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Д-р Валери Димитров беше избран от общото събрание
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Една Моника
не стига

Не ни стигаше Моника Ста-
нишева, та сега още една, с румънски произ-
ход разбърка политическия пасианс на Бъл-
гария. След като нашите държавници се
омотаха като пиле в калчища за съдебната
реформа, опряха до челния опит на брат-
ския румънски народ. Започнаха да го пре-
възнасят, ама някак си с половин уста, що-
то ако го приложим едно към едно тук, по-
ловината Министерски съвет, Народно
събрание и още много местни велможи и
кметове ще попълнят затворническите ки-
лии за повече от мандат. Така на румънци-
те хем им искаме модела, хем не ни стиска
да го внедрим в България.

И дойде тяхната Моника, архитекта на
съдебната им реформа, страшилището на
корумпираните политици, изедница на кре-
дитни милионери и преяли с власт народни
избранници. Всичко живо позина да я слуша,
да ръкопляска, да я боготвори, да се отъ-
рка от нея... Развеждат я из София като па-
наирджийска мечка, спретват й дълбокос-
мислени седенки с мастити юристи, скап-
ват я от интервюта и автографи, въобще
– Богодорица слезе на земята. Тази Моника
обаче може да се окаже и по-отровна от
оная. Да не стане така, че да правим нови
затвори още преди да си е тръгнала. Ако
политиците ни сами повярват на хвалбите
си, че реформата е приключена, а заедно с
нея и тяхната лична свобода...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Зоя ИВАНОВА
Хирургът д-р Вале-

ри Димитров беше
избран вчера  от об-
щото събрание за ди-
ректор на пернишка-
та многопрофилна
болница „Рахила Анге-
лова”. Той ще влезе в
длъжност в момента
в който бъде вписан
като такъв в аге-
нцията. Така слухове-
те, че бившият на-
чалник на спешното
отделение в МБАЛ
„Рахила Ангелова” ще
бъде назначен за ди-
ректор на многопро-
филната болница ве-
че са факт. Така въп-
росът „КОЙ” ще пое-
ме ръководството

на задлъжнялата в
борчове болница вече
не стои. Както е извес-
тно, след освобожда-
ването на д-р Евлогиев
от шефския пост след
последните парламен-
тарни избори, за ди-
ректор на МБАЛ „Рахи-
ла Ангелова” беше под-
готвен д-р Анатоли
Митов, който беше
прокурист до минало-
то общо събрание. В
последния момент оба-
че хирургът се отказа
от възможността да
оглави болницата.
Пернишката болница
съвсем не е в цветущо
състояние. Още преди
време бившият дирек-
тор д-р Иван Евлогиев

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
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- Самолетни билети

- Екскурзии почивки
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- Резервации
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Любомира ПЕЛОВА
С тези грозни ку-

пища боклуци от
всякакъв характер
около контейнерите
за смет посрещна
светлия празник на
Светите братя Ки-
рил и Методий пер-
нишкият квартал
„Твърди ливади”.
Според графика на
общинската адми-
нистрация отпадъ-
ците от съдовете в
района трябва да
бъдат извозвани
три пъти седмично
– в понеделник,
сряда и петък. Кар-
тината, хваната от

обектива на фотоа-
парата обаче говори
нещо друго и то не се
нуждае от коментар.
Образувалото се сме-
тище зад блок 14 на
улица „Св.св. Кирил и
Методий” не е от ден
– два. Там край счупе-
ния бобър има какво
ли не – от изсъхнали-
те вече клони на храс-
ти и дървета, стру-
пани зад 14-етажната
кооперация при про-
летната резитба, до
стара тоалетна чи-
ния. Петдесетина
метра по-нагоре, пред
блок 16 на същата
улица, освен прелива-

Грозни сметища в центъра на Перник
щите торбички с би-
тови отпадъци, кои-
то улично куче рови,
за да търси храна,
бяха разхвърляни и
ненужните стари до-
машни вещи, от кои-
то жител на кварта-
ла е решил да се отъ-
рве – стар дюшек,
стари черги и дрехи и
какво ли още не…
Грозно, мръсно,
смрадливо в почти
идеалния център на
областния град. И ви-
ната е колкото на
сметосъбиращата
фирма, толкова и на
самите данъкоплат-
ци. Защото контей-

нерите и бобрите са
за битови отпадъци,
а не за боклуците, с
които безотговорно,
почиствайки домове-
те си, замърсяване
града, улиците, тро-
тоарите, по които
играят децата ни.А,
както непрекъснато
напомнят от кметс-
твото, плащаният
от нас данък „смет”,
не включвал остатъ-

ците от ремонти в
жилищата ни, стари-
те вещи, от които
бързаме да се осво-
бодим по най-нели-
цеприятния начин,
дори сгурията от
печките за твърдо
гориво. Та вината е
двустранна. Но е
неприемливо, най-ме-
ко казано, да живеем
в подобна безобраз-
на обстановка.

Променлива
облачност

обяви, че тя работи в
дефицит от август
2013 година. Натру-
паният недостиг е
от липсата на скъпи,
високоспециализира-
ни медицински дейнос-
ти, които не се прак-
тикуат поради липса
на специалисти. За
последните месеци
няма официална ин-
формация какви точ-
но са задълженията
на здравното заведе-
ния – различни инфор-
мации разтягат дъл-
га от 1 300 000 лева
нагоре. Д-р Валери Ди-
митров е хирург, с
над 35 години трудов
стаж, голяма част от
който е минал в пер-

нишката многопро-
филна болница. Рабо-
тил е известно време
и като началник на  в-
торо хирургично от-
деление в болницата,
като началник на
спешно приемно отде-

ление, а в последните
три месеца беше
зам.директор на
МБАЛ „Рахила Ангело-
ва”. Има втора срециал-
ност магистър здравен
мениджмънт. Семеен е ,
с две дъщери.
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Изявени дейци на културата получиха грамоти
Любомира ПЕЛОВА

И радомирци отбел-
язаха празника на Све-
тите братя Кирил и
Методий. В празнич-
ното дефиле се вклю-
чиха възпитаниците
на училищата и дет-
ските градини в об-
щината. Първи се
представиха най-мал-
ките граждани на . Ра-
домир - възпитатели
и възпитаници от
ЦДГ “Слънце”, ЦДГ
“Осми март” и ОДЗ
“Радомирче”. След
тях дефилираха уче-
ниците на НУ  ”Архи-
мандрит Зиновий”,
ОУ “Христо Смирнен-
ски”, СОУ “Христо Бо-
тев” с. Дрен, малчуга-
ните от Центъра за
настаняване от се-
меен тип в с. Дрен, ОУ
“Христо Ботев” с. Гъ-
лъбник и ОУ “Иван Ва-
зов” с. Извор. Послед-
ни в празничното
шествие бяха възпи-
таниците на СОУ
“Св. Св. Кирил и Ме-
тодий”, ПГТ “Юрий

Изложба живопис в 
памет на Росица Янакиева 

Зоя ИВАНОВА

Гагарин” и ТПГ “Н. Й.
Вапцаров”. 

Кметът на община
Радомир Пламен Але-
ксиев поздрави всич-
ки за празника. “Най-
прекрасната гледка е
площад пълен с деца.
Пожелавам ви много
успехи, много празни-
ци и традицията да
бъде жива! Честит
празник на буквите.”
добави още Алексиев.

Най-изявените дей-
ци на в областта на
образованието и кул-
турата бяха награде-
ни с почетни грамо-
ти. Председателят
на Общински съвет -
Радомир Красимир Бо-
рисов покани на сцена-
та отличените с по-
четни грамоти, кои-
то връчи кмета Але-
ксиев. Сред наградени-
те има учители, уче-
ници, общественици.
Призът „ Учител на
годината”  отиде при
Мариус Стаменов -
старши учител по
изобразително изкус-

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи произ-

водства за шофиране
след употреба на ал-
кохол са започнати
от служители на пер-
нишкото Първо ра-
йонно управление на
МВР.

В празничния ден на
сляванската писме-
ност и култура – 24-
ти май, около 22,55
часа в пернишкия
квартал „Бела вода” е

бил спрян за проверка
лек автомобил „Ау-
ди”. Возилото е уп-
равлявал 46-годиш-
ният жител на облас-
тния град Г.С. При из-
пробването му с тех-
ническо средство за
алкохол са отчетени
цели 3,04 промила.
Мъжът отказал кръв-
на проба за химичен
анализ и е задържан в
ареста за 24 часа.

Около пет часа по-

Перничанин юрка автомобил
с цели 3,04 промила алкохол

тво в НУ “Арх. Зино-
вий”, ученици на годи-
ната станаха шесток-
ласникът от ОУ “Х-
ристо Смирненски”
Николай Стефанов и
третокласникът в НУ
“Арх. Зиновий” Божи-
дар Любенов. Секре-
тарят на НЧ “Напре-
дък 1895” Нели Пет-
кова бе удостоена с
призът „Деец на кул-
турата”. Дванадесе-
токласниците Калоян
Кирилов от ПТГ “Ю.
Гагарин”, Бетина Ан-

късно, на надлез „И-
ван Вазов” е проверен
„Форд фиеста”. Зад
волана е бил 28-годиш-
ният радомирец Д.П.
Проверката с дрегер
показала положителен
резултат – 1,98 про-
мила. Взета му е кръв-
на проба за химичен
анализ, но почерпе-
ният шофьор също е
бил оставен за 24 ча-
са в ареста с полицей-
ска заповед.

тонова от СОУ “Св.
Св. Кирил и Методий”
и Георги Георгиев от
ТПГ “Н. Й. Вапцаров
получиха грамоти за
отличен успех и па-
рични награди. Награ-
да получи и Деян Ма-
джарски, който е пър-
венец по философия
на международна оли-
мпиада . След награж-
даването учениците
от радомирските учи-
лища представиха
пред съгражданите си
празничен концерт,

изпълнен с много пес-
ни, танци, стихотво-
рения и усмивки. Сред
гостите на празника
бяха кметът на общи-
на Радомир  Пламен
Алексиев, зам.-кмето-
вете Любка Димитро-
ва и Димитър Димит-
ров, председателят
на Общински съвет
Радомир Красимир Бо-
рисов, общински съ-
ветници, директори
на училища, учители,
ученици, обществени-
ци и много граждани.

Над 70 на сто от площите с пшеница са подхранени
Силвия ГРИГОРОВА

Над 80 на сто от засетите площи с пшеница в областта са вече подхранени. Това
информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. Най-добра организация
са създали земеделските производители от Брезник, които от засетите 29 662 дка с
жито вече са наторили 29500 дка. Наред с това те са успели да третират с
хербициди на 100% площите с пшеница.

С бързи темпове подхранват площите с пшеница и стопаните от Радомир. До сега
те са успели от засетите 69 050 дка да наторят 52 360 дка, което е над 80% от
площите. За сметка на това обаче, те все още не са започнали третиране с
хербициди, което създава реална опасност от намаляване на очакваните добиви.

Напредват с подхранването на пшеницата и стопаните от Перник. От засетите
общо 20 200 дка, те са успели вече да наторят 17 570 дка, което е над 85% от
площите. С по-бавни темпове при тях върви третирането с хербициди, поради което
до сега са обработени едва 3 980 дка с пшеница.

Стопаните от Трън се стараят да ускорят подхранването на площите с пшеница.
До сега те са успели от засетите 5 706 дка да наторят 4 630 дка. При тях третирането
с хербициди върви по-бавно, поради това до сега са обработени 1 600 дка.

В Ковачевци до момента са успели да подхранят от засетите 5 700 дка около
3000 дка. И при тях третирането с хербициди върви по-бавно като до момента са
обработени 1000 дка.

На приключване с подхранването на пшеницата са стопаните от Земен. От
засетите 3030 дка те вече са успели да наторят 2 500 дка, което е над 90% от
площите. С по-бавни темпове върви третирането с хербициди. До сега са обработени
960 дка.

В общи линии, подхранването на пшеницата. До момента са наторени около 70%
от засетите площи. В същото време се наблюдава изоставане при третирането с
хербициди. До сега са обработени 37 202 дка, което представлява около 23% от
площите.

Над 3 800 декара с картофи
са засадени вече в областта

Засаждането на картофите в областта е към
своя край. Към 22 май, по данни на Областна ди-
рекция „Земеделие” в Перник, в региона са заса-
дени 3 802 дка с този зеленчук, което в сравнение
с миналата седмица е с над 700 дка повече.  Първи
приключиха със засаждането на картофите земе-
делските производители от Ковачевци, които тази
година засадиха 150 дка. След тях с този ангажи-
мент се справиха и стопаните от: Брезник, които
засадиха 380 дка, Земен- 400 дка и Перник- 200
дка. Стопаните от Радомир са създали необходима-
та организация,1 така че до края на тази седмица
да приключат с картофите. В Трън земеделските
производители към момента са успели да засадят
1362 дка с този зеленчук. Традиционно в Трънския
край се садят повече площи с картофи, затова
твърде възможно е стопаните там да увеличат пло-
щите с картофи.

За сега единствени стопаните от Радомир са ус-
пели да подхранят всички засадени площи с кар-
тофи. В Земен също напредват с торенето на карто-
фите и вече са подхранили над половината от за-
садените площи.

Ограничени ВЕИ мощности
На 25.05.2015 г., за периода от 10:00 ч. до

17:00 ч. беше ограничено производството на
електрическа енергия от възобновяеми из-
точници на територията, обслужвана от ЧЕЗ.

Териториалните диспечерски управления
на „Електроенергиен системен оператор“
разпоредиха на “ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария” да бъдат ограничени на 50% макси-
малните работни мощности на всички произ-
водители на електрическа енергия от възоб-
новяеми източници, присъединени към еле-
ктроразпределителната мрежа.

“ЧЕЗ Разпределение България” напомня,
че разпорежданията на оперативния персо-
нал на Териториалните диспечерски управ-
ления на „Електроенергиен системен опера-
тор“ са задължителни за изпълнение от опе-
ративния персонал на ЧЕЗ и за оперативния
персонал на производителите на електри-
ческа енергия, присъединени към съответ-
ната електроразпределителна мрежа.

Силвия ГРИГОРОВА

IN MEMORIAM

На 93 години по-
чина акад.Никола
Попов ,видният
български иконо-
мист

Никола Попов е
роден на 8 януари
1922 г. в  с. Фили-
повци, Пернишко.
Още като ученик е
приет в РМС, като
организатор на не-
легални групи е
осъден на 15 годи-

ни затвор по ЗЗД, присъдата изтърпява в
Софийския централен затвор, Скопския и
Горноджумайския затвор. Успява да из-
бяга, става партизанин в Горноджумайския
отряд „Никола Калъпчиев”. Завършва ико-
номика на агрономството в СУ, преподава
в университета, първата си дисертация за-
щитава в Москва. Избран е за доцент през
1955, за професор 1989 г.

Почетен гражданин на Перник.
Никола Попов е автор на много научни

трудове, сред които „Китайското икономи-
ческо чудо”, ”Световното стопанство се
прекроява”и др. Награден е с орден „Стара
планина”- за приноса му развитието и съх-
раняването на българската наука и висше
образование, за активната му научна, пре-
подавателска  и обществена дейност. До
сетния си дъх акад. Попов остана верен на
социалистическата идея и на кредото си за
почтеност.

ОблС на БСП-Перник изказва своите
съболезнования към близките и родните.

Изложба живопис в памет на Росица Янакиева ще бъ-
де открита в Народното събрание. Експозицията ще но-
си името „Беломорска Тракия” и ще отвори врати на 27
май. В нея ще бъдат подредени творби на Димитър Де-
лийски и сина му Валентин Лазаров – Делийски, съоб-
щават от централата на АБВ в Перник. Идеята за експо-
зицията се заражда в началото на тази година в разго-
вор на  Валентин Лазаров  с Росица Янакиева. Той спо-
деля пред нея, че иска да направи съвместна изложба с
негови картини и платна на покойния му баща Димитър
Делийски /1933-2012/. По думите на Лазаров идеята е
приета от г-жа Янакиева, даже тя самата предлага твор-
бите да бъдат показани в Народното събрание.

Няколко месеца по-късно след кончината на Росица
Янакиева изложбата ще бъде открита в НС.

„С тази експозиция ще изпълня един морален дълг и
една моя мечта. Освен това ще почетем и българските
бойци, оставили костите си във войните за Беломорска
Тракия”, сподели  Лазаров.

Пак цигари без бандерол
Любомира ПЕЛОВА

Пернишки и радомирски полицаи са иззели контра-
бандни цигари.

Служителите на реда проверили имот в град Радомир,
собственост на 61-годишния И.Й. След извършеното
претърсване били намерени и иззети 920 къса цигари от
различни марки папироси без акцизен бандерол.

Образувано е досъдебно производство и работата
продължава.
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Äåñèñëàâà Áàðáóêîâà ïîäðåäè óíèêàëíè òâîðáè
Издателите на вестник „Съперник” бяха сред гости на събитието

Виктория СТАНКОВА
Издателите на вес-

тник „Съперник” Ани
и Иван Петрови бяха
сред официалните
гости на откриване-
то на експозицията

Инициатива “Опознай родината”
подемат младежите от ГЕРБ

Зоя ИВАНОВА
Инициатива “Опознай родината” подемат

младежите от структурата на ГЕРБ в Пер-
ник, съобщават от пресцентъра на партията
в града. Инициативата е свързана с пред-
ставяне на емблематични за Област Пер-
ник местности, паметници на културата или
изявени личности, които ще бъдат визуали-
зирани под формата на електронна книга. 

Младежите от ГЕРБ-Перник дават въз-
можност на всеки желаещ да се включи в
инициативата,  като изпрати снимка с крат-
ко описание на забележителността, нейно-
то местоположение, както и данни за пода-
теля. 

Желаещите трябва да изпратят снимките
си в срок до 07.06.2015г. на e-mai:
mgerb.pernik@abv.bg  или като съобщение
на фейсбук страницата на МГЕРБ Перник. 

Така подадените снимки ще бъдат под-
брани, групирани и представени под фор-
мата на електронна книга в края на която
ще бъдат публикувани и имената на лица-
та, които са взели участие в нейното създа-
ване. 

Така изготвената книга ще бъде публику-
вана на фен страницата на МГЕРБ Перник . 

Ако електронното издание придобие по-
пулярност , младежите от ПП „ГЕРБ”- Пер-
ник  ще  помислят  и за отпечатването му
на хартия.

на младата и чаровна
авторка Десислава
Барбукова. Тя показа
произведенията си
пред ценители на изо-
бразителното изкус-
тво в централното

фоайе на столичния
хотел „Маринела“.

На церемонията
присъства и красива-
та Антония Петрова
- носител на титлата
Мис България 2009 и
Мисис Русия 2012 г

18-годишната  Де-
сислава Барбукова ,
която всички нари-
чат Дейзи, завършва
престижно междуна-
родно училище към
ООН в австрийската
столица.

Това не е първата
изложба за абиту-
риентката . Преди Ко-
леда тя показва плат-
ната си в сградата на
Европейската банка за
развитие в Люксем-
бург. По-късно през
март тази година ре-
ди експозиция и в
международното учи-
лище към Мисията на
ООН Виена. 

По думите на Деси
Барбукова тя дълго
крила от семейство-
то си, че се е захвана-
ла с четката.

Майка й Весела Бар-
букова разбрала съв-
сем случайно за увле-
чението на детето
си. Тя отишла в учили-
щето да прибере мо-
мичето и докато я ча-
кала да излезе от час,
разгледала табло с
красиви рисунки. Спо-
делила с Деси, че мно-
го ги е харесала и ос-
танала изненадана ,
след като научила, че
всички са дело на дъ-
щеря й.

Откриването на ек-
спозицията в София

бе уважена още от об-
ластния управител на
Перник Ирена Соколо-
ва и куп звезди. Сред
тях бяха журналисти-

Преподаватели от НБУ
подредиха изложба 

Виктория СТАНКОВА
Преподаватели от департамент из-

ящни изкуства в НБУ подредиха
сборна изложба в Перник. Експози-
цията украси галерия “Артсалон”.
Графика, живопис и пластики рад-
ват окото на ценителите на изобра-
зителното изкуство в града. Със
свои творби се представят Вален-
тин Савчев, Станимир Божилов, Ка-
лина Христова, Ива Владимирова,
Михаил Чомаков, Екатерина Русино-
ва, Николай Майсторов, Анна Янева
и Ралица Мирчева. Платната показ-
ват пъстри пейзажи, задълбочени
портрети, изящни женски тела. Веч-
ният мечтател Дон Кихот допълва
галерията от образи. Въздействащи
са пластиките на Валентин Савчев.

Това е четвърта поред изложба на
автори от НБУ в Перник. Универси-
тетът и галерията в града работят по
съвместна програма за обмен на съ-
бития. Преподаватели и студенти от
висшето училище се представят със
свои творби в изложбените зали на
Галерия Перник. Пернишки худож-
ници пък подредиха своя сборна
експозиция в Центъра за изкуства в
НБУ в София в чест на  85 годишни-
ната от обявяването на Перник за
град.

МЗХ удължава срока за
подаване на заявления
за директни плащания

Силвия ГРИГОРОВА
Министерството на земеделието и храни-

те ще удължи срока за подаване на зая-
вления за директни плащания за Кампания
2015. Удължаването засяга всички схеми
за директни плащания и преходна нацио-
нална помощ, както и мерките по Програ-
мите за развитие на селските райони
(ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020), за
които се кандидатства с единното заявле-
ние за подпомагане подавано по реда На-
редба № 5 от 27 февруари 2009 г. Крайният
срок за подаване на заявления за дирек-
тни плащания без санкция се удължава
до 29 май 2015 г като извършването на ре-
дакции в подадени вече заявления, в това
число добавяне на схеми, мерки, парцели
или животни ще може да се извършва  до
15 юни 2015 г. В срок до 23 юни 2015 г зе-
меделските стопани могат да подават зая-
вления с 1% санкция за всеки просрочен
ден след 29 май 2015 г. В резултат от пром-
яната на сроковете за Кампания 2015,  се
променят и периодите на задържане на жи-
вотните по схемите за обвързана подкрепа
за животни (80 дни – от 24 юни до 11 сеп-
тември 2015 г.), а по схемата за преходна
национална помощ за овце и кози (100 дни
– от 24 юни до 1 октомври 2015 г.). Канди-
датите по схемата за преходна национална
помощ за говеда (необвързана с произ-
водството) следва да отглеждат 70% от ре-
ферентните животни в стопанството си към
последния ден за подаване на заявления  -
– 23 юни 2015г.

АБВ: Децата и възрастните да 
получават безплатни лекарства 

Зоя ИВАНОВА 
Публично изразените от здравния министър Петър Москов съмнения, че АБВ

не е направило „на сериозно“ предложението за осигуряване на безплатни ле-
карства за децата до седем годишна възраст и пенсионерите с хронични забол-
явания, са неприемливи. Това заяви по време на пресконференция в Народното
събрание председателя на ПГ на АБВ проф. Борислав Борисов. „Не приемаме
иронията в изказването на министър Петър Москов. Искам да припомня на ми-
нистър Москов, че ние доста насериозно подкрепихме кабинета, включително и
неговата кандидатура за министър, очаквайки, че той ще се отнася сериозно
към всички направени предложения в сектор „Здравеопазване“.

Проф. Борисов припомни , че предложението на АБВ за  промяна в Закона за
здравно осигуряване е внесено в деловодството на Народното събрание мина-
лия петък. По думите му то е напълно реализуемо, тъй като според разчетите,
направени от експертите на ПП АБВ, за неговото осъществяване са необходими
едва около 50 милиона лева годишно. Средства, които министър Петър Москов
може да осигури чрез орязване на неефективни разходи в системата на здра-
веопазването и от широко прокламираната от него административна реформа,
която според твърденията му,  може да осигури само от сливането управлението
на  болници между 5 и 6 милиона лева.

В изложението си пред журналистите председателя на парламентарната група
на АБВ няколко пъти подчерта, че министър Петър Москов  управлява социално
чувствително ведомство, ангажирано с разрешаването на здравните проблеми
на българските граждани. По думите на Борисов подрастващите и възрастните
хора са сред най–уязвимите групи.Той представи данни на статистиката, според
които България се нарежда на второ място в Европа по детска смъртност и е
сред страните с най-ниска продължителност на живота, най-ниски доходи и най-
ниски детски добавки и пенсии. Във връзка с това и в заключение проф. Бори-
сов изрази надежда здравният министър да погледне сериозно на предложение-
то на АБВ за осигуряване на безплатни медикаменти за децата до 7 години и
пенсионерите с хронични заболявания и да се включи активно в дебата по тема-
та.

те Цветанка Ризова и
Димитър Цонев, как-
то и известният с-
кулптор и художни-
к Ставри Калинов.
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Н  А  Р  Е  Д  Б  А ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

 (Тази Наредба е изготвена на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.10 от Закона за устройство на
територията  и е утвърдена  с Решение № 1046/07.05.2015г.
на Общински съвет гр. Перник)

Перник     2015 год.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази Наредба се уреждат обществените

отношения, свързани с планиране, изграждане, устойчиво
поддържане, опазване и развитие на зелената система на
територията на Община  Перник.

 (2) Зелената система на Община Перник е предназначена
да подобрява жизнената среда и облика на населените места
на територията на общината, а така също и за
организиране на отдиха на населението в нея.

 (3) Зелената система включва обществените озеленени
площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване,
извънселищни паркове и горски паркове, гробищни паркове,
ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и
разсадници.

 (4) Не са обект на тази Наредба озеленени площи,
заемащи се от овощни градини в селищни територии,
дървета с историческо значение, обявени по съответен ред,
и други, статутът на които е определен с нормативен акт.

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл. 2.(1) Органите за управление на зелената система са

Общинският съвет гр. Перник, кметът на Община Перник и
кметовете на кметства на територията на община
Перник.

Чл. 3. (1) Общинският съвет гр. Перник, чрез бюджета на
общината осигурява необходимите средства за изграждане,
опазване, поддържане и развитие  на зелената система
върху терени общинска собственост, в съответствие с
функционалното й предназначение и териториалното
разположение на зелените площи.

 (2) Кметът на Община Перник ръководи и координира
цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане
на зелената система на общината, организира изпълнението
на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните
програми за развитието на зелената система.

(3) Кметът на Община Перник  или оправомощено от него
лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира
съставянето и актуализирането на публичен регистър на
озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и
дърветата с историческо значение на територията на
общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.

Чл. 4. (1) Кметът на Община Перник осъществява
функциите си по управлението на зелената система чрез
кметовете на кметства, експертите от отдел
“Инвестиции, екология и озеленяване” към Дирекция
“Строителство, инфраструктура и екология”   при Община
Перник.

Чл. 5. (1) Кметовете на кметства в Община  Перник:
1. Изпълняват бюджета по дейност “озеленяване” в

частта му за населеното място и организират
провеждането на необходимите мероприятия.

2. Изпълняват делегираните им от кмета на Община
Перник  функции.

Чл.6. (1) Експертите от отдел “Инвестиции, екология и
озеленяване” в Община Перник и главният архитект
отговорят за планирането, изграждането, поддържането и
опазването на зелената система на общината:

(2) Експертът - ландшафтен архитект към Дирекция
“Строителство, инфраструктура и екология” :

1. Изготвя задания  за инвестиционни проекти и за
възлагане на изпълнение на обекти от зелената система,
която е общинска собственост, и контролират
изпълнението им.

2. Дава мотивирани становища, специализирани
предписания и указания за извършване на дейности по
озеленяването, и съгласуват проекти по част
„озеленяване”.

(3) Ландшафтният архитект от отдел “Инвестиции,
екология и озеленяване” в Община Перник и специалистите
към Дирекция на главният архитект подготвят планове и
програми, свързани с развитието на зелената система.

(4) Експертите от отдел “Инвестиции, екология и
озеленяване” в Община Перник системно възлагат
създаването и попълването на регистъра за дълготрайната
декоративна растителност и го съхраняват.

Чл.7. (1) Главният архитект на Община Перник :
1. Ръководи, координира и контролира дейностите  по

устройственото планиране и изграждане на зелената
система на територията на Общината.

2. Съгласува  задания за изготвяне на устройствени
планове и схеми за зелената система, за възлагане на

инвестиционни проекти и схеми, както и одобрява
изготвените проекти в рамките на пълномощията му
съгласно ЗУТ.

Глава трета
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА

РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел първи
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл.8. (1) Планирането на зелената система се извършва с

общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени
планове (ПУП).

Чл. 9. (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени
паркове и представителни  зелени площи по чл. 124а  от ЗУТ се
разглеждат и приемат от  Общинския съвет гр. Перник.

(2) По решение на общинския съвет и на кмета на
общината могат да се разглеждат и приемат задания и за
други видове зелени площи.

(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера
на обекта, кметът на общината или председателят на
общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен на
обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал.1 от ЗУТ.

(4) Нормативите за площта на обществените
озеленени площи за широко и специфично ползване в гр. Перник
и населените места на територията на Община Перник са
както следва :

- за гр. Перник - 20 кв.м./жител
- за гр. Батановци - 18 кв.м./жител
- за всички села - 4 кв.м./жител

 Раздел втори
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ,
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Чл.10. (1) Озеленените площи за широко обществено
ползване, предназначени за трайно задоволяване на
обществени потребности от национално или общинско
значение - паркове, градини, улично озеленяване и площите със
специфично предназначение   - гробищни паркове, ботанически
градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения,
собственост на държавата и общините, са публична
собственост.

(2) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за
зелени площи по  ал. 1,  които не са реализирани, могат да се
изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи
открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, и
други подобни открити обекти (летни естради, атракциони,
открити изложбени площи, детски площадки и др.),
съвместими с парковите функции, които заемат до 20 % от
площта на имота. Не се разрешава в имотите по ал. 1
изграждане на автокъщи, автомивки, бензиностанции,
газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите
функции.

(3) При изграждането на обектите по ал. 2 не се разрешава
премахване на декоративна дървесна растителност.

(4) Освен за посочените по ал. 2 обекти, използването на
незастроени имоти, предвидени за зелени площи, се допуска
само за производство  и продажба на декоративна
растителност. В този случай се разрешават всички видове
временни постройки, обслужващи дейността по производство
на декоративна растителност.

(5) Одобряването на инвестиционни проекти за строежи по
ал. 4  се извършва само при условие, че отговарят на
разрешената, съгласно издадената виза, функция за
обслужване на дейностите по производство на декоративна
растителност.

         (6) В обществените озеленени площи /паркове и
градини/, без промяна на предназначението им, може да се
разполагат спомагателни и обслужващи постройки към
обектите за спортни и културни развлечения, когато не се
нарушават екологичните, рекреационните и естетическите
качества на озеленените площи.

Чл. 11. (1) В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени
площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване
могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи
дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за
електрически превозни средства, както и други елементи на
градското обзавеждане (спирки на масовия градски
транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на
отпадъци, чешми, фонтани / по чл. 56 от ЗУТ/ , които общо не
могат да надхвърлят 10% от размера на имота.

(2) При поставяне на преместваемите обекти в имотите
по ал. 1 не се разрешава премахване на декоративна
растителност.

(3) За обектите по ал. 1 се издава Разрешение за поставяне
въз основа на схема, одобрена от Главния архитект на
общината. За държавните имоти схемата се одобрява след
съгласуване със съответната централна администрация,
която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния
управител.

(4) Обектите по ал. 1 могат да се свързват с временни
връзки към мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното
им функциониране.

Раздел трети
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл. 12. (1) Не се разрешава премахването на декоративна
дървесна растителност при изграждане на временни и на
преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в имоти,
които не са определени по устройствен план за зелени площи.

Чл. 13. (1) При изработване или изменение на ПУП за имоти,
със съществуваща дървесна растителност, от възложителя
се изисква да представи експертно становище за наличната в
имота дървесна растителност, както и растителността на
прилежащи общински терени на разстояние до 3 метра от
границите на имота.

(2)  Становището по ал. 1 се заверява от  Главният
архитект в Община Перник.

(3) Завереното становище по ал. 1 се прилага към проекта за
ПУП и се съобразява при неговото одобряване.

Чл. 14. (1) Всички инвестиционни проекти /в общински
терени/, включват част “Паркоустройство и
благоустрояване” и мероприятия по възстановяване и
озеленяване на терени за обектите по техническата и
транспортната инфраструктура, съгласно чл. 68 от ЗУТ, ако
попадат в Приложението към чл. 1, ал. 3 от Наредба № 4 “За
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти” /обн.
ДВ бр. 51/2001г., посл. изм. и допълн. ДВ бр. 13/2015г./.

(2) При изграждане и преструктуриране на промишлени и
курортни зони, и селищни образувания благоустройствените
мероприятия, включващи  озеленяването, задължително се
извършват от собствениците за тяхна сметка в рамките на
урегулирания поземлен имот.

(3) Когато в имот, общинска собственост има налична
дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават
от заснемане и експертно становище.

(4) Проектите по част “Паркоустройство и
благоустройство” се приемат и съгласуват от Общински
експертен съвет за устройство на територията.

(5) При реализация на нови проекти и проекти за
реконструкция, и благоустрояване на уличното пространство,
задължително трябва да се предвижда улично озеленяване и
места за засаждане на дървесната растителност.

(6)  Не се издават документи за въвеждане в експлоатация
за строежи, за които не е изпълнена част “паркоустройство,
озеленяване  и благоустрояване” към инвестиционния проект.

Чл. 15. (1) Проектите по част „Паркоустройство и
благоустройство” се приемат и съгласуват,  когато са
съобразени с::

1.минималната озеленена площ, съгласно одобрения ПУП;
2.изискванията на Наредба № 7 “За правила и нормативи за

устройство на отделните видове територии и устройствени
зони “ /обн. ДВ бр. 3/2004г., изм. и допълн. ДВ бр. 21/2013г./.

3.съществуващата в озеленената площ дървесна
растителност;

4.нормите за отстояния на растителността от сгради,
съоръжения и имотни граници;

5.биологичните изисквания на използваните растителни
видове;

 (2) Настилките на тревна фуга /перфоплочи/ се включват в
общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,5.

Раздел четвърти
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В
СМЕСЕНА ЦЕНТРАЛНА  ЗОНА
Чл.16. Инвестиционните проекти за общинските обекти,

разположени в централната градската територия или зона,
следва да съдържат част „Паркоустройство и
благоустрояване”, ако попадат в Приложението към чл. 1, ал. 3
от Наредба № 4 “За обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти” /обн. ДВ бр. 51/2001г., посл. изм. и
допълн. ДВ бр. 13/2015г./, с която да се гарантира постигането
на норматива за процент озеленена площ и наличие на дървесна
растителност.

Чл.17. (1) . При изчисляване на озеленените площи към
обектите се включват всички затревени и залесени участъци
от терена, които предвиждат почвен слой с дебелина минимум
60 см.

(2). Участъците, покрити с перфорирани бетонови плочи на
тревна фуга, влизат при изчисляването на зелените площи с
коефициант 0.5.

(3).Участъците с покривно озеленяване, които са с дебелина
на почвения слой под 60 см, се изчисляват с коефициент 0.3.

(4). За покривното озеленяване се предвижда задължително
система за напояване.

(5). Когато в озеленените площи се предвиждат алеи за
преминаване и/или градински и паркови елементи, в случаите,
когато заемат до 25% от озеленената площ, те влизат в целия
си размер към площта за озеленяване. Когато размерът им
надхвърля този процент, завишението над 25% не се счита за
озеленена площ.

(6). Водните площи, басейни, фонтани и др. се включват към
озеленените площи с пълния си размер в случаите, когато са по-
малки или равни на 25 кв.м, прието за целия обект. Когато
надхвърлят тази квадратура, надвишението влиза в разчета
на озелененита площи с коефициент 0.5.

(7). Изискването за покриването на 1/3 от частта на
озеленяване с декоративна дървесна растителност се разчита
на база 20 кв.м за един брой дърво.

Чл. 18.(1) Нормативът за минимален процент
озеленяване за отделните населени места се определя
съгласно чл. 38 от Наредба № 7 “За правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и
устройствени зони “ /обн. ДВ бр. 3/2004г., изм. и
допълн. ДВ бр. 21/2013г./.
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Рекламно  приложение

Вторник, 26 май 2015 г., брой 96 /5703/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 22 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 20 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ЕТ. 2, БЛ. ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
8. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 39 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
10. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ.
11. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ. 1, ТЕЦ, ДОБЪР ВИД - 50 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ.РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
13. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ. 2, ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
14. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ЕТ. 3, ТЕР.- 45 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
16. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
17.МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 -74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ. КАМЕНИНА, 1 ЕТ., ЗП: 48 КВ.М,
ДВОР: 420КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2.КВ. МОШИНО, 1 ЕТ. ЗП: 67 КВ.М, ДВОР: 820 КВ.М - 32 000 ЛВ.
3.КВ. ПРОУЧВАНЕ, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 450 КВ.М-65 000 ЛВ.
4.С.  ДРАГИЧЕВО, ЗП:101 КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ. -100 000 ЛВ.
5.С. КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 26 000 ЛВ.
6.С. Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900 ЛВ.
7.С. ДРЕН, 2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
8.С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66КВ.М, ДВОР: 2 160 КВ.М - 26 000 ЛВ.
9.С. ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800 КВ.М - 32 000 ЛВ.
10.С. КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300 КВ.М - 20 000 ЛВ.
11.С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000КВ.М - 20 000 ЛВ.
12.С. БУСИНЦИ, 2 ЕТ., ДВОР 400 КВ.М,
РЗП: 80 КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА - 16 600 ЛВ.
13.УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
14.УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК,
ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25 ЕВРО/КВ.М
15.УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
5. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
7. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
9. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
11. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
12. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
13.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
14. Къщи и апартаменти в Делта Хил
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
16. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
17. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 25 000 лв.
18. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
19. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
20. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
21. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
27. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
29. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
30. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
31. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

КЪЩИ

1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,

дв. 320 кв.м, близо до залата - 34 999 евро

2. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 62 000 евро

3. Варош, верт.близнак, РЗП-120 м2, двор- 350 м2 - 31 900 евро

4. ул. Брезник, стара къща с двор- 350 м2, до кръстовище - 16 900 евро

5. ул. Брезник, I-ви ет.от масивна къща,

сутерен, гараж, двор- 250 м2        - 34 900 евро

6. Изток /зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ  - 26 666 евро

7. Радомир-Върба, РЗП- 170 м2, двор- 700 м2, за бизнес- 51 500 евро

8. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро

9. с. Сопица-център, стара къща сут. и етаж,двор- 1,110 дка- 7 777 евро

10. С. Дивотино, до у-щето, ЗП 72 м2, двор 470 м2, ток, вода- 17 888 евро

11. С. Студена, РЗП 120 м2, двор 800 м2, към яз. стена - 31 999 евро

12. 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, ПИ-1903 м2, сменен статут

за производство и обсл. дейности - 45 555 евро

3. Тева, УПИ- 2 980 м2, на осн.път с голямо лице, за бизнес - 49 000 евро

4. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 35 евро/кв.м

5. УПИ Изток -4 901 кв.м, на 3 ул.,

м/у р.Казабланка и КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м

6. Изток-Ладовица, 6 911 кв.м, проект за жил.комплекс; Пз-70%- 50 евро/м2

7. гр. Радомир УПИ-2061м2, до жп гара, ТИР достъп -17 900 евро

8. гр. Радомир УПИ-4505м2,индустр.зона,ъглов -41 900 евро

9. с. Ковачевци ПИ 7 200 м2, над гребната база - 17 900 евро

10. с. Лобош УПИ-1 914 м2, на метри от кметството -16 000 евро

11. с.Извор УПИ-672м2,път,панорама - 4 999 евро

12. с. Негованци-център, до кметството, УПИ- 2 дка, ток, вода-10 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Четиристаен Изток,до КАУФЛАНД,обзаведен -179 евро

2. ЦГЧ,офис-партер 70м2 в търг.сграда - 500 евро

3. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 310 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. Гарсониера, ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ - 27 000 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
3. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
4. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
5. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
8. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
9. Тристаен, Димова махала, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 40 000 лв.
10. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя- 45 000 лв.
11. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
12. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
13. Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.
14. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.
15. Къща ниската част над Автогарата, близнак 2 ет., гараж, дв. 150 кв.м- 30 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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
5. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.
6. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
7. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 59 000 евро
8. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 45 000 евро
11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
13. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
17. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
18. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
25. Земеделска земя Селищен дол, 11 дка, 5.5 дка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
6. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - по договаряне
7. Тева, ет. 7, ремонт - 29 000 лв.
8. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
9. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
10. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., за ремонт - 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, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 26 май 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, тер. подобрения - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 5, ТЕЦ, 1 тер. - 28 300 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, подобрения - 25 200 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 26 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
2. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, 65 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 26 000 евро
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
4. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
5. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
6. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
7. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 28 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 евро
10. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
11. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
12. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 евро

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 36 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

2. Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК -
21 000 лв./ч.л./М

о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 50 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
Мошино, ет. 1, панел, ТЕЦ, тер., подобрения - 44 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., вътрешен - 38 000 лв.
5. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
6. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 55 000 лв.
7. Многостаен, Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.

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

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. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

 ПРОДАВА: Гарсониера,
ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ

- 27 000 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. 

Наема дългосрочно,
многостаен апартамент с

3 спални, дневна и кухня, спешно.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

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

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

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

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

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

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

Търся момиче за работа на Нон стоп в
кв. Изток - тел. 0897/937 701

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

Продавам компютър сглобен на
10.01.2015г. Частите са подбрани,
за да се получи една наистина
страхотна машина, която върши
работа за видео обработка,
поддържане на сървъри, играене на
всякакви игри и работа с много
тежки програми. Сървърният
процесор на Intel е повече от
достатъчен за всяка една игра или
програма, от която може да имате
нужда, 16GB Рам с която няма да
имате недостиг, страхотна
видеокарта с 2GB памет и аудио

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.

пулс,разстояние,изгорените ка-
лорий,време.Размер 50/80/120см.
Осем степени на натоварване. -
тел. 0894/746 767

Продавам  секция с гардеробче
- 250 лв., ъглови легла с пружини,
добро състояние - 250 лв.,
разтегателен диван - спалня - 100
лв., барче за телевизорр - 100 лв.
, детски джипове и моторчета с
акумолатори - добро състояние и
машина за захарен памук
работеща с акумолатор - тел.
0877/259 352

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

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

Фирма "Глобус Билд" ЕООД
търси да назначи,

за базата си в
гр. Батановци, Мотокарист с

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

Продавам
тристаен, Изток,

ЕПК,
ул. Ю. Гагарин,

- 49 000 лв.
– тел.

0886/008 898
и

0887/233 551      

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

Търся жена за помощ
в домакинството

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

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

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

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

Продавам велоергометър
не ползван!Измерва

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913
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Чл. 19. (1) В случаите, когато показателите за озеленена
площ не могат да бъдат постигнати в рамките на имота,
възложителат заплаща цена за услуга за компенсиране.

Чл.20. (1) Сумите по чл. 19 се внасят по сметка на Община
Перник преди издаване на разрешението за строеж. Същите
могат да бъдат използвани само за изграждане и
реконструкция на зелената система на Общината.

Глава четвърта
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл. 21. (1) Поддържането на озелените площи, общинска

собственост се ръководи и осъществява от изпълнител по
договор за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 22. (1) Според интензивността на поддържане на
зелените площи, общинска собственост се разпределят в
следните категории:

I категория – представително поддържане, в т.ч. “централен
градски парк”;

II категория – оптимално поддържане;
III категория – средно поддържане;
IV категория – частично поддържане;
(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз

основа на технологични нормативи, съгласно вида и
категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на
работите на съответните структурни елементи.

Чл. 23. (1) Организацията по изразходване на определените
от Общинския съвет средства за поддържане на зелените
площи по възприетите категории и интензитет на поддържане
се извършва от ландшафтният архитект към отдел “Инвестиции,
екология и озеленяване” към Община Перник, въз основа на
одобрените технологични нормативи и разработените годишни
план-сметки.

Чл. 24. (1) Контролът върху качеството на работата по
поддържането на общинските зелени площи се извършва от
експертите към отдел “Инвестиции, екология и озеленяване”
към Община Перник.

Глава пета
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Раздел първи
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ
Чл. 25. (1) Обществените зелени площи се използват само

съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.
(2) В обществените зелени площи се забранява:
1.  Повреждане на растителността и нанасянето на

повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките.
2. Преминаване и паркиране на МПС, с изключение на

тези със специален режим;
3. Събиране на семена, плодове, резници, бране на

билки;
4. Насипване на осолен сняг, пясък и химикали в

зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на
дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи,
следствие на зимното почистване и при миене, и метене на
тротоарите, алеите и  уличните платна.

5. Чупене и повреждане на съоръженията за игра в
зелените площи и друга паркова мебел общинска собственост.

6. Изхвърляне на отпадъци в зелените площи.
Чл. 26. (1) Провеждането на културни, спортни и други

обществени мероприятия на открито в зелените площи,
предназначени за обществено ползване, се допуска на
определените за това места след разрешение от кмета на
общината или упълномощено от него лице.

(2) При разрешаване на строителство, или неотложни
аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура, което
предвижда разкопаване на зелените площи по   чл. 61, ал. 4 от
ЗУТ, от ландшафтният архитект  от отдел “Инвестиции,
екология и озеленяване” при Община Перник задължително се
предписват възстановителни мероприятия и се определя срок
за изпълнението им.

Чл. 27. (1) При сключване на нови договори за наем и
подновяване на вече сключени за ползване на съоръжения и
търговски обекти в зелените площи, задължително се определя
прилежаща територия и обхват за поддържане от
ползвателите.

(2) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в
зелените площи са длъжни да чистят прилежащата им
територия в обхват,  съгласно договорите с  Община Перник,
както и да провеждат мероприятия за опазване и
възстановяване на увредената растителност по указания и
схема към договора.

 Раздел втори
ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА
ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ
Чл. 28. (1) Съществуваща дървесна растителност може да се

премахва по изключение само по реда, определен от
настоящата Наредба, от експертите към отдел “Инвестиции,
екология и озеленяване “ и издаване на Разрешения за рязане.

(2) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут
съществуващата растителност се опазва при условията и реда
на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета  от настоящата
Наредба.

Чл. 29. (1) Всички собственици са длъжни да следят за
наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета,
представляващи опасност за имуществото, здравето и живота
на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя
сметка.

(2) Озеленените площи, разположени в имоти, които не са
общинска собственост на територията на община Перник, се
поддържат и опазват от техните собственици или ползватели,

чрез полагане на необходимите грижи за тях.
Чл. 30. (1) Засаждането на растителност на общински терени

по инициатива на граждани и организации се съгласува   с
експертите от отдел “Инвестиции, екологшя и озеленяване” при
Община Перник..

Раздел трети
ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ
Чл. 31.  (1) На територията на Община Перник се забранява

отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти,
част от зелената система, без издадено писмено  разрешение
от кмета на  Община Перник.

Чл. 32. (1)Писмено разрешение за преместване, премахване
или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от
кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице
в следните случаи:

1.    Във връзка със строителство на сгради, съоражениия,
пътища и други обекти на техническата инфраструктура;

 2. При реконструкция на съществуващата растителност по
утвърдени паркоустройствени проекти;

3.  За изсъхнали дървета и храсти, както и за тези, чието
състояние застрашава безопасността  на движението или
сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените
фондове;

4.   Във връзка с премахване на последиците от
производствени аварии и природни бедствия.

(2)  Издадените Разрешения се описват в регистър и се
съхраняват в отдел „Инвестиции,  екология и озеленяване” при
Община Перник.

Чл. 33. (1) Когато на физически или юридически лица се
издават разрешения за премахване или преместване на
общинска декоративна растителност, на засегнатата
растителност се прави оценка по действащата тарифа на
Община Перник.

(2) В разрешението се вписват размерът на
обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от
дейността по отсичането.

(3) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение
за отсечена растителност в техния недвижим имот.

 Чл.34 (1)  Писмено разрешение за преместване, премахване
или кастрене на дървесна и храстова растителност, се издава
на  собствениците или молителите при заплащане на такса,
съгласно Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община
Перник.

Чл. 35.(1) Отрязването на клони, преместването и
премахването на общинска декоративна растителност, за която
има писмено разрешение, се извършва за сметка на
заинтересованото лице.

Чл. 36.  (1) Всеки съсобственик или собственик на обект в
етажна собственост може да поиска по съдебен ред
премахването на растителност, която влошава недопустимо
условията за ползване на неговия имот, когато казуса не може
да се реши от компетентните органи към Община Перник.

Чл. 37. (1) Заявлението за издаване на разрешение за
премахване и преместване на растителност по Глава пета,
Раздел трети от тази Наредба се подава до кмета на общината
от собственика на имота, заинтересовани физически или
юридически лица.

(2)  Към заявлението се прилагат копия от: документ за
собственост.

(3) Кметът на Общината, чрез отдел “Инвестиции, екология и
озеленяване” към Дирекция, “Строителство, инфраструктура и
екология”  разглежда подаденото заявление и издава
разрешение или отказ.  В останалите случаи изпраща
преписката на органите на Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и/или на Националния институт за паметниците
на културата (НИПК), придружена с експертно становище.

 Чл. 38.  (1)  На територията на Община Перник се забранява
окастрянето, отсичането или изкореняването на дървета с
историческо значение и дървета, обявени за защитен природен
обект, независимо от собствеността им.

Чл. 39. (1) За създаване на нормални условия за развитие на
растителността при новоизградени обекти и в частни имоти,
задължително се спазват нормативно определените отстояния
от стъблата на дърветата и храстите до проводи, съоръжения и
сгради, съгласно Приложение № 1 към Наредбата.

(2) Съществуващите дървета и храсти, които не отговарят на
изискванията по Приложение № 1 от Наредбата, след подадено
искане до общинската администрация, могат да бъдат
преместени или премахнати, в зависимост от възрастта им.

(3) На вътрешната регулационна линия към съседните имоти
се препоръчват живи огради с височина 1.20 м.

Глава шеста
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-

НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40. (1) Контролът по изпълнението на тази Наредба се

осъществява от кмета на Община Перник,  ресорния
заместник-кмет на Община Перник, кметовете на кметства в
общината или упълномощени от кмета лица.

Чл. 41. (1) За всички причинени щети на елементите на
зелената система на Община Перник  – растителност и
съоръжения, виновните лица дължат глоба в размер на
действащата тарифа, съгласно Наредба № 1 за “Общественият
ред на територията на Община Перник”.

(2) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета,
които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават
непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(3) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4
от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка.

Чл. 42. (1) Нарушенията по тази Наредба се констатират с
акт за установяване на административно нарушение, съставен
от упълномощени от кмета длъжностни лица от общинската
администрация .

(2) Въз основа на акта за установяване на административно
нарушение кметът на общината или упълномощено от него лице
издават наказателно постановление.

(3) Установяването на нарушенията, определянето на
наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.

Чл. 43. (1) Наказва се с глоба от 50 - 500 лв., за физически
лица, а за еднолични търговци и юридически лица –
имуществени санкции в размер от 100-2000 лв., ако не подлежи
на по-тежко наказание, лице, което:

1. Като изпълнител на новоизградени зелени площи в
определения гаранционен срок не отстрани допуснатите
пропуски и недостатъци и не възстанови унищожената
растителност;

2.  Извърши нарушение по чл. 25, ал.2 от тази Наредба.
(2)  При явно маловажни случаи на нарушаване на тази

Наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се
налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал.
2 от Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е

цялото декоративно растително разнообразие – дървета,
храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в
насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти
на държавата, общината, юридически и физически лица.
“Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и
чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни
дървета и храсти.

2. “Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на
видовете дейности според технологичните нормативи в
определената категория озеленена площ.

3. “Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и
лесопаркове се съдържат в Заповед № 107/22.02.1980 г. на
Министерство на регионалното развитие /МРР/.

§ 2. Експертното становище за състоянието на
растителността се изготвя от специалист – ландшафтен
архитект или инженер по озеленяване, и съдържа:

1. Определяне местоположението и собствеността;
2. Определяне на декоративния вид и състояние – възраст,

диаметър на ствола на височина 1 м от почвата, диаметър на
короната, ориентировъчна височина, жизнеността и
здравословното състояние  на декоративния вид,

3. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да
се проведат мероприятия за подобряване на неговото
състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с
друг екземпляр.

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от проводи,
съоръжения и сгради се определят по реда на  Приложение № 1.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. След одобряване на ПУП и/или на план-схеми за

разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от
ЗУТ, всички заварени в общинските озеленени площи
преместваеми обекти, които не са предвидени с тези планове и/
или план-схеми, се премахват.

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2  от
ЗМСМА, във връзка с  чл. 62, ал. 10 от ЗУТ.

§ 6. Наредбата влиза в сила в 14-дневен срок от обявяване
Решението на Общинския съвет гр. Перник за приемането й.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЕРНИК
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Приложение №1
НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА

ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ПРОВОДИ,
СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ

Вид на съоръжението Минимални разстояния от
стъблото в метри

Дървета храсти
1. Регулационни линии на съседни парцели
1.1. За ниски дървета (с височина до 2,5 м) 1,0 -
1.2. За средно високи дървета (с височина до 5,0 м) 1,5

-1.3. За високи дървета (с височина над 5 м) 3,0 -
2. От бордюри на тротоари и паркови алеи 0,7 0,5
3. От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици и

основи на канавки 2,0 1,0
4. От основата и ръбовете на откоси и тераси 1,0 0,5
5. От стълбовете на осветителни мрежи 4,0 0,5
6. От основата и ръбовете на подпорни стени 3,0 1,0
7.От стените на канализационни, газопроводни и

топлопроводни тръби 2,0 1,0
8. От стените на проходими и непроходими инсталационни

колектори 2,0 1,0
9. От високопроводи и дренажи 1,0 -
10. От подземни електрокабели до 2,5 KV 2,0 0,7
11. От подземни електрокабели над 2,5 KV 3,0 2,0
12. От слаботокови кабели 1,5 0,7
13. От горната част на подземни колектори до повърхността

на почвата 1,0 0,5
14.Външни стени до сгради и съоръжения 5,0 1,5
15. От надземни улични линии - слаботокови и проводници с

ниско напрежение до короната на дърветата 1,5 -

ПРОДЪЛЖАВА ОТ СТР. 4

ПРОДЪЛЖАВА НА СТР. 10
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Приложение №2
ТАРИФА
ЗА РАЗМЕРА НА ДЕПОЗИТИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА

ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И
ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ПЕРНИК

Раздел  I : Храсти и тревни площи
№ Унищожаване или трайно увреждане Депозит за

възстановяванев лв. Обезщетение, при унищожаване
на растителността

1. Тревни площи - райграс  
I категория 40.00 лв./м2 50.00 лв.
II категория 30.00 лв. /м2 40.00лв
III категория 25.00 лв./ м2 35.00 лв.
IV категория 20. 00лв./м2 30.00 лв.

2. Едногодишни (летни) цветя   за 1 м2
I категория 120.00 лв.80.00 лв.
II категория 90.00 лв. 70.00 лв.
III категория 60.00 лв. 60.00лв.
IV категория 45.00 лв. 50.00 лв.

3. Многогодишни (почвопокривни) цветя за 1 м2 120.00
лв. 100 .00 лв.

4. Жив плет за бройка-широколистни храсти-иглолистни
храсти 45.00 лв.80.00 лв. 60.00лв.100.00лв.

5. Рози - за бройка-обикновена-рядък вид (черна) 20.00
лв.60.00 лв. 30.лв.70.00лв.

6. Рози - влачещи 70.00 лв. 85.00лв.
7. Храсти с височина до 0.50 м-широколистни-иглолистни

35.00 лв.85.00 лв.  45.00лв.90.00лв.
8. Храсти с височина от 0.50 - 1.00 м-широколистни-

иглолистни 80.00 лв.100.00 лв.   85.00лв.120.00лв.
9. Храсти с височина над 1.00 м-широколистни-

иглолистни 120.00 лв.160.00 лв.  130.00лв.200.00лв.
Раздел II : Дървесна растителност
10. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ЗА 1 БРОЙ

Височина Обезщетение
- Айлант, акация, тополи, върби, пауловния и др. от 5 -

10 метра40.00 лв.
над 10 м 80.00 лв.

- Бреза, елша, чинар, червен американски дъб, софора,
трепетлика, бряст, черница от 6 - 12 метра 50.00 лв.

над 12 метра 90.00лв.
Бук, клен, липа,шестил, явор, кестен, орех, каталпа, дъб

от 6 - 12 м 90.00лв.
над 12 м 140.00лв.
11. ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - за 1 брой 
Лъжекипарис, веймутов бор, морски бор, метасеквоя,

лиственица От 2.4 - 4.5 м 40.00лв.
От 4.5 до 10м 250.00 лв.

Над 12 м 400.00лв.
Бял и черен бор; обикновен и сребрист смърч; ела -

обикновена, гръцка, испанска конколорка;   мура, кедър; източна
и западна туя От 2.4 - 7.5 м 150.00лв.

От 7.5- 10 м 300.00лв.
Над 12 м 500.00лв.
Тис, юниперус От 2.4 - 7.5 м 130.00лв.
От 7.5- 10 м 350.00лв.
Над 12 м 500.00лв.
ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ Височина от 10- 12 м
1 Магнолия 350.00 - 500.00 лв.
2 Гинко билоба 350.00 - 500.00 лв.
3 Червен кестен 350.00 - 500.00 лв.
4 Див лимон 350.00 - 500.00 лв.
5 Ацер палматум 350.00 - 500.00 лв.
6 Криптомерия 350.00 - 500.00 лв.
7 Вечнозелен дъб 350.00 - 500.00 лв.
8 Албиция 350.00 - 500.00 лв.
9 Маклура 350.00 - 500.00 лв.
10 Японска вишна 350.00 - 500.00 лв.
11 Финикова палма 350.00 - 500.00 лв.
12 Хартиено дърво 350.00 - 500.00 лв.
Приложение №3
к о н с т а т и в е н  п р о т о к о л
№ ...
Днес......2014г.  в ...... часа , подписаните служители на Община

Перник:........
на длъжност
на длъжност в присъствието на собственика (ползвателя на

имота)

ПРОДЪЛЖАВА ОТ СТР. 9 извършихме проверка на дървесната и храстова
растителност в имот, находящ се  гр.(с.) №  ПИ, във връзка с
молба

При проверката установихме наличие на следната дървесна
и храстова растителност:

При проверката бяха събрани следните доказателства,
приложени към настоящия протокол:

Заключение от извършената проверка:
СЪСТАВИТЕЛИ:/Представители на Община Перник/

1................................./подпис/2................................./подпис/
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОВЕРЯВАНОТО
ЛИЦЕ:1..........................................................................................................(имена,
представителство, подпис)

Приложение №4
ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ
oт ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА

СИСТЕМА
№..........  / ...............20........г.
Днес...........  от..... часа във връзка с молба...... и констативен

протокол за оглед на място за състоянието на
растителността в ПИ:............ в гр./с............. се състоя
заседание на определена , съгласно Наредбата за изграждане  и
опазване на зелената система на територията на Община
Перник  (приета с Решение № ...... на ОбС Перник) Експертна
комисия, в състав:

Имот:.........по КК на............
с административен адрес:.............
е собственост на.....................
В имота съществуват:
.......бр. дървета (посочва се вида, височината, приблизителна

възраст, диаметър, състояние и др.)....... бр. храсти
Във връзка с дейности:..........е постъпило искане

за..........................
Заключение на комисията
Предлагаме...............
Настоящото експертно становище е изготвено в два

еднообразни екземпляра и след одобрение от Кмета на Община
Перник,  или упълномощено от него длъжностно лице могат да
се издават съответните разрешения.

Комисия:.................................. Одобрил:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 82 от Наредба-
та за общинската собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013г. на Об-
щински съвет – Радомир и Заповед № 405/25.05.2015г. ОБЩИНА РАДОМИР

О Б Я В Я В А
I. Да се проведе ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по–нататък

само “търг”/ за отдаване под наем на Земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ , както следва:

1. Имот № 001135 в землището на с. Горна Диканя, м. „Мочката”, с
площ   2, 936 дка, VIII– категория, нива - при първоначална годишна наемна
цена – 29,36 лв.

2. Имот № 104001 в землището на с. Дебели лаг, м. „Пушевица”, с площ
85,603 дка, III – категория, използв. ливада - при първоначална годишна наем-
на цена – 1540,85 лв.

II. Търгът за отдаване под наем на описаните земеделски имоти - ще се
проведе на 03.06.2015г. от 10.00 часа в сградата на община Радомир. При
непровеждане на търга, поради неявяване на нито един кандидат, отго-
варящ на условията от тръжната документация,  повторен търг ще се про-
вежда всеки втори четвъртък от месеца от 10.00 часа в сградата на общи-
на Радомир до отдаване под наем на имотите.

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

IV. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за условията за про-

веждане на търга и изискванията към кандидатите се закупува срещу сума-
та от 20 лв. (двадесет лева) за всеки обект поотделно, и се внесе по сметка-
та на Община Радомир № BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код
447000 при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК до 16.00 часа на 02.06.2015г. В
случай на провеждане на повторен търг, тръжна документация се закупува
до 16.00 часа на деня, предхождащ този, в който ще се проведе търга, от ка-
сата на Община Радомир.

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

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

началната наемна цена по сметката на Община Радомир№
BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF,при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕР-
НИК. Депозитната вноска се внася за всеки един от обектите по сметката
на Община Радомир до 16.00 часа на 02.06.2015г. В случай на провеждане на
повторен търг, депозитната вноска се внася до 16.00 часа на деня предхож-
дащ този, в който ще се проведе търга.

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

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  - П Е Р Н И К

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 6

гр. Перник, 07.05.2015 г.
Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на 07.05.2015г., след като об-

съди  Докладна записка /вх.№ 236/15.04.2015 г./ от инж. Ив. Иванов – Кмет на Община
Перник и Становища на ПК “РПМСНУ“ и ПК“ОНКВ“, относно: Приемане на Статут за
присъждане и връчване на награди в сферата на образованието, културата и журна-
листиката в община Перник.

На основание чл.21  ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.126 ал.3 от Правилни-
ка за прилагане на закона за народната просвета, както и във връзка с чл.18 ал.2 т.7
от Закона за закрила и развитие на културата, с 28 /двадесет и осем/ гласа „ЗА”, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1047

Приема Статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образова-
нието, културата и журналистиката в община Перник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /М. МИЛАНОВ/
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Ãðàäóøêà ñïðÿ ìà÷à íà „Ñëàâàòà”
Радомирци пречупиха гостите през второто полувреме

В задушния неделен
след обед отборите
на „Струмска слава”
и”Беласица” започна-
ха с много борба, ка-
то първите минути
бяха за гостите. В
деветата минута
обаче вратарят им
Иван Димитров фау-
лира нападател на
„Славата”, който се
беше откъснал сам
извън наказателно-
то поле и главният
а р б и т ъ р , м е ж д у н а -
родната съдийка Ди-
митрина Милкова му
показа червен кар-
тон. Това преобрази
коренно играта и до-
макините наложиха

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 6

гр. Перник, 07.05.2015 г.
Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на

07.05.2015г., след като обсъди  Докладна записка /вх.№ 115/
12.03.2015 г./ от инж. Ив. Иванов – Кмет на Община Перник и
Становища на ПК“БФЕ“ и ПК “РПМСНУ“, относно: Изменение
на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община
Перник.

На основание чл.21ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от
Закона за местните данъци и такси и чл.11 ал.3 от Закона за
нормативните актове, след поименно гласуване с 27 /
двадесет и седем/ гласа „ЗА”, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1049
Изменя и допълва раздел V –чл.32-такси за

административни услуги от Наредба за определяне размера
на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Перник както следва:

Чл.32.Такси за административни услуги по гражданско
състояние:

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Обикновена        бърза експресна
  7 дни                    3  дни     24 часа

1 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ 3 лв.
5 лв. 10 лв.

2 Удостоверение за семейно положение 3 лв.
5 лв. 10 лв.

3 Удостоверение за семейно положение-съпруг,

на, но до края на ма-
ча не се случи нещо
кой знае колко инте-
ресно. Гостите се
отчетоха с един ху-
бав удар на Владимир
Кабранов от около
25 метра,  но насоче-
ната полувосоко в
левия ъгъл на врата-
та на „Славата”
топка беше спасена
от вратаря на дома-
кините Радослав Кос-
тадинов. В последни-
те минути на мача 
футболистите на

съпруга и деца 3 лв. 5 лв. 10 лв.
4 Удостоверение за съпруг, съпруга и родствени

връзки 3 лв. 5 лв. 10 лв
5 Удостоверение за родените от майката деца 3 лв.

5 лв. 10 лв.
6 Удостоверение за правно ограничение 3 лв. 5 лв.

10 лв.
7 Удостоверение за идентичност на лице с различни

имена 3 лв. 5 лв. 10 лв.
8 Удостоверение за вписване в регистъра на

населението 3 лв. 5 лв. 10 лв.
9 Удостоверение за сключване на брак от български

гражданин в чужбина 3 лв. 5 лв. 10 лв.
10 Удостоверение  за снабдяване на чужд гражданин с

документ за сключване на граждански брак в РБ. 3 лв.
5 лв. 10 лв.

11 Удостоверение за постоянен адрес 3 лв. 5 лв.
10 лв.

12 Удостоверение за настоящ адрес 3 лв. 5 лв.
10 лв.

13 Удостоверение за промени на постоянен адрес3 лв.
5 лв. 10 лв.

14 Удостоверение за промени на настоящ адрес 3 лв.
5 лв. 10 лв.

15 За регистриране на адресна карта иЗаявление за
постоянен адрес 3 лв. 5 лв. 10 лв.

16 Заявление за припознаване Срок 3 месеца- такса -5
лв.

17 За издаване на дубликати, препис-извлечение от
акт за раждане или граждански брак, както и за повторно
издаване на препис извлечение от акт за смърт 3 лв.
5 лв. 10 лв.

18 Удостоверение , че не е съставен акт за раждане
или смърт 3 лв. 5 лв. 10 лв.

19 Заверка за легализация на документи и
удостоверения по гражданско състояние за чужбина
Такса- 5 лв.

20 Пресъставяне на акт за раждане от
чужбинаПресъставяне на акт за гр.брак от
чужбинаПресъставяне на акт за смърт от чужбина
Такса-50 лв. Срок-7 дни от датата на получаване на
документа в отдел „Гр.Регистрация”

21 Признаване на чуждестранни съдебни решения/
прекратяване на гр.брак, прмяна на име, установяване и
оспорване на произход, за промяна в гражданското сътояние
на лицата/ Такса50 лв.

22 Издаване на други удостоверения по искане на
гражданите-когато исканите данни не могат да бъдат
удостоверени с удостоверение по утвърден образец 7
дни3 лв. 3 дни6 лв. 24 часа9 лв.

Предлагаме такса на следните видове услуги извършвани
от отдел „Гражданско състояние”

23 Окомплектоване на преписка до Министерство на
правосъдието за установяване наличие на българско
гражданство Такса-10 лв.-срок до получаване на
отговор от Министерство на правосъдието

24 Вписване в регистъра на населението на постоянно
пребиваващи в РБ чужденци Такса-30 лв.Срока за
извършване на услугата само обикнована-7 дни
25 Вписване в регистрите на населението на граждани
, придобили българско гражданство с указ на Вицепрезидента
на РБ Такса 30 лв.Срока за извършване на услугата само
обикновена -7 дни 26 Вписване на избор на
режим на имуществени отношения при сключен граждански
брак Такса.-10 леваСрок-24 часа

27 Заверено ксерокопие на документи от регистрите по
гражданско състояние. 1 лв.

Забележка:Когато е необходимо да се събират
доказателства-удостоверението се издава до -1 /един/ месец
от започване на производството.-чл.57 ал.5 от АПК.

Решението на Общински съвет да се публикува поне в един
местен всекидневник.

Решението влиза в сила от датата на публикуването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /М. МИЛАНОВ/

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т
- П Е Р Н И К

натиск, който до
края на първото по-
лувреме не даде ре-
зултат. През почив-
ката облаците над
стадиона се сгъсти-
ха и още в началото
на втората част за-
валя обилен дъжд. В
49-та минута Джае-
йоба изведе в чиста
позиция вляво в нака-
зателното поле на
гостите Димитър
Чечев. Той с диагона-
лен удар преодоля ре-
зервния вратар на
„Беласица”  Здравко
Димитров, заменил
изгонения Иван Ди-
митров. Дъждът
продължи да си вали,

продължиха и атаки-
те на домакините. В
69-та минута Дими-
тър Чечев изстреля
хубав диагонален
удар от около 25
метра. Захари Ди-
митров се разтегна
максимално, колкото
да спре топката в
краката на Джаейо-
ба, който не сгреши
в добавката и напра-
ви резултата 2:0. Се-
кунди по-късно на
терена се изсипа гра-
душка и Димитрина
Милкова спря мача,
като всички хукнаха
към съблекалните.
След 6-7 минути сре-
щата беше поднове-

„Беласица” опитаха
преса ,макар и с чо-
век по-малко, дълбоко
в половината на дома-
кините, но да някакъв
осезаем резултат не
се стигна. Така среща-
та приключи при 2:0 в
полза на „Славата”.
Резултат, който ги
прави почти сигурни
на седмото място в
класирането, което
пък ще им даде една по-
чивка на море, обещана
им от кмета на града
Пламен Алексиев.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

29-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Места – Пирин(ГД)  0:3
Стр.слава – Беласица 2:0
Миньор – Чепинец  5:0
Велбъжд – Витоша 1:2
Спортист – Германея 1:3
Сливн.герой – Оборище  4:3
Рилски сп. – Конелиано   1:2
Вихрен – Балкан  4:2

Класиране:
1.Оборище 82:20 67 т.
2.Миньор 55:20 64
3.Пирин(ГД) 53:18 61
4.Витоша(Б) 56:21 59
5.Сливн.герой  68:33 58
6.Беласица 45:33  48
7.Стр.слава 36:35 39
8.Вихрен 37:40 38
9.Велбъжд 37:41 37
10.Конелиано 41:79  34
11.Чепинец  34:56  32
12.Балкан 45:68 31
13.Германея 31:55 30
14.Рилски сп.  25:44 27
15.Спортист 25:60 20
16.Места 15:63 15
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Регионалната здравна инспекция с предписания към кметовете за дезакаризация на  тревните площи

Закопчаха перничанин
за кражба на мобилка

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки

полицаи за-
д ъ р ж а х а
мъж, запо-
дозрян за
кражба на
мобилен те-
лефон.

За неприя-
тния инци-
дент сигнал в полицията подал 22-годишен
перничанин, който алармирал, че джиесемът
му е бил задигнат на 22-ри май. Служители-
те на реда предприели незабавни действия
за установяване на извършителя. След про-
ведените оперативно-издирвателни дей-
ствия белезниците щракнали около ръцете
на 34-годишният В.П. от областния град. От-
краднатият телефон е намерен и иззет. В.П.
е задържан за 24 часа и срещу него вече е
образувано доисъдебно производство,
съобщиха от пресцентъра на полицията.

ЗАПОЧВАТ ЕДНИ ДЪЛГИ 45-
ДНЕВНИ ВЛАКОВИ ПОСТИ.

Положението е не се знае,
знае ли се. Ж-п линията от
Перник до София ще обслуж-

ва многохилядната си клиeнтела на прин-
ципа: „Тука има, тука нема”. Тотална ме-
шавина с разписанието, съкращаване и
удължаване на курсове, обиколни мар-
шрути – всичко това прави пътуването до
столицата ад под небето. Заради няколко
смъртни случая, станали върху релсите
последните дни, се прави някаква тотална
преправка на целия маршрут. Какво са
виновни релсите за смъртта на самоубий-
ците, от съответното ведомство не казват.
По тая логика най-неотваряните пътища в
България трябва да бъдат затворени цяло
лято, а магистралите обявени извън зако-
на. Въпросът е, че сравнително удобният и
евтин транспорт за перничани се превръ-
ща в ужасно неудобен и страшно скъп.
Тия 45- дена за мнозина ще се усетят като
45-месеца. Ама щом е казано: „Трай, ба-
бо, за хубост!”, пътниците ще си потраят.
Щото работата им в София не е заек да
избяга по релсите, а без нея са си чисти
самоубийци...

АБИТУРИЕНТСКИТЕ БАЛОВЕ И ТА-
ЗИ ГОДИНА ДОЙДОХА КАТО ЧАКАН
ПРОЛЕТЕН ДЪЖД. На фона на разко-
пания площад, те са едно украшение, кое-
то дава малко радост на провинциалния
ни град. Впрочем, данданията пред хотел
Струма всяка вечер изпълнява една важ-
на социална функция, която не е по сили-
те на никоя институция. Кой друг може да
събере толкова народ на едно място, да
го кара да ръкопляска и да се радва, да
забрави за час-два тежкия си делник и да
купонясва мислено заедно с познатите
си, облечени в тузарски тоалети. И тази
година емоцията даде нов облик на гра-
да, а при вида на младите разкрепостени
зрелостници той не изглежда толкова зле.
Така абитуриентите наложиха една вре-
менна мода която държи влага чак до
следващите майски изпълнения. И ако
някой, поне за няколко дена е забравил,
че делникът има други проблеми, да оти-
де довечера пред Струма и да брои до
12...

условия тези мероприя-
тия следва да се прове-
дат минимум двукратно
през месеците  май и
септември, а в региони-
те с повишена численост
на популацията на кърле-
жи, броят на обработки-
те трябва да се увеличи.

В съответствие с
чл.21, ал.5 от Наредба
№1 от 12.01.2009 год. за
условията и реда за ус-
тройство и безопас-
тност на площадките за
игра (ДВ, бр. 10 от 2009
г.) и чл.7, ал.2 и ал.3 от
Наредба №3 от
05.02.2007 год. за здрав-
ните изисквания към
детските градини (ДВ,
бр.15 от16.02.2007 год.)
е необходимо да се из-
вършва и контролна де-
зинфекция на открити-
те пясъчници – най-мал-
ко два пъти в сезона (
през пролетта и среда-
та на лятото).

От 2014 г. в страната
е утвърдена Национална
програма за профилак-
тика и контрол на век-
торно-предавани тран-
смисивни инфекции при
хората. Профилактични-
те  мерки, залегнали в
програмата са насочени
в две посоки – към век-
торите и към източни-
ците на векторно-преда-
вани инфекции. Страте-
гическата цел на програ-
мата е намаляване на за-
боляемостта и смър-
тността от векторно-
предавани трансмисивни
инфекции. В основата на
този процес е ранното
откриване на инфекции-
те и контролът върху
разпространение на пре-
носителите. Една от це-

Доброволци на ЧЕЗ почистиха
близо 40 съоръжения
в Западна България

Силвия ГРИГОРОВА
Над 500 служители на ЧЕЗ се включиха

на 23.05.2015 г. в доброволческата  акция
за почистване на електрически съоръже-
ния. Инициативата се проведе в София,
Перник, Плевен, Благоевград, Ловеч, Мон-
тана, Видин, Враца, Кюстендил, Гоце Дел-
чев, Левски, Гулянци и Петрич. Добровол-
ците отстраниха обяви и плакати, почистиха
и боядисаха около 270 разпределителни ка-
сети, 120 електромерни табла и 8 трафопос-
та.

„Целта на доброволческата акция е да
направим нашите градове по-красиви и ую-
тни. Вярваме, че можем да увлечем и други
хора с ентусиазма и желанието си. Надява-
ме се да ги насърчим да пазят и допълни-
телно да развиват градското пространство”,
каза Виктор Станчев, директор „Експлоата-
ция и поддържане” в ЧЕЗ Разпределение
България.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България
прилагат дългосрочна стратегия за корпо-
ративна социална отговорност. Създаден
бе проект „Инвестираме в България” за
подкрепа на регионите, в които оперира
групата.

Българска музика ще озвучи Двореца
Виктория СТАНКОВА

В Малкия салон на Двореца на културата в Перник ще състои кон-
церт под мотото „Фолклорът – настояще и бъдеще”. Музикалната
проява се организира от Народния оркестър с ръководител Венцис-
лав Андонов. Солисти на вечерта ще бъдат от вокалното студио към
Ансамбъл за народни песни и танци „Граовска младост” ръководи-
тел Силвия Симеонова. Всеки, който желае да се наслади на уникал-
ните изпълнения, може да го направи на 28 май от 17.30 часа. 

“Заповядайте, за да се почувстваме българи!”, приканват органи-
заторите. Входът е  3.00 лв.

Зоя ИВАНОВА
През периода от

01.01.2015 г. до
15.05.2015 г. в РЗИ – Пер-
ник е регистриран 1 слу-
чай на Лаймска борелио-
за. За същия период през
кабинетите на СПО на
МБАЛ-Перник са преми-
нали 119 лица с дании за
ухапване от кърлежи,
като 71, т.е. 60 % от
тях са преминали от
средата  на месец април
до средата на месец
май., съобщават от Ре-
гионалната здравна ин-
спекция.

През 2014 год. съобще-
ните в РЗИ-Перник, слу-
чаи на  ухапани от кър-
лежи, съмнителни за лай-
мска борелиоза са общо
27, от които лаборатор-
но са потвърдени и
съответно регистрира-
ни 15. За същия периода
е регистриран  и един
случай на Марсилска
треска. Няма регистри-

рани случаи на Туларемия.
Броят на регистрирани-
те случаи на заболявания
от кърлежово преносими
инфекции (Лаймска боре-
лиоза, Марсилска треска,
Туларемия и т.н.) е нето-
чен и не отговаря на дей-
ствителността. Много
хора, особено възрастни-
те и живеещи в отдале-
чени села, не посещават
лекар и сами свалят запи-
лия се кърлеж. Често пър-
вото посещение в лекар-
ския кабинет е месеци
след ухапването, по повод
на неврологични, ставни,
очни, сърдечни проблеми.

Променените клима-
тични условия в резул-
тат на глобалното за-
топляне са предпоставка
за неконтролируемото
нарастване на популации-
те на кърлежи и комари.
Обработките срещу ко-
мари са особено наложи-
телни за общините по по-
речието на река Струма

и  други водни басейни.
Ежегодно през пролет-

но-летния сезон в цяла-
та страна, в това число
и в нашия град се наблю-
да завишаване на забол-
яемостта от трансми-
сивни инфекции. Пови-
шената заболеваемост 
съвпада и с биологична
активност на кърлежо-
вия вектор.

През тази година, ка-
то през предходните
две РЗИ-Перник подгот-
вя  изпращането на пис-
ма и връчването на
предписания до кмето-
вете на шестте общини
на територията на об-
ласт Перник, с цел своев-
ременно организиране и
извършване на дезакари-
зация на тревните пло-
щи за унищожаване на
кърлежите, които са ре-
зервоари и преносители
на редица трансмисивни
заболявания. В зависи-
мост от климатичните

лите на програмата е
укрепване на лаборатор-
ната диагностика пора-
ди това, че особено важ-
но значение за предот-
вратяване на усложне-
нията от инфекциите,
предавани с кърлежи е
тяхното ранно диагнос-
тициране и последвало-
то адекватно лечение.

Във връзка с изпълне-
нието на Националната
програма за 2015г. РЗИ
Перник разполага с тес-
тове за извършване на
серологични изследвания
за лабораторно потвър-
ждение на съмнителни
случаи за Лаймска бо-
лест, която е най-често
срещаната кърлежово-
преносима инфекция в
областта.

Лицата ухапани от
кърлеж, които след прег-
лед от личния лекар или
от лекар в друго лечебно
заведение, не са наста-
нени в Инфекциозно от-
деление на МБАЛ-Перник
е необходимо да бъдат
наблюдавани от личния
лекар в рамките на 30
дни след датата на уха-
пване/сваляне на кърле-
жа и при необходимост
да им се назначи анти-
биотично лечение и из-
следване за Лаймска бо-
лест. Такива пациенти
да се насочват към РЗИ
Перник, дирекция „Над-
зор на заразните болес-
ти – Вирусологична лабо-
ратория, с направление
(бланка №19) за консул-
тация и преценка за из-
вършване на безплатно
серологично изследване -
за Лаймска болест в ла-
бораторията на РЗИ-
Перник.


