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Променлива
облачност

 Събор на св.
архангел
Гавриил.

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

Пролетна
жега

Ако тая история с парното
не излезе кьорфишек, нещата яко са се заку-
чили. Ако обаче страховете се окажат вер-
ни – наистина Перник е пред закриване.

Поредна бомба хвърлиха от енергийното
министерство. Бомба, която има атомен
ефект за няколко окръжни града в България
и няколкостотин хиляди души отоплявани
и отоплители. Тецовете се нарочиха за ос-
новен враг на прогреса, евроинтеграцията
и светлото бъдеще. Подгониха ги като
мръсни империалисти по време на Студе-
ната война. Създаде се психоза, направо да
те заболи главата. И да почувстваш горе-
щи пролетни вълни далеч преди сезона на
истинските жеги.

Като знаем табиетите на управницте
обаче, няма как да не сме умерени оптимис-
ти. Та нали властта е затова – да пали по-
жари, после да ги гаси и да цъфне пред изби-
рателя цялата в бяло. Този филм комай сме
го гледали преди няколко месеца с влакове-
те. Които също щяха да ги закриват, па
после намериха някакви пари и си запазиха
имиджа и с процент непокътнат. Така ще
стане сега и с ТЕЦ-а. И ни става едно топло,
все едно парното е на шест...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Силвия ГРИГОРОВА
Има реална опаснос-

т „Топлофикация Пер-
ник” да спре работа
от 1 април. Затова
алармираха на нарочен
брифинг вчера в топ-
лофикационното дру-
жество. На него при-
състваха: инж. Сте-
фан Йорданов – упъ-
лномощен да изпълн-
ява длъжността из-
пълнителен директор
на „Топлофикация
Перник”, Иво Савов-
зам.-изпълнителен ди-
ректор на „Топлофика-
ция Перник”, Николай
Баталски- главен инже-
нер,  Стилян Алексан-
дров- икономически ди-
ректор на „Мини от-

Първа копка на новата черква в Радомир

крит въгледобив”,
Юнита Стоянова- гла-
вен юристконсулт на
„Топлофикация”, Ясен
Кацаров- председател
на Националния профе-
сионален съюз.

На  пресконференция-
та, инж. Йорданов поя-
сни, че изменение в За-
кона за енергетиката-
чл.162.ал.1, създава
реална опасност дру-
жеството да спре рабо-
та. Актуализацията на
Закона за енергетиката
на практика поставя в
неизгодно положение
три топлофикации в
страната- Перник, Сли-
вен и Русе.

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

На страница 4

Любомира ПЕЛОВА
Навръх светлия

християнски празник
Благовещение в Радо-
мир бе отслужен праз-
ничен водосвет и бе
направена първата
копка на новия храм в
града. Денят не бе
избран случайно. Бъ-
дещата черква също
ще носи името „Све-
то Благовещение”.

В присъствието на
десетки жители на
града вчера бе поло-
жен и първият ка-
мът в основите на
храма, който трябва
да отвори врати за
миряните след три
години. Така е на път
да се сбъдне една дъл-
гогодишна мечта на
миряните от Радо-
мир.
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Ïåðíè÷àíè íå çàñëóæàâàò îïàñåí òðàíñïîðò!
Хората са по-важни от тролеите, заяви кметът Иван Иванов

Любомира ПЕЛОВА
Перничани не заслу-

жават такава тран-
спортна услуга, как-
вато им предостав-
яме в момента, те има-
т нужда от качествен
и безопасен тран-
спорт и аз ще работя
за това да го получат,
заяви кметът на Пер-
ник инж. Иван Иванов
по време на специална
пресконференция във
връзка с тежкото фи-
нансово състояние на
общинското търгов-
ско дружество „Тро-
лейбусен транспорт”
в града. Ако тролеите
са важни, хората са
безброй пъти по-важ-
ни, а в момента те пол-

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2014Г.
На основание чл.140 от Закона за публич-

ните финанси, чл.45 от Наредбата за усло-
вията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и
за съставяне, обсъждане, приемане, изпъл-
нение и отчитане на бюджета на Община
Перник, Председателят  на Общински съвет
Перник Милан Миланов кани местната об-
щност за участие в публично обсъждане на
годишния отчет за касовото изпълнение на
бюджета на Община Перник за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе на
02.04.2015г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Кон-
ферентната зала на ОК „Дворец на култура-
та” гр. Перник.

Материалите по публичното обсъждане
ще бъдат публикувани на интернет страни-
цата на Община Перник www.pernik.bg и на
интернет страницата на Общински съвет
Перник www.obs-pernik.bg.

Становища по годишния отчет за изпълне-
ние и приключване на бюджета може да по-
давате в периода до 02 април 2015г. в дело-
водството на Общински съвет Перник или
на електронен адрес: savet@pernik.bg.

Фонд „Земеделие“ изплати
над 128 000 лева екопроекти

на местни рибарски групи
Силвия ГРИГОРОВА

 Държавен фонд „Земеделие“  изплати
субсидия в размер на над 128 000 лв. за
дейности по три проекта с екологична
насоченост на Местни инициативни ри-
барски групи по Мярка 4.1-„Развитие на
рибарските области” по Оперативна
програма за развитие на сектор „Ри-
барство”. Това информираха от фонда.
Стратегията за развитие на Местни ини-
циативни групи „Поморие - Несебър”
предвижда осъществяването на проект
за екологичен риболовен туризъм. Стой-
ността на изплатената субсидия е 32 785
лв.

МИРГ „Главиница - Тутракан - Сливо
поле” получи финансиране на стойност
от 30 559 лв. Проектът е за разработка и
поддържане на интернет страница и съз-
даване на база данни с приложимото
законодателство в сферата на околната
среда в рибарската област.  Разплаща-
телната агенция изплати и субсидия в
размер на 64 800 лв. и на МИРГ „Високи
Западни Родопи: Батак – Девин - Доспа-
т“ за закупуване на нови мрежи за от-
глеждане на пъстърва в гр. Доспат.

Безвъзмездната финансова помощ по
трите проекта е в размер до 100%, от
които 75 на сто се осигуряват от Евро-
пейския фонд за рибарство, а 25 на сто
от държавния бюджет на България.

зват опасни за живота
и здравето им возила,
бе категоричен градо-
началникът. Той до-
пълни, че кмета не мо-
же по никакъв начин да
финансира търговско-
то дружество „Тро-
лейбусен транспорт“,
чиито мотриси са без-
крайно амортизирани,
а натрупаните борчо-
ве – огромни. „Още с
встъпването ми в
длъжност започнах да
работя в посока на ин-
тегрирания градски
транспорт, който
трябва да стане факт
и в Перник“, каза Ива-
нов. Кметът обясни,
че от години търгов-
ското дружество гене-

рира дългове към ЧЕЗ,
които не може да пла-
ща. Според градоначал-
ника проектът за ин-
тегриран градски
транспорт ще осигури
на перничани удобен и
безопасен превоз.
„Проектът е по опера-
тивна програма „Ре-
гиони в растеж“ и
предвижда да бъде
реализирана сумата
от 18 231 000лв. С нея
ще бъдат закупени 17
чисто нови тролей-
бусни мотриси, ще бъ-
де изградена нова кон-
тактна мрежа за над 3
милиона лева, ще има
пункт за управление
на транспорта и  ще
работим, за да стане

СЪОБЩЕНИЕ
ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК
ОТ 11.00 ДО 13.00 ЧАСА
В БОЛНИЦА СВЕТИ
ПАНТЕЛЕЙМОН СЕ ИЗВЪРШВАТ
ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА
ПАЦИЕНТИ СТРАДАЩИ ОТ АСТМА И ХООБ.

ЗА ЗАПИСВАНИЯ,
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН 080090080

ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

ÏÅÐÍÈÊÏÅÐÍÈÊÏÅÐÍÈÊÏÅÐÍÈÊÏÅÐÍÈÊ

30 американчета научиха
българския химн

Виктория СТАНКОВА
Тридесет американчета са научили за четири дни

българския химн и са пели “Мила Родино” заедно с
приятелите си от Шесто СОУ “Св.Св. Кирил и Методий”
в Перник, съобщи директорът на учебното заведение
Адриана Ольова.

Децата пристигнали от Атланта, щата Джорджия, с
посредничеството на фондация “Welcome to Bulgaria”.
Те разгледали забележителностите на Перник, запоз-
нали се с маскарадната традиция. Американчетата уча-
ствали заедно със свои връстници в часовете по ан-
глийски език, музика, изобразително изкуство и физи-
ческо възпитание.

Контактите амбицират нашите деца и те с все по-гол-
ямо желание изучават английски език, явяват се еже-
годно на състезания, посочи Ольова.

Задокеанските гости пък харесали българските мар-
теници и участвали в изработването им. Децата заедно
боядисали и монтирали оградата на единия от трите ро-
зариума в двора на учебното заведение. Те разказва-
ли за родните си места и традициите в двете страни.

При предишното си гостуване младите американци
се включили в обновяването на спортната площадка в
училището с люлки и катерушки. Американски деца
посещават четвърта поредна година Шесто СОУ в Пер-
ник.

факт“, категоричен е
кметът на Перник. На-
деждата му , че до ок-
томври доброто в
пернишкия градски
транспорт ще започ-
не да се случва. Той бе
категоричен, че дори
ЧЕЗ отново да спре
тока на тролеите,
няма да позволи хора-
та да висят по спир-
сите и ще осигури ал-
тернативен тран-
спорт.

Иван Иванов  отде-
ли време и на текущи-
те ангажименти, из-
пълнявани от екипа
му в момента. Един от
тях бе свързан с бе-
зобразното състоя-
ние на пътя към цен-
тралния гробищен
парк на Перник - осеян
с дупки, потънал в кал
и прах. Отсечката ве-
че е оправена, по нея
вече спокойно могат
да се движат автомо-
били, заяви кметът.
Въведени са санкции за
тежкотоварните ав-
томобили, извозващи
въглища от близкия
открит рудник, кои-
то досега са пренас-
яли прахоляка и калта,
виновни и за  повреж-
далнето на пътя.  „Ве-
че има изискване да по-
чистват шосето, в
противен случай ще
търпят финансови
рестрикции“, каза Ива-
нов. Той допълни, че
усилено се работи за

решаването и на дру-
га, изключително бол-
на тема за града - неза-
конния добив на въгли-
ща. Нелегалните изко-
пи, от които нелегал-
но безработни, пре-
димно роми вадеха “че-
рното злато” и го про-
даваха в чували, вече се
запълват. Представи-
тели на Общински ин-
спекторат и ОД на
МВР извършват еже-
дневно съвместни про-
верки и на пипнатите
нарушители ще се на-
лагат санкции.

Градоначалникът
отчете и свършеното
през последните дни
във връзка с отстран-
яването от улици,
тротоари, междубло-
кови пространства на
стари трошки. Вече 28
такива автомобила,
стари и негодни за
употреба са отстра-
нени, уточни кметът.

Ще бъдат въведени
санкции и за чупене и
палене на контейнери-
те за разделно смето-
събиране. „Започват
дежурства, с цел кон-
трол и ще налагаме
санкции. Това е един из-
ключително голям
проблем и всички
трябва да се отнасяме
сериозно към него. Сан-
кциите са описани в
Наредба N:1  за Общес-
твения ред и сигурнос-
т“, подчерта кметът
на Перник.

Зоя ИВАНОВА
Напълно безплатни

информационни срещи
за проблемите на
простата на граждани
със специалисти уро-
лози ще се състоят в
градовете Радомир и
Брезник, като част от
Нацинаната кампания
за мъжко здраве „О-
тиди на преглед”.Сре-
щата в Радомир ще се
проведе на 28 март
от 10.00 часа в Мла-
дежкия дом и е отво-
рена за всички гражда-
ни. В Брезник срещата
от кампанията е на 4
април от 10.00 часа в
Народно читалище
„Просвещение 1870”.
В средата на месец ап-
рил ще има и среща от
Националната кампа-
ния в Перник. „Отиди
на преглед” включва
напълно безплатни об-
разователни срещи в
различни региони в
България. Те са със
специалисти-уролози,
разясняващи какво е
доброкачествена хи-

перплазия на проста-
та, каква е ползата от
навременното й диаг-
ностициране и лече-
ние, както и рискове-
те от забавянето им.
Организатор е Бъл-
гарското урологично
дружество със съ-
действието на Глак-
соСмитКлайн. Кампа-
нията стартира за
втори път след ус-
пешното си първо из-
дание през 2012 с
2013 година, когато
бяха проведени пове-

че от 100 срещи с
уролози в различни
населени места в
цялата страна. Ос-
новна цел на инициа-
тивата е да насърчи
мъжете над 50 годи-
ни да обърнат  внима-
ние на симптомите
причинени от увели-
чаване на простата  и
да посетят личния си
лекар или специалист-
уролог за компетен-
тна помощ, а не да се
опитват да се леку-
ват сами. 

Безплатни прегледи
в Радомир и Брезник
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„Äåëòà Õèë” ìîæå äà ðàçáóíè äóõîâåòå â ÎáÑ
Очакваната кротка сесия може и да не е толкова кротка

ЖГЕРБ - Радомир с 
нова здравна инициатива

Зоя ИВАНОВА
ЖГЕРБ - Радомир организираха беседа на тема

„Ракът на маточната шийка“. Събитието бе част от
Национална информационна кампания за женско-
то здраве. Близо 35 дами от женската структура
изслушаха лекция на д-р Гергана Георгиева, коя-
то им обясни за начините за профилактика на он-
кологичното заболяване.  „Това е второто най-чес-
то злокачествено заболяване при жените и трябва
да се обърне сериозно внимание за превенцията.
Годишно в България се регистрират около 100 но-
ви случаи, като една трета от тях са с летален кра-
й“, заяви д-р Георгиева. Според дамите от женска-
та женската структура на ГЕРБ в Радомир всички
присъстващи са получили важна медицинска ин-
формация за заболяването и методите за профи-
лактика структура на ГЕРБ в Радомир всички при-
състващи са получили важна медицинска инфор-
мация за заболяването и методите за профилакти-
ка.

45% от учителите са
подложени на тормоз

Виктория СТАНКОВА
Синдикатът на българските учители под-

крепя идеята на образователния министър
проф. Тодор Танев за инкриминиране на
физическото и психическото насилие над
учителите. Това заяви председателят на
Синдиката на българските учители Янка
Такева.

Тя уточни, че учителският синдикат е вне-
съл подобно предложение още през 2013
година.

Според изследване на Синдиката на бъл-
гарските учители, от 2009 г., 45% от учите-
лите търпят психическо насилие от учени-
ци, родители и от своите работодатели, уто-
чни Янка Такева.

Тя даде примери с директори, които зап-
лашвали учителите с нормативи, с назначе-
ния или ги принуждавали да си подават
молби за ранно пенсиониране, или за на-
пускане. Янка Такева даде примери и с ро-
дители, които подлагат на психически тор-
моз учителите заради оценки на децата
им.

Държавата дава още
12 млн. за учители

Виктория СТАНКОВА
Министерският съвет одобри допълнител-

ни трансфери в размер на 12 066 286 лв. по
бюджетите на общините.

С тях ще бъдат възстановени разходите
за транспорт на педагогическия персонал
в общинските детски градини, училища и
обслужващи звена през 2015 г., съобщиха
от МС.

Средствата са разчетени по бюджета на
МОН за настоящата година.

не ли второто поред-
но разглеждане на док-
ладната записка, ка-
саеща предоставяне-
то на „ВиК” – мрежи
първи и втори етап,
включващи подобек-
тите битова, дъж-
довна канализация, на-
порен тръбопровод
за пречистена вода,
трасе на градски во-
допровод в селището
„Делта Хил”, намира-
що се в землището на
село Кладница, за под-
държане стопанисва-
не и управление на
„ВиК” ООД – Перник,
тъй като дружество-
то, като единствен
лицензиран воден опе-
ратор на територия-
та на общината ще
може да осигури нор-
мална работа на сис-
темата.

В дневния ред на
днешното заседание е
включена и корекция,
която местните зако-
нотворци трябва да

Проф.Румен Ваташки: Потвърди
се най-голямото плагиатство

Зоя ИВАНОВА

Любомира ПЕЛОВА
Дълга, с цели 40 док-

ладни, но вероятно
спокойна ще е днешна-
та сесия на перниш-
кия минипарламент,
прогнозира в начало-
то на традиционния
си брифинг преди
всяко заседание на
ОбС неговият предсе-
дател Милан Мила-
нов. В дневния ред са
включени основно
докладни на кмета
Иван Иванов с предло-
жения, касаещи нор-
малното функциони-
ране на общинската
администрация, про-
веждане на търгове,
промени в ПУП-ове,
отдаване под наем
или продажба на об-
щински ивоти, отпус-
кане на персонални
пенсии и т.н. Според
шефа на минипарла-
мента Миланов напъл-
но възможно е обаче
градусът на напреже-
нието да скочи, започ-

Зоя ИВАНОВА
Народният пред-

ставител от ПП ГЕРБ
д-р Вяра Церовска бе-
ше специален гост на
откриването на из-
ложба от картини на
ученици по повод 50-
та годишнина от
създаването на Про-
фесионална гимназия
по техника и строи-
телство „Арх. Йор-
дан Миланов“ в Пер-

Д-р  Вяра Церовска бе 
гост на изложба на ученици 

ник.  Експозицията,
включваща над 40
картини,  беше пред-
ставена в галерия  „-
Марин Гогев“. Вяра
Церовска изрази ис-
креното си възхище-
ние от прекрасните
творби на млади
творци от гимназия-
та. „Картините, из-
ложени тук а насите-
ни с много чувство и
с много настроение

Това показва, че вие
сте едни свободни,
млади творци и съм
убедена, че ще имате
много успехи в бъде-
ще “, каза д-р Церов-
ска. Тя пожела на уче-
ниците много реали-
зирани мечти, неиз-
черпаема творческа
енергия и създаване-
то на нови прекрасни
художествени произ-
ведения.

нанесат по предложе-
ние на председателя
на ОбС в наредбата за
управление на отпа-
дъците на терито-
рията на общината
заради допусната оче-
видна фактическа
грешка в номерация-
та – там съществу-
ват два текста с еди-
н исъщи номер – 47, но с
различно съдържание.
Гафът, поясни Мила-
нов, е довел до падане
на наложени санкции в
съда.

Още в началото на
сесята се очакват и де-
бати по отношение
съдбата на тролейбус-
ния транспорт в Пер-
ник. Председателят на
минипарламента смята,
че е добре паралелно с
местния вот през есе-
нта да се проведе мес-
тно допитване, което
да покаже искат ли пер-
ничани да има подобен
екологично чист тран-
спорт в града.

Дългата борба на перничанина проф.Румен
Ваташки да докаже, че неговият колега
проф.Ангел Кръстев е откраднал чужд труд
и благодарение на него е станал професор, а
след това е издал още една открадната кни-
га от свое име. Става въпрос за книгата на
архимадрит Методи Желев и сборника с про-
поведи на Отец Павел Стефанов. След като
даде няколко пресконференции и пусна
много писма и доказателства Румен Ваташ-
ки е бил информиран, че след направена
проверка от деканът на факултета по хума-
нитарни науки  е доказано, че проф.Ангел
Кръстев е нарушил академичнита етика –
т.е. откраднал е целия сборник на Отец Па-
вел Стефанов. Във връзка с това деканското
ръководство иска оставката на проф.Кръсте-
в  като ръководител на катедра Теология и я
получава . Проф.Кръстев вече няма никакви
управленски функции във Факултета по ху-
манитарни науки. Той е освободил и длъж-
ността професор на Шуменския университе-
т.

„Най-после след една година битка, след
като издадох истинските трудове на колеги-
те, академичната истина възтържеству-
ва.Удовлетворен съм , тъй като това беше
един лош пример за студентите, за препода-
вателите, за цялата академична общност
.Голяма заслуга за това имат и медиите,
които отразяваха този скандал и това, което
се прави в тази насока. Това е победа на
академизма, на етиката и морала „ – каза
проф.Ваташки.

Кметът поздрави автора на книгата
„Православните храмове на Перник”

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на Перник инж.Иван Иванов при-

съства на представянето на новата книга на
доц. д-р Виктор Банов – „Православните
храмове на Перник”. Той поздрави автора за
това, че чрез неговия труд дава възможност
на перничани да се запознаят подробно с
културно-историческото наследство на гра-
да си в религиозен аспект. „Изданието
представя не просто подробен справочник
на пернишките храмове, но дава ценни све-
дения за тяхната история, архитектура, сте-
нопис и иконопис“, каза инж. Иванов. Той
допълни, че  изследвайки и описвайки най-
старите църкви и параклиси в града ни още
от VI-ти век и в същото време най-новите
построени такива, Виктор Банов изгражда
един своеобразен мост от миналото, настоя-
щето и бъдещето на пернишкото духовно бо-
гатство. „Перничани несъмнено имат нужда
от един такъв пътеводител към духовното,
затова книгата на доц. д-р Банов има огром-
на културна стойност. Безспорно предимс-
тво на изданието е, че не е насочено само
към посветените в богословските науки, а е
достъпно четиво и за всеки, който проявява
интерес и желае да получи повече сведения
за християнското културно-историческо нас-
ледство на Перник“, подчерта още Иванов.
Той изказа своята благодарност и адмира-
ции към автора за положения труд и му по-
жела много професионални и творчески ус-
пехи и занапред. На събитието присъстваха
още зам.-кметът Румяна Гьорева и директо-
рът на дирекция “Образование и култура” в
Община Перник Юлияна Ефремова.

Любомира ПЕЛОВА
Областният управител на Перник Ирена Соколова гостува на коле-

гата си – областен  управител на Шумен Донка Иванова.  На работна-
та среща там участваха и народният представител Любомир Хрис-
тов и заместник областният управител на Шумен Селиме Кърджа-
лиева.

Една от водещите теми при разговорите бе за приоритетите в
дейността на Регионалните съвети за развитие в Североизточния
район и в Югозападния район, в които попадат съответно област
Шумен и област Перник, както и бъдещите проекти за реализация в
двата района с оглед подобряване на социално-икономическата среда.

Областните управители коментираха и състоянието на инфрас-
труктурата и предприетите действия за изпълнение на превантив-
ните мерки, които се прилагат в регионите заради предстоящото
пролетно снеготопене с цел предотвратяване риска от наводнения.

Работата на ВиК-асоциациите
и предстоящата реформа във
водния сектор като важно усло-
вие за привличане на европейски
средства беше акцент в разгово-
рите между Ирена Соколова и
Донка Иванова, които дискутира-
ха и конкретни проблеми в секто-
ра.

В рамките на работната среща
бяха обсъдени и специфични въп-
роси в дейността на админис-
трациите.

Ирена Соколова се срещна с
областния управител на Шумен
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Басейнова дирекция Благоевград
обяви конкурс за фотографии

Силвия ГРИГОРОВА
Басейнова дирекция за Западнобе-

ломорски район обяви конкурс за фо-
тографии на тема  “Водата- стихия, ма-
гия, живот”. Той ще се проведе в пе-
риода от  22 март 2015 г.  до 10 септем-
ври 2015 г. и е по повод  Световния
ден на водата-22 март.

Конкурсът си поставя две основни
цели. Първата е да се популяризира
красотата на реки, езера, язовири, во-
допади, блата, местности, гори и т.н., в
които водата във всичките нейни със-
тояния и през всички сезони на годи-
ната, присъства като неделим уча-
стник.

Втората цел на конкурса е да се сти-
мулира интерес на участниците към
опазването на водите и съхраняване-
то на природата. Този конкурс е за
фотографи- любители от всяка въз-
раст, без ограничение, които желаят
да споделят уловените от тях  в кадър
красиви моменти и картини, свързани
с темата.

 Всеки участник в конкурса може да
изпрати до 5 снимки.

Крайният срок за изпращане е
10.09.2015 г. Важи датата на пощен-
ското клеймо или датата на изпрате-
ния и-мейл.

Фотографиите трябва да бъдат нап-
равени от териториалния обхват на
Западнобеломорски район – в поре-
чията на реките Струма, Места и Дос-
пат.

Всяка творба задължително трябва
да съдържа следната информация:
трите имена на автора; адрес (и-мейл)
и телефон за контакти; предложено
заглавие на изпратената снимка;

географски координати на заснето-
то място /по възможност/ или геог-
рафско описание на местоположе-
нието – например-река, местност и др.

 В хартиен вариант фотографиите
трябва да се изпращат на адрес: Ба-
сейнова дирекция Западнобеломор-
ски район – Благоевград гр. Благоев-
град, п.к. 2700, Бул. „Димитър Солун-
ски” № 66. Или на и-мейл
: bdblg@wabd.bg

От Басейнова дирекция поясняват,
че снимки или сюжети, които са пуб-
ликувани вече в интернет няма да бъ-
дат класирани, както и такива, които
са участвали в други конкурси. Фо-
тографии, пристигнали извън опреде-
ления срок, няма да се разглеждат.

Всички получени в Басейнова ди-
рекция-Благоевград снимки за кон-
курса ще бъдат публикувани своевре-
менно в специална  и постоянна фото
галерия “Водата-стихия,магия, живот-
” на сайта на Басейнова дирекция
: ww.wabd.bg  

 По подадените за всяка снимка
географски координати или по посо-
ченото към снимката географско опи-
сание на мястото снимките ще бъдат
прикачвани към интерактивна геог-
рафска карта, която също ще бъде
разположена на сайта на Басейнова
дирекция – Благоевград, за да може
потребителите да добият по-ясна
представа за местоположението на
направената снимка.

Класирането на снимките ще бъде
публикувано на 18.10.2015 г. – Светов-
ния ден за мониторинг на води.

Най-добре класиралите се снимки
ще бъдат използвани и публикувани
от Басейнова дирекция – Благоев-
град в дипляни, брошури, в планове-
те за управление на речните басейни,
издадени бюлетини, презентации и  о-
фициални документи на Басейновата
дирекция , подлежащи на обществен
достъп и публичност

Голямата награда от конкурса е фо-
тоапарат. Поощрителни награди диги-
тални фото рамки.

 Съгласно измененията
в ЗЕ, който бе обнародван
на 6.03.2015г, чл.162.ал.1,
общественият доставчик
и крайните снабдители са 
длъжни да изкупят от
производителите, само
електроенергията от ви-
сокоефективно комбини-
рано производство на топ-
линна и ел.енергия, регис-
трирана със сертификат
за произход, по преферен-
циални цени до размера на
количествата, определени
с решение на КЕВР за опре-
деляне на индивидуални це-
ни на инсталациите. „До
обнародването на измене-
нията в закона, НЕК и ЧЕЗ
изкупуваха електроенер-
гията,  която е произведе-
на по високоефективен
комбиниран способ и тази,
произведена по принуден
способ, която не е висо-
коефективна и не е с дока-
зани показатели за висока
ефективност. През ото-
плителния сезон тази еле-
ктроенергия е около 40%
от цялата произведена
енергия, а през неотопли-
телния сезон, тя е около
60%. Получихме писма от
НЕК и ЧЕЗ, в които ни ин-
формират, че тази ел.ене-
ргия няма да ни бъде зап-
латена въобще, след обна-
родването на изменения-

ргията, ценовата тежест
не идва от трите топло-
фикационни дружества, за-
щото те продават тока
на цена под тази, на която
НЕК я продава на разпреде-
лителите. Никой не повди-
га въпроса какъв е делът в
този микс на цената на
ел.енергията от ВЕИ и
американската Марица.

На въпроса- колко хора
има опасност да останат
без препитание, при еве-
нтуалното спиране на
„Топлофикация Перник”,
стана ясно, че 450 човека
са заети в дружеството и
над 800 в „Мини открит
въгледобив”. „Трябва да се
има предвид, че тези две
дружества осигуряват ра-
бота и на не малко съпътс-
тващи фирми и доставчи-
ци. Към момента близо
90% от добива на въглища
в „Мини открит въгбесдо-
бив” отива за ТЕЦ”Репуб-
лика”. Ако спре работа
ТЕЦ”Република”, трябва
да спре и Мината”, заяви
Стилян Александров.

На въпроса- има ли въз-
можност „Топлофикация
Перник” да продава произ-
ведената ел.енергия на
свободния пазар, инж. Йор-
данов заяви: ”Отиването
на свободния пазар не ста-
ва от днес за утре, ние не
сме подготвени за това.
Сега ще подадем заявление
в ЕСО за участие на сво-
бодния пазар. Трябва да бъ-
дем регистрирани, да полу-
чим лиценз, без който не
можем да продаваме. Ос-
вен това, при срещата ни
министърът на енергети-
ката поясни, че предстои
да излезе правилникът за
приложението на ЗЕ. Ние
също чакаме този норма-
тивен документ, за да ви-
дим какви са правилата,
записани в него. Очаква
се до една седмица да е
готов проектът на тази
наредба. Едва след това
трябва да решаваме как-

та в закона. Това ще дове-
де до значителни финансо-
ви загуби за нашето дру-
жество, които ще рефлек-
тират първо върху дос-
тавчиците на гориво.
Няма да можем да се из-
дължаваме и към остана-
лите ни контрагенти.
Няма да сме в състояние
да изплащавме и заплати-
те. Спирането на работа-
та на „Топлофикация Пер-
ник” ще ще рефлектира
.върху хиляди хора. Наши-
те битови абонати са око-
ло 20 000 лева, но като се
има предвид, че средно в
жилище има по трима чо-
века, това представява
близо 60 000 битови абона-
ти, което означава че бли-
зо 2/3 от жителите на
Перник ползват парно
отопление. С парно се ото-
пляват още: 12 медицин-
ски центъра, 20 детски
градини,  6 ясли, 6 основни
училища,  9 гимназии, 29
държавни обекта, 11 об-
щински предприятия. Об-
що не битовите потреби-
тели на парно в града са
628. Ако бъдем принудени
да спрем, тези потреби-
тели ще останат без ото-
пление и топла вода.. За-
това искаме чрез вас, ме-
диите, да се обърнем към
нашите абонати  за съ-
действие. На касите на
дружеството е пусната

подписка. Отправяме апел
към нашите абонати, ако
желаят да ползват наша-
та услуга, да изразят то-
ва с подписа си, което ще
означава, че ни подкрепят,
за да не се стигне до спи-
ране на работата на „Топ-
лофикация Перник”, заяви
инж. Йорданов.

Той поясни, че подписка-
та е пусната вчера сут-
ринта и само на касата в
Минната дирекция. Към
момента под нея са сложи-
ли подписите си над 60
абонати. От днес подпис-
ката ще бъде пусната и
на касата в банка ДСК в
кв.„Изток”

Пред медиите, Стефан
Йорданов поясни, че от
срещата с министъра на
енергетиката –Теменуж-
ка Петкова, станало ясно,
че едва ли не трите топ-
лофикационни дружества-
Перник, Сливен и Русе, кои-
то ползват като основно
гориво въглища, са винов-
ни за лошото финансово
състояние на енергетика-
та на страната. „Това е
абсурдно, защото произ-
вежданата от нашето
дружество енергия се из-
купува от НЕК на по-ниска
цена. На срещата обаче
никой не постави въпроса
за това на какви цени се
изкупува  ел.енергиятато-
ва, произвеждана от ВЕИ-
та и от ТЕЦ Марица, собс-
твеност на американска
компания”, подчерта Сте-
фан Йорданов..

На въпроса- на каква це-
на се изкупува електрое-
нергията на „Топлофика-
ция Перник”- инж. Йорда-
нов поясни:”Цените, на
които НЕК изкупува наша-
та ел.енергия са по-ниски
от които я продава на раз-
пределителите. Това озна-
чава, че от нашите дру-
жества няма как НЕК да
генерира такива загуби.

Според Стилян Алексан-
дров, в микса на ел.ене-

во ще правим. В този пе-
риод произвеждаме, но
произведената ел.енерги-
я по принуден способ
няма да ни бъде платена.
Ние ще спазим закона,
единственото, което
поискахме на срещата
при енергийния минис-
тър, бе да има една годи-
на гратисен период за
влизане в сила на този за-
кон, за да имаме време да
се приспособим. Ще уве-
личим комбинираното
производство, за да не се
наложи топлоцентрала-
та да спре работа. На
този етап се очертава
40% от произведената
ел.енергия да не ни бъде
заплатена. Обществено
достояние е фактът, че
задълженията на абона-
тите към дружеството
са огромни- към момента
са около 40 млн. лева. Съ-
бираемостта е под 30%.
Ако не е реализацията на
ел.енергията, дружес-
твото е обречено на фа-
лит, а при измененията в
ЗЕ,  това се очертава ка-
то реална опасност”.

Ясен Кацаров поясни,
че синдикатите и в две-
те дружества са страш-
но притеснени.”В момен-
та са налице малки закъс-
нения в плащанията на
заплати и аванс. Но опре-
делено сме готови на по-
радикални действия,
включително и протести
пред КЕВР и Министерс-
твото и а енергетика-
та. На вчерашната сре-
ща не бе взето под вни-
мание нашето станови-
ще. Комисията и Минис-
терството на енергети-
ката  смятат, че проме-
ните са належащи и така
ще се помогне на НЕК, в
което ние се съмняваме.
Затова  сме готови до
няколко дни на протес-
тни действия. Друго спа-
сение за нас няма”, заяви
Кацаров.

Софийска фирма напира да приватизира тролеите
Любомира ПЕЛОВА

Столичната транспортна фирма „Ей – джи – ком” ЕООД със собственик Васил Киров от половин година напира да
прилапа пернишките тролеи. За заявения в ОбС инвеститорски интерес съобщи вчера зам.кметът Владислав Караи-
лиев. За мераците на софийското дружество да приватизира екологично чистият транспорт на Перник призна и пред-
седателят на минипарламента Милан Миланов. Засега „Ей – джи – ком” е единствената фирма, която е подала пис-
мени документи за интереса си, въпреки че имало и други инвеститори, които провявали интереси свързани с бъде-
щото на тролеите, но засега те са само устни, уточни Миланов.  Той допълни, че в 6-месечният период, в който мерак-
лията да приватизира пернишките тролеи е атакувал местния законодател орган с инвестиционното си намерение,
са били констатирани нередности с подаваните документи. Най-напред те са носили печата на друга фирма, после
лъснало обстоятелството, че фирмата не е действаща, според началното предложение от «Ей-джи – ком» предлага-
ли да вкарат в Перник електробуси, после, след като от ОбС обяснили, че Перник има изградена транспортна схема,
в която е заложено използването на тролейбусния транспорт, от дружеството се «коригирали», предлагайки да за-
купят нови мотриси, ако искането им за приватизация за «Тролейбусен транспорт» бъде уважено. Малко странно
прозвучала и формулировката, касаеща банковата гаранция, в която кредитна инситуция казва, че ако има интерес,
би съдействала на столичната фирма.

Миланов допълни, че единствено принципалът на общинското търговско дружество „Тролейбусен транспорт” –
ОбС, има право да реши каква ще е съдбата му. Въпреки че е лесно пернишките тролеи да последват съдбата на те-
зи във Видин и Велико Търново, където този вид транспорт беше закрит, градът, който се слави със замърсения си
въздух, има нужда от него и в интерес на гражданите той трябва да бъде спасен, смята председателят на минипар-
ламента.

Миланов допълни, че за задълбочаващата се криза в електротранспорта имат различните лобита на превозвачите,
които досега са направили всичко възможно да не бъде приета новата транспортна схема на Перник. Ако нея я има-
ше, по линиите на тролеите нямаше да се движат други фирми и финансовите резултати нямаше да са така плачев-
ни, е позицията на председателя на ОбС, който се оплака и че въпреки нормативната уредба, той напоследък е от
разговорите за спасяването на тролейбусния транспорт, водени от местната управа и областния управител.

от страница 1



Рекламно  приложение

Четвъртък, 26 март 2015 г., брой 57 /5664/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imoti.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, 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, ет. 4 - 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. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.
6. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. 16 900 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
4. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
8. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
9. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
11. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
6. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8. Мошино ет. 3, тер., част. гредоред - 14 500 лв.
9. Мошино, ет. 2, 67 кв.м, нов, тх. - 32 000 евро
10. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
11. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.
12. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем.- 29 000 лв.
13. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
14. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 500 лв.
15. 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. - 58 000 евро

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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



Имоти, реклами 7Съперник 26 март 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Боксониера, Пашов, нов блок, ет. 5, нап. обзаведена - 120 евро
2. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.
3. Голяма Гарсониера, Пашов, нов блок, луксозно обзавеждане - 300 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, ремонтиран - 230 лв.
5. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 300 лв.; 400 лв.
6. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 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, Тева, 67 кв.м, ет. 7, подобрения
- 22 900 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ

- 43 500 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 39 000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.М
о
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток,  ул. Рашо Димитров, ет. 1, ТЕЦ - 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. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, ПВЦ, преустр, тер. - 38 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
4. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер., до канала - 32 000 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 31 500 лв.
6. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 50 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
4. Изток, ет. 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.
9. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 евро

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

 ПРОДАВА: Двустаен
ул. Струма, панел, ТЕЦ,
ет. 4, 2 тер. - 42 000 лв.

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

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

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Тева, ет.

4, ТЕЦ, ПВЦ - 26 700лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

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

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

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

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

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

Вашият транспорт Самосвал до 3 тона
- 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  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, луксозни помещения
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

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

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

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

ЛИЧНИ

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

Ремонт на компютри и принтери
- 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

Агенцияу за запознаства
“Намерима” - запознаства с цел
приятелство, любов, брак.
Перник, площад Кракра 2 ОББ,
офис 507 - тел. 0898/562 213
40 годишен материално осигурен самос-

тоятелен търси своятата половинка - тел.
0877/107 878
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Дончев: Сделката на Цветан
Василев не е за ӟ1, а за 1 млрд.

Това не е сделка за 1 евро, а за 1 млрд. евро. Няма опасност за икономиката от
тази сделка. Тя трябва да бъде одобрена от нашите и европейски регулатори.

Това заяви вицепремиерът и министър по европейските въпроси и
икономическата полититика Томислав Дончев пред БНТ, след като вчера стана
ясно, че  LIC33 придобива дялове в БТК ("Виваком"), военните заводи "Дунарит"
и "Авионамс", НУРТС, пийпълметричната агенция "Гарб", втория цифров
мултиплекс "Фърст диджитал".

По думите на инвеститора Пиер Луврие, собственик на LIC33, продавачът е
получил 1 евро, а компанията се задължава да покрие дълговете на дружествата
за общо около 900 млн. евро.

Според Дончев българските и европейските институции ще се произнесат за
сделките на компанията LIC33. Правителството също следи много внимателно
развитието на случая.

"На пръв поглед говорим за сделка между частни лица и държавата няма работа
там, но инвеститорите ще придобият предприятия, които са свързани с
националната сигурност. Говорим и за милиардите за КТБ, които трябва да си
върнем и да не тежат на българските данъкоплатци. Правителството много
внимателно следи какво се случва. Не очаквайте да ви кажа по телевизията какво
и как ще се случи", коментира Дончев.

Правителството заяви, че очаква да разбере какъв е произходът на средствата
на инвеститора и ще поиска официална информация от компанията.

"На мен може да ми мирише на много работи, но трябва да бъда много
внимателен и да не споделям лично мнение. Има много интересни въпроси и много
интересни отговори около сделката", заяви Дончев.

По думите му редица институции ще се произнесат за тази сделка.
"Аз съм в деликатната ситуация да не ви кажа всичко, което знам и да внимавам

какво говоря. Даже мисля, че казах достатъчно", допълни вицепремиерът.
Дончев заяви, че до момента не е имало контакти между членове на

правителството и представители на фирмата-инвеститор и допълни, че в кабинета
знаят много за тези хора и то не от вчера.

Квесторите в КТБ обявиха вчера, че БТК няма дългове към КТБ и не е негов
актив. По думите им нито една сделка с активи на КТБ не е направена за периода
на особения надзор на банката. Другите придобити компании имат дългове към
КТБ.

Посетител на Съдебната
палата нападна охранител

Мъж, легитимирал
се като адвокат, е
нападнал и опитал да
души охранител в
Съдебната палата в
София.

Индицетът е станал
малко преди 9 часа
днес на единия от
входовете на
палатата, съобщиха от
Министерството на
правосъдието.

При влизането през
служебния вход откъм
ул. "Алабин" мъжът се
е легитимирал с
адвокатска карта,
поставил чантата си на
лентата за багаж и
минал през
металдетекторната
рамка, но апаратът
подал сигнал, че в
него има метални

предмети.
Дежурният служител на звеното за Съдебна охрана подал тарелка на

посетителя с покана да остави в нея всички метални предмети, които носи, както
и отново да мине през металдетекторната рамка. Това е процедура, която се
прилага по един и същи начин за всички външни лица, обясняват от
министерството.

Посетителят обаче е отказал да изпълни разпорежданията и след като си взел
чантата, влязъл навътре в сградата.

Служителят от "Съдебна охрана" тръгнал след него, приканвайки го да се върне,
но мъжът се обърнал, сграбчил го, започнал да го души и обижда.

На помощ са се притекли трима служители на Софийски градски съд, които
били били наблизо, а след подаден сигнал - и дежурни служители на Главна
дирекция "Охрана" (ГДО).

Тъй като мъжът продължавал да буйства и да сипе закани и обиди, той бил
отведен в дежурната стая на съдебната охрана, където му поставили белезници.

Подаден е сигнал до 4-то РУП-СДВР, откъдето са изпратени разследващи
полицаи и оперативни работници.

Тъй като посетителят заявил, че срещу него е упражнено насилие, е извикана
линейка и е откаран за медицински преглед и освидетелстване за състоянието,
в което се намира.

Главният директор на ГДО главен комисар Георги Жеков е разпоредил
незабавна проверка по случая.

Жертвите на полет 4U9525 от 15 националности
В разбилия се самолет на

"Джърмануингс" във френските
Алпи са пътували граждани на 15
държави. 72-ма от 150-те жертви са
германци, а 49 - испанци. Няма
българи.

Това бе съобщено на специална
пресконференция на германската
нискотарифна компания, която е
дъщерно дружество на
"Луфтханза", предаде АФП,
цитирана от БТА и "Фокус".

Сред жертвите са още трима
британци, много аржентинци, един
американец, както и граждани на
Австралия, Белгия, Колумбия,
Дания, Израел, Япония, Мароко,
Мексико, Холандия, Иран.

Окончателен списък ще бъде
оповестен, след като властите се свържат с близките и роднините на всички
жертви.

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

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

СЪОБЩЕНИЕ
  На основание чл.27 , ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме , че Община Перник обявявя

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на
оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление
на отпадъците в регион Перник за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци,
Радомир и Трън, включваща Клетка №1 на Депо за неопасни отпадъци, инстала-
ция за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране“

Обявлението е публикувано в РОП на 24.03.2015г.
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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.

Смирете недоволството и се концентрирайте над
важните си ангажименти. По някакъв начин днес ус-
пявате да излезете от сянката на една нежелана
зависимост. Приемайте нещата такива, каквито са,

и се нагаждайте на промените. Вероятни са обаждания и по-
кани от чужбина. Ще имате възможност да разширите връз-
ките си, дори и в една немислима в миналото посока. Ще от-
криете истинския смисъл на една своя връзка и познанство.

Ако нещата при вас не потръгват, опитайте да се
устроите на работа в чуждестранна фирма.
Заминаването в чужбина нека да е крайна мярка. Явете се
на конкурси, рекламирайте се. В спокойна обстановка и

насаме може да доловите нещо, за което в миналото не сте си
давали сметка. Денят ви поставя на кръстопът, кара ви да
проявите в максимална степен дарби и таланти.

Очертават се пътувания, директни срещи и разговори
на четири очи. Успявате да обясните дори и неща, които
сами не разбирате. Ако мислите за някого непременно му
се обадете. Ако получите неочаквано обаждане, обърнете

му нужното внимание дори и да се говорят маловажни неща. Зад
всичко прозира тревога, скрита мисъл и желание да се сподели
нещо, от съществена важност и за двете страни.

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

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

Имате няколко посоки на избор, едната от които ви
води извън страната. Очертава се и специализация в
чужбина. Може да ви помогне и досегашната ви
работа в чуждестранна фирма. Правото и закона ще
са на ваша страна до средата на август. Доверете се

на подсъзнателния си избор и направете крачката към дейност
и работа, която ще осмисли бъдещето и ще разшири кръгозора
на личните ви амбиции.

Ден за уединение и смирение. Не искайте много,
постарайте се да не биете на очи, за да не
привлечете нечия негативна реакция. Този ден се
свързва с прошката. Смирете недоволството, не
правете забележки и се опитайте да изтърпите

нечие мъмрене, което може би сте заслужили с резсеяността
си напоследък. Ден за първа среща и задълбочаване на стари
връзки.

Денят ще бъде успешен за тези, които се вслушват в
туптенето на сърцето и в мечтанията на ума. Може да
намерите подходящата работа или връзка, да подпишете
изгоден договор и да вземете живота си в свои ръце. Не се
ядосвайте на никого за нищо. Ако се държите спокойно,

ще разберете нещо, което споровете няма да разрешат. Възможно
е някакво озарение за пътя напред, за бъдещата работа или
пътуване.

Ден, в който интуицията ви е особено изострена и
чувствителна. Може да доловите връзки, аспекти и
нюанси, които в миналото не сте усещали. Ще
направите добра прогностика на работата и
възможностите си в бизнеса. Може да постигнете нещо,

което в миналото ви е било отказвано. Телепатичните контакти
се засилват. Ако мислите непрекъснато за някого, непременно му
се обадете и ще видите, че има важни новини.

Тежък и рисков ден за родените във втората декада.
Обхващат ви мисли за пътувания и рокади на
работното място. Трудно сдържате желанието да
напуснете полесражението, където търпите само
поражения. Не роптайте толкова срещу живота си,

потърсете друго решение на проблемите. Не тъпчете на едно
място в очакване някой друг да ви свърши работата.

Денят се свързва с Ноевия ковчег, с някакъв спасителен
вариант, който ще ни предложат или ще предложим на близ-
ките и семейството. Някой ще се опита да се спаси в чуж-
бина, но винаги е за предпочитане да си на своя кораб и да
плуваш в свои води. Вървите към период на трудности и за-
цикляне. Не планирайте за следващите дни важни инициати-

ви, не се поддавайте на провокации и не правете излишни коментари.

Следете знаците на съдбата. Вашият късмет излиза
на слънце извън сянката на тези, които често са се
ползвали от него. Вероятно е да получите покани и
предложения, които ще ви извадят от лични и
професионални кризи, ще ви помогнат да намерите
работа, да си вземете изпитите и да вдигнете нивото. В

спокойна обстановка може да разберете това, за което преди не сте
си давали сметка. Записвайте си хрумванията от днешния ден.

Доверете се на предчувствията и не
предприемайте рискови инициативи. Телепатичните
контакти се засилват, може да усетите какво се
случва с близък, който е далече. Обадете се на тези,
за които мислите, и ще видите, че и те мислят за
вас, имат някаква нужда или се страхуват да си

признаят за положението, в което са изпаднали.
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Îò „Àðäà” íàïèðàò çà Òîäîð Ñêðèìîâ
До 3-ма състезатели от чужбина ще могат да картотекират отборите за Купата

Страницата подготви Яне Анестиев

„Студена” разби „Вихър”
за половин час в края

Изключително убедителна победа като
гост регистрира отборът на „Студена”,
който гостува в „Елов дол” на местния
„Вихър” в мач от група „А” 2 на облас-
тното футболно първенство. Интересно-
то е,че първото полувреме и половината
от втората част са се изиграли при нуле-
во равенство. Чак в 67-та минута гостите
са открили резултата с гол на Ангел
Главашки, а в останалите 30 минути са
вкарали още четири пъти. Отното  Ангел
Главашки е отбелязал едно попадение в
79-та минута , а Тодор Георгиев в 75-та,
Емил Шестаков в 85-та и Алексей Степа-
нов в 88-та минута са допринесли за
крайното 5:0 в полза на гостите. С тази
победа отборът на „Студена” излезе на
трето място във временното класиране
с актив от 23 точки, домакините остават
девети с 14 пункта.

„Партизан” и „Китка”
си вкараха седем гола

Отборът на „Партизан” регистрира по-
беда  в мача си от  14-ия кръг на група
„А” 2 от пролетния дял на първенството
на група „А” 2. Срещата е започнала уда-
рно за домакините, които в 7-та минута
вече са водели с 2:0. В 6-та Людмил Ев-
гениев е открил резултата, минута по-
късно Божидар Иванов е удвоил, а пак
той в 23-та минута е направил преднина-
та на „Партизан” 3:0. Едва ли публиката
на домакините е подозирапа какво ще се
случи през второто полувреме. В 57-та
минута Владимир Иванов е направил ре-
зултата 3:1 ,  а с две попадения,съответ-
но в 67-та и 76-та минута Марио Томов е
изравнил – 3:3. Чак в последната от ре-
довните 90 минути Божидар Иванов от
домакините е оформил свой хеттрик,с
който е донесъл и трите точки за съот-
борниците си. С победата си „Партизан”
се укрепи на второто място в групата с
26 точки , „Китка” е на шеста позиция
със 17.

И олимпийски шампион
изгоря заради допинг

Олимпийският шампион по плуване
Парк Тае Хван се извини на феновете си,
след като Международната федерация
по плуване спря правата му за 18 месеца
заради положителна допинг проба. 25-
годишният кореец даде позитивната
проба за тестостерон по време на Азиат-
ските игри в Инчеон през септември. Не-
говото наказание започва да тече със
задна дата – 3 септември 2014 г., и ще
завърши на 2 март 2016 г. Наказанието
поставя под сериозен въпрос участието
на Парк Тае Хван на олимпийските игри
в Рио де Жанейро през 2016 г. заради
правилата на Корейския олимпийски ко-
митет. Плувецът има право да обжалва
наложената санкция пред Спортния ар-
битражен съд в Лозана до 21 дни. Парк
Тае Хван стана национална знаменитост
в Южна Корея, след като на олимпий-
ските игри в Пекин през 2008 г. спечели
златен   медал   на 400 метра свободен
стил. Според местните медии той е дал
положителната проба заради поставена
в болница в Сеул инжекция.

 

 

Волейболистите на „Чорни”
 финишираха втори в „А” НВГ

С три последователни победи в послед-
ните кръга кръга волейболистите на „Чор-
ни”(Брезник) стигнаха до второто място в
Югозападната група на „А” НВГ. Така
брезничани се сдобиха с право да играят
в плейофната фаза на първенството, в
който по сложна система ще се излъчат
новите попълнения за Висшата лига. Ето и
крайното класиране след приключване на
мачовете от редовния сезон.

1.Академик         10 п.       0 з.
2.Чорни 6 п.         4 з.
3.Ботев  6 п.         4 з
4.Хектор               4 п.        6 з
5.Люлин               3 п.         7 з
6.Ерма   1 п.         9 з.

Яки съперници на Иво  Ангелов
идват на „Никола Петров”

Като особено силен се
очертава турнирът „Ни-
кола Петров” ,който ще
се проведе в столичната
зала „Христо Ботев”
между 24-ти и 26-ти ап-
рил. Суперзвездата на
Иран Хамид Сориан ще е
съперник на Иво  Анге-
лов и Александър Коста-
динов в категория до 59
кг в класическия стил.
Сориан е шесткратен
световен шампион и олимпийски шампион от Лондон. Още един
олимпийски шампион от Иран, Омид Норози в по-горната категория
до 66 кг, ще пристигне в София. До момента участие в турнира са
заявили борци от 15 държави – Азербайджан, Алжир, Германия,
Египет, Йемен, Израел, Иран, Италия, Норвегия,Румъния, Словакия,
Тунис,Унгария и  Швейцария.

Учениците от СУ „Олимпиец”
с две представителни изяви
Две представителни изяви по проект УСПЕХ имаха учениците от

СУ „Олимпиец”. Клубът  с ръководител Камелия Михалкова „Спор-
тът като средство за борба с агресията” посвети изявата си на тема
„Представянето на пернишкия спорт през 80-те години.” Учениците
от ИИД  клуб „Моят свят чрез спорт” с ръководител Венера Стояно-
ва четоха есета на тема „Аз и светът около мен”. В края на изявите
всички участници получиха грамоти за участието си в проекта. То-
ва са заключителните представителни изяви на двата клуба за го-
дината.

чите, които се подви-
зават навън.Днес  или
най-късно утре
трябва да стане ясно
къде ще се проведе
турнирът, който
трябва да е от 22 до
26 април. Със сигур-
ност няма да бъде в -
София.За Купата ще
се борят 8 отбора, а
някои от тях вече са

Някои от най-доб-
рите ни волейболис-
ти ще участват в
турнира за Купата
на България. От фе-
дерацията разрешиха
на всеки от участни-
ците във финалната
фаза да картотекира
до трима играчи, кои-
то са били в чужби-
на.От „Арда” имат
огромно желание да
вземат в редиците
си пернишкия нацио-
нал  Тодор Скримов,
който в момента се
състезава за „Топ Во-
лей” Латина. От бъл-
гарския клуб са напра-
вили запитване към
отбора от Апенини-

провели разговори с
играчи. Очаква се ти-
мът на Монтана
(Монтана), за който
вече играе Георги Бра-
тоев, да бъде подси-
лен и от брат му Ва-
лентин. Има вариант
там да се озове и цен-
търът Николай Нико-
лов, който стана ви-
цешампион на Иран.

те дали ще могат да
разчитат на Тошко за
финалите. Вероятнос-
тта обаче не е много
голяма, тъй като
„Топ волей” със сигур-
ност ще участва в
плейофната фаза на
първенството.Тимът
е на шесто място във
временното класиране
на цели 16 точки от
деветия в подрежда-
нето и е с гарантира-
но място в преките
елиминации. Редов-
ният сезон в Италия
завършва на пети ап-
рил и участието на
Скримов зависи от
факта до къде ще
стигнат той и съот-

борниците му в след-
ващата фаза. В „Ар-
да” подготвят ис-
тинска звездна селек-
ция и се надяват в
отбора да се появи и
друг национал – Мир-
ко Градинаров. Шам-
пионът Марек Юн-
ион-Ивкони (Дупница)
сигурно също ще си
върне някои от игра-
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Запазва се тенденцията да се раждат все по малко бебета в цялата страна

Наглец с рекордните
3,35 промила зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Пернича-

нин е за-
държан за
шофиране
на автомо-
бил с рекор-
дните 3, 55
промила.

До ареста
се стигнало след като около обяд на теле-
фон 112 бил получен сигнал, че на ул. „Ре-
публика” в областния център е възникнал
лек пътен инцидент между два автомобила.
Пристигналите на място полицаи изпробва-
ли водачите за алкохол с техническо
средство. Оказало се, че 45-годишният П.Е.
е седнал зад волана на колата си „Опел Ка-
либра” с цели 3,55 промила. Започнато е
бързо производство и работата продължа-
ва.

„Орачите” на градинката в „Тева” ще
я възстановяват за своя сметка

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки криминалисти установиха виновниците за разораните

тревни площи в пернишкия квартал „Тева”.
Грозният инцидент датира от 13-ти март, когато в Първо районно

управление „Полиция” е бил подаден сигнал от граждани, че неиз-
вестни лица, използвайки джип, са разорали тревните площи и пов-
редили новозасадени дръвчета в „Тева”. Разследващи и кримина-
листи направили оглед и започнали разследване. Още в същия ден
е заподозрян един от предполагаемите извършители, който се ук-
рил и бил обявен за издирване. В резултат на проведените издирва-
телни и процесуално-следствени действия са установени трима
местни жители, автори на хулиганските действия. Криминално проя-
вените П.С. на 29 години, известен като Пламиката и 19-годишният
К.К. -Бриньона, в съучастие с 22-годишния Р. И. се качили на джип
„Мицубиши Паджеро” и повредили и унищожили новопостроената
площадка. Пламиката и Бриньона са познати с множество кражби,
причиняване на средна телесна повреда и наркотични вещества.
Пламиката е изтърпявал и ефективна присъда. Съставени са им пре-
дупредителни протоколи по чл. 65 от Закона за МВР, на 22-годиш-
ния Р.И. ще бъде съставен акт за административно нарушение по
Закона за движение по пътищата. Тримата ще отстранят щетите за
собствена сметка.

ВРЕМЕ Е ПЕРНИК ДА СЕ
ОБЯВИ ЗА ГРАД НА ЧУДЕ-
САТА. ТУК ДУМИТЕ ИМАТ
магическата сила да се прев-
ръщат в дела далеч преди да

станали такива. Пример – пустите тролеи,
дето никакви ги няма, а с тях се прави ко-
лосална реклама, като че ли градът ни не
се намира в България, и то в западналата
и част, а някъде в Дубай, Кувейт или поне
Суадитска Арабия. Не стига, че тролеите
са гола вода, а на хоризонта се мерже-
леят седемнайсет чистак нови возила, то-
ку-що изкарани от завода производител,
които пътуват към Перник с бясна скорост
и вече са на светофарите при Драгичево.
А контактната мрежа подменена за чудо и
приказ. Депото цъфти от усмивки, кондук-
торките се прегръщат с ватманите, а всич-
ки заедно черпят с бонбони пътниците. 18
милиона лева са усвоени до стотинка по
европрограмите, а Перник е станал свето-
вен център на модерния тролейбусен
транспорт. Остава само Общинският съвет
да вземе решение, с което да отреди пет-
но за построяването на музей на старите
„тиранти”, които ще предизвикват сълзи
на умиление у идните поколения. Толкова
станахме тролейбусни, че още малко и ще
спрем колите си от движение, за да не
харчим излишни пари, а да се порадваме
докато сме живи на божествения ком-
форт, който ще ни предложат новите еле-
ктрични електровозила. Всяка приказка
обаче има край, колкото и наивници да се
намират да я слушат. Въпреки че приказ-
ката е с отворен финал, дълъг като контак-
тна мрежа пред бракуване...

РЕВНОСТ КАТО В ИНДИЙСКИ
ФИЛМ ПРОЯВИЛ МЕСТЕН БАБАИТ,
СЪСИПВАЙКИ нищо неподозиращата и
още по-малко виновната таксиметрова ко-
ла. Обвзет от безумен гняв за отмъщение,
гонил от Драгичево до Перник предпола-
гаемия прелюбодеец и жена си, изпотро-
шил предното стъкло на нещастния „бак-
шиш” и накрая заедно потънали в тъмни-
ната. Историята мълчи дали е последвало
извинение след станалата грешка, но така
е – ревността не прощава никому. Даже
на такситата.

миналата година, у
нас са се родили с
1000 бебета по-мал-
ко. По-добри демог-
рафски показатели
има в девет области,
сред които Благоев-
град, Шумен, Добрич,
Стара Загора, Ямбол
и Търговище. Специа-
листи твърдят, че
раждаемостта в Бъл-
гария се e сринала до
нива отпреди 80 го-
дини. През 2014 г. в
България са се роди-
ли около 67 хиляди
бебета – почти тол-
кова, колкото пре-
з 30-те години на ми-
налия век. 

Истинският бейби-
бум в страната е бил
през 1950 г. – над 180
000 деца. Никога пре-

Зоя ИВАНОВА
Три пъти по-малко

бебета се раждат в
Перник в сравнение с
броя им преди години-
това каза в национа-
лен ефир шефът на
отделението по аку-
шеро-гинекология в
пернишката многоп-
рофилна болница „Ра-
хила Ангелова” д-р
Ивайло Лазов. За пос-
ледните години раж-
даемостта в перниш-
ката болница е намал-
яла три пъти – от
1800 до почти 600.
Все повече перничанки
остават с едно дете,
семействата с две де-
ца все по често се
приемат като изклю-
чения, за три е  вече
геройство. Семей-
ствата правят смет-
ка за сумите, които са
им необходими за от-
глеждането на децата
и много рядко се реша-
ват да раждат повече
деца.

Перничанин потроши такси,
мислел, че жена му бяга с него

Любомира ПЕЛОВА

Полицаи от Второ районно управление на
МВР в Перник изясняват сигнал за изпочу-
пен автомобил.

Лек автомобил „Опел Вектра”, шофиран
от 39-годишния перничанин В.Г., движейки
се от село Драгичево към пернишкия квар-
тал „Изток” застигнал такси марка „Фиат
Кубо”, пълно с пътници. Шофьорът на опела
го принудил  да спре и с метална щанга из-
почупил предното му стъкло. По първона-
чални данни разяреният мъж мислел, че
съпругата му е в таксито и се опитва да из-
бяга, но това се оказало невярно. Автомо-
билите продължили да се гонят в квартал
„Изток”, като впоследствие вектрата се от-
теглила в неизвестна посока. Самоличнос-
тта на беснелият мъж е установена и срещу
него е започнато досъдебно производство.

Работата по случая продължава.

„Преди години една
жена която раждаше
на 28-29 години се каз-
ваше че е „възрастна
първескиня”, докато
сега първите ражда-
ния на интелигентни-
те жени стават след
29,30 дори 32 години”
– каза д-р Лазов. Пер-
ник е сред страната с
най-малко бебета от
началото на година-
та, съвсем очаквано
най-много са бебета-
та в София.  Тенден-
цията да се раждат
все по малко се запаз-
ва в последните годи-
ни. От три години но-
вородените у нас на-
маляват драстично.
Това показват и дан-
ните на информацион-
ната система за раж-
данията към Минис-
терството на здра-
веопазването. През
2012 година у нас са
проплакали 64 000 бе-
бета - с около 7000 по-
малко от предходната

година и със 17 000
по-малко от годината
на бейбибума - 2009
г. За първото триме-
сечие, в сравнение
със същия период на

ди или след това не
са се ражда ли толко-
ва.Оттогава започва
плавно намаляване,
за да стигнем до
1997 г., когато са се
роди ли най-малко де-
ца – 64 000. Друг
проблем е недоносе-
ността. Всеки 9 от
100 деца у нас са недо-
носени. За сравнение в
Европа средното чис-
ло е 4 на 100 родени
деца. 

1 милион и 600 хил-
яди са жените в дете-
родна възраст у нас –
с 360 000 по-малко за
15 години. Близо 2%
от бебетата са роде-
ни от майки над 40 го-
дини, малко повече са
родените от момиче-
та, ненавършили 16.


