо четене в пленар-
ната зала на Народното събрание.

Джипита недоволстват 
от промяна на наредба 

Зоя ИВАНОВА 

Евродепутатът Светослав Малинов
се срещна с ученици от Перник

Зоя ИВАНОВА
Евродепутатът от Реформаторския блок

Светослав Малинов изнесе лекция пред
ученици от Гимназията по икономика в
гр.Перник на тема „България и Европей-
ския съюз: Следващите 5 години“. Той
разясни на подрастващите правата и задъл-
женията им като европейски граждани, рол-
ята и задачите на Европейския парламент и
приоритетите на членството на България в
ЕС. В рамките на един учебен час, ученици-
те имаха възможността да участват в сво-
бодна дискусия и интерактивна викторина.
Всяко училище, което участва в програма-
та, ще получи специално разработени уче-
бни помагала, даващи знания за Европей-
ския съюз и за основните понятия в теория
на демокрацията. Светослав Малинов си е
поставил за цел да посети 100 училища в страната, а инициативата
„Европейско междучасие“ е част от ангажимента на Малинов за
гражданското образование и превръщането му в задължителен
предмет в средните училища в България. Преди това Светослав Ма-
линов и представители на партиите от Реформаторски блок-област
Перник почетоха днес паметта на Апостола на свободата Васил Лев-
ски. Тържественото полагане на венци и цветя пред паметника на
Левски в центъра на гр.Перник започна в 11:30 часа в присъствието
на много перничани. Представителите на местната структура на Ре-
форматорския блок в лицето на д-р Мария Маринова, Петьо Фетфов,
Бойко Астатков, Емил Иванов, Иван Павлов и Християн Даскалов
поднесоха цветя от РБ-област Перник и от името на народния пред-
ставител д-р Валентин Павлов. „Днес повече от всякога имаме нужда
от смелостта, доблестта и родолюбието на Левски”-заяви д-р Павлов
и призова всеки българин да потърси частица от Апостола в себе си.

2011г. насам. Според
нея това е една от
най-работещите дам-
ски структури в цяла
област Перник, а фак-
тът, че се разраства
с всяка изминала годи-
на означава, че мероп-
риятията и инициа-
тивите, организира-
ни от ЖГЕРБ-Радомир
през годините са доп-
ринесли за увеличава-
не организацията.  „-
Пожелавам ви успех,
работете така, че да
ви бъде приятно, за-
щото дори работата,
ако не бъде вършена с
удоволствие, няма да
е продуктивна. Праве-
те нещата които оби-
чате да правите, за-
щото това заразява
хората, а всичко това
би довело до катего-
ричната победа на
партията ни и на
следващите избори,
защото ние сме част
от структурата на
ПП ГЕРГ- категоричен
победител на всеки
един вот“, каза Мила-
нова. Кметът на Радо-
мир Пламен Алексиев
пожела успех на жен-
ската структура на
ГЕРБ и обеща, че и за
напред ще продължа-
ва да помага на орга-
низацията.  В края на
срещата жените от
ГЕРБ-Радомир начер-
таха и програмата си
за 2015 година.  В нея
предвиждат множес-
тво инициативи, пре-
димно с благотвори-
телен характер.

В “Изисквания на НЗОК при лечение на
захарен диабет тип 2 в извънболничната по-
мощ“,  в сила от 01.01.2015 год., Приложение
1А, стр. 2 са добавени нови текстове, които
вменяват на изпълнителите на медицинска
помощ (ИМП) задължението да спазват кри-
терии при изписване на медикаменти, които
не се изписват с експертиза по чл. 78, т. 2 от
ЗЗО (т.е. с протокол).Промяната касае съв-
ременната комбинирана терапия (включва-
ща DPP-4 инхибитори и метформин) за па-
циенти с диабет тип 2, която се назначава от
общопрактикуващ лекар или ендокриноло,
алармират от сдружението на общопракти-
куващите лекари.

Въведената промяна усложнява и зат-
руднява процеса на назначаване на меди-
каментите и проследяване на резултата, тъй
като спазването й означава отново над-
хвърляне на лимитите за изследвания, от-
белязват от Националното сдружение на об-
щопрактикуващите лекари в България.

От там посочват още, че промяната е отра-
зена в Приложение на НРД, което касае из-
писване на медикаменти по протокол и по
правило касае работата на колегите им от
СИМП. „Коментираният текст, обаче, касае и
ОПЛ, но не е обсъждан, нито приеман по вре-
ме на преговорите за ПИМП с НЗОК, в които
участва Националният експертен борд по
Обща медицина. Това ни дава основание да
мислим, че е въведен по този незабележим
начин и за да създаде предпоставки за на-
лагане на санкции на лекарите“, коментират
от сдружението на джипитата.

„Нормална човешка реакция е да не пра-
виш нещо, дори и да е добро, ако възмож-
ността да бъдеш наказан е налице. Ние не
искаме това, не желаем да ограничаваме и
лишаваме пациентите си от едно възможно
лечение под заплахата на лимити и сан-
кции“, посочват общопрактикуващите лека-
ри и предлагат промени в текстовете.
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Ñëåä ôóðîð â Ãúðöèÿ àíñàìáúë Òðàêèÿ èäâà â Ïåðíèê
Билети вече се продават на касата в ОМД

Електронна система
 информира за свободни

 работни места

Виктория СТАНКОВА
Публиката в Перник оча-

ква с нетърпение ансамбъ-
ла, който не е гостувал
тук от близо 20 години. Ар-
тистите са подготвили
атрактивна и разнообраз-
на програма. Ансамбъл “Т-

ракия” се завърна от тур-
не в Гърция. Музикантите,
певците и танцьорите от
формацията представиха
страната ни във фестивал
в Ксанти. Публиката в юж-
ната ни съседка, която
добре познава българския

фолклор от македонската
и тракийската фолклорна
област, този път остана-
ла очарована от темпера-
мента на шопския фол-
клор, сподели главният ху-
дожествен ръководител и
хореограф на ансамбъла
проф. Даниела Дженева.

Именно шопският фол-
клор ще бъде акцент и в
програмата, която ансам-

бълът е подготвил за пред-
стоящите си концерти в
Дупница, Кюстендил и Пер-
ник. Ансамбъл “Тракия” не
се е срещал с публиката в
тези градове отдавна и за-
това ще представи голяма
част от своя репертоар. В
програмата на концерти-
те са включени Добруджан-
ска танцова импресия, про-
летен момински танц от
Харманли, акапелни хорови
изпълнения, Чирпански
мъжки танц, както и песни
и танци от Шоплука. Фи-
налът на програмата ще
бъде характерeн за регио-
на, от който ансамбълът
идва, красив Тракийски
танц.“Очакваме с нетър-
пение срещите си с публи-
ката.”, сподели проф. Дже-
нева. Последният от поре-
дицата концерти е на
26.02.2015 г. в Перник в
Спортна зала “Борис Гюде-
ров” от 19, 00 ч. Билети се
продават на каса в сграда-
та на Общински младежки
дом Перник. За да могат по-

Езиковата в Перник прави
школа по математическа

лингвистика

вече хора да се насладят на
изпълненията на ансамбъл
“Тракия” за групови посе-
щения, за ученици и сту-
денти билетите са на спе-
циални цени.Организатор
на концертите е Мени-
джърска агенция “Българ-
ка”. За информация и биле-
ти всички заинтересовани
могат да се обръщат към
Николай Падалски – тел.:
0879 988 085 и Тони Тонкова
– 0878 987
065,  padalsk i@abv.bg  ,
myconcert@abv.bg.Вече 35 го-
дини “Тракия” е новатор в
музикалните и танцови
форми, като нито за миг не
прекъсва връзката на съв-
ременното изкуство с дъл-
боките корени на българ-
ския фолклор, обреди и ле-
генди. Спектаклите на Ан-
самбъла излизат от рамки-
те на традиционните кон-
церти и по един блестящ
начин разкриват огромно-
то фолклорно богатство
на България от всички ет-
нографски области.

Любомира ПЕЛОВА
Над 760 хектара в

община Перник са заб-
ранени за паша на сел-
скостопански живот-
ни с нарочна заповед
на кмета Иван Ивано-
в. Тя касае 10 населени
места. Освен Перник
и кварталите Църква
и Калкас, документът
визира и селата Сели-
щен дол, Ярджиловци,
Люлин, Студена, Кра-
лев дол, Босне, Големо
Бучино.

Добитъкът не
трябва да бъде пус-
кан в горски терито-
рии общинска собс-
твеност, както и в
залесени млади култу-
ри, млади насаждения
и издънкови насажде-
ния с височина до 3
метра, както и в те-
ритории, в които е
започнало естестве-
но възобновяване, се
казва в кметската за-
повед. Освен един от
зам.кметовете, за из-

Над 760 хектара забранени за паша
пълнението на забра-
ната ще отговарят и
селските кметове и
кметски наместници.

На сайта на община
Перник са уточнени и
конкретните райони,
които попадат под
възбраната. Най-
голям е теренът на
общинските имоти,
които остават табу
за стадата и пасти-
рите им с село Боснек
– става дума за 551
хектара гори.

Любомира ПЕЛОВА
КНСБ предлага работ-

ниците от 1-ва и 2-ра
категория труд да се
пенсионират съответ-
но 10 и 5 години по-рано
от работещите в масо-
вата 3-та. Тази разлика
във възрастта трябва
да се достигне до мо-
мента, в който възрас-
тта за третата масо-
ва категория труд ста-
не 65 години. Това каза
президентът на Конфе-
дерацията Пламен Ди-
митров на форум за
пенсионната реформа,
организиран от синди-
ката. Това означава
след години работещи-
те в първа категория
да се пенсионират на 55
години, а трудещите се
във втора категория
на 60 години. Според
предложението на со-
циалния министър
Ивайло Калфин, което
КНСБ подкрепя, увели-
чението на възрастта
за масовата категория

трябва да е плавно, та-
ка че да достигне 65 го-
дини за мъжете и жени-
те.

Стъпките на нарас-
тване на възрастта
тепърва предстои да
се съгласуват между ра-
ботодатели, синдика-
ти и правителство. В
момента работещите
в първа категория се
пенсионират единайсе-
т години по-рано от
тези в трета, а тези
от втора - шест по-ра-
но, уточни Димитров.

В позицията на ин-
дустриалните федера-
ции на КНСБ е записано,
че федeрациите под-
крепят становището
пенсиите на хората с
придобити права на
ранно пенсиониране от
осигурителен стаж
преди 2000 година да се
изплащат от НОИ. Фе-
дерациите застават и
зад становището пен-
сиите на хората със
стаж преди и след 2000

КНСБ с нова идея за пенсионирането
година да се изплащат
от НОИ с прехвърляне
на средствата по тех-
ните партиди от про-
фесионалните пенсион-
ни фондове.

От КНСБ подкрепят
и позицията пенсиите
на придобилите права
на ранно пенсиониране
от осигурителен стаж
след 2000 година да се
изплащат по избор на
хората от НОИ или от
фондовете. КНСБ няма
да се откажат от иска-
нето за увеличение на
осигурителните внос-
ки, като подкрепя ва-
рианта, предложен от
вицепремиера, при кой-
то вноската за фонд
“Пенсии” расте с 0,5
процентни пункта през
година. Според синдика-
та вноската за безрабо-
тица трябва да расте
също с 0,5 на сто, а не с
0,2 процентни пункта ,
каквото е предложение-
то на социалното ми-
нистерство.

Школа по математическа лингвистика
сформира ГПЧЕ “Симеон Радев” в Перник.
Учебната дисциплина ще бъде финансира-
на от Американска фондация за България ,
а Езиковата гимназия е единственото учи-
лище в града, което получава финансова
инжекция по този проект за 2015 година.
Заслугата е на преподавателката и ръково-
дител на школата Елизабет Игова. Нейни
ученици вече втора година могат да се пох-
валят и с национални постижения.

От няколко години Американска фонда-
ция за България подкрепя проекти в сфера-
та на образованието и по-точно в раздел
“Математика и природни науки”.

Математическата лингвистика е в основа-
та на компютърната лингвистика и заслу-
жено се радва на интерес от страна на уче-
ниците, които нямат възможност да изуча-
ват дисциплината като предмет в учебната
програма, споделя преподавателката. Ма-
тематическата лингвистика изучава езика
като система и се базира на логическото
мислене. От 2003 г. в страната се провеж-
дат и олимпиади по тази дисциплина.

Има добра новина и за по-малките учени-
ци. Школата набира участници в пети и
шести клас от училищата на територията на
региона – срокът за записване е до края на
месец февруари. Желаещите могат да се
записват и да търсят повече информация на
тел.0879168956 и на e-mail eli-igova@abv.bg.

Виктория СТАНКОВА

  Интерактивен терминал ще  осигурява
достъп на безработните от нашата област
до свободните работни места, които се
предлагат от Бюрото по труда. Това инфор-
мира директорът на Дирекция „Бюро по
труда” в Перник – Росен Симеонов на на-
рочен брифинг. Той поясни, че електронно-
то устройство вече е поставено в коридора
на Бюрото по труда, така че е осигурен
свободен достъп до него на всеки, който
иска да се възползва от предлаганата ин-
формация.

„Електронното устройство е на тестов ре-
жим. На  25 февруари, в хотел „Елит”, от
10:00 часа, ще се проведе информационен
ден, на който официално ще бъде предста-
вен общественият интерактивен терминал и
неговите възможности за обслужване на
всички, които търсят работа”, поясни Росен
Симеонов. Той допълни, че чрез използва-
нето на обществените терминали,  широк
кръг потребители на услугите на Агенцията
по заетостта ще получат  достъп до инфор-
мацията за обявените свободни работни
места както в региона и страната, така и за
тези, които са обявени в мрежата EURES.

Такива терминали са доставени и вече да
монтирани в Бюрата по труда в цялата
страна, както и в централната администра-
ция на Агенцията по заетостта в София и
Дирекция „Регионална служба по заетос-
тта-Пловдив”. Росен Симеонов допълни, че
на информационния ден ще бъдат демонс-
трирани възможностите, които терминалът
предоставя на хората, които са останали
без работа и имат желание да си намерят
работодател.

Силвия ГРИГОРОВА

Отхвърлиха отпадане на
забраната за пушене 

Зоя ИВАНОВА 

В края на работната седмица парламен-
тарната здравна комисия отхвърли поред-
ното предложение за разрешаване на тю-
тюнопушенето в заведенията за хранене и
баровете. То бе внесено отново от парла-
ментарната група на Атака. От партията мо-
тивираха своя законопроект с това, че заб-
раната е финансова и икономическа нес-
праведливост към собствениците на  заве-
денията. Предложението им бе да се разре-
ши в ресторантите и баровете да има обосо-
бени помещения за пушене. То бе подкре-
пено от депутата от Атака, депутатите от
Патриотичния фронт и двама от БСП. Всич-
ки останали гласуваха против, а един наро-
ден представител от Патриотичния фронт се
въздържа. 

Законопроектът бе категорично отхвър-
лен и от Министерството на здравеопазва-
нето. 

 



Рекламно  приложение

Понеделник, 23 февруари 2015 г., брой 36 /5644/ 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. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

6. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,

в района на Автогарата - 21 000лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Двустаен, Мошино, на спирка, необзаведен, ет. 4, 2 тер. - 160 лв.

3. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

4. 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.intelekt2000.imoti.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 8, ТЕРАСА - 19 000ЛВ.
2. ЕДНОСТАЕН, СОФИЙСКО ШОСЕ, ЕТ. 1, РVС, ИЗОЛАЦИЯ - 12 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 23 800 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
5. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ЕТ. 2, БЛ. ГЕБРЕВ, РVС - 40 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 2, ТЕЦ, ДВЕ ТЕРАСИ - 31 500 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 4, ТХ., РЕМОНТ - 60 000 ЛВ
10. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕРАСИ - 50 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ. 2, ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
13. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
14. ТРИСТАЕН, Н. ЦАНОВ, ЕТ. 2, 102 КВ.М, 3 ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
15. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
16. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ. 4 - 74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. КВ. КАМЕНИНА, 1 ЕТ., ЗП: 48КВ.М,
ДВОР: 420 КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2. С. Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900 ЛВ
3. С. ДРЕН, 2ЕТ., РЗП:120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
4. С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66КВ.М,  ДВОР : 2 160 КВ.М - 26 000 ЛВ.
5. С. ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75КВ.М, ДВОР: 1 800 КВ.М - 32 000 ЛВ.
6. С. КАСИЛАГ,  2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М,  ДВОР: 1 300 КВ.М - 20 000 ЛВ.
7. УПИ 2 150 КВ.М,  ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ - 43 000 ЕВРО
8. УПИ 1 300 КВ.М,  КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000 ЛВ.

КУПУВА:
1. ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ. ИЗТОК, ЕТ. 2 И ЕТ. 3,

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ет. 4 - 27 000 евро
4. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
5. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
6. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 4, преходен, ТЕЦ - 51 500 лв.
9. Тристаен, Център, 86 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 53 000 лв.
10. Тристаен, Център, 92 кв.м, ТЕЦ, тх. - 49 000 лв.
11. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
12. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
13. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
14.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
15. Къщи и апартаменти в Делта Хил
16. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
18. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 25 000 лв.
19. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
21. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
22. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
23. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
24. Парцел, Тева, 345 кв.м - 21 000 лв.
25. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
26. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
27. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
28. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
29. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
30. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
31. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
32. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
33. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Центъра, ет. 2, т/гредоред, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 36 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
5. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
6. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
8. Тристаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 29 000 евро
9. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
10. Тристаен, кв. Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, тераси - 36 000 лв.
11. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
12. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
13. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.
14. Къща, Каменина, близкак, РЗП7 100 кв.м, гараж - 28 000 лв.
15. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
16. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
17. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
18. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.
19. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро
20. Търговско помещение, Тева, 20 кв.м, с разрешително за
заложна къща, промишлени стоки, фризьорски салон - 11 000 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, ТЕЦ, ет. 5, тер., преустроена - 17 200 лв.

7. Гарсониера, Мошино, 46 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, юг, асансьор - 16 600 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., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

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

20. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ет. 4, тер. - 25 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35. Къща, Клепало, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв.1 170 кв.м - 20 500 евро

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 59 000 евро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 16 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
16. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
17. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
18. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
Земеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дка

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. - 18 200 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 40 000 евро
4. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
8. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
9. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
11. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

Купува:  
1. Апартаменти,във всички райони на Перник 
2. Къщи, в Перник и региона.  
3. Парцели за жилищно строителство. 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
2. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 21 200 лв.
3. Тв. ливади, ет. 3; ет. 2 - 30 000 лв.; 24 000 лв.
4. Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер., за ремонт - 18 000 лв.
5. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 10 300 евро
6. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.
7. Изток, ет. 3 - 21 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв.
8. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
9. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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



Имоти, реклами 7Съперник 23 февруари 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК, 78 кв.м - 31 000 лв.
5. Тристаен, Мошино, ет. 3/8/, ТЕЦ, ПВЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 4/6/, 2 тер., подобрения, ПВЦ - 32 500 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 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. Боксониера, Пашов, нов блок, ет. 5, нап. обзаведена - 120 евро
2. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.; 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, ремонтиран - 250 лв.
4. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

Купува и наема, за реални

клиенти, всякакви апарта-

менти в Центъра и кварталите. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Тева, 57 кв.м, ет. 2, подобрения
- 24 000 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ

- 44 000 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

- 39 000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.М
о
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 18 000 лв.
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 22  000 лв.
3. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
4. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, юг - 15 900 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 31 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 50 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
5. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 800 лв.
6. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.
7. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 32 000 лв.
8. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 18 000 евро
9. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
10. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 26 000 евро
11. Многостаен, Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.
12. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 евро

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Давам под наем магазин,
Центъра, възлово място, 36 кв.м -
500 лв.

 ПРОДАВА:         Къща, кв.
Ралица, вертикален близнак, РЗП:110
кв.м., гараж, двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

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

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Тева, ет.

4, ТЕЦ, ПВЦ - 29 900лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК
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Младеж търси работа само нощна смяна има
шофьорска книжка - тел. 0896/009 783

Мъж търси работа - гледане на животни:
крави, овце, коне и кучета - 0895/007 628

Търси се дистрибутор с опит и контакти за
разнос на хранителни стоки - тел. 0897/630 001

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

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

Автоцентър набира барманки за нощна смяна -
0894/650731

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

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

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

Автомивка в кв. Църква, търси да назначи
работници с опит - тел. 0896/620 500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Паркинг за УТИНОР до бл. 7, търси пазач - за
контакти на място от 19.00 ч до 20.00 ч. - тел. 0899/
830 933

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

Новооткрит
фризьорски салон

ДЕСИ СТИЛ
си търси

маникюристка

- тел. 0895 78 60 87

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

Продавам панелни радиатори за парно,
чисто нови опаковани, различни размери -
изгодно - тел. 0898/ 959 523

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

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

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

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

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

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

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

Продавам Мартеници на едро - тел. 0895/
718 836

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

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

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

Продавам газов пистолет Зорани с факту-
ра 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 тъпан са Сурва чисто нов -

тел. 0898/628 016

Продавам  казан за ракия, хилти,

водни помпи, вибратор за бетон,

циркуляр за дърва, шмиргел,

електромотори - тел. 0889/318 305

Продавам  три дървени врати без

каси и алуминиева врата с каса - тел.

0878/256 702

Продавам  чисто нов таблет Айпад

Еър - тел. 0888/132 731 Аделина

Продавам  5 млади заплодени овце и

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

Продавам 2 секции х 15 лв.; 1 антре

- 15 лв.; Диван + 2 фотьола + 1

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

4 стола плюшени - 9лв. / бр. - тел.

0895/657 653

Агенцияу за запознаства “Намерима” -

запознаства с цел приятелство, любов,

брак. Перник, площад Кракра 2 ОББ,

офис 507 - тел. 0898/562 213

40 годишен материално осигурен самостояте-

лен търси своятата половинка - тел. 0877/107

878

ЛИЧНИ

КУПУВА

Сдружение Топливо
търси шофьор натърси шофьор натърси шофьор натърси шофьор натърси шофьор на
бордови камион,бордови камион,бордови камион,бордови камион,бордови камион,

за базата си вза базата си вза базата си вза базата си вза базата си в
гр. Батановци,гр. Батановци,гр. Батановци,гр. Батановци,гр. Батановци,

с С+Е категория.с С+Е категория.с С+Е категория.с С+Е категория.с С+Е категория.
За контакти: 0885/007 817 - г-жа Стоева.За контакти: 0885/007 817 - г-жа Стоева.За контакти: 0885/007 817 - г-жа Стоева.За контакти: 0885/007 817 - г-жа Стоева.За контакти: 0885/007 817 - г-жа Стоева.

СКЛАД ЗА МЕТАЛИ

ТЪРСИ ОБЩ

РАБОТНИК ДО 45 Г.

С “С” КАТ. И ПАЗАЧ

 - ТЕЛ. 0888/ 309 747
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ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

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

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

Пернишка област
На 23.02.2015 г. /09:00 - 11:00 ч/ - Мещица  Александър Невски: 1, 2, 3, 4, 5; Александър Стамболийски: 11,

13, 15, 16, 17, 21, 23, 29, 31, 37, 6, 8; Васил Коларов: 31, 33, 34, 35, 4, 41, 45., 47, 51, 53, 64, 66, 72, 90, бл. Къща;
Васил Левски: 1, 11, 12, 14, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 5, 7, 8, 9; Велин Сърбов: 1, 10, 11, 13,
16, 4, 5, 8; Генерал Скобелев: 4; Георги Бенковски: 2; Георги Димитров: 101, 58, 62, 64, 66, 69, 77, 79, 86, 88,
90, 94, 95; Георги Сава Раковски: 1, 2, 4; Гоце Делчев: 12, 15, 5, 7, 8; Детелина: 1, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 14; Димитър Благоев: 100; Димитър Каляшки: 13, 17, 23, 25, 30, 31, 32, 34; Еделвайс: 1, 2, 3; Елена
Георгиева: 1, 4; Елин Пелин: 1, 14, 16, 21, 22, 3, 5, 9; Захари Стоянов: 11; Иван Вазов: 1, 3, 5, 7, 9; Капитан Петко
Войвода: 11, 5, 9; Кокиче: 15; Лилия: 2, 4; Никола Вапцаров: 10, 15, 19; Никола Парапунов: 11, 3, 5, 6, 8, бл.
Къща; Станке Димитров: 5; Ястребино: 12, 14, 15, 16, 18, 21, 32, 5, 6, 7, 8; Перник; Разпределителна: 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159; Сини Вир: 143, 144, 151, 156, 157; Расник; Брод: 1

На 23.02.2015 г. /09:00 - 12:00 ч/ - Дивотино  Втора: 1, 10, 2, 2А, 5, 6, 7, 8; Двадесетичетвърта: 6; Девета: 4;
Деветнадесета: 2; Махала Ливаге: 2, 22, 8; Миньор: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
27., 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 64,
66, 68, 7, 70, 8, 86, 9, БЛ. КЪЩА; Първа: .11, 1, 10, 10А, 11, 113, 11Б, 11Е, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28,
3, 34, 36, 7, 8; Рила: 5А; Тридесетипета: 1, 11, 13, 17, 3, 6; Тридесетиседма: 5; Тридесетичетвърта: 1, 1 В, 11, 13,
15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 9; Тридесетишеста: 5, 7; Тринадесета:
5; Четвърта: 4; Шеста: 3

На 23.02.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 24.02.2015 г. /09:00 - 11:00 ч/ - с. Слаковци общ. Брезник
На 24.02.2015 г. /09:00 - 12:00 ч/ - Перник  Люлин: 114, 115, 117А, 117К, 118, 120, 135, 141, 145, 147, 149, 151,

153, 155, 155., 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187, 191; Местн.шевърляк: 36; Палма: 117, 124, 126, 130, 132,
134, 138, 142, 144, 146, 168, 170; Шамък: 117, 117А, 140, 179, БЛ. ВИЛА, КЪЩА

На 24.02.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник  Люлин: 114, 115, 117А, 117К, 118, 120, 135, 141, 145, 147, 149, 151,
153, 155, 155., 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187, 191; Местн.шевърляк: 36; Палма: 117, 124, 126, 130, 132,
134, 138, 142, 144, 146, 168, 170; Шамък: 117, 117А, 140, 179, БЛ. ВИЛА, КЪЩА

На 24.02.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 24.02.2015 г. /09:30 - 11:00 ч/ -  Перник  Бучински Път: 16, БЛ. 11, ПАВИЛИОН; Изток: БЛ. ЛАДОВИЦА;

Юрий Гагарин: 37., 39., БЛ. 35-37, 37, 39
На 24.02.2015 г. /13:00 - 14:00 ч/ - Перник  Атанас Накев: 10, 12, 14, 14., 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 28., 29, 31, 8; Владайско Въстание: 4; Вулкан: 10, 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев: .6, 10, 11., 12,
13, 14, 15., 16, 16., 18, 2, 20, 22, 22., 23, 24, 24., 26., 28, 30, 30., 32., 33., 34, 34., 36, 36., 38., 38А, 4, 40, 40., 46.,
5, 50., 62., 64, 9; Димитър Рибарски: 1, 10, 12, 2, 5, 7, 8; Иван Шишман: 1, 10, 12, 14, 16, 16., 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8; Калофер: 2; Кирил Тупанков: 2; Крум Накев: 4; Никифор Панкев: 1, 3, 3А, 5, 7; Огоста: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9; Превалец: 14; Стримон: 1, 11, 13, 15, 17, 34, 5, 7, 9; Църква: БЛ. ЗАД ЧИТАЛИЩЕТО

На 24.02.2015 г. /14:00 - 16:30 ч/ - гр. Трън  ул. Александър Стамболийски: 11, 11А, 13, 15, 17, 2., 23, 25., 5,
8., 9, БЛ. 6; ул. Вельо Стоянов: 2; ул. Владо Васев: 31.; ул. Владо Тричков: .2, 1., 2, 2., 3, БЛ. 2; ул. Георги
Димитров: 2, 4, 6, 6., БЛ. 4, 6; ул. Младост: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; ул. Мосаловска: 1, 1., 2., 5; ул. Петко Д.
Петков: 1, 2., 3, 3., 8, БЛ. 3, ПАВИЛИОН, ТЪРГОВСКА

На 25.02.2015 г. /09:00 - 13:00 ч/ - с. Видрица общ. Брезник
На 25.02.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 25.02.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник  Благой Гебрев: 15А, БЛ. 12, 13, 14; Изток: БЛ. КАФЕ АПЕРИТИВ,

ФОТО АТЕЛИЕ; Калинин: БЛ. 10, 12; Клемент Готвалд: 10., 2., 3., 6., 8, БЛ. 1, 3, 6, 8; Ленински Проспект: 1, 3,
3., 6, 9, БЛ. 3, 6, ДО ДСК; Юрий Гагарин: 10, 10., 8., БЛ. 10, 10 ПАРТЕР, 8

На 25.02.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник  Люлин: 114, 115, 117А, 117К, 118, 120, 135, 141, 145, 147, 149, 151,
153, 155, 155., 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187, 191; Местн.шевърляк: 36; Палма: 117, 124, 126, 130, 132,
134, 138, 142, 144, 146, 168, 170; Шамък: 117, 117А, 140, 179, БЛ. ВИЛА, КЪЩА

На 26.02.2015 г. /09:00 - 15:00 ч/ - Перник  Люлин: 114, 115, 117А, 117К, 118, 120, 135, 141, 145, 147, 149, 151,
153, 155, 155., 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187, 191; Местн.шевърляк: 36; Палма: 117, 124, 126, 130, 132,
134, 138, 142, 144, 146, 168, 170; Шамък: 117, 117А, 140, 179, БЛ. ВИЛА, КЪЩА

На 26.02.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 27.02.2015 г. /09:00 - 15:00 ч/ - Перник  Люлин: 114, 115, 117А, 117К, 118, 120, 135, 141, 145, 147, 149, 151,

153, 155, 155., 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187, 191; Местн.шевърляк: 36; Палма: 117, 124, 126, 130, 132,
134, 138, 142, 144, 146, 168, 170; Шамък: 117, 117А, 140, 179, БЛ. ВИЛА, КЪЩА

На 27.02.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 27.02.2015 г. /12:00 - 17:00 ч/ - Батановци  Бела Вода: .395, 392, 395, 398; Бл Дцз Васил Коларов: бл. 10,

11, 12; Граово: 3; Мах.трънска И Кащерова: 1, 10, 11, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 37, 39, 4, 43, 45,
46, 5, 6, 7, 9, 60, бл. Къща, магазин; Свети Спас: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19а, 21, 26, 7а, 8; Св.св.кирил И Методий:
бл. 15; Перник; Ангел Кънчев: 7; Антим Първи: 1, 2, 3, 4, 6; Ахелой: 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
38, 40, 5, 5., 6, 7, 8; Баба Тонка: 1; Бела Вода: 258, 259, 259., 260, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 274, 275,
42, бл. 1, 2, 21, 3; Ботьо Петков: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Иван Асен Втори: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 4, бл. Бензиностанция; Иван Страцимир: 2, 4; Иларион Макариополски:
1, 10, 16, 5, 7; Клокотница: 11, 14, 16, 20, 24, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 5, 54, 56, 7; Марин Дринов: 1, 10, 12,
2, 3, 6, 8, 9; Матей Преображенски: 4, 6; Мъглиж: 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Неофит Бозвели: 10, 4, 8; Никола
Обретенов: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8; Света Гора: 101., 14, 18, 2, 4, 6, 8; Филип Тотю: 11, 13, 8, 9; Хан Аспарух: 17, 21,
23, 28, 29, 31, 34, 35, 37; Хан Кубрат: 17, 2, 5, 6, 8, 9; Хан Маламир: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Хан Омуртаг: 1, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23., 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 63;
Хан Персиан: 2, 3, 5, 7; Хан Тервел: 1, 3, 4, 6, 15, 17, 19, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45,
48, 50, 54, 56, 57; Цар Борис I: 4, 5, 7, 8; Цар Самуил: 10, 12, 14, 8; Цар Симеон: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Юрий
Гагарин: бл. 29 (по заявка на ЕСО)

На 27.02.2015 г. /13:00 - 16:00 ч/ - Батановци  Бела Вода: .395, 392, 395, 398; Бл Дцз Васил Коларов: бл. 10,
11, 12; Граово: 3; Мах.трънска И Кащерова: 1, 10, 11, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 37, 39, 4, 43, 45,
46, 5, 6, 7, 9, 60, бл. Къща, магазин; Свети Спас: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19а, 21, 26, 7а, 8; Св.св.кирил И Методий:
бл. 15; Перник; Ангел Кънчев: 7; Антим Първи: 1, 2, 3, 4, 6; Ахелой: 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
38, 40, 5, 5., 6, 7, 8; Баба Тонка: 1; Бела Вода: 258, 259, 259., 260, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 274, 275,
42, бл. 1, 2, 21, 3; Ботьо Петков: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Иван Асен Втори: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 4, бл. Бензиностанция; Иван Страцимир: 2, 4; Иларион Макариополски:
1, 10, 16, 5, 7; Клокотница: 11, 14, 16, 20, 24, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 5, 54, 56, 7; Марин Дринов: 1, 10, 12,
2, 3, 6, 8, 9; Матей Преображенски: 4, 6; Мъглиж: 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Неофит Бозвели: 10, 4, 8; Никола
Обретенов: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8; Света Гора: 101., 14, 18, 2, 4, 6, 8; Филип Тотю: 11, 13, 8, 9; Хан Аспарух: 17, 21,
23, 28, 29, 31, 34, 35, 37; Хан Кубрат: 17, 2, 5, 6, 8, 9; Хан Маламир: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Хан Омуртаг: 1, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23., 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 63;
Хан Персиан: 2, 3, 5, 7; Хан Тервел: 1, 3, 4, 6, 15, 17, 19, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45,
48, 50, 54, 56, 57; Цар Борис I: 4, 5, 7, 8; Цар Самуил: 10, 12, 14, 8; Цар Симеон: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Юрий
Гагарин: бл. 29

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от
планираните прекъсвания на електрозахранването.

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един
градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта
www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение “Планови
ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и
непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за
очакваното време за възстановяване на захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение

България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в
страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите
клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на
посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да
присъства на подмяната.  Подмяната на електромерите ще се извърши както
следва:

Пернишка област
На 24.02.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник  Люлин: 114, 115, 117А, 117К, 118, 120,

135, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 155., 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187,
191; Местн.шевърляк: 36; Палма: 117, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146,
168, 170; Шамък: 117, 117А, 140, 179, БЛ. ВИЛА, КЪЩА

На 25.02.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник  Люлин: 114, 115, 117А, 117К, 118, 120,
135, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 155., 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187,
191; Местн.шевърляк: 36; Палма: 117, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146,
168, 170; Шамък: 117, 117А, 140, 179, БЛ. ВИЛА, КЪЩА

На 26.02.2015 г. /09:00 - 15:00 ч/ - Перник  Люлин: 114, 115, 117А, 117К, 118, 120,
135, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 155., 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187,
191; Местн.шевърляк: 36; Палма: 117, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146,
168, 170; Шамък: 117, 117А, 140, 179, БЛ. ВИЛА, КЪЩА

На 27.02.2015 г. /09:00 - 15:00 ч/ - Перник  Люлин: 114, 115, 117А, 117К, 118, 120,
135, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 155., 157, 159, 163, 169, 173, 177, 183, 187,
191; Местн.шевърляк: 36; Палма: 117, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146,
168, 170; Шамък: 117, 117А, 140, 179, БЛ. ВИЛА, КЪЩА

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10
010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен
номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да
се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение “Планови ремонти и
аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за
всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването
в района, който ви интересува, както и за очакваното време за
възстановяване на захранването.

О Б Щ И Н А  Т Р Ъ Н
2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков”, №1, тел.: (07731) 2265

О Б Я В А
Община Трън

на основание  Заповед № РД-05-43 от 20.02.2015г. на Кмета на Община Трън
I.  Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за

отдаване под наем, на  следните самостоятелни обекта – частна общинска
собственост, както следва :

1. Гаражна клетка  №3  със ЗП от 17,02 кв.м , ведно с 0,56% ид.ч. от общите части
на сградата и правото на строеж, находящ се в жилищен блок на ул. “Вельо Стоянов”
№11, гр. Трън, за който  има съставен Акт за частна общинска собственост  №1266/
03.12.2009г. с  първоначална тръжна цена в размер на 22,00лв. (двадесет и два
лева) месечен наем с ДДС.

 2. Гаражна клетка  №7  със ЗП от 20,70 кв.м , ведно с 0,66% ид.ч. от общите части
на сградата и правото на строеж, находящ се в жилищен блок на ул. “Вельо Стоянов”
№11, гр. Трън, за който  има съставен Акт за частна общинска собственост  №1267/
03.12.2009г. с  първоначална тръжна цена в размер на 27,00лв. (двадесет и седем
лева) месечен наем с ДДС.

3. Гаражна клетка  №11  със ЗП от 22,71 кв.м, ведно с 0,74% ид.ч. от общите части
на сградата и правото на строеж, находящ се в жилищен блок на ул. “Вельо Стоянов”
№11, гр. Трън, за който  има съставен Акт за частна общинска собственост  №1268/
03.12.2009г. с  първоначална тръжна цена в размер на 29,00лв. (двадесет и девет
лева) месечен наем с ДДС.

II. Гаражите се отдават за срок от 5 /пет/  години. Право на участие в търга имат
лица, които отговарят на условията по чл.34, ал.2, т.3 от НРПУРОИ – граждани с
постоянно местоживеене на територията на общината, които притежават МПС и не
притежават гараж на територията на общината. Оглед на имотите може да се извършва
по искане на кандидатите, след предварително уговаряне в рамките на работното
време до крайния срок, определен за закупуване на тръжната документация.

III. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе на 16.03.2015год.
от 9,00ч. в Заседателната зала на административната сграда на Община Трън, гр.
Трън пл. “Вл.Тричков”1, ет.1-ви. Повторен търг за имотите, за които не са се явили
кандидати на първоначално обявената дата, ще се проведе на 23.03.2014г. от 9,00ч.
на същото място и при същите условия.

IV. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена
в сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на
общината, в рамките на работното време на администрацията от 8,00ч. до 17,00ч. а
на 12.03.2015г. до 15,30 ч. , за повторния  търг всеки ден, а на 19.03.2015г. до 15,30ч.

V. Размер на депозита за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на  три
месечни вноски за всяка една позиция , вносим по банкова сметка на Община Трън
IBAN: BG88STSA93003300722169,   BIC: STSABGSF , при БДСК Трън в срок до
12.03.2015г. или до 19.03.2015г. за повторния търг

VI.Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
1 лична карта за физическо лице
 -    разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно

актуално състояние на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява

от пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.
7. Копие от свидетелство за регистрация на МПС част ².
VII.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга  по образец се

извършва  до 16,00ч. на 12.03.2015 г. , а  за повторния търг до 16,00ч. на 19.03.2015г.
в административната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 –
деловодството, ведно с приложенията към него, приложени в тръжната документация.

VIII. Допълнителна информация за търга може да се получи от отдел „УТ и ОС” и на
тел. 07731/96-16 - Общинска собственост.

 ОТ ОБЩИНАТА
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Повечето от зодията в понеделник имат много
задължения от личен характер. За едни те са делови,
други са ангажирани с домашни дела, трети пък са
принудени да направят дълго и изморително пътуване.

Което ще им се отрази благоприятно.
Някои от вас ще се впуснат в нескончаеми спорове за пари с

приятели или с делови партньори.

В понеделник предпочитате да бездействате.
Силно любовно увлечение към човек, когото не могат да

срещнат в момента, ще накара някои от Телците да си
останат у дома. Други са прекалено уморени и

предпочитат да възстановят силите си в спокойна обстановка.
Трети имат домашни и други задачи, но денят им ще започне

неприятно и те ще се откажат от всичко.

В понеделник ви очакват срещи и разговори, които за
повечето от вас имат професионален характер.

В момента обаче в тази област цари неяснота. Някой
съзнателно укрива факти и информация за

предстоящи събития. Опитват да ви подведат чрез измами и
провокации, а това води до негативни натрупвания, които следва
внимателно да отстраните, за да стигнете до истината.

Често почивните дни са време за размисъл върху важни за
човека събития. Така е и с повечето Раци било през този
уикенд. За много от зодията ситуацията в професионален
план се развива динамично. При други не изглежда чак така,
но крайният резултат ще е същият. Освободете се от

съмненията и добре планирайте предстоящите си действия. Не се
притеснявайте, всичко ще бъде добре. Чака ви успех през седмицата.

Денят е истински спокоен и приятен за Лъвовете,
въпреки че мисълта им е ангажирана с куп нерешени
въпроси и това от време на време ги безпокои. Хубава
новина ще развълнува мнозина. Други от зодията ще
планират с някого продължителен престой в чужбина.

Много скоро и това ще стане. В личния и в професионалния ви
живот предстои ярък напредък.

Действени и активни, Девите ще направят значителна
крачка към постигане на целите си. Днес ще разговаряте с
някои от своите делови партньори за бъдещата ви
съвместна дейност. В момента пред вас няма никакви пречки,
така че ще успеете да реализирате замисъла си. Истината

е, че ви предстои да завоювате незабавен и значителен успех.

Започвате деня със слънчево настроение.
Неприятен конфликт обаче ще помрачи началото на

седмицата на доста от Везните. Става дума за
сблъсък на интереси и за яростни спорове за пари.

Колкото и да са ви неприятни подобни разговори, не
оставяйте въпроса нерешен.

Още повече че имате всички шансовe да постигнете
желания резултат.

Огромна част от Скорпионите днес се чувстват
стабилни и уверени. Поредните неприятности са отминали
и нищо в средата и в обстоятелствата около вас не ви
застрашава. Това впрочем е краят на поредния етап от

промените, започнали миналата календарна година. В понеделник
започва следващият етап, за началото на който има още едно
свидетелство. Става дума за новината, която ще научите днес.

Доста от Стрелците днес са разгневени и обидени.
Причината е, че едно от големите ви очаквания и тази

седмица няма да се сбъдне. Шефовете отново няма да
изпълнят обещанието си да ви повишат. Нека това не ви
наскърбява. Не сте загубили шансовете си. Няма никакви

причини за това. Просто нещата малко ще се позабавят.

Неприятни предчувствия, свързани с деловата
сфера, вадят много Козирози от равновесие в
понеделник. Опасенията ви обаче са неоснователни.

Според звездите нямате никакви причини да
очаквате неприятни събития. Напротив.

Още днес ще ви зарадва чудесна делова новина.
Ако имате някакъв повод за безпокойство, той е свързан с

онова, което консумирате. Внимавайте да не се натровите.

За онези, които пътуват по служба, понеделник е
благоприятен и успешен.

Денят обаче ще донесе неприятности на
Водолеите, които решат да разговарят с деловите
си партньори или да водят преговори.

Тук ще възникне силен конфликт на интереси, от
които и двете страни ще проявят нежелание да отстъпят.

Единственото разумно решение е да отложите спора.

Делови срещи с партньори и приятели изпълват деня
на много от представителите на зодията.

В резултат ще стигнете до изводи и решения, изгодни
и за едната, и за другата страна.

В част от случаите става въпрос за плановете ви,
свързани с пътуване извън страната. В периода под

знака на вашата зодия ще имате много реални шансове за
изпълнение на всички задачи и ще постигнете много от целите
си стига да искате да ги реализирате, не се оставяйте да
вървите по течението всичко зависи от самите вас.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 82 от Наредбата за
общинската собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013г. на Общински съвет –

Радомир и Заповед № 170/20.02.2015г. ОБЩИНА РАДОМИР

О Б Я В Я В А
1. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, стопанисвана от Общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ:
1.1 Имот № 023002 в землището на с. Червена могила, м. „Червена мог.“, нива – 2, 701

дка, VI – категория, АОС № 2975/28.01.15г. при първоначална годишна наемна цена –32, 41 лв.
1.2 Имот № 039006 в землището на гр. Радомир, м. „Растова глава“, ливада – 7, 828 дка,X

– категория, АОС № 2980/28.01.15г. при първоначална годишна наемна цена –62, 62 лв.
1.3 Имот № 039026 в землището на гр. Радомир, м. „Растова глава“, ливада – 6, 183 дка,X

– категория, АОС № 2981/28.01.15г. при първоначална годишна наемна цена –49, 46 лв.
1.4 Имот № 039012 в землището на гр. Радомир, м. „Растова глава“, ливада – 7, 099 дка,X

– категория, АОС № 2982/28.01.15г. при първоначална годишна наемна цена –56, 79 лв.
1.5 Имот № 039034 в землището на гр. Радомир, м. „Растова глава“, ливада – 8, 397 дка,X

– категория, АОС № 2983/28.01.15г. при първоначална годишна наемна цена –67, 17 лв.
1.6 Имот № 041074 в землището на с . Байкалско, м. „Под краище“, ливада – 1, 473 дка, IV

– категория, АОС № 2973/26.01.15г. при първоначална годишна наемна цена –23, 56 лв.
1.7 Имот № 041081 в землището на с . Байкалско, м. „Под краище“, ливада – 1, 807 дка, IV

– категория, АОС № 2972/26.01.15г. при първоначална годишна наемна цена –28, 91 лв.
1.8 Имот № 035055 в землището на с . Байкалско, м. „Орело“, ливада – 6, 397 дка, IV –

категория, АОС № 2969/26.01.15г. при първоначална годишна наемна цена –102, 35 лв.
1.9 Имот № 008009 в землището на с . Байкалско, м. „Шегава“, ливада – 3, 996 дка, IX –

категория, АОС № 2968/26.01.15г. при първоначална годишна наемна цена –31, 96 лв.
1.10 Имот № 097004 в землището на с . Дрен, м. „Киселиче“, пасище, мера – 9, 100 дка, X –

категория, АОС № 2999/02.02.15г. при първоначална годишна наемна цена –72, 80 лв.
1.11 Имот № 097009 в землището на с . Дрен, м. „Киселиче“, пасище, мера – 56, 885 дка, /X

– категория – 11, 376 и IX категория – 45, 509да/, АОС № 3000/02.02.15г. при първоначална
годишна наемна цена –455, 08 лв.

    1.12       Имот № 097019 в землището на с . Дрен, м. „Киселиче“, пасище, мера – 22, 819 дка,
АОС № 3001/02.02.15г. при първоначална годишна наемна цена –182, 55 лв.

II. Търгът за отдаване под наем на описаните земеделски имоти - ще се проведе на
12.03.2015г. от 10.00 часа в сградата на община Радомир. При непровеждане на търга,
поради неявяване на нито един кандидат, отговарящ на условията от тръжната
документация,  повторен търг ще се провежда всеки втори четвъртък от месеца от 10.00
часа в сградата на община Радомир до отдаване под наем на имотите.

III. Срок за сключване на договора и начин на плащане – Кметът на Общината сключва
договор за наем със спечелилия участник в двуседмичен  срок, след влизане в сила на
заповедта по чл. 114, ал.1 от Наредбата за общинска собственост. Наемът  за земеделската
земя, стопанисвана от Общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ се заплаща до един месец от
влизане в сила на Заповедта за спечелен търг на касата на Общината.

IV. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за условията за провеждане на търга

и изискванията към кандидатите се закупува срещу сумата от 20 лв. (двадесет лева) за
всеки обект поотделно, и се внесе по сметката на Община Радомир №
BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код 447000 при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК до
16.00 часа на 11.03.2015г. В случай на провеждане на повторен търг, тръжна документация
се закупува до 16.00 часа на деня, предхождащ този, в който ще се проведе търга, от касата
на Община Радомир.

2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръжната документация) да бъде
регистрирано до 16.00 часа на последния работен ден преди деня на провеждане на търга.

За всеки един от обектите се подава отделно заявление за участие.
3.Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната

наемна цена по сметката на Община Радомир№ BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF,при
БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК. Депозитната вноска се внася за всеки един от обектите по
сметката на Община Радомир до 16.00 часа на 11.03.2015г. В случай на провеждане на
повторен търг, депозитната вноска се внася до 16.00 часа на деня предхождащ този, в
който ще се проведе търга.

Информация за провеждане на търга и оглед на земеделските земи може да бъде получена
в отдел „Околна среда  и ЕП” или на тел. 0777/82435 към Община Радомир, всеки работен ден
в рамките на установеното работно време.

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадрат-
чета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е
да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от
1 до 9 не трябва да се повтарят.
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За перничани остава задачата да не са последни в Суперлигата

Страницата подготви Яне Анестиев

Държавно първенство по
борба класически стил

44 лева за екип на “Миньор”
Готов е новият екип на “Миньор”,с който

тимът ще се състезава през пролетния дял
на първенството на Югозападната “В” ФГ.
Шефът на фенклуба Петър Илиев еобявил
на страницата във Фейсбук е цената. Фла-
нелка и гащета без надписа на спонсора е
44 лева, ако се прибави и той – цената ска-
ча с още 4 лева и се фиксира на 48. Запис-
ванията може да се правят до сряда, след
това нещата приключват. 

Отборът на „Пи-
рин” Благоевград спе-
чели последната си
предсезонна контрола
от този подготвите-
лен период. „Орлета-
та” победина „Ми-
ньор” с 3:0 и с актив
от 8 победи и 2 ра-
венства    останаха
безпогрешни в кон-
тролите. Отново
през първото полув-
реме голове не падна-
ха, както и преди сед-
мица срещу „Септем-
ври” Симитли. Пов-
торен дебют за Пи-
рин направи Благой
Наков, който през
седмицата стана пос-
ледното попълнение
на отбора. В предни
позиции титуляри за-
почнаха Влади Злати-
нов и Атанас Чепи-
лов.Веднага след под-
новяването на игра-
та, в 48-ма минута,
Тони Тасев откри ре-
зултата. 10 минути
по-късно удар на Кра-
симир Станоев мина
на сантиметри над

“Миньор” загуби от “Пирин”

Срещата започна из-
ключително равнос-
тойно, въпреки че в
отбора на гостите ли-
чаха имената на трима
бивши национали в ли-
цето на Стоян Саму-
нев, Теодор Богданов и
разпределителя Иван
Станев. Нещата се
вдижеха точка за точ-
ка до 10:10, когато гос-
тите направиха чети-
ри поредни,въпреки
опитите на Румен Зла-
танов да накъса игра-
та с прекъсвания. Все
пак, при 10:14  атака на
Любослав Симеонов и
негов хубав сервис поз-
волиха на домакините
да направят две полед-
ни точки и старши-
треньорът на гости-
те Николай Желязков
взе прекъсване на свой
ред.След него Любослав
Симеонов изпрати сер-
виса в мрежата и вто-
рото техническо пре-
късване дойде при
12:16. Нещата продъл-
жиха да се развиват
по-добре за гостите и
когато Румен Злата-
нов взе второто си
прекъсване, те вече во-
деха с 23:17.Така краят
на гейма просто беше
оформен и дойде при
25:19 в полза на отбора

напречната греда, а в
68-та минута Петър
Панчев получи добър
пас, остана сам срещу
вратаря и с точен
удар по земя изпрати
топката в дясната
греда и оттам влезе
в мрежата. 4 мину-
ти преди края на ма-
ча Мартин Тошев ос-
тана сам срещу вра-
таря и се опита да
подаде на Тончев.
Подаването бе пре-

гейм с 5:1. Противно
на очакванията обаче,
домаките не само,че се
стегнаха,но изравниха
резултата и даже по-
ведоха с 6:5. Николай
Желязков пусна Георги
Петров в игра на
мястото на Петър
Христов, но въпреки
това първият техни-
чески таймаут дойде
при 8:6 в полза на ми-
ньорци. Изравняване-
то на резултата от
страна на гостите
дойде веднага след то-
ва, при 8:8. Гонитбата
 продължи до 11:11,
след това гостите от-
ново дръпнаха в резул-
тата при 14:11, кога-
то Румен Златанов бе-
ше принуден да вземе
второто техническо
прекъсване в гейма, за
да накъса ритъма им.
Това пак даде резул-
тат и след хубави сер-
виси на Мартин Симео-
нов и добра блокада на
Любослав Симеонов ра-
венството дойде при
14:14. Играта продъл-
жи точка за точка до
18:18, а след това пос-
ледва атака в аут на
гостите и брейк точ-
ка, която доведе неща-
та до 20:18, за „Ми-
ньор”. Преднитата се

запази до 22:20, за да
дойде поредното ра-
венство при 21:21.
Стилиян Асенов пусна
за 23:21, после съдията
Иван Момиров отсъди
двоен удар на Асенов,
но атака на Мартин
Симеонов и негов бом-
бен сервис донесоха по-
бедата на перничани в
гейма с 25:23.Четвър-
тата част отново за-
почна по-добре за гос-
тите, които поведоха
с 5:2. Миньорци намали-
ха до 4:5,но някои не-
разбирателства в по-
лето позволиха на бур-
газлии да се оттеглят
след първия таймаут
при 8:5 в тяхна полза.
Преднината им стигна
до 5 точки при 10:5
После всички важни
точки отидоха в полза
на гостите, късметът
също им помогна в
някои случаи, когато
след контакт с мрежа-
та топката директно
падаше в полето на до-
макините. Второто
техническо прекъсване
дойде при 16:7 за „Неф-
тохимик”По-нататък
резултата просто
подлежеше на офо-
рмяне и краят на гейма
дойде при 25:12 в полза
на гостите.

на „Нефтохимик
2010”.Втората част
започна с два сервиса в
мрежата от страна и
на двата отбора, пос-
ледвана от три точки
в полза на миньорци,
което накара Николай
Желязков бързо-бързо 
да вземе  прекъсване
при 1:4. Последва обаче
бомба на Мартин Си-
меонов от сервис и до-
макините поведоха с
5:1.Техническото пре-
къване  дойде при
8:5,но веднага след то-
ва гостите скъсиха
дистанцията до само
една точка при 8:7, а
първото равенство в
гейма дойде при 10:10.
Разликата отново ско-
чи при 13:10. Второто
техническо прекъсване
дойде след здрава бло-
када на Владислав Бо-
жиков, който свали
топката в полето при
краката на гостите, а
преднината на домаки-
ните беше успокоява-
ща при 16:12. Последва
обаче мобилизация от
страна на бургазлии и
второто равенство
дойде при 17:17, а вед-
нага след това послед-
ва и хубава атака от
тяхна страна и те по-
ведоха с 18:17.Нещата

вървяха точка за точ-
ка до 20:20. След това
хубава блокада на Тео-
дор Богданов от гос-
тите им даде две точ-
ки преднина, до края на
гейма още една атака в
антената на миньорци
им донесе още една
брейк-точка и те зат-
вориха гейма при
25:22,за да поведат с
2:0.Успокоени от пред-
нината си, волейболис-
тите на „Нефтохи-
мик” набързо поведоха
в началото на третия

сечено от Юлиан Ар-
сов, който си вкара
автогол и оформи
крайното 3:0.Отбо-
рът на „Миньор” иг-
ра по-добре през  -
първото полувреме
и създаде две добри
положения чрез Вик-
тор Софрониев и Ва-
лери Кулинов, особено
във втория случай
втарарят Костов
спаси с невероятен
рефлекс. 

КЛАСИРАНЕ:

КАТ.59 КГ.
1 Николай Вичев “Левски” София

 2 Радослав Василев “НСА-Академик”
София

 3 Никола Аначков “Васил и Георги
Илиеви” Кюстендил

3 Нестър Нестъров “Локомотив-93” Варна
КАТ. 66 КГ

1 Константин Стас “Славия-2009” София
 2 Валентин Цветков “НСА-Академик”

София
3 Дейвид Димитров “Слава” Монтана

3 Стоян Чобанов “Ангел войвода-Хаско-
во” Хасково кат.

КАТ.71 КГ
1 Свилен Костадинов “Локомотив-93”

Варна
2 Йоан Генчев “Черноморец-кл.борба”

Бургас
3 Емилиян Недев “НСА-Академик” София

 3 Жюсо Диего Морис “Локомотив”
Пловдив

 КАТ. 75 КГ
1 Илиян Георгиев “Миньор” Перник

2 Стилиян Найденов “НСА-Академик”
София

 3 Атанас Колев “Левски” София
3 Росиан Дермански “НСА-Академик”

София
 КАТ. 80 КГ

1 Даниел Александров “Миньор” Перник
2 Антонио Вражев “Чероморец-кл.борба”

Бургас
 3 Боян Загоров “Васил и Георги Илиеви”

Кюстендил
3 Мариян Данаилов “Рилски спортист”

Самоков
 КАТ. 85 КГ

1 Николай Байряков “НСА-Академик”
София

2 Денислав Златев “ЦСКА-кл.борба”
София

3 Айрън Рамадановски “Васил и Георги
Илиеви” Кюстендил

3 Станислав Кънев “НСА-Академик”
София

 КАТ.98 КГ
1 Владислав Методиев “Васил и Георги

Илиеви”
2 Евгени Генчев “Рилски спортист”

Самоков
3 Асен Табаков “Ангел войвода-Хасково”

Хасково
3 Пламен Ташев “Локомотив-93” Варна

КАТ. 130 КГ
1 Милослав Методиев “Васил и Георги

Илиеви” Кюстендил
2 Тодор Михов “Ангел войвода-Хасково”

Хасково
3 Николай Кашинов “Рилски спортист”

Самоков
 3 Радослав Георгиев “ЦСКА-кл.борба”

София
Най-техничен състезател - Даниел Але-

ксандров, 80 кг, “Миньор” Перник
 Най-резултатен състезател - Константин  
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Той ще бъде в пернишката спортна зала “Б. Гюдеров”

Камери в училища
записват и през нощта

Виктория СТАНКОВА
Училищата, които могат да си го

позволят имат осигурено денонощ-
но видеонаблюдение. Камерите за-
писват дори и през нощта, а запи-
сите от матурите се пазят поне 30
дни, показва проверка.

Такива са всички от т.нар. “ели-
тни”

“Справедливо е провеждането на
държавно-зрелостните изпити да
се записва, защото с оценките от
тези изпити се влиза в университет
и трябва да има контрол”, коменти-
рат експерти.

Образователното министерство си
е поставило за цел матурите тази
година да се записват във всички
класни стаи, в които се провеждат
изпитите за зрялост. По думите на
министър Танев за целта са необхо-
дими общо 5000 камери, като 3600
вече били в наличност.

14 000 обезщетение за счупен глезен
Любомира ПЕЛОВА

Пернишкият Районен съд присъди со-
лидно обезщетение на работничка от об-
щинското предприятие „Общинско об-
служване” за счупен по време на работа
глезен. Пострадалата поискала обзещте-
ние от 15 000 лева за претърпените от нея
неимуществени вреди, но съдът е нама-
лил размера на исканото обезщетение до
13 000 лева, още 660 лева ще й бъдат изплатени за т.н. имуществени вре-
ди – става дума за похарчените от нея пари за поставените в крака винто-
вете и импланти.

Трудовата злополука е станала миналата година в кухненския бокс.
Жената вдигнала каса с хляб, загубила равновесие, паднала и се потро-
шила. Счупването на десния глезен е било тежко и се наложила хирурги-
ческа интервенция, последвали близо година лечение и рехабилитация.

Пред съда вещото лице, извършило преглед на ищшцата е заявило,  че
пострадалата ходи самостоятелно, без помощни средства. Счупването е
зараснало напълно. Движенията в глезенната става са възстановени.
Въпреки това пострадалата се оплаква от болки в мястото на счупването,
което е възможно при студ, влага и по-тежки физически натоварвания, но
без функционален дефицит. В мястото на счупването, където са поставе-
ни винтовете, при пипане с ръка , те се опипват подкожно. Пострадалата
се оплаква че на това място усеща болки и понякога се получава оток
със зачервяване на кожата. Поради това вещото лице счита, че ще се на-
ложи нова операция за отстраняване на металната остеосинтеза.

Районният съд е постановил ОП «Общинско обслужване» да заплати и
677,24 лева по сметката
на съда за държавна так-
са и възнагражденията на
вещите лица.

Решението на Районния
съд подлежи на обжалва-
не пред Окръжния съд в
двуседмичен срок от
връчване на страните.

Д2, Аналгин, Бед сити
и Стрикс.

Преди събитието
кметът на Перник
Иван Иванов ще връ-
чи на Стохата ключ
от новото му жили-
ще.

Бившият китарист
остана без дом, след
като жилището му бе
отнето от имотната
мафия.

Преди десетина го-
дини Стоян претърп-
ява тежка катастро-
фа. След нея го опери-
рат няколко пъти, но
в крайна сметка оста-
ва с 91% инвалидност
по ТЕЛК. Негов настой-
ник става майка му.
Преди 2-3 години же-
ната умира. Тогава ки-
таристът остава да
живее сам.

НЯМАШЕ НУЖДА ПОЖАРНА-
ТА ДА ПРЕДУПРЕЖДАВА ДА

НЕ СЕ ГОРЯТ ГУМИ на Сир-
ни Заговезни. Та нали тради-
цията повелява точно това- да
се палят гуми на обществени

места. И колкото повече гуми, толкова по-
здрава ще е годината. Откъде- накъде
някакви противопожарни правила ще сла-
гат прът в колелото на традицията. Е, нав-
ремето са палели слама, ама тогава не е
имало такова несметно количество авто-
мобилни гуми, заринали дворове и мазе-
та, че даже и речните корита. В тоя смисъл
тяхното изгаряне може да се приеме като
акция за почистване на обществените
пространства. Забраната за гумите не се
получи по друга българска традиция, че
забраненото е два пъти по- интересно. За-
това дечурлигата и вчера си спазиха тра-
дицията да очадят бая квартали на Пер-
ник, а миризмата на изгоряло ще се усе-
ща поне до следващия народен обичай.

БРЕЗНИЧАНИ СЕ ОКАЗАХА НАЙ-
ОПРАВНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СА-
НИРАНЕТО И ВЕЧЕ РАПОРТУВАХА
пред областната управа, че няколко па-
нелни блока тръпнат в очакване на сани-
ровчиците. Така кампанията на Лиляна
Павлова има своите първи отличници от
Граово и това е достойно за уважение. Да,
ама както се казва- много хубаво не е на
хубаво. Тия четири брезнишки блока, по-
дали най- напред заявките си, кажи- речи
изчерпват голяма част от лимита за сани-
ране, който ще се падне на Пернишка об-
ласт. Ако е вярно, че който превари, той
ще завари, първите заварили вече са
ясни. Сега другите ще се надпреварват
да заварят от все по- малкото останало за
заварване. Още няколко последователи
на брезнишките отличници, и кампанията
в нашия край може да се счита за прик-
лючила, преди още да е започнала. Бло-
ковете за саниране няма да са безброй.

ШОФЬОРИТЕ И ОСОБЕНО ШО-
ФЬОРКИТЕ, КОГАТО СЕ КАЧВАТ НА
КОЛИТЕ СИ, ВЕЧЕ ИМАТ един мотив
повече да са в изряден външен вид. Три
пернишки катаджийски патрулки са снаб-
дени с камери и микрофони, затова всяка
проверка на документите ще бъде като
кастинг за филм. Ако един писател е ка-
зал, че красотата ще спаси света, то при
тая ситуация красотата може да те спаси
от глоба. Затова да докажем, че една кра-
сива нация може да шофира по- безопас-
но.

След време при него
се нанася мъж, който
уж му е приятел. Той
вади медицинско сви-
детелство на музи-
канта, удостоверява-
що, че може да взема
сам решения. С доку-
мента го води при но-

Виктория СТАНКОВА
Звездни рок музи-

канти ще свирят в
подкрепа на Стоян
от Перник. Музикан-
тът остана без дом,
след като жилището
му беше отнето от
имотната мафия пре-
ди няколко месеца.

Благодарение на
многото си приятели
и на община Перник,
Стохата вече има жи-
лище, но грижите за
него продължават.

Във вторник – 25
февруари, е него-
вият рожден ден.
Именно тогава в зала
“Борис Гюдеров” ще
се състои концерт на
БТР, Милена Славова,
Васко Кръпката, По-
дуене блус бенд, Фън-
ки, Черно фередже,

Плюс Хирис ООД
Изкупува от място и на

място употребявани
европалети -черни 5.00 лв./бр

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

на Феромагнити/ - тел. 076/670 885

тариус и успява да на-
кара Стоян да подпи-
ше, че жилището, в
което живее, вече не е
негова собственост.
Така музикантът ос-
тава на улицата.

Стоян е една от ле-
гендите на българска-

Три автомобила  за
видеонаблюдение в Пернишко

Любомира ПЕЛОВА
Три автомобила в Областната дирекция на поли-

цията в Перник са оборудвани с със системи за ви-
деонаблюдение. Солите са на “Пътна полиция”. Ав-
томобилите и екипите осъществяват непрекъснат,
24-часов контрол на пътното движение без предва-
рително оповестяване. Работата на полицаите ще
се записва с картина и звук, както в контролира-
щия автомобил, така и извън него. Отпред и отзад
на патрулката са залепени стикери, които указват,
че се осъществява видеозаснемане. При спиране-
то на автомобили, служителите на реда ще предуп-
реждават водачите, че се извършва заснемане на
цялата проверка и ако не желаят да бъдат снима-
ни, да не излизат от автомобилите. Трите автомоби-
ла ще работят на територията на целия регион.

Продължава и методът на проверки чрез така на-
речения „Широкообхватен контрол”. При него ос-
тава изискването предварително да бъдат указва-
ни местата и времето на работа, които ще бъдат
качвани на интернет страницата на Областната ди-
рекция на МВР в раздел „Пътен контрол”.

та рок музика. През
80-те и началото на
90-те години на мина-
лия век сформира
няколко рок банди.
Свирил е с Милена
Славова и група “Ера”,
работил е в Скандина-
вия заедно с Фънки.

Без запалени гуми на Сирни Заговезни
Любомира ПЕЛОВА

Да празнуваме разум-
но, без да вредим на
здравето си и да не за-
мърсяваме околната
среда, е млобта, с която

общинската управа в
Перник се обърна към
жителите на града и об-
щината в навечерието
на народния празник
„Сирни заговезни“. Об-

ръщението към перни-
чани бе да не палят ав-
томобилни гуми при из-
вършване на ритуала,
свързан с отбелязване
на празника. От кмет-
ската управа напомни-
ха, че при горенето им
се отделят вредни еми-
сии с висока концентра-
ция на диоксини и фура-
ни, което води до значи-
телно замърсяване на
атмосферния въздух.
На Сирни заговезни спо-
ред обичаите в Перниш-
ко се извършва обредът

“Ората копата”. Палят
се клади, а деца въртят
специални факли, наре-
чени оратници, с които
гонят зимата и злото. В
края на вечерта най-
смелите прескачат огъ-
ня за здраве.Пеят се об-
редни песни, играят се
хора.Празничната тра-
пеза има обреден харак-
тер и според обичая
включва баница със си-
рене, риба, различни
ястия с яйца и бяла хал-
ва с ядки. С тези храни
се заговява, оттам идва

и името на празника (от
говея - постя, въздър-
жам се). Популярен е
обичаят хамкане.Име-
нно заради огньовете и
оратниците децата и
тийнейджърите в града
складират стари гуми,
които поливат с бензин,
за да пламнат по-бързо
и въздухът става бук-
вално отровен.Въпреки
това на много места в
пернишките квартали
се изви задушлив черен
дим от подпалените гу-
ми.


