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Срещу тях пернишката прокуратура вече е повдигнала обвинения

60 190

Мчк Сава
Стратилат

Римски и 70
войни с него

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

Кметове
за отстрел

Да си кмет става опасно. Да-
же взривоопасно. Надълго и нашироко раз-
духваната история с несметните имоти
на пазарджишкия кмет накара неговите ко-
леги из цяла България да живеят в непоно-
сим страх, че всеки момент ония от служ-
бите могат да им звъннат на вратата „за
справка”. На народа само това му дай – да
коментира имотното състояние на свои-
те управници. Не ти трябва революция, не
ти трябва демокрация. Снимай палатите
на велможите и после гледай какво става на
изборите.

В миша дупка са заврени философите, де-
то теоретизираха, че за управник трябва
да се кандидатира само богат човек, щото
няма да краде. Да, ама разликата между
бедняците крадци и богатите им колеги е в
това, че едните крадат в хиляди, а другите
в милиони.

Кметовете вече са на мушката на народ-
ния гняв. Само един бе достатъчен да от-
рови кацата с меда. Въобще, кмет ли е –
съмнителен е. Има ли собственост – неза-
конна е. Спестил ли е пари – от рушвети са.
Кара ли втори мандат – самозабравил се е.
Все такива сладки приказки слуша електора-
тът и цъфти от умиление как ще ги одру-
са на изборите. Българинът най-обича да
мрази чуждото. Щото е част от неговото.
Днес в Пазарджик, а утре и в други населени
места.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Авторите на цели

три телефонни изма-
ми, извършени в Пер-
ник,са открити и за-
държани от служите-
ли на Второ районно
управление „Полиция”
в града.

Престъпленията са
извършени в края на
2014 година на тери-
торията на Перник. И
в трите случая из-
мамниците са се пред-
ставяли за лекари, об-
яснявайки на постра-
далите, че техни близ-
ки роднини са претър-
пели злополука и се на-
лага да им се извърши

Платиха надлимитната дейност на болниците

спешна операция. За
съжаление при всички-
те измами пострада-
лите са повярвали на
измамниците. Те са
предоставяли част
от исканите суми на
куриери, които лично
посещавали адресите
им. В резултат от
престъпните деяния,
потърпевшите са
ощетени с близо 15
000 лв.

При една от «акции-
те» на мошениците
през декември, 74-го-
дишна старица, изпла-
шена до смърт от мо-
шениците, им беше
броила над 10 000 ле-

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

Зоя ИВАНОВА 
На 22-ри април т.г.

пернишката РЗОК е
извършила плащане на
надлимитната дей-
ност за месец февруа-
ри, съобщи директо-

Предимно
облачно

рът на Касата д-р
Магдалена Христова.
Тя уточни, че става
дума за сума над ут-
върдените месечни
стойности на лечеб-
ните заведения за

болнична помощ.
45 480 лева са преве-

дени на Специализира-
ната болница за бе-
лодробни заболява-
ния. МБАЛ „Рахила Ан-
гелова” в Перник –
най-голямото здравно
заведение, което леку-
ва пациенти от целия
регион е получила
127 344 лв.

На специална прес-
конференция миналия
месец д-р Христова
съобщи, че четирите
болници в Перник ще
получат по клинични
пътеки от РЗОК
9 098 590 лв. МБАЛ “Р.
Ангелова”, има разче-
тени за тази година
разходи за 6 678 588

лв. Сумата е утвърде-
на от НЗОК и подпи-
сана от прокуриста
на болницата д-р Ана-
толи Митов, съобщи
Христова. Стойнос-
тта на утвърдени-
те разходи за тази
година е 91% от
стойността на
средствата за 2014
година.

Общата годишна
сума по разчетите
за Профилакториума

е за 238 468 лв.
Специализираната

болница за белодроб-
ни заболявания ще
получи тази година
средства по 7 кли-
нични пътеки, колко-
то са били и миналата
година.

Плануваните за та-
зи година средства,
които ще получи кар-
диологичната болни-
ца „Св.Георги”, са
1 254 000 лв.

ва за спешна операция
на дъщеря си, която
счупила лошо крака си
и имало опасност да
гу загуби. Следва-
щият случай с друга
85-годишна жена е ка-
то под индиго. Ста-
рицата също трябва-
ше да спасява здраве-
то на детето си, но
тя «изгоря» само с
2600 лева, за да спаси
крака на своята дъ-
щеря и ги беше преда-
ла на «услужлив» не-
познат, чакал я пред
дома й, за да вземе па-
рите и ги предаде на
«лекарите».

В следствие на про-

ведените многоброй-
ни оперативно - из-
дирвателни мероп-
риятия  и процесуал-
но – следствени дей-
ствия, криминалисти- На страница 12

те в крайна сметка
успели да стигнат до
извършителите на
измамите.
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7000 ëåâà îòäåëåíè çà èíâèòðî ïðîöåäóðè
Общината разработва специален правилник за финансово подпомагане на изследвания и самите процедури
Любомира ПЕЛОВА

С п е ц а л е н
проект за Пра-
вилник за финан-
сово подпомага-
не на изследва-
ния и процедури,
свързани с лече-
ние на безплодие
на семейства и
лица, живеещи на
семейни начала,
с репродуктивни
проблеми са из-
работили спе-
циалистите от
общинската ад-
министрация в
Перник. След об-
ществено обсъж-
дане правилни-
кът ще бъде вне-
сен за гласуване
в Общинския съ-
вет. Заложените
в общинския бю-
джет средства
за подпомагане
на двойки с реп-
р о д у к т и в н и
проблеми тази
година са в раз-
мер на 7000 лева.

В ход е последното отчитане
по схемата „Млечни квоти”

Силвия  ГРИГОРОВА
От 1 април до 15 май 2015 г. производите-

лите и изкупвачите на краве мляко трябва
да подадат годишните си декларации за
последния квотен период 2014/2015 г. Това
напомнят от Областната дирекция на Дър-
жавен фонд „Земеделие” в Перник.  По-
следният квотен период  приключи на 31
март 2015 година.

Отчетите за изпълнение на индивидуал-
ните млечни квоти за доставки и директни
продажби на краве мляко се подават в Об-
ластната дирекции на ДФ”Земеделие”, ако
 адреса на регистрация на физическите
или юридически лица е от областта.  Декла-
рациите се подават лично или чрез упълно-
мощено лице, което разполага с нотариал-
но заверено пълномощно.

От фонда припомнят, че както и досега
годишните декларации ще бъдат приемани
и след 15 май, но на съответните произво-
дители и изкупвачи ще бъдат наложени
глоби и санкции, изчислени спoред броя на
дните със закъснение.

Квотната система се прилагаше през
последните 8 години в България като част
от общото регулиране на производството
на краве мляко и млечни продукти на тери-
торията на Европейския съюз. Главната й
цел беше да постигне оптимален баланс
между търсенето и предлагането на мляко
и млечни продукти. След приключването
на схемата „Млечни квоти” стартира нов
механизъм за регулация на пазара – схе-
мата „Договорни отношения в сектора на
млякото”.

Търговските банки могат да
ангажират ресурс за

рефинансиране на кредити по ПРСР
Силвия ГРИГОРОВА

На 30 април 2015 г. изтича срокът, в който
търговските банки могат да ангажират финан-
сов ресурс от Държавен фонд „Земеделие” за
рефинансиране на кредити, които предоставят
на бенефициенти с одобрени проекти по Прог-
рамата за развитие на селските райони 2007-
2013 г.

По схемата за рефинансиране на кредити по
ПРСР 2007-2013 г. със средства на Фонда, се
кредитират проекти с инвестиционен характер
по мерките: 121-„Модернизиране на земедел-
ските стопанства”, 122- „Подобряване иконо-
мическата стойност на горите”, 123- „Добавяне
на стойност  към земеделски и горки продук-
ти”, 223- „Първоначално залесяване на незе-
меделски земи”, 226-„Възстановяване на гор-
ския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”, 311-„Разнообразяване към неземе-
делски дейности”, 312-„Подкрепа за създава-
не на микропредприятия”, 322-„Обновяване и
развитие на населените места” и 41 „Прилага-
не на стратегии за местно развитие”.

Кандидатите за кредит трябва да имат одо-
брени проекти и сключени договори за отпус-
кане на финансова помощ по ПРСР 2007-2013
г. ДФ”Земеделие” рефинансира кредити на
стойност до 1 милион лева като покрива до
100% от одобрените инвестиционни разходи,
намалени с извършените авансови или меж-
динни плащания. Изключение прави само
мярка 123, по която Фондът рефинансира и
кредити на стойност над 1 милион лева.

Схемата за рефинансиране на кредити по
ПРСР 2007-2013 г. със средства на Фонд „Зе-
меделие” стартира в края на 2011 г. До настоя-
щия момент по нея са предоставени 638 кре-
дита с размер на изплатения ресурс-144 384
688,77 лева. Очаква се до приключването на
схемата от нея да се възползват близо 700
кредитополучатели, а размерът на предоставе-
ния за рефинансиране ресурс да надхвърли
150 млн. лева. Инвестиционната стойност на
осъществените благодарение на схемата
проекти ще бъде почти 300 млн. лева.

Успешното прилагане на рефинансирането
на кредити по ПРСР 2007-2013 г. със средства
на ДФ”Земеделие” осигурява достъпен фи-
нансов ресурс за реализацията на одобрени
инвестиционни проекти по Програмата и доп-
ринася за повишаване усвояемостта на средс-
твата, отпуснати на страната ни от Европейския
фонд за развитие на селските райони. Експер-
тите от Фонда отчитат, че постигнатите резулта-
ти до голяма степен се дължат на доброто сът-
рудничество, което институцията е изградила
с 22 търговски банки, които помагат за попул-
яризирането и администрирането на схемата.

Безработни строители да
ремонтират школата

Виктория СТАНКОВА
Част от работниците, които през зимата остават

без работа, но фирмите искат да ги задържат като
специалисти, да бъдат наемани в училищата. А зап-
лата им да се дели между работодателя и държава-
та. Става дума основно за строителния и туристи-
ческия сектор.

Тази авангардна идея ще се обсъжда от минис-
три, преподаватели от професионалните гимназии и
представители на работодателските идеи на 29 ап-
рил в Перник. Инициатор е директорът на Строител-
ната гимназия и доскорошен председател на Съюза
на работодателите в средното образование Самуил
Шейнин.

На форума освен ресорния министър Тодор Танев
е потвърдил участие министърът на икономиката Бо-
жидар Лукарски, очаква се и социалният министър
Ивайло Калфин.

„В строителния сектор през зимата няма много
работа. Направихме сериозни изчисления и устано-
вихме, че през това време майстори могат да ра-
ботят в училищата – да правят ремонти или под-
дръжка. Това ще излиза наполовина по-евтино на
държавата в сравнение с това, ако се наема спе-
циална фирма за същата дейност“, обясни Шейнин.
За целта училището ще сключва договор със съот-
ветната фирма.

Любомира ПЕЛОВА
Граничната община

Трън е с най-много на-
селени места –цели
52, в областта. За съ-
жаление селята обе-
злюдяват, в някои
зимно време не пуши
нито един комин, те
оживяват само през
топлите месеци, кога-
то към корените и
старите бащини къ-
щи се връщат потом-
ците на някогашните
строители ,тръгнали
да търсят препита-
ние по градовете. Ра-
йонът обезлюдява и
застарява. Някога
във всяко село е има-
ло училище, сега пове-
чето от тези запус-
тели сгради са прода-
дени, а в цялата общи-
на има едно- еди-
нствено училище –
СОУ „Гео Милев”. В не-
го тази учебна година
за записани малко под

300 деца в паралелки
от първи до дванаде-
сети клас. На нуждае-
щите се предоставя
безплатен тран-
спорт, осигурена е
безплатна храна и це-
лодневно обучение от
първи до четвърти
клас, съобщиха от
местния общински съ-
вет.

За съжаление се на-
людава тенденция на
намаляване на броя на
децата, които завър-
шват училище. При-
чината се крие в пре-
насочването на тий-
нейджърите от гор-
ните класове, които
избират нови, по-мо-
дерни специалности в
други учебни заведе-
ния, а броят на млачу-
ганите, влизащи за
първи път в класните
стаи непрекъснато
намалява. Не е без зна-
чение и фактът, че

Само едно школо в Трънско

Парите са недос-
татъчни, но при
н е о б х о д и м о с т
ще се отпускат
и еднократни по-
мощи, коменти-
ра зам.-кметът
д-р Адриан Си-
меонов. Кандида-
тите за подпо-
м а г а н е т о
трябва да са с
постоянен и нас-
тоящ адрес на
територията на
Община Перник,
като кандидатс-
тването не огра-
ничава правото
им за кандидатс-
тване за финан-
сиране от Цен-
търа за асисти-
рана репродук-
ция, но при поло-
жение, че не се
финансира една и
съща процедура.
С р е д с т в а т а ,
които ще се от-
пускат, са опре-
делени в размер
до 2 000 лева на

заявител. В слу-
чаите, в които
се налага изпол-
зването на до-
норски генети-
чен материал
при инвитро
процедура, средс-
твата са до 2
500 лева. Ще се
заплащат изслед-
вания и процеду-

ри, извършени
единствено в ли-
цензирани клини-
ки, които имат
р а з р е ш и т е л н о .
За подпомагане
могат да канди-
датстват както
двойки, официал-
но встъпили в
брак, така и жи-
веещи на съпру-

жески начала.
Бездетните се-
мейства не са ог-
раничени да кан-
дидатстват за
средства само в
рамките на една
календарна годи-
н а .   С т а т и с т и к а
колко такива се-
мейства има в
Перник няма.

една пета от населе-
нието на общината
при последното преб-
рояване се е самоопре-
делило като ромско,
затова и значителна
част от възпитани-
ците на школото са
от ромски произход, а
те рядко завършват
средно образование.

И детската градина
в общината е една. В
ОДЗ “Ален мак” се гри-
жат за 97 хлапета в
четири групи. Рабо-
тещите тук имат ве-
че опит в грижата и
възпитанието на де-
ца от етническите
малцинства, различни
форми за подпомагане
на културните изяви
на най-малките. Съв-
местно с общинската
управа се работи ефе-
ктивно с родители,
възпрепятстващи де-
цата си да посещават
детската градина.

Зоя ИВАНОВА
Жители на перниш-

кия квартал „Тева”
стягат протест за-
ради  преминаващите
камиони през кварта-
ла им. Хората недо-
волстват, че оттук
минава целия тежък
трафик на града.

„Община Перник не
спря преминаващите
тежки автомобили
през квартала ни.
Трябва да ги спрем
ние!”- се казва в из-
явлението на Инициа-

тивния комитет,
публикувано във Фей-
сбук. Началото на
протестната акция е
определено за 10 часа,
в събота.

Жителите на квар-
тала имат и други ис-
кания към общинска-
та управа. Те настоя-
ват за 30 дни да се до-
вършат паркът и пар-
кингът пред блокове
10 и 11, минимум два
пъти месечно да се
почистват и измиват
на тротоарите и ули-

„Тева” се вдига на протест
ците в района, за два
месеца да се монти-
рат съоръжения за
игра в детската гра-
дина. 100 дни е сро-
кът, в който настоя-
ват да се изградят ал-
еи, осигуряващи без-
препятствен достъп
до жилищните сгради
в Стара Тева и ж.к. Те-
ва, както и да бъдат
подсушени калните
улици в околоблокови-
те пространства и
местата за паркиране
на автомобили.
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Те ще се състезават на цветна олимпиада

Виктория СТАНКОВА
Ученици от ГПЧЕ

“Симеон Радев” ще
участват в национал-
ния онлайн кръг в
„Цветна олимпиада“,
организирана от
Сдружение „България
си ти!“.  Надпревара-
та ще бъде на 28 ап-
рил от 14 часа. Право
на участие в еле-
ктронното издание
на „Цветна олимпиа-
да“ имат учениците,
които се класираха
сред победителите в
областния кръг на съ-
ревнованието в об-
ластта. Представи-
телите на учебните
заведения ще пре-
мерят знания със
свои връстници от
цялата страна.

Националният он-

Забранява се строителството в
свлачищни райони без канализация

Силвия ГРИГОРОВА
Приет е проектът на закон за изменение

и допълнение на Закона за устройство на
територията. С приетите промени се пости-
га облекчаване на административните про-
цедури и намаляване на административна-
та тежест  като едновременно с това се по-
вишава ролята и отговорността на неправи-
телствения сектор, представен от проек-
тантските браншови организации на архи-
тектите иинженерите в процесите на ус-
тройственото планиране, инвестиционно-
то проектиране и строителството.

С предвидените изменения и допълнения
в Закона за устройство на територията, ка-
саещи правомощията и функциите на Ди-
рекцията занационален строителен кон-
трол и на общинските администрации, се о-
сигурява изпълнение на основните им фун-
кции и още по-ясноразграничение на пра-
вомощията им. Предложени са и измене-
ния на разпоредби от ЗУТ, с оглед прео-
доляване на противоречива илиустановена
съдебна практика, която не позволява ефе-
ктивното изпълнение на контролните фун-
кции на ДНСК.

С приетите изменения се създават усло-
вия за оптимизиране на геозащитната дей-
ност и се въвежда строг контрол при извър-
шването настроителство в свлачищни ра-
йони. Предложено е допълнение към чл.
87, съгласно което се забранява строителс-
твото в свлачищни райони, в които не е из-
градена канализация.

Постигнато е отстраняването на неточ-
ностите и непълнотите в действащите раз-
поредби, натрупани в резултат на измене-
нията идопълненията на закона, приети
след 2012 година.

лайн кръг в “Цветна
олимпиада” ще бъде
финалният етап в съ-
ревнованието, в кой-
то се включват уче-
ници от цялата стра-
на. Участие в него мо-
гат да вземат учени-
ците, които са се кла-
сирали на първия (об-
ластен) кръг в състе-
занието. Първият
етап на съревнова-
нието се проведе във
всяка от двадесет и
осемте области в
страната и в него
участваха хиляди уче-
ници от стотици
училища. В електрон-
ното издание в рамки-
те на един час учащи-
те от VIII до XII клас
ще “мерят” знания по
български език и ли-
тература, английски,

немски и френски ези-
ци, математика и ин-
формационни техно-
логии.

Целта на „Цветна-
та олимпиада“ е да се
мотивират ученици-
те от VIII до XII клас
към усвояване на но-
ви знания и по-високо
ниво на образование,
чрез съревнование по
съответните дисцип-
лини.  „Цветна оли-
мпиада“ е в Национал-
ния календар на МОН

и НДД за извънучи-
лищни дейности за
учебната 2014/2015
година и се организи-
ра със съдействието
на РИО на МОН, как-
то и в партньорство
с БАН, СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ и
Асоциацията на учи-
телите по български
език и литература.
Участието на учени-
ците в „Цветна оли-
мпиада“ е доброволно
и безплатно.

Първите пет уча-
стници с най-висок ре-
зултат по всяка от
дисциплините ще бъ-
дат национални побе-
дители в съревнова-
нието. Знанията и
усилията им ще бъ-
дат поощрени на офи-
циална церемония в
столицата, организи-
рана от Сдружение
„България си ти!“. Ум-
ните и можещи деца
на България ще бъдат
наградени със стипен-
дии за следващата
учебна година и мате-

Ще се рекултивират терени,
засегнати от минна дейност

риални награди.
Онлайн кръгът е

финален в съревнова-
нието „Цветна оли-
мпиада“. Особеното
при него е, че се из-
вършва електронно, а
формата, под която
учениците ще се със-
тезават, е тестова.
Те имат на разположе-
ние един час, за да се
справят със задания-
та. С електронното
издание на съревнова-
нието освен поставе-
ните от организато-
рите цели в сферата
на образованието, се
постигат и други ка-
то – екологична,
чрез която се иконо-
мисва хартия;въвеж-
дане на интерактив-
ни методи на изпит-
ване и прозрачност
при оценяването; на-
сърчава дигитални-
те компетенции на
учениците и др. Съ-
ревнованието ще се
наблюдава от експер-
ти по съответните
дисциплини.

Кръгла маса за финансиране по
европрограми инициира АБВ

Зоя ИВАНОВА
Политическа партия

АБВ организира в Перник
кръгла маса, на която бяха
обсъдени конкретните 
възможности за канди-
датстване и разработка
на проекти с директно фи-
нансиране както по евро-
пейските фондове, така и
по оперативни програми В
нея участваха представи-
тели на областни и общин-
ски администрации, бизне-
са и неправителствени ор-
ганизации от София и
Югозападен регион. Във
форума се включиха и за-
местник-областният уп-
равител на Перник Илинка
Никифорова, Весела Ваче-
ва от националния съвет
на ПП АБВ, Тошка Габров-
ска – експерт в Минис-
терството на труда и со-
циалната политика и Диа-
на Маринкева –  управи-
тел на  консорциум от

консултанти и експерти
по оперативните програ-
ми и международни и на-
ционални фондове.

Перник е регион, който
има значителен опит – по-
ложителен с много успехи
при реализирането на
проекти по оперативните
програми, проекти финан-
сирани по европейските
фондове, сподели Никифо-
рова. Тя допълни, че за
следващия програмен пе-
риод е много важно да има
информация кои ще бъдат
програмите, сроковете, за
възможностите и финан-
сирането. Зам.облас-
тният управител припом-
ни, че тази година в Пер-
ник  приключва големият
проект за изграждането
на депо за битови отпадъ-
ци, реализира се и голе-
мият проект за ремонт и
реконструкция на цен-
тралната градска част по

проект „Зелена и достъп-
на градска среда, както и
по-малки проекти в социал-
ната сфера, започнати от
предишния кмет Росица
Янакиева и нейния екип.

На участниците в кръг-
лата маса бяха  предста-
вени възможностите за
финансиране на проекти
по различни програми на
държавни и общински ин-
ституции от Диана Ма-
ринкева, която има 20 го-
дишния  опит и 300 финан-
сирани проекта зад гърба
си. Надеждната информа-
ция е най-големият проб-
лем, който срещат хора
при кандидатстване по
проекти, заяви Маринке-
ва.

Надявам се с това съби-
тие да поставим начало-
то на много разговори,
които ще водим за тези
възможности, добави Или-
нка Никифорова.

Местната гражданска инициатива „Съсе-
дите на Рекоул” организира протестна ак-
ция за показно засаждане на дръвчета на
територията на унищожения зелен пояс
между открития рудник и пернишкия квар-
тал „Стара Тева”. Събитието ще се проведе
на 26 април, 2015 г. и ще премине под мотото
„Искаме си РЕКУЛТИВАЦИЯТА!”. Началото
е в 12 ч., когато „Съседите на Рекоул” ще
очакват всички желаещи да се включат на
спирка „Винпром”,се казва в съобщението,
разпространено чрез фейсбук. В акцията ще
се включат жители на пернишките квартали
„Стара Тева”, „Димова махала” и „Рудни-
чар”, както и ученици от града. 40 дръвчета
ще бъдат засадени на бракониерските пъти-
ща към обезлесения парк „Урса”.

 Целта на „Съседите на Рекоул” е да изо-
стрят общественото внимание към липсата
на същински рекултивационни дейности
след приключване на минните концесионни
договори в България. Членовете на местна-
та инициатива са силно притеснени от зани-
жения контрол, законовите пропуски и отка-
за на замесените административни органи
да поемат своята отговорност.  В Перник
„Съседите на Рекоул” отчитат редица проб-
леми. Сегашният концесионер, който трябва
да приключи дейността си през май, извър-
шва изкопни дейности по способа „открит
рудник” на отстояние 300 м от жилищните
сгради в урбанизирана територия. В пункт
„Шахтьор” са отчетени чести превишения на
концентрацията на фини прахови частици в
сравнение със средните месечни нива. Лип-
сва контрол върху изсичането на лесопарк
„Урса”, въпреки гражданските сигнали за
непрекъсната бракониерска дейност. Гората
се изсича, за да се строят незаконни гале-
рии за добив на въглища, подкопаващи ос-
новите на близките къщи и ЖП линията Пер-
ник–Волуяк, която вече два пъти е ремонти-
рана за милиони левове, основно с пари на
данъкоплатците. Високите подпочвени води
наводняват мазетата на къщите в квартали-
те „Рудничар” и „Стара Тева”. По информа-
ция на Община Перник и Министерство на
икономиката в годишните работни проекти
на концесионера липсват мерки и средства
за опазване на околната среда и водите и за
рекултивация на нарушените терени,
твърдят от МГИ.

 „С акцията искаме да си помогнем сами и
да възстановим поне 40 дръвчета в унищо-
жения зелен пояс между открития рудник и
квартал „Стара Тева”. Искаме да покажем
на обществеността, че в Перник има хора,
които се вълнуват от рекултивацията на на-
рушените от минна дейност терени. Очаква-
ме публично обсъждане на проблема с уча-
стието на всички замесени страни. Надява-
ме се областният управител на Перник да
организира подобна среща в най-скоро вре-
ме”, заявиха от „Съседите на Рекоул”.

 Акцията ще се реализира с финансов ре-
сурс от тазгодишното издание на конкурса
„Направи си сам”, след като през март
проектът на МГИ „Съседите на Рекоул” се
нареди сред победителите. Конкурсът за
малки зелени идеи „Направи си сам” пре-
достави микрогрантове на 24 зелени ини-
циативи в цялата страна. „Направи си сам”
подпомага гражданските зелени проекти и
се организира от екологично сдружение „За
Земята”.  
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Това стана на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозапада

57  свободни места предлага
Бюрото по труда

Силвия ГРИГОРОВА
57 свободни места предлага на безработните от об-

ластта Дирекция „Бюро по труда” –Перник тази седмица.
След като две поредни седмици свободните работни мес-
та се увеличаваха, през тази те са с 4 по-малко. Това е
красноречиво доказателство, че ситуацията на трудова-
та борса в региона е много динамична. Намаление има и
при предлаганите свободни места за хора с висше обра-
зование. Предлаганите им от Бюрото по труда свободни
работни места са 11, което е с 3 по-малко от миналата
седмица.

 Вече два месеца на трудовата борса стои офертата за
5 лекари, при стартова заплата от 1000 лева. Оказва се,
че това възнаграждение не е атрактивно за медиците,
тъй като до момента желаещи за работа няма. Повече от
месец на трудовата борса се търсят 6 шивачки с поне 1
месец опит или завършен курс на обучение. Освен тях,
месец, вече близо месец и половина стои офертата за
10 шивачки за цех в Брезник като работодателят пред-
лага 450 лева заплата и осигурява транспорт до место-
работата.

Освен това, Бюрото по труда предлага работа на:1 ав-
токранист, 1 локомотивен машинист с правоспособност,
1 застрахователен консултант на граждански договор,
може и с висше образование, 1 минен инженер вла-
деещ турски език, 1 минен шлосер с турски език, 1 ми-
нен електротехник с турски език, 1 маневрист, 1 стре-
лочник,  2 кроячи, 1 оксиженист, 1 супервайзер произ-
водство на пластмаси с висше образование, 2 сервитьо-
ри, 4 охранители, 2 минни инженери с английски език, 2
инженери- специалност електро или автоматизация, 4
помощник-готвачи,  4 заварчици и 4 шлосери и 2 прода-
вач-консултанти.

   Ако направим анализ на предлаганите от Бюрото по
труда работни места тази седмица, може да се каже, че
наред с  шивачките, които продължават да са най-търсе-
ни, на трудовата борса се търсят и специалисти за мин-
ната промишленост, машиностроенето и обслужващата
сфера. Фактът, че има намаление на местата за висшис-
ти не трябва да обезкуражава безработните, тъй като с
настъпването на пролетно-летния сезон, търсенето се
увеличава, заради активизирането на строителния и ту-
ристическия бранш. И тази седмица най-големи шансо-
ве да си намерят работа имат безработните със средно
образование, на които Бюрото по труда предлага 46
места.   

СВЕТИТЕ МИРОНОСИЦИ
“Защо търсити Живия между мъртвите?”
Евангелие от Лука 24:5
При изгрева, в Неделята, няколко жени се бяха запъ-

тили към гроба на Спасителя, за да помажат с ароматни
масла Неговото тяло. Вървяха в униние: мъка помрача-
ваше сърцата им; надеждата им бе угаснала.

Кой ли ще им отмести тежкия камък от входа, питаха
се тревожно, навлизайки в градината на гробницата.

Стигнаха до гроба... Камъкът беше отместен; гробът -
празен.

Мария Магдалина избърса мокрите си бузи и се втур-
на обратно; с печалната вест отиде при апостолите.

Тогава другите жени забелязаха, че не са сами, Млад
мъж в сияние небесно, седеше при гроба.

- Не се плашете - успокои ги. - Вие търсите Иисус Раз-
пнатия; Той възкръсна.

Мироносиците погледнаха в гробницата. Друг Божи
пратеник озаряваше вътрешността.

- Няма Го тука. Припомнете си, какво ви беше казал:
Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на
грешници, да бъде разпнат и на третия ден да възкръс-
не. Това  бяха забравили... Техният Учител не е мъртъв!
Той е възкръснал, възкръснал е! Радост изпълваше сър-
цата им и побързаха да зарадват и другите Негови уче-
ници. ... Мария намери Петър и Йоан:

- Вдигнали са Господ от гроба...
Без да се бавят, апостолите напуснаха дома, където

се укриваха и забързаха към гробницата.
И там установиха истината: само плащеницата и пог-

ребалната кърпа на Иисус свидетелстваха за Човешкото
погребение... Недоумяващи и тъжни, Петър, и Йоан поеха
към града.  Мария Магдалина остана сама...  

- Жено, защо плачеш? - сепна я ангелски глас.
- Взели са моя Господ - отговори... усети нечие при-

съствие. Обърна се. Някакъв Мъж и я питаше, защо е
разстроена. Сигурно това е градинарят, помисли си, той
ще я напъти. - Господине, ако си Го, изнесъл, кажи ми
къде си положил тялото!

- Марийо! - прониза я познат глас и тя се хвърли, за да
прегърне краката на своя Учител. - Не Ме докосвай, за-
щото още не съм възлязъл при Отца Си; но иди при Мои-
те братя и им кажи, че възлизам при Моя Отец и вашия
Отец, при Моя Бог, и вашия Бог. 

Радослав Йовчев
    
     

Любомира ПЕЛОВА
В рамките двуднев-

ното провеждане на
Регионалния съвет за
развитие на Югозапа-
ден район бяха пред-
ставени подробно
трите оперативни
програми „Наука и об-
разование за интели-
гентен растеж” 2014-
2020 г, „Иновации и
конкурентоспособ-
ност“ 2014-2020 и
„Хоризонт” 2020. На
заседанието присъс-
тваха заместник-ми-
нистърът на туриз-
ма Надя Маринова,
председателите на
КРИБ и Търговско-про-
мишлените палати,
ректори и представи-
тели на всички висши
училища в района, как-
то и на неправителс-
твени и браншови ор-

ганизации. С цел пос-
тигане на по-добра
координация и взаи-
модействие на РСР с
бизнес средата, на за-
седанието присъс-
тваха и представите-
ли на бизнеса от юго-
западния район.

Експерти, следящи
за реализацията и ре-
зултатите при из-
готвянето на проек-
тите, детайлно пред-
ставиха рамките, сро-
ковете и възможнос-
тите за финансиране
на всеки един от тях.
Реализацията на тези
проекти е насочена
към повишаване ка-
чеството на живот,
чрез естетизация и
модернизация на град-
ската среда и превръ-
щането на областни-
те градове в едно по-

добро и предпочита-
но място за работа и
отдих. Включването
на това представяне
в днешното заседание
е продължение на ини-
циативата, свързана
с повишаване инфор-

мираността на члено-
вете на Съвета, от-
носно изпълнението
на ключови за разви-
тието на района сек-
торни политики и
проекти.

Главната цел на по-
литическата и изпъл-
нителна власт е уле-
снението и подпомага-
нето на развитието
на бизнеса, респектив-
но просперирането на
областите и региона,
и разкриването на но-
ви работни места и из-
граждането на стабил-
на икономическа среда.

По инициатива на
областния управител
на Перник и със съдей-
ствието на КРИБ Пер-
ник, ще бъде организи-
ран Областен форум,
на които ще бъдат по-

Областна администрация
посвети април

на околната среда
Любомира ПЕЛОВА

Отбелязахме един от най-големите нере-
лигиозни празници, който се отбелязва от
целия свят - Международния ден на Зем-
ята. Тази година мотото на празника бе
„Време е да дадем пример“, а целта е хо-
рата на планетата да се обединят в защита
на околната среда. На този призив се отзо-
вават хиляди българи, чрез организиране-
то на много и разнообразни прояви, обеди-
нени около идеята за защита и опазване на
заобикалящия ни свят.

В синхрон с мотото на празника, Облас-
тна администрация Перник посвети целия
месец април на опазването на околната
среда. В сградата на администрацията бе
организиран информационен открит каби-
нет, разясняващ дейностите и услугите на
Регионална дирекция по горите, организи-
ран по повод „Седмицата на гората”. По
инициатива на областния управител бяха
осигурени 200 фиданки, които бяха разда-
дени на  всички желаещи граждани да по-
могнат за залесяването на област Перник.

За организирания от кметство Изток,
празник по повод Деня на Земята също бе
осигурен посадъчен материал, които сфор-
мирани зелени отряди от ученици, засади-
ха в междублоковите пространства и гра-
динки в квартала.

Областна администрация ще продължи
да съдейства на всички желаещи да се
включат в инициативи свързани с опазва-
нето на околната среда и залесяването на
областта.

Министър Павлова в Световната
среща на върха по кадастъра

Любомира ПЕЛОВА

канени всички работо-
датели от областта.
В рамките на форума,
ще се включат с пред-
ставяне на възмож-
ности за финансиране
на бизнеса представи-
тели от управляващи-
те органи на всички
оперативни програми,
както и представите-
ли на министерство
на туризма, които ще
разяснят Национална-
та програма за разм-
яна на билборди, рекла-
миращи исторически
и туристически обе-
кти между областите
в страната и пред-
стоящата възмож-
ност за финансиране
на сдружения, които
да кандидатстват за
туристически продук-
ти.

България има своя  дългогодишен опит в изграж-
дането на кадастъра, основите са положени в далеч-
ната 1908 г. Но пред нас, както и пред повечето от
присъстващите тук представители на повече от 50
държави има предизвикателства. Ние също гледаме
напред към подобряване и развитие на електронните
услуги. Това каза министърът на регионалното раз-
витие и благоустройството Лиляна Павлова в изказ-
ването си на Световната среща на върха по кадастъ-
ра, която се провежда в Истанбул. Министри от 18
държави се включиха в тазгодишното издание на
форума.

Регионалният министър посочи, че в България Аге-
нцията по кадастъра е в структурата на Министерс-
твото на регионалното развитие и благоустройство.
„Основен приоритет продължава да бъде оптимизи-
рането на съвместни унифицирани бизнес процеси в
службите по вписванията и службите по геодезия,
картография и кадастър и присъединяване към тен-
денцията за високонадежден трансфер на електрон-
ни документи в електронното правителство“, посочи
министър Павлова. Ще продължим да работим по
предоставяне на лесен достъп до кадастрални дан-
ни, за нас е важно информацията да достига до все-
ки чрез Интернет (едно гише) - електронни скици и
електронен трансфер на данни, посочи тя.

Регионалният министър изрази увереност, че по-
добни срещи са възможност за обмяна на идеи и
опит и пожела успех на форума.

По-рано през деня се проведе и двустранна среща
с турския министър по околната среда и градоус-
тройството Идрис Гюлюдже. На нея бяха обсъдени
въпроси от взаимен интерес.



Рекламно  приложение

Петък, 24 април 2015 г., брой 76 /5683/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 25 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 23 800 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ЕТ. 2, БЛ.ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
8. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 46 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 4, ТХ., РЕМОНТ - 60 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕРАСИ - 50 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ. РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
13.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ. 2, ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
14. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТР., ЕТ.3, ТЕР. - 45 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
16. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
17. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 - 74 000 ЕВРО

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

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
3. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
5. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
8. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
9. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя - 45 000 лв.
10. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
11. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
12. Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.
13. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.
14. Къща ниската част над Автогарата, близнак 2 ет., гараж, дв. 150 кв.м- 32 000 лв.
15. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.
16. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
17. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
19. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.
20. Парцел, кв. Стара чешма, 800 кв.м, рег., ток, вода, до къщи- 13 000 лв.
21. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Обект за автоуслуги, кв. Калкас, с РЗП: 225 кв.м - 1 000 лв.

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
27. Тристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 32 000 евро
28. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1,  ет. 8 - 35 00 лв.; 37 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.
32. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.
6. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
7. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 59 000 евро
8. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 45 000 евро
11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
12. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
13. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
17. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
18. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
19. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
20. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
21. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
22. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
23. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
24. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
25. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
26. Земеделска земя Селищен дол, 11 дка, 5.5 дка

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Соф. шосе, тх., без ТЕЦ, частично обз.- 170 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
6. Етаж от къща, над Общината, необзаведен - 150 лв.
7. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.

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

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

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

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
2. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 21 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 3; ет. 4 - 30 000 лв.; 39 000 лв.
4. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 000 лв.
5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 24 000 лв.ет. 4, тх., ТЕЦ- 26 000 лв.
6. Изток, ет. 1 - 23 000 лв., ет. 3 - 20  000 лв, ет. 4. - 23 000 лв. -  21 000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
8. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван- 52 000 лв.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Апартамент, Изток, ет. 2, 68 кв.м., ново стр. - 22 800 евро 
2. Гарсониера, ул От.Паисии, ет:7(8), ТЕЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх, пл, зад х-л Струма, тер. - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Р. Център, без ТЕЦ - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Проучване, ет:7, юг, ТЕЦ - 20 800 лв.
6. Гарсониери, Ид. ц., ет. 4, ет. 6 - 29 000 лв.,33 000 лв.
7. Гарсониера, Пашов, тер., преустр, ет:7(8) - 23 000 лв.
8. Гарсониери, Тева, ет. 5, ет. 3 - 19 000 лв.,16 500 лв.
9. Гарсониери, Мошино, ет. 2, ет. 8 - 21 000 лв.,18 900 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 24 април 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, тер. подобрения - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 23 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 45 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
6. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - по договаряне
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро
11. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 2/6/, нов, луксозно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 53 500 евро
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 лв.
5. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
6. Тристаен, в района на Болницата, 83 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
8. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
9. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
10. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
11. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
12. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
13. Клепало, Изток, Църква, около Профилакториума

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен Изток, 67, кв.м, ет. 5
ТЕЦ, 2 тер. - 30 500 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1. Здрава къща, Център, тх, пл, сутерен и етаж,
ЗП: 92 кв.м., двор: 300кв.м., с локално отопление -

40 000лв.

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

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

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

ПРОДАВА:

Земеделска земя,
с. Негованци, 3,5дка

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

02 4767 277  (без посредник)
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за офиси, 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
помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37
20; 60 39 20; 0888/925 348

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

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

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

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

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

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

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

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 Фиат “Брава” 98 г. 1,4; 12 V,
АГУ, четири врати, 1 300 лв. - тел. 0882/
428 285

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, луксозни помещения

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

други

820 644

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт на компютри и принтери -

КУПУВА

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

тел. 0878/110 016

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

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

Продавам  автогазова уредба,
инжекцион с бутилка - 250 лв.;
автогазова уредба пълен
инжекцион с пълна бутилка - 400
лв. - тел. 0888/151 593; 0879/403
317

Продавам  нови китеници 100
процента вълна размери 270/220
см, 2 броя по договаряне - тел.
0876/189 358

Продавам  казан за ракия,
хилти, водни помпи, вибратор за
бетон, циркуляр за дърва,
шмиргел, електромотори - тел.
0889/318 305

Продавам  чисто нов таблет
Айпад Еър - тел. 0888/132 731
Аделина

Продавам  5 млади заплодени
овце и 2 агнета по 25 кг. - тел.
0893/582 158

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

40 годишен материално осигурен самос-
тоятелен търси своятата половинка - тел.
0877/107 878

ЛИЧНИ

КУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

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

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

02/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 98
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Чили обяви червен код заради
неочаквано изригване на вулкан

ОБЯВА
УС при ЗСПК „Възход” с. Долна Диканя общ. Радомир свиква Годишно отчетно

събание на членовете на кооперацията, което ще се проведе на 15.05.2015 г. от
10.00 ч. В салона на Читалището с. Долна Диканя при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на Председателя на Кооперацията.
2. Отчетен доклад на КС.
3. Одобрение на Годишния финансов отчет.
4. Вземане на решение за освобождаване на починали член кооператори
5. Текущи въпроси
В случай, че не се явят необходимия брой членове събранието ще се проведе

на 15 май 2015 г. от 11.00 ч. В салона на Читалището.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕН КООПЕРАТОРИ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ.

ОТ УС

Кънев иска орязване на бюджета
и ”клиентите” на НСО

Знаем, че има служители на НСО, които ги изпращат за кисело мляко в магазина
- това е унижение за тях и за данъкоплатеца едновременно, заяви Радан Кънев.

Съпредседателят на ПГ на РБ и лидер на ДСБ обаче не поясни кой политик
изпраща за кисело мляко служителите, цитира го Дарик радио.

Кънев иска намаляване числеността на НСО, респективно на нейния бюджет, и
свиване драстично на кръга от висши политици, охранявани на държавни разноски,
предаде БТА. Според него в България няма повече от 12 души, които трябва да
бъдат охранявани от НСО. „Аз нямам нужда от НСО, но естествено, че премиерът
и вътрешният министър имат", коментира Кънев и подчерта, че службата е
комунистическа отживелица. Кънев се аргументира и "с добрия пример на
Германия", където тамошната служба за борба с тероризма отделя ограничен
ресурс за охраната на хората, които наистина са заплашени от тероризма -
канцлерът Ангела Меркел, членовете на правителството и тези, които отговарят за
силовите структури на държавата. Кънев пресметна, че това са 15-16 души в 80-
милионна Германия. Той отново каза, че няма да подкрепи законопроекта на ГЕРБ
за НСО във вида, в който го предлага. На службата се дават 10 пъти повече пари,
отколкото на тази за борба с тероризма - 40 към 4 млн. лв. "Трябва да се знае за
кого се грижи НСО и преди всичко бюджетът да бъде много по-малък от този за
борба с тероризма. Не знаем за тези 1200 души тези 40 млн. къде отиват", уточни
съпредседателят на ПГ на РБ. Според него няма значение как ще се казва звеното
от държавните гардове. "Тези великолепно подготвени хора - 1200 души, които
работят в НСО, може би едни от най-добрите професионалисти в държавата, трябва
да бъдат насочени към сигурността на всеки български гражданин, а не към
сигурността на шепа лица. Да бъдат насочени към борбата с тероризма, към
националната сигурност", призова той. По думите му в момента разговорът за
службите е на фаза политически консултации, тъй като все още пакетът за сектор
"Сигурност" не е влязъл за обсъждане в пленарната зала. Кънев добави, че няма
решение на ПГ на РБ как ще гласува по пакета за спецслужбите. "Въпросът е във
функциите", категоричен бе лидерът на ДСБ. Както стана ясно, новото в Закона за
НСО ще бъде кой има право на охрана. Към момента службата работи по правилник,
в който е записано, че освен действащите държавници, право на охрана имат и
лица от графата "други". В законопроекта тази възможност отпада. Това най-
вероятно означава, че ще отпаднат гардовете, които пазят почетния председател
на ДПС Ахмед Доган.пЦветанов: Нямаме никакъв проблем за НСО

"Нямаме абсолютно никакъв проблем относно начина, по който трябва да бъдат
структурирани тези служби. Нека да говорим за важните неща, които са свързани
със сектор "Сигурност". Говорим за законодателен пакет за закони, които в
рамките на 25 г. отсъстваха от регламентирането и дейността на тези служби",
коментира по-късно председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, предаде
"Фокус". Той посочи, че всяка една от парламентарните групи е имала
възможността на обсъжданията в комисиите да изложат своите аргументи по
темата. "Ако Радан Кънев е направил коментар в тази посока, няма доверие на
неговите представители във вътрешната комисия. Комисиите са отворени за
участие на всички депутати, които преценят, че могат да присъстват при
обсъждането на даден законопроект", добави Цветанов. На въпрос дали смята,
че е голям бюджетът на НСО от 40 млн. лева, при положение, че за борба срещу
тероризма се заделят 4 млн. лева, Цветанов коментира, че подобна съпоставка е
нереална. "МС концентрира усилията си за намаляване на разходите и увеличаване
на приходите. Имаме 1,2 млрд. лв., събрани от приходните агенции за първото
тримесечие. За първи път от 2009 г. има бюджетен излишък около 250 млн. лева",
каза още Цветанов.

ЗКПУ „Вискярска могила” с. Вискяр
ПОКАНА

УС на ЗКПУ „Вискярска могила” Ви кани на общо годишно отчетно изборно
събрание на 09 май 2015 г. от 10.00 часа в клуба на кметството при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и освобождаване на членкооператори.
2. Отчетен доклад за дейността на кооперацията и приемане на финансовия

отчет за 2014 г.
3. Отчетен доклад на КС.
4. Избор на ново ръководство - УС и КС.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото

място при същия дневен ред.

От Управителния съвет

Пътешествията по вода до Аляска и Хавай - вече по-достъпни
Пътешествията по вода с

пасажерски кораби стават по-
достъпни за туристите от България,
коментират от Българското круиз
общество.С новите визови
облекчения за Канада за българи
от следващата 2016 година
световни топдестинации като
Аляска, Нова Англия/Източна
Канада и Хавайските острови с
тръгване или пристигане във
Ванкувър стават все по-близки за
нас. Според приетото от канадските
власти решение българските
граждани, които са имали виза от
Канада в последните 10 години,
както и притежателите на
неимигрантски визи за САЩ, са
освободени от кандидатстване за

разрешение за пътуване до Канада. Единственото, което е необходимо да
направят, е онлайн регистрация в Електронната система за разрешение за
пътуване на Канада (Electronic Travel Authorisation).Самото вписване в системата
ще струва 7 канадски долара и ще отнема едва няколко минути. Разрешението
ще бъде получавано онлайн също за няколко минути.Ще се изисква основна
биометрична информация, както и копие на паспорта на пасажера. Всяко получено
разрешение за пътуване в Канада ще бъде валидно пет години. Сезонът на
круизите в Аляска е от май до септември.

Добра възможност е в едно пътуване до там да се комбинират Аляска и
Хавайските острови. Така в една ваканция ще има ледници и глетчери, както и
романтични плажове, полюшващи се палми и цялата хавайска култура от музика,
танци и кухня, коментират от Българското круиз общество. Сезонът на круизите в
Нова Англия, Квебек, Халифакс и Източна Канада традиционно е през пролетните,
летните и есенните месеци - от април до октомври.

Правителството в Чили обяви червен код за опасност след неочакваното изригване на
вулкана Калбуко и нареди евакуация на населението в радиус от 20 километра.Червеният код
се отнася за градовете Пуерто Монт и Пуерто Варас в областта Лос Лагос, на около 1300 км
южно от Сантяго, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. Обявено е извънредно положение в
района на вулкана, който временно ще бъде поставен под контрола на армията. Започна
евакуация в местността Енсенада, където живеят повече от 1500 души, съобщи вътрешният
министър Родриго Пеняйлильо, без да уточни броя на хората, които трябва да бъдат евакуирани.
По-рано ТАСС съобщи за 1200 евакуирани. По информация на агенция Ройтерс, която цитира
местните власти, привечер от зоната с радиус 20 километра около вулкана са били евакуирани
4000 души. Отменени са всички пристигащи и заминаващи полети в този район. Тревога бе
обявена и в южната част на Аржентина. Властите в град Барилоче, който се намира само на
100 километра от вулкана, предприеха спешни мерки и очакват градът да бъде посипан с
пепел, предвид скоростта и посоката на вятъра. Изригването на Калбуко, започнало към 18
часа местно време, бе изненадващо, тъй като предишните дни не е била регистрирана никаква
активност. Вулканът не е изригвал от 43 години. "Колоната пепел, образувала се над вулкана,
е с височина около 10 километра. Най-голямата опасност е, ако колоната се срути от собствената
си тежест", тъй като съдържа свръхнагорещени парчета скала и газ, предупреди чилийският
вулканолог Габриел Ороско, цитиран от Ройтерс.

Тази сутрин вулканът изригна и втори път.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

В хороскопа ви се образува кармичен кръст. Пробле-
мите ще се засилват особено за родените около 1 ап-
рил. Ако непрекъснато мислите за някого, непременно
му се обадете. Може би болките ви ще зависят от чуж-
дите проблеми и несполуки. Старайте се да не изчаква-

те и да не протакате това, което бързо трябва да се свърши и
уреди. И по отношение на здравето нещата може да станат
хронични, ако не обръщате внимание на сигналите на тялото.

Реагирайте бързо на предложения и покани. Някои от тях ще
дойдат и от чужбина, ще дадат възможност да разширете
дейности и производства или да ги прехвърлите на друго
място. Ще откриете истинския смисъл на връзката си с

някого. По най-бързия начин трябва да преустроите живота и личната си
инициатива. Не си позволявайте повече да зависите от некачествени и
нетолерантни хора. Протегнете ръка на тези, които винаги са ви
подкрепяли и в днешния ден пак го правят независимо вашия избор.

Опитайте да подновите връзки, които времето и
обстоятелствата са оставили встрани от пътя ви. Ако от
сутринта мислите за някого непременно му се обадете. Една
положителна енергия е на път да влезе в дома ви, да промени

отношения и намерения и да насочи усилията ви в печеливша посока.
Организирайте срещи и разговори, поставете условията си и изслушайте
тези на опонента. До края на деня може да подпишете взаимно изгодни
договори. Сънищата утре ще покажат с какво трябва да приключите.

Ден на тежки битки между миналото и бъдещето ви.
Старите отношения навлизат в тежка фаза на
разчистване на сметки. Имате шанс за нова работа и
връзка, които трудно ще се осъществят, ако не сте
склонни на революционни преустройства. Вероятно е да ви

се обадят от различни места, да ви предложат работа или да ви
поканят за гостуване, което ще промени бъдещите ви намерения. Не
отхвърляйте предложения и направете такива.

Днешният ден залага в живота ви нова отправна точка,
дава възможност да поставите основите на нова работа,
ново съжителство и нов начин на живот. Не е време за не-
доволство, оплакване и мърморене. Вземете в свои ръце
живота и личната си инициатива. Не отклонявайте нито

една от получените покани и предложения. Опитайте да комбинира-
те нещата, така че да извлечете максимални ползи и облаги. Бъдете
сигурни, че ще успеете да убедите някого да ви съдейства.

Ден с много посоки на избор. Една от тях ще ви
отведе в чужбина или на работа в чуждестранна фирма.
Личните ви дарби, умения и квалификация ще бъдат
оценени, ще получите повишение или много по-изгодно
делово предложение. Гонете си интереса, не се

съобразявайте с интересите на тези, които не защитават
вашите права, амбиции и позиции. Намерете тихо и спокойно
място и обмислете всеки ход.

Ден на труден избор за родените около 1 октомври. В
хороскопа ви се образува кръст на планетни сили. Ще
ви дърпат отговорности и задължения на една страна
и нещо приятно и обнадеждаващо на друга. Точно днес

не взимайте генерални решения за пътя напред. Подлагайте
всичко на обмисляне и преценка, проверете всички факти и не
казвайте големи думи, след които няма да последват големи
дела.

Днес и утре ще извлечете максимални облаги не
само от своята дейност и личен избор, но и от тези на
някой друг. В живота ви влиза добрата случайност.
Може да ви потърсят познати и непознати от

чужбина, да ви предложат работа или добре платен ангажимент.
Нищо не е случайно, нищо не бива да се отхвърля, преди да се
проучи и уточни какви ползи и предимства крие

Днес разпервате криле, давате ход на мечти,
амбиции и намерения, които ще ви отведат в една по-
благоприятна и перспективна среда. Ще получите
изгодни предложения и ще направите такива на някой,
който си заслужава и би го оценил. Не се оплаквайте

от живота, а се опитайте да го промените и насочите в
желаната от вас посока.

Плутон от вашия знак сключва негативни аспекти
с Уран и Луна. Денят обещава натиск и проблеми на
всички нива. Ако чувствате, че някъде е необходима
вашата намеса, непременно се обадете и помогнете,
за да си нямате по-големи неприятности в бъдеще.
Интуитивните ви усещания ще се окажат верни не

само по отношение на децата и близките.

Съветът на деня е да приемате нещата такива,
каквито са, и да не желаете друго. Доверете се на ин-
туитивния си избор, тръгнете в посоката, която
отдавна ви привлича, и към хората, които обичате
безрезервно. Ще почувствате остро какво се случва
с някого. Ако ви измъчва една натрапчива мисъл неп-

ременно се обадете и проверете как стоят нещата.

Ден за пророчества и гадаене. Може да се
посъветвате с разума, с консултанти и
специалисти, с предписанията на закона и книгите,
но окончателното решение е добре да вземете с
гласа на интуицията. Ден за предаване на мисли на
разстояние. Ще почувствате остро какво се случва

с близките ви в чужбина. Проведете необходимите уточняващи
разговори.
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Òðóäíî íà÷àëî çà “Ìèíüîð” (×èêàãî) â åëèòà
Немци разбиха щатските „чукове” в първия им мач

Страницата подготви Яне Анестиев

„Светля” и „Китка”
си вкараха шест пъти

Отборите на „Светля” и „Китка” са сътво-
рили зрелищен мач в Светля, където гости-
те и местният футболен тим са отбелязала
половин дузина голове,но ,за съжаление
на местната публика, повечето са били във
вратата на техния тим. След изиграване на
първите 30 минути от мача гостите вече са
водели с 3:0 с попадения на Симеон Вара-
динов, Ботьо  Ботев и Ивайло Димитров.
Минута преди края на  полувремето Марио
Методиев е върнал едно попадение за до-
макините. Гостите обаче  са вкарали и чет-
върти гол в 84-та минута, а след още пет Ве-
селин Тренев е оформил крайното 2:4. След
победата си гостите от „Китка” се изкачиха
на четвърта позиция във временното кла-
сиране,домакините от „Светля” останаха
десети.

„Енергетик” с поредния  
убедителен успех

Лидерът в класирането на група „А” 2 от
областното футболно първенство „Енерге-
тик” е регистрирал поредната убедителна
победа като гост в Егълница на местния
„Левски”. Гостите са открили с още в 11-та
минута с попадения на Ивайло Петков и та-
ка е завършило първото полувреме. През
втората част  Венцислав Николов е удвоил
преднината на „Енергетик” в 53-та минута.В
67-та минута на мача Бойко Йорданов от
домакините е намалил на  1:2, но в послед-
ните десет минути на срещата гостите от „Е-
нергетик” са вкарали цели три попаде-
ния,за да оформят крайното 1:5.  Голмай-
стори за „Енергетик” са били Борислав Ге-
ров на два пъти и Симеон Симеонов вед-
нъж. Така „Енергетик” води вече с пет през
втория „Партизан”, домакините от „Левски”

„Миньор” и „Славата” с по три
допълнителни точки

Отборите на „Струм-
ска слава” и „Миньор”
щеполучат по три точки
бонус след изхвърляне-
то на „Места” от пър-
венството на Югозапад-
ната „В” ФГ. Двата от-
бора трябваше да иг-
раят срещу тима от Ха-
джидимово съответно в
27-ия кръг „чуковете” и
в 28-ия „Славата”. И ако
за миньорци не беше
трудно да се предполо-
жи,че ще вземат трите
точки в Перник, то
„Славата” получава
неочакван бонус като гост. От своя страна пък у правата на Места
(Хаджидимово) възнамерява да обжалва част от наказанията, кои-
то наложи БфС на тима заради ексцесиите на мача с Рилски спор-
тист. Както първи съобщихме, клубът беше изваден от „В“ група за-
ради скандалите в мача с Рилски спортист в Самоков. Освен това с
едногодишно наказание бяха посечени треньорът Лъчезар Дафков
и вратарят Иван Симеонов.В тима съзнават, че нямат шанс да про-
менят събитията с изваждането на тима от групата, както и със слу-
чая с Иван Симеонов, който удари съдията на мача в неделя. Жал-
бата ще бъде по отношение на треньорската санкция на Лъчезар
Дафков, който беше и глобен с 1875 лв.В същото време, председа-
телят на VC на Места Илиян Синадинов каза, че намерението на ръ-
ководството е да заложи основно на усилията за развиване на
ДЮШ и обяви, че тимът няма да участва в Пиринската Бундеслига
през сезон 2015/2016. Иначе в предстоящия 24-ти кръг перничани
ще срещтан на своя стадион „Велбъжд”, докато „Струмска слава”
ще играе у дома срещу „Спортист”

Тони Силва се маха от ЦСКА
Тони Силва вече си е събрал багажа и е в

бойна готовност да си тръгне от ЦСКА. Пор-
тугалецът е меко казано бесен от отноше-
нието на феновете към него. Те го ругаха и
обиждаха след 0:1 с Локомотив (София), а
след това  нарязаха гумите на автомобила
му. Между двете изцепки Тони Силва пусна
изявление в официалния сайт на клуба, в
което ясно и категорично заяви,  че не се
сърди на запалянковците. В знак на „благо-
дарност” няколко часа по-късно те атакува-
ха колата му. „Махам се. Не искам да трени-
рам. Не искам и да играя повече за ЦСКА”,
обявил днес Тони Силва пред треньорския
щаб на „червените”. Треньорът Галин Ива-
нов обаче ще се опита да успокои португа-
леца, като половин час преди следобедната
тренировка двамата ще разговарят на чети-
ри очи. „Засега Тони е непоклатим. Дано
Гальо го разубеди. Силва в момента не мо-
же да напусне ей така, тъй като всичко му е
платено. След 25 април обаче може да го
стори. Всички се надяваме да не се стигна
до такава крайност, но е факт, че той не же-
лае повече да носи червената фланелка”,
коментираха от Борисовата градина.

ОБЛАСТЕН ФУТБОЛЕН УИКЕНД

ГРУПА „А” 1

22 КРЪГ

25/26 АПРИЛ - 17,00 ЧАСА
127 ФК ДРУЖБА - ФК МИНЕРАЛ - Н

128 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ВИТОША - С
129 ФК ГАБЕР - ФК ВЕРИЛА - С

130 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946
- ФК ЧОРНИ 1920 - C

131 ФК СПОРТИСТ - ФК БОТЕВ - Н
132 ФК ЕРМА - ФК ПИРИН - Н

ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК БАЛКАН

ГРУПА „А” 2

18 КРЪГ

25/26 АПРИЛ - 17,00 ЧАСА
103 ФК ПАРТИЗАН - ФК САРАТА - Н
104 ФК БЕНКОВСКИ - ФК СВЕТЛЯ 2000 - Н
105 ФК КИТКА - ФК ЛЕВСКИ - Н (10,30 Ч)
106 ФК ЕНЕРГЕТИК - ФК СТУДЕНА - Н
107 ФК БУРЯ - ФК ВИХЪР - Н (10,30 Ч)
108 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК СВРАКИТЕ

ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ

ЗОНА СОФИЯ

22-РИ КРЪГ

ПЕТЪК 16,00 ЧАСА
ЦСКА – Левски
Конелиано – Локомотив
Вихрен – Оборище
Витоша – Оскар Ел
Велбъжд – Пирин
Миньор – Септември
София 2010 – почива

Класиране:
1.Левски 59:13     47 т.
2.Миньор 45:15     47
3.Пирин 48:21     44
4.ЦСКА 55:15     42
5.Локомотив 45:22     37
6.София 2010 46:23     35
7.Септември  35:35     29
8.Велбъжд  21:44     21
9.Оскар Ел.  32:44     18
10.Вихрен 24:48     18
11.Витоша 13:43     13
12.Конелиано 17:73     10
13.Оборище 17:61     6

го добри футболисти.
Ние можем много да нау-
чим от тях. Има много
неща да се изчистват
по отношение на пове-
дението на футболис-
тите, което до голяма
степен допринесе за раз-
концетрацията на от-
бора и за този червен
картон, който получих-
ме още в началото на
мача и останахме с де-
сет човека. Много е
трудно срещу най-доб-
рият отбор в лигата да
играеш с десет човека,
при положение, че те са
и по-добре тренирани
от нас. Смятам, че пос-
тепенно ще изчистим
тези балкански поведен-
чески пристъпи и ще за-
вършиме сезона добре.”,
каза след мача старши
треньора на “Миньор”
(Чикаго) - Цветан Йон-
чев. Тази сряда (22-ап-
рил) “Миньор” (Чикаго)
ще играе контролен мач
с хърватският тим “Ад-
риа” 1959. Мачът ще се
изиграе от седем часа
вечерта . Припомняме
ви, че “Миньор” (Чикаго)
загуби с 4:0 от “Адриа”
1959 финала за купата
на щата Илинойс през
2013 година.

 Най-силният изцяло
български отбор в чуж-
бина - “Миньор” (Чика-
го) претърпя най-теж-
ката си загуба в офи-
циален мач. “Чуковете”
загубиха с 0:6 от нас-
тоящите и многократ-
ни шампиони “Швабен
1926” в първи кръг на
Метрополитан Сокър
Лийг, при проливен

играчи и допуснаха още
два гола до края на пър-
вата част. С подновява-
нето на играта Пламен
Пенев изведе Ивалин
Гунчев на добра позиция
за отбелязване на гол,
но ударът му не намери
очертанията на врата-
та. Петнадесет минути
по-късно треньорът
Цветан Йончев извади
Пламен Пенев от игра.
Младият футболист бе-
ше доста изнервен от
развитието на мача и
каза нещо на странич-
ния съдия. Реферът по-
вика главния при себе си
и Пенев получи червен
картон. Последваха три
нови попадения за сим-
воличните гости и
краен резултат 0:6. Така
след първи кръг “Ми-
ньор” изгуби трима от
титулярните си играчи,
Росен Каптиев и Пламен
Пенев са наказани за най-
малко по два мача, а Све-
тозар Гюров е аут за не
определено време. “Те-
жка е загубата с шест
гола, но е срещу най-доб-
рият отбор в Метроли-
гата, което не е изнена-
да. Те са много добре ор-
ганизирани, много добре
подготвени, имат мно-

дъжд. В първите 20-ми-
нути се усещаше лека
подкрепа от страна на
съдиите за немците. Но
това е напъно нормално,
защото “Миньор” играе
за първи път в елитна-
та майсторска група.
Опитният Росен Кап-
тиев усети настроение-
то на реферите и оспори
няколко техни спорни

отсъждания. Това разби-
ра се, не остана не забел-
язано и Каптиев получи
жълт, а след няколо се-
кунди и директен червен
картон. Междувременно
немците отбелязаха
първото си попадение с
ефектна странична но-
жица, а Пламен Пенев на
два пъти не успя да вка-
ра от малък ъгъл. И по-
неже злото никога не ид-
ва само, след пет мину-
ти опитният центра-
лен защитник Светозар
Гюров се контузи в кол-
яното и напусна играта.
Така “жълто-черните”
останаха осакатени без
двамата си най-опитни
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Павел Денков е гордост за пернишкото елитно училище

Бърз съд за пиян
радомирски шофьор

Любомира ПЕЛОВА
Б ъ р з о

производс-
тво за шо-
ф и р а н е
след упо-
треба на ал-
кохол е об-
разувано от
служители
на районното управление „Полиция” в Ра-
домир  през изминалото денонощие.

Рано сутринта вчера, около 3 часа,  около
на улица „Райко Даскалов” в града е бил
спрян за проверка лек автомобил „Форд
Ескорт” с пернишка регистрация. При тес-
тването на 38 - годишния  радомирец Е.П. с
дрегер, техническото средство е отчело це-
ли 2,80 промила. Нарушилият закона шо-
фьор е отказал кръвна проба.  Задържан е
за 24 часа с полицейска заповед.

ИСТИНАТА ЗА ИЗТОЧЕНИТЕ
МИЛИОНИ ОТ КТБ ЕДВА ЛИ
НЯКОГА ЩЕ ВИДИ БЯЛ
СВЯТ, въпреки канските уси-
лия, които полага парламен-

тарната комисия по въпроса. С по-малко
усилия обаче пернишката полиция извади
на показ парите, събрани от „ало” измам-
ниците, гастролирали в Перник от София.
Рекапитулацията от тяхната телефонна
любов се изчислява някъде на 15 000 ле-
ва, което според стандарта на средноста-
тистическия българин е добра печалба за
съответния период. Така тия недекларира-
ни доходи сигурно ще се върнат обратно в
бюджета на ощетените баби, за разлика
от ония в банката. Ама то отдавна си е ка-
зано, че дребните риби по-лесно се хва-
щат в мрежата от едрите акули. Не че три-
мата хубавци измамници са проявили
някаква дребнавост в престъпленията си,
обаче похвално е, че има възмездие. Да-
но само не останат излъгани надеждите
на бъдещите потенциални „ало” жертви.
Щото поразиите от тая нерегламентирана
професия се изразяват не само в пари, но
и в психически тормоз на хилядите знай-
ни и незнайни телефонни абонати. Над-
явахме се, че тая телефонна порода все
някога ще се впише в Червената книга на
застрашените видове, но явно сме се лъ-
гали.

ЕДИН ПЕРНИШКИ УЧЕНИК ВЗЕ
НАГРАДА ЗА НАЙ-КАЧЕСТВЕНО ЛИ-
ТЕРАТУРНО ЕСЕ върху темата за позна-
тата и непознатата съдебна власт. Дотук
добре. Даже идеално. Ама защо карат
ученици да пишат върху тема, която не
могат да избистрят коскоджамити право-
съдни министри, депутати, титуловани
юристи и всякакви капацитети на правна-
та мисъл? Та такова есе би трябвало да
пише Радан Кънев, примерно, а не няка-
къв десетокласник. А ако наистина гимна-
зистът се е справил перфектно – да отива
да реформира съдебната система, че ония
чичковци горе и на запетайките на есето
му не могат да се опрат. Ако все пак ус-
пеят някакво подобие на реформа да нап-
равят, докато ученикът завърши поне
средно – значи есето е имало смисъл.

рите на най-добри-
те есета бяха
предвидени и ат-
рактивни награди -
таблети, I-pod и
електронни книги.
В него имаха въз-
можност да уча-
стват ученици от
X до ХII клас от
цялата страна.

Осемнадесетте
призьори получиха
наградите си лич-
но от магистрати
на специални съби-
тия „Дни на отво-
рените врати в Те-
мида“, проведени в
петте апелативни
района в страната
и във ВСС.  В хода
на кампанията на
21-ви април беше
проведен Ден на
отворени врати за
Апелативен район
София и бяха отли-
чени 3 есета, едно
от които е на пер-
ничанина Павел Ру-
менов Денков от
10 «г» клас в Гимна-
зия с преподаване
на чужди езици „Си-
меон Радев”. Пара-
лелката е с профилПерник със свой човек

в ЮНЕСКО
Виктория СТАНКОВА

«немски език», а Па-
вел е гордост и за
своите преподава-
тели от елитното
училище. Него-
вият класен ръко-
водител – г-жа Ил-
иева, споделя, че е
отличен и деен
ученик. Преподава-
телката му по «Е-
тика и право» г-жа
Евгениева, която
му е помогнала да
придобие повече
знания в областта
на правото, твър-
ди, че младежът е
изключително лю-
бознателен и при-
тежава креативно
и независимо мис-
лене. Знанията от-
носно съдебната
система е придо-
бил както от уро-
ците в училище,
така и от лекции-
те в Съдебната па-
лата в Перник, кои-
то посещава с ог-
ромен интерес. Па-
вел е удовлетворе-
н от себе си, радва
се на новия I-pod и
се гордее с грамо-
тата си.

Превръщат тениски и
бодлива тел в изкуство

Виктория СТАНКОВА
Творческа група

MOONBOOM и Борис
Сергинов превръщат
тениски и бодлива тел в
изкуство в изложбата
си „Нови територии –
кросдисциплинарни
практики”. Изложбата е
подредена в галерия
„Артсалон“. Експози-
цията включва работи-
те на Биляна Калояно-
ва, Руслан Лозев, Ве-
села Станоева и Евели-
на Гебрева. Специалният гост в експозицията е добре познатият на
пернишката публика авангарден творец Борис Сергинов. Самият
Сергинов също присъства в изложбата като експонат с оригинален
свой фотос.

Групата „MOONBOOM“ обединява млади автори, които работят в
областта на дизайна. Творците поставят банални обекти в необичаен
контекст и нетрадиционни изразни средства, размивайки границата
между реално и дигитално. Младите автори посягат към изхвърлени
от употреба стари вещи и ги превръщат в дизайнерски мебели и уни-
кални декорации. Посланието на творците е, че трябва да се отнас-
яме с по-голямо внимание към всичко, което ни заобикаля. Така от
една страна пазим околната среда по-чиста, а от друга правим вът-
решните пространства по-естетични.

Пипнаха трима столични „ало” ...

 Установено е, че престъпленията са извършени в съучастие  от 47-
годишния И. П., познат на органите на реда с шофиране в нетрезво
състояние, три години по-младият Б. Б. с криминални  регистрации
за кражба  и незаконно упражняване на занаят, за които е изтърп-
явал условно и ефективно наказание - пробация и 38-годишният
И.Я., който е бил регистриран в полицията за разпространение на ак-
цизни стоки без бандерол. Тримата „ало” измамници са от София.
За тях има данни, че са извършвали  измами и на териториите на гра-
довете Дупница и Кюстендил.

Мошениците са задържани в ареста на пернишкото Второ РУП за
24 часа. Повдигнати са им вече обвинения и мярката за задържане
под стража с прокурорска заповед е удължена до 72 часа.

 

Любомира ПЕЛОВА
„Познатата и не-

позната съдебна
власт“ бе темата
на национален уче-
нически конкурс за
есе, организиран
от Висшият съде-
бен съвет. В него
ученици от цяла-
та страна имаха
възможност да
разкажат как въз-
приемат съдебна-
та власт, какво
знаят и какво ис-
кат да узнаят за
нея.  

„Целта на нацио-
налния ученически
конкурс бе да про-
вокираме интереса
на учениците към
съдебната власт и
да повишим правна-
та култура и зна-
нията им за съдеб-
ната система“, об-
ясни Магдалена Ла-
зарова, член на ВСС
и председател на
комисия „Публични
комуникации“ към
ВСС. Висшият съде-
бен съвет проведе
инициативата за

втора година със
съдействието на
Министерството
на образованието
и науката. Конкур-
сът се провежда в
рамките на
проект „Укрепване
на капацитета на
ВСС за по-добро уп-
равление на кому-
никационните про-
цеси и повече проз-
рачност в дейнос-
тта на съдебната
система” договор
№ К 13-15-1/
04.12.2013г. по
ОПАК, уточниха
от ВСС. За авто-

България вече има представител на тан-
цовото изкуство в ЮНЕСКО и това е перни-
чанинът Кирил Костадинов, който е прези-
дент на арт академия „Утринна звезда”. То-
ва е станало на 39 конгрес на организация-
та в Снкт Петербург, Русия.

„Бях единодушно приет от централата на
ЮНЕСКО и съм президент на секцията на
международното танцово изкуство, която
ще бъде открита до броени дни в моя лю-
бим град Перник, както и в София. По иро-
ния на съдбата световният ден на танца
съвпада и с моята рождена дата 29 април”,
разказа Кирил Костадинов и сподели, че
той е бил наблюдаван от ЮНЕСКО по време
на Международния фестивал „Утринна
звезда”, който се организира от него в Бан-
ско.

В рамките на конгреса Костадинов е нап-
равил презентация за дейността  и разви-
тието на танцовото изкуство на местно ни-
во. В международния форум са взели уча-
стие представител на 173 държави.

Кирил Костадинов се похвали още, че на-
шата държава ще бъде домакин на следва-
щия световен конгрес на танцовото изкус-
тво, който ще се проведе  от 2 до 6 декем-
ври в град Банско.

„ЮНЕСКО има договореност с много уни-
верситети и престижни колежи и всяко дете
, което е завършило определен брой курсо-
ве, ще може да кандидатства без изпити
в  тези учебните заведения”, разказа Кирил
Костадинов и допълни, че вече е сформи-
рал и екип от 28 души. В него влизат профе-
сори, доценти, студенти, танцьори, хореог-
рафи.
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