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Той ще открие тук ново предприятие, инвенстицията е за 8 милиона

Св. апли
Иасон и

Сосипатър

Арт и Ко - 0898/47 12 53 Интелект - 076/67 09 00
Кантора Перник - 076/60 28 94 Кали Консулт - 0898/62 06 96
Габи М - 076/ 60 13 15 Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Еда - 0888/68 95 35 Елион - 076/ 60 19 23
Престиж - 076/60 00 01 Орел - 0898/94 56 94
Жоки - 0888/54 88 67 Ива - 076/60 13 38
Симеон Д -  076/60 26 26

Бой по
канчетата

Вчерашният Консултативен
съвет по национална сигурност при прези-
дента започна с демонстрация на една ста-
ра войнишка практика – бой по канчетата.
В случая ставаше въпрос за бой по партий-
ните канчета, който си спретнаха фенове
на реформаторите и атакисти. Като по да-
ден знак двете партийни армии се счепкаха
пред „Дондуков” 2, за да потвърдят банал-
ната истина, че армия може и да нямаме, но
войнолюбци – бол. Стана ясно и друго – че
поне имаме жандармерия, която да брани
демокрацията от демократите.

Дали боят по канчетата е отеквал в засе-
дателната зала на великите държавни мъ-
же – историята мълчи. Крясъците обаче си
бяха автентични като звук от набито кан-
че. Толкова им е акълът на някои – колкото
на едно тенекиено войнишко канче, може и
алпака. Тия поизвехтели термини от армей-
ските години кънтят на кухо в пустинята
от пълна глухота относно натопорченото
положение около България.

Лошото е, че като се биха по канчетата,
все пак пострадаха само последните. Глави-
те оцеляха, за да спретнат в бъдеще нова
битка и да ни поставят пред дилемата да
жалим ли за очуканите канчета или за това,
което е под тях.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Премиерът Бойко Бо-

рисов открива днес ново-
създадено предприятие
за преработка на зелен-
чуци в радомирското село
село Долна Диканя. Об-
щият размер на инвести-
цията е 8 милиона лева,
като 4 милиона лева са
осигурени по мярка 123
 „Добавяне на стойност
към земеделски и горски
продукти“ от Програма-
та за развитие на селски-
те райони 2007 – 2013 г.
Предприятието ще пред-
лага на българския пазар
зеленчуци в свеж вид и с

Над 100 млади музиканти радваха Перник

напълно запазени вита-
минозни и  хранително-
вкусови качества. На от-
криването ще присъства
собственикът на пред-
приятието инвеститор
фирма „Елейа“ ЕООД и
представители на мес-
тната власт.   

Предприятието е пър-
вото от този род в Из-
томна Европа. В основа-
та на инициативата е
бизнесменът Георги Ми-
лев. Новата фабрика ще
разкрие между 30 и 100
нови работни места.

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
 076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

Виктория СТАНКОВА
Пианист и китарист

станаха тазгодишните
лауреати в 10-тото  юби-
лейно издание на Между-
народния конкурс за из-
пълнители на класически
инструменти. Голямата
награда на Кмета на Пер-
ник – статуетка и
1000лева грабна талан-
тливият изпълнител на
класическа китара от На-
ционалното музикално
училище „Л.Пипков” –
Георги Димитров. Младе-
жът сподели, че конкурса
 в Перник за него е най-
престижния  и поздрави
организаторите.

Областният управи-
тел Ирена Соколова от-
личи със специална награ-
да дарование от музикал-
на школа. Наградата,

която бе таблет,  отиде 
при младия пианист от
Скопие- Арда Мустафаог-
лу.

С много чар, изящес-
тво и настроение бе из-
пълнена зала „Борис Гю-
деров” , където се със-
тоя церемонията по наг-
раждаването и концер-
тът на лауреатите. С
огромни плюшени мечоци
бяха зарадвани най-малки-
те участници в конкурса-
шестгодишните Клео
Енев и Денислав Василев.
Победителите в конкур-
са, които бяха в шест
възрастови групи от му-
зикални школи и музикал-
ни училища, получиха
златни, сребърни и брон-
зови медали с дипломи.
Председателят на жури-
то- маестро Райчо Хрис-

тов връчи няколко спе-
циални награди- Солист
на КО „Орфей”,чиито
призьор стана  Зоя Васи-
лева-виолончело,  от СОУ
„М.Горки”- София и още
няколко изпълнители и
Солист на Духовия оркес-
тър, която грабна саксо-
фонистът Миле Янев от
Щип, Македония. Актьо-
рът Божидар Попчев,
който е водещ на конкур-
са от самото му създава-
не, връчи парична награ-
да за най-артистичен из-
пълнител на обоистът
Деян Иванов от НМУ
„Л.Пипков”- София и ан-
самбълът за ударни ин-
струменти „Престо”от
НУМТИ „Д.Петков” от
Пловдив.

110 - 210

Предимно
облачно
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Кметът Иван Иванов
отличи най-добрите

Кметът Иван Иванов награди победителите в 10-
тия Международен конкурс за изпълнители на кла-
сическа музика. Георги Димитров – класическа ки-
тара от Националното музикално училище „Любо-
мир Пипков” спечели Голямата награда на кмета на
Перник.  Лауреатът получи статуетка и парична наг-
рада - 1000 лева  лично от кмета Иван Иванов. Гра-
доначалникът поздрави всички участници за отлич-
ното им представяне в конкурса.

В  юбилейното издание на престижното  музикал-
но състезание  в Перник тази година участваха 105
деца и младежи от различни музикални школи и му-
зикални училища от България, Сърбия и Македония.
Освен победителите в различните възрастови групи,
на церемонията бяха отличени  и преподаватели за
високите им професионални постижения.

На страница 2
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Íàä 100 ìëàäè ìóçèêàíòè ðàäâàõà Ïåðíèê
Пианист и китарист станаха тазгодишните лауреати на Международния конкурс за класически инструменти

Директорът на ОК
„Дворец на култура-
та” Петьо Фетфов
връчи парични награ-
ди на преподаватели
за техните високи пе-
дагогически постиже-
ния. Наградите оти-
доха при Константин
Йоцов-обой, Кохар Ан-
донян- арфа и Емил ри-
барски-пиано. Парич-
на награда за съпро-
вод пък получи Дел-
яна Георгиева. Със
грамоти бяха отличе-
ни преподаватели и

Трън готви празник в памет
на голямата Гюрга Пинджурова

Любомира ПЕЛОВА
Трън е в усилена подготовка за празника,

който ще се проведе на 2-ри май от 11 часа
на открита сцена пред народното читалище
„Гюрга Пинджурова – 1895 г.”  Той е в па-
мет на именитата българска народна певи-
ца Гюрга Пинджурова и по повод 120 – го-
дишнината от рождението й. Празникът е
инициран от кмета на общината Станислава
Алексиева.

В програмата ще се включат 415 уча-
стника от четири области – София, Пазар-
джик, Благоевград и Перник, 12 общини –
Сатовча, Столична, Гоце Делчев, Брезник,
Пещера, Земен, Радомир, София-град, Кре-
миковци, Ковачевци, Перник и Трън; пред-
ставители на 19 народни читалища, 3 пен-
сионерски клуба, 1 сдружение, 1 туристи-
ческо дружество. В програмата ще се из-
явят 31 формации и индивидуални изпъл-
нители.

Със своя дълбок и емоционален глас, с
вярното чувство към народната песен, с
умението да внася нещо свое, Гюрга Пин-
джурова се утвърждава като една от най –
добрите изпълнителки и става един от сим-
волите на българската самобитност.

Нека всички се съберем и почетем праз-
ника в нейна честа и запеем: „Аз ти пос-
тилям шарени черги”, призовават домаки-
ните.

Забраниха паленето на
стърнища, слогове и

крайпътни ивици и сухи треви
Любомира ПЕЛОВА

Със специална заповед кметът на об-
щина Перник Иван Иванов забрани па-
ленето на стърнищата. С разпоредбата
вече са започнати кметовете и кметски-
те наместници на населените места от
общината, които са задължени да запоз-
наят населението с нея.

Освен на стърнища се забранява пале-
нето и на слогове, крайпътни ивици и су-
хи треви. Пожарите намаляват плодоро-
дието на почвите и увреждат околната
среда, се казва в документа. Нарушите-
лите на забраната носят наказателна от-
говорност, като при констатиране на на-
рушения, законът предвижда глоба.

При данни за престъпление пък се но-
си наказателна отговорност. През мина-
лата година на територията на цялата
област са гасени 465 пожара в сухи тре-
ви и храсти. Със 60 повече са били по-
жарите през 2013 година.

Безработицата в Пернишко е
по-ниска от тази за страната

Силвия ГРИГОРОВА
Равнището на безработицата в

област Перник към 31 март 2015 г
е 10.1%. Това информира директо-
рът на Дирекция Бюро по труда-
Росен Симеонов. Той подчерта,
че равнището на безработицата в
областта е по-ниско от това за
страната. По данни на Бюрото по
труда, към 31 март безработицата
в областта е била 10.1%, а тази за
страната- 11%. „Най-ниско е рав-
нището на безработицата в общи-
на Перник- 7.9%. В сравнение с
равнището на безработицата в об-
ластта и страната, тази в община
Перник е сравнително ниска”,
подчерта Росен Симеонов.

 Той допълни, че община Трън
продължава да води класацията
по безработицата в област Пер-
ник. Към 31 март 2015г тя е 46 %.
След нея се нарежда община Ко-
вачевци-40.6% и Земен- 21.2%.
Причината за високото равнище
на безработицата в тези общини е
липсата на свободни работни мес-
та. „През месец март от тези три
общини не е обявено нито 1 сво-
бодно работно място на пазара на
труда”, поясни Росен Симеонов.
Според него, въпреки че тази го-
дина има по-малко обявени ра-
ботни места за временна заетост
по програми и по мерките от За-
кона за насърчаване на заетостта,
въпреки това нивото на безрабо-
тицата в областта не бележи ръст.
Единственото логично обяснение
на този факт  е, че има раздвиж-
ване в частния сектор в положи-
телна посока. „Другата положи-
телна тенденция, според мен е, че
много от програмите и мерките,
както миналата, така и тази годи-
на, са насочени предимно към
частния сектор. Добрата новина е,
че много пъти, дори след като из-
тече срока на субсидираната зае-
тост, работодателят оставя част от
работниците на постоянна работа.
За съжаление това не може да се
случи в държавния сектор, тъй
като там и фиксиран щат, който не
може да бъде раздут изкуствено.
Затова, след като изтече субсиди-
раната заетост, лицата, които са
работили по нея в държавния
сектор, обикновено се връщат от-
ново на трудовата борса”, поясни
директорът на Бюрото по труда.

Той допълни още, че 972 са ре-
гистрираните в Бюрото по труда
безработни лица до 29-годишна
възраст към 31 март тази година.
Най-голям е броят на безработни-
те младежи в община Перник- 590,
а най-малък в община Ковачевци-
10. 

Премиерът открива ново
предприятие в Долна Диканя

По предварителна информация тук го-
дишно ще се преработват по

по 5 000 тона зеленчуци, което означа-
ва между 10 000 и 15 000 кг на ден. Коли-
чеството обаче ще зависи от това как па-
зарът ще приеме продукцията, обясни
Георги Милев. В цеха ще се съхраняват и
плодовете, които предлага Пернишки ре-
гион – ябълки, круши, сливи, но няма да
им се прави восъчна баня, в какъвто вид
ни предлагат в момента плодовете в тър-
говската мрежа. Химия в цеха в Долна
Диканя няма да има. В Европа подобна
фабрика за предлагане на плодове и зе-
ленчуци в прясно състояние има във
Франция.

Виктория СТАНКОВА
49,5% от ромските

деца не посещават
училище. Мрачната
статистика предста-
ви председателят на
Синдиката на българ-
ските учители Янка
Такева. По думите
й 28 на сто от ромче-
тата изобщо не посе-
щават училище, а ос-
таналите около 21%
са учили до 4 или до 7
клас, след което на-
пускат образовател-
ната система.

„49,5% от децата
на ромите не посеща-
ват училище и са из-
ключени от общес-
твеното развитие,
от социалната среда.
Ако мога да го раз-
деля, 28% не посеща-
ват изобщо, а остана-
лите до 49,5% са учи-
ли до 4 клас, до 5 или
до 7 клас и напускат
училището. Това озна-
чава, че те просто

нямат необходимите
компетенции, за да
може да се включат
на пазара на труда, да
бъдат полезни за себе
си, да бъдат полезни
и за обществото”, об-
ясни Такева.

Тя предложи мерки
за справяне с отпада-
нето на деца от мал-
цинствата от обра-
зователната систе-
ма. „В детската гра-
дина задължително-
то посещение да бъде
от 4 години и това
трябва да го реши за-
конодателят. Друго-
то нещо, което
трябва да се направи,
това е социалните по-
мощи да не се дават
родители, които
нямат отношение
към спазването на за-
коните в държавата,
т.е. когато детето
му ходи на училище,
да получава детските
надбавки родителят,

Половината от ромските
деца не ходят на училище

корепетитори.
В юбилейното изда-

ние на музикалния
конкурс  тази година
се надпреварваха над
100 деца и младежи
от цяла България, а
международното уча-
стие бе от Сърбия и
Македония. От свое-
то създаване през
2006-та година досега
събитието  извоюва
име на един от най-
престижните конкур-
си в страната и всяка
година расте  броя на
желаещите да уча-
стват.

но когато детето не
ходи на училище, то-
гава детските над-
бавки да се получават
в училище, за да може
там детето да бъде
обгрижвано”.

Такева беше катего-
рична, че има родите-
ли, които притискат
учителите да не пи-
шат отсъствия на
децата им, за да полу-
чават детски надбав-
ки.

„По закона е така -
ако детето има пет
неизвинени отсъс-
твия, родителят не
получава детските
надбавки, но се полу-
чава така, че родите-
лите изнудват дирек-
торите и казват, че
ако не им дадат бе-
лежка, няма да изпра-
щат детето си на
училище или ще го
преместят в друго
училище”, каза още
Янка Такева.

Силвия ГРИГОРОВА
Днес от 16,30

часа, в  Клуба на
софийските фи-
лателисти, ще
се проведе диску-
сионна среща на
тема: „Насоки за
развитието на
с ъ в р е м е н н а т а
българска пощен-
ска марка”. В нея
ще вземат уча-
стие представи-
тели на: Минис-
терство на
транспорта,  ин-
ф о р м а ц и о н н и т е
технологии и
с ъ о б щ е н и я т а ,
“Български по-

щи” ЕАД, “Бъ-
лгарска филате-
лия и нумизмати-
ка”, Специализи-
ран съвет по
м а р к о и з д а в а н е ,
Съюз на българ-
ските художни-
ци, художници -
творци на по-
щенски марки,
Съюз на българ-
ските филате-
листи, филате-
листи от цялата
страна. Това ин-
формираха от
пресцентъра на
„Български по-
щи”. От там
поясниха още, че

Среща по проблемите
на филателията у нас

основната цел на
тази среща е
публичен обмен
на мнения, ста-
новища и пози-
ции на институ-
ции, специалисти
и колекционери
за настоящото и
бъдещето на ви-
зията на българ-
ските пощенски
марки.

Съюзът на бъл-
гарските фила-
телисти е от-
правил покана за
участие към из-
явени свои чле-
нове от страна-
та .

от страница 1

от страница 1
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47 специализирани институции за деца са закрити в периода 2010 – 2015 г.

Зоя ИВАНОВА
Над 63,7 млн. лева са

отпуснати по ОП
„Развитие на човеш-
ките ресурси“ (ОП
РЧР) 2007-2013 г. за
всички мерки по из-
веждането на децата
от институциите“.
Това каза вицепремие-
рът и министър на
труда и социалната
политика Ивайло Кал-
фин на кръгла маса за
добрите примери за
деинституционализа-
ция, организирана от
МТСП в град Габрово.
Във форума се вклю-
чиха вицепремиерът
Томислав Дончев, за-
местник -министъ-
рът на здравеопазва-
нето Адам Персенски
и Кирил Киряков от
ГД „Заетост, социал-
ни въпроси и приоб-
щаване“ на ЕК.Инфор-
мацията е от прес-

АПИ ще извърши оглед на уча-
стъка при 10-ти км на пътя
Видин – Кула - Връшка чука

Силвия ГРИГОРОВА
Екипи на Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ ще извършат оглед на пропадналия
участък при 10-ти км на пътя Видин - Кула -
Връшка чука- граница на Република Бъл-
гария. Въз основа на тях ще бъде прецене-
но какви ремонтни дейности е необходимо
да се предприемат за възстановяване на
авариралия участък между селата Бела
Рада и Войница. Движението при 10-ти км
се осъществява по обходен маршрут - ста-
рия път II-14, който е в непосредствена бли-
зост до отсечката. Поставена е необходи-
мата пътна сигнализация.

Интензивните валежи през миналата го-
дина и в началото на тази активизираха
свлачищна зона на пътя Видин - Кула -
Връшка чука - граница Република Бълга-
рия, предизвикаха пропадане на пътната
настилка и отваряне на дълбоки пукнатини,
достигащи над 1 м в дълбочина и широчи-
на. Ремонтираният в периода май-август
2011 г. тръбен водосток при км 10 е разру-
шен и не поема повърхностните води, с
което процесът на свличане се ускорява и
предизвиква пропадане на пътната настил-
ка.

За цялостното и трайно възстановяване
на технико-експлоатационното състояние
на участъка ще бъде взето решение след
извършването на огледа от експерти на
АПИ. Търсят се възможности за осигурява-
не на средства за ремонтно-възстановител-
ните работи на авариралия участък.

центъра на Минис-
терството на труда
и социалната полити-
ка. 

„Изминалият прог-
рамен период на ОП
РЧР 2007-2013 г. беше
важен за старта на
деинституционализа-
цията и конкретните
резултати са налице.
Правителството има
волята да продължи
процеса, за да могат
децата и техните ро-
дители да получат
възможно най-добри-
те грижи и подкре-
па“, допълни минис-
търът. 

„Деинституциона-
лизацията е пример
за това как реформи-
те се комбинират с
европейско финанси-
ране. Нещо повече, в
процеса на извеждане
на децата от инсти-
туциите, говорим за

това, че европейски-
те пари са ускорител
на реформата“, заяви
вицепремиерът То-
мислав Дончев. „Кога-
то говорим за деин-
ституционализация,
критично важна е
стратегическата ви-
зия на институции-
те и обществената
подкрепа“, допълни
той. 

Подготовката за
преструктуриране на
Домовете за медико-
социални грижи за де-
ца (ДМСГД) по ОП РЧР
2007-2013. се реализи-
ра по Проект „ПОСО-
КА: семейство“ на
Министерство на
здравеопазването в
партньорство с Аге-
нцията за социално
подпомагане и Дър-
жавната агенция за
закрила на детето по
схема за безвъзмездна
финансова помощ
„Шанс за щастливо
бъдеще”. По схемата

се разкриха социални
услуги, осигуряващи
превенция на изо-
ставянето и реин-
теграция, както и
специализирани услу-
ги за децата от рис-
кови групи.

„Проектът е до-
бър, защото в него се
предоставят различ-
ни видове услуги. За
по-доброто обслуж-
ване на децата се гри-
жат медицински пер-
сонал и социални ра-
ботници. Особено
важно значение този
въпрос има за специа-
листите, които ра-
ботят непрекъснато
с деца с тежки увреж-
дания“, каза минис-
търът. Той постави
акцент върху работ-
ната среда и нивото
на заплащане на слу-
жителите в домове-
те.

„Развитите социал-
ни услуги в Габрово
са много добър при-
мер за преструктури-
ране на домове за де-
ца до 3 годишна въз-
раст“, каза министър
Калфин. Според него
най-добрият вариант
е да няма изоставени
деца, а новоразкрити-
те социални услуги
да бъдат в подкрепа
на родителите, кои-
то отглеждат деца-
та си.

На кръглата маса
заместник-министри-
те на труда и социал-
ната политика Лазар
Лазаров и Зорница Ру-

Правят програма за защита
на малчуганите от насилие

Зоя ИВАНОВА
Да бъде разработена и внесена за одо-

брение в Министерски съвет 5-годишна
Национална програма за защита на де-
цата от насилие за периода 2016 – 2020
г., реши на 29-тото си редовно заседание
Националният съвет за закрила на дете-
то  към Държавната агенция за закрила
на детето.Националният съвет за закри-
ла на детето прие отчета за изпълнението
на Националния план за превенция на
насилието над деца 2012 – 2014 г. На-
правен бе преглед на мерките и дей-
ствията, които държавата предприема за
закрила на децата от всички форми на
насилие, както и на всички други форми
за предотвратяване и разкриване, док-
ладване, разследване и проследяване
на случаите на малтретиране на деца.
Представен бе мониторинг на изпълне-
нието на Координационния механизъм
за насилие.„Закрилата на детето от всич-
ки форми на насилие е основно право,
гарантирано от Конвенцията на ООН за
правата на детето, международни спора-
зумения и стандарти и от българското
законодателство. И въпреки това, наси-
лието си остава реална част от живота на
децата с незабавни и дългосрочни пос-
ледствия. За съжаление, в доста държа-
ви, в това число и в България, някои фор-
ми на насилие над деца са социално
приемливи, мълчаливо толерирани или
не се възприемат като злоупотреба.Сла-
гането на край на насилието над и между
деца изисква решително законодателс-
тво, програми и политики за превенция и
борба с насилието, както и осигуряване
на достатъчно ресурси за това“, заяви
при откриването на заседанието г-жа
Ева Жечева, председател на Държавната
агенция за закрила на детето. Възложе-
но е на междуведомствена работна гру-
па „Превенция на насилието и злоупот-
ребата с деца” до 1 септември 2015 г. да
изготви проект на Национална програма
за защита на децата от насилие за пе-
риода 2016 – 2020 г. , който ще бъде об-
съден и приет на заседание на съвета и
представен за одобрение в Министерски
съвет.

Не намаляват случаите
на насилие над деца

Зоя ИВАНОВА
През 2012 г. общо 2127 деца са били

жертва на насилие, през 2013 г. общият
брой на децата, жертви на насилие е
1973. Анализите за периода 2001 – 2013
г. показват, че насилието в семейна сре-
да е водещо -  четири от всеки пет слу-
чая на насилие над деца, по които са ра-
ботили органите за закрила са регистри-
рани в семейството, съобщават от Дър-
жавната агенция за закрила на детето.

През 2014 мултидисциплинарните еки-
пи са работили по 1102 сигнала за наси-
лие над дете. Това е с 30% повече в
сравнение с 2013 г., когато мултидисцип-
линарните екипи са работили по 575 слу-
чая на насилие.

Подобна е статистиката и от Национал-
ната телефонна линия за деца за перио-
да 2012 -2014 г. Общият брой консулта-
ции, свързани с насилие над деца, за
трите години е 2 234. Подадените към От-
делите за закрила на детето /към Аге-
нция за социално подпомагане/ сигнали
за периода са общо 1 148 деца. Най-чес-
то на линията постъпва информация за
физическо насилие, след това – за пре-
небрегване и за психически тормоз.
Средно от НТЛД постъпват по 2 сигнала
за насилие над деца на ден.

В периода 2012 – 2014 г. 142 деца са
станали жертва на трафик с цел трудова
или сексуална експлоатация или са били
изложени на риск поради недобра роди-
телска грижа или насилие в друга дър-
жава.

синова представиха
етапът на деинсти-
туционализацията у
нас и предизвика-
телствата пред об-
щините през новия
програмен период на
оперативната прог-
рама.

В периода 2010 –
2015 г. са закрити 47
специализирани ин-
ституции за деца. По
проект „Детство за
всички“ са въведени
131 услуги в 65 общи-
ни, където са наста-
нени над 1 000 деца.
По данни на МТСП
продължава успешно-
то развитие на
приемната грижа по
проект „И аз имам се-
мейство“, в рамките
на който достъп до
близка до семейната
среда са получили 1
900 деца.

Броят на децата,
настанени в 29-те
ДМСГД в страната
намалява от 1 270 де-
ца към края на 2013 г.
до 911 деца в края на
март 2015 г.

Мерките по ОП РЧР
2014-2020 г. ще про-
дължат подкрепата
на деинституциона-
лизацията на децата.
През новия програмен
период 658 млн. лв.са
предвидени за борба-
та с бедността и на-
сърчаване на социал-
ното включване. В
сферата на заетос-
тта ще бъдат отде-
лени повече от 1 266
млн. лв.

Танцьорите от DA Clique с ново видео

Виктория СТАНКОВА
Танцьорите от DA

Clique отново пуснаха
ново видео, но този
път на българска пе-
сен, съобщиха от гру-
пата. Новото парче
на Ice Cream “Животъ-
т е един” е първият
проект на родни из-
пълнители, на който
танцьорите засне-
мат клип. Видеото бе-

ше пуснато в интер-
нет пространството
само ден след големия
концерт на Ice Cream
в зала 3 на НДК и с не-
го изпълнителите
промотираха и новия
си албум, носещ също-
то име.

”Слънце, природа,
приятели, танци и го-
тина музика от стра-
хотните Ice Cream!

Вижте видеото ни
“Животът е един”,
вдъхновено от най-но-
вото парче на нашите
приятели! “, призоваха
младите изпълнители.

Можете да видите
слънчевото видео на
талантливите пер-
нишки момичета и
момчета  тук: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=bCu69fKGgaI
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Над 15 000 декара готови за маслодайния слънчоглед

Интернет за всички – как да
сърфираме безопасно в мрежата

Виктория СТАНКОВА 
Децата вече използват интернет от най-

ранна възраст и чрез все повече видове “у-
мни” устройства. Световната компютърна
мрежа може да им предложи безкрайно
много възможности, но е важно отрано да
развият навици за нейното безопасно и ефе-
ктивно използване. 

Затова заедно със специалисти от Мтел и
математичката Марина Маринова от Центъра
за забавна математика ще ги повдедат на
едно забавно, но и полезно, пътешествие в
света на интернет. 

Децата ще разберат как е създадена мре-
жата, как да ползват интернет, за да търсят
различна информация и научават нови не-
ща, но и за какво е необходимо да внима-
ват. Ще научат как да се предпазват от ви-
руси и други зловредни програми, а също и
как да защитават своите лични данни. След
презентацията децата да посетят нашето
дигитално кафене Mтел Digital Cafe, където
да направят практически упражнения върху
най-различни видове устройства. 

Събитието се провежда в партньорство с
инициативата на Мтел “Интернет за всички”,
която си поставя за цел да осигури на всич-
ки в България достъп до интернет, незави-
симо от тяхната възраст, образование и со-
циално положение.

Заради бежанците България е
другата гореща точка в ЕС

Любомира ПЕЛОВА
Средиземно море може да е основният

маршрут за отправилите се към Европа
бежанци, но голям брой опитват късмета
си и през България, най-бедната страна в
ЕС. В края на 2013 г. България подсили с
30 километра бодлива ограда по-трудната
за контролиране част от своята 275-кило-
метрова граница с Турция. Тя изпрати до-
пълнително и хиляди полицаи да откриват
други бежанци.

Миналата година бариерата помогна да
се предотврати влизането на почти 40 000
души, твърдят българските власти. 6000
души все пак са влезли, но това е спад
над наполовината в сравнение с 11-те
хиляди от 2013 година. През първите три
месеца на година в страната са влезли
3200 имигранти, отчаяни от родните си
страни. Бежанците признават, че проник-
ват в страната, укривайки се в товарни
влакове и камиони. Според агенцията на
ООН за бежанците 70% от имигрантите
влизат в страната по този начин.

В сравнение с последното посещение
на екип на Франс прес у нас, сега усло-
вията в бежанските лагери са много по-
добри, има места за детски игри и обуче-
ние по английски език. Все още обаче ла-
герите са пренаселени, едно помещение
се обитава от няколко семейства и бежан-
ците споделят, че искат да стигнат до
Германия, където мнозина имат роднини,
а и е по-лесно да се намери работа в
сравнение с България.

Ето защо мнозина напускат България в
посока към Румъния или Сърбия, нищо че
тя е извън ЕС. Но от нея те се надяват да
проникнат в Унгария, която е в ЕС. Унга-
рия, за разлика от България, влиза в без-
визовата Шенгенска зона, което означа-
ва, че имигрантите ще могат да пътуват
по-нататък много по-лесно, дори да не
разполагат с необходимите документи за
работа.

“Най-трудните нещо е да се напусне
България. Вече в Сърбия, просто трябва
да дадете подкуп на полицията, за да
влезете в Унгария. Около 300 евро сти-
гат”, разказва бежанец на име Муса.

И в пернишко засилиха мерките срещу
опитващите да минат нелегално през за-
падната ни граница в Сърбия. Най-драсти-
чен бе случаят, в който бивш вече служи-
тел на полицията в Трън бе хванат при
опит да прекара през граничната бразда
11 бежанци.

Силвия ГРИГОРОВА
С повишаването

на дневните темпе-
ратури и засушава-
нето на почвата, зе-
меделските стопани
в региона ускориха
сеитбата на про-
летните култури.
Това информираха
от Областна дирек-
ция „Земеделие” в
Перник. Към 23 ап-
рил в областта е из-
вършена предсеит-

бена подготовка на
15 060 дка площи,
предназначени за
сеитба на маслодаен
слънчоглед. Най-мно-
го предсеитбена
подготовка има в
землището на общи-
на Радомир- 7 570
дка. Следват общи-
ните: Брезник- 4 200
дка, Перник- 1 200
дка, Земен- 700 дка и
Трън- 400 дка. До мо-
мента само стопани-

те от Ковачевци не
са започнали пред-
сеитбена подготов-
ка на слънчогледа.
Вече започна и сеит-
бата на тази култу-
ра. До сега са засети
общо 2 730 дка, От
тях 1 200 дка  са в
Брезник, 1050 дка в
Радомир и 470 в Пер-
ник. За сега еди-
нствено стопаните
от Трън са извърши-
ли предсеитбено то-
рене на всички под-
готвени площи.

Напредва и подго-
товката на площи-
те за сеитба на про-
летен ечемик. Към
24 април в областта
е извършена пред-
сеитбена подготов-
ка общо на 3 320 дка.
Най-много подгот-
вени площи за сеит-
ба на тази култура
има в землището на
община Радомир-
1 200 дка. Следват
общините: Перник-
1080 дка и Брезник-

1000 дка. До момен-
та са засети общо
2 180 дка с пролетен
ечемик, от които
980 дка в Перник,
850 дка в Радомир и
350 дка в Брезник.

Стопаните от ре-
гиона бързат да
приключат със сеит-
бата на овеса. Към
момента са подгот-
вени за сеитбата на
тази култура общо
3 630 дка, от които
1 850 дка в Радомир,
1 300 дка в Брезник
и 430 дка в Перник.
От тях до сега са
засети 2 550 дка ка-
то най-много са за-
сели стопаните от
Брезник- 1 170 дка, в
Радомир- 1030 дка и
Перник- 350 дка.

Увеличават се пло-
щите с предсеитбе-
на подготовка на
картофи. До сега в
областта са под-
готвени общо 1 550
дка. Най-много пло-
щи с предсеитбена

КАТ праща хиляди честитки
на безразсъдните шофьори

Любомира ПЕЛОВА

Откриват филателна изложба,
посветена на домашните любимци

Силвия ГРИГОРОВА
 Днес в сгра-

дата на Цен-
трална поща в
София, ще се
открие тема-
тична филател-
на изложба
„Домашни лю-
бимци“. Глав-
ният изпълни-
телен директор
на „Български
пощи”-  Деян
Дънешки ще
валидира една
пощенска мар-
ка в блок на
същата тема.
Марката ще
бъде пуснат в
тираж  3100
броя. Това информираха от пресцентъра на „Български пощи”. От там
поясниха, че организатори на изложбата са Съюзът на българските
филателисти и „Български пощи”.

Фауната е една от любимите теми в световното маркоиздаване.
Красивите пощенски марки с животни, птици и риби радват и малки,
и големи. Затова тези пъстри картинки, претворени в пощенски мар-
ки, изпълват редовете на хиляди класьори на филателисти от целия
свят.

На изложбата в Централна поща посетителите ще имат удоволс-
твието да видят малка част от експонатите на българските колекцио-
нери.

 Безспорен интерес представлява участието на Цветелина Коста-
динова. Тя ще покаже най-добрия в България тематичен експонат
„На конете – с любов“, който е награден с много медали на европей-
ски и световни изложби. Експонатът ще представлява България на
световната филателна изложба НЮ ЙОРК 2016.

„Пеперудите - хармония от красота“ е експонатът на 17-годишната
ученичка от Пловдив- Емилия Стефанова.

 Дългогодишният директор на зоологическата градина в София д-р
Иван Иванов е създал  с научен подход своята филателна сбирка-
„Домашни любимци“. Той е разработил темата, показвайки различни
видове животни, трайно съжителстващи с хората от дълбока древ-
ност до наши дни.

Любопитна находка е експонатът на Никола Николов от София,
който е подбрал най-хубавото от голямата си сбирка „Животни“, изо-
бразени не на пощенски марки, а на кибритени етикети от цял свят.

 Изложбата ще бъде открита до 5 май 2015 г.

подготовка за кар-
тофи имат стопа-
ните от Трън- 750
дка. Следват общи-
ните: Радомир-350
дка Брезник- 350 дка
и Земен- 100 дка.
Първи в региона за-
почнаха да садят
картофите стопа-
ните от Брезник.
З е м е д е л с к и т е
производители от
Трън са успели да
извършат пред-
сеитбено торене на
всички подготвени
за засаждане с кар-
тофи площи.

С по-бавни темпо-
ве върви предсеит-
бената подготовка
на царевицата. До
сега в областта са
подготвени за сеит-
ба на тази култура
едва 1 200 дка в
Брезник. Очевидно в
останалите общини
от региона условия-
та за сеитба все
още не са благоприя-
тни.

Десетки хиляди честитки от КАТ ще полу-
чат шофьорите, които карат с бясна скорост
по магистралите и първокласните пътища.
Електронните фишове ще стигнат до нару-
шителите в началото на септември.

Със затоплянето на времето в Перник ве-
че започнаха градските „ралита” с мото-
циклети и автомобили, при които засега са-
мо по някакво чудо няма пострадали. За
сметка на това на пътя между Перник и
Кюстендил в събота екип катаджиите само
за пет минути засякъл трима нарушители,
които карат с 30 километра над допустимо-
то. За 3 часа камерата засне 30 джигити,
които надвишиха скоростта между 30 и 50
километра над позволеното.

Само по магистрала „Тракия” дневно ми-
нават по 17 000 коли, отчитат от Пътна поли-
ция, а трафикът през лятото е далеч по-ин-
тензивен. Тук са засечени и най-опасните
рекорди за скорост, един от които принад-
лежи на дама, която беше снимана да лети
с 247 км/ч по магистралата.

Не са новост и облозите за колко време
един шофьор ще вземе отсечката София-
Бургас. Любители на високите скорости ве-
че засякоха, че от столицата може да се
стигне до морето за около 2 часа, ако се
шофира със 180 км/ч.

От КАТ твърдят, че такива рекорди са пре-
цедент и че откакто ограничението се вдиг-
на от 120 на 140 километра в час, правилата
се спазват и джигитите по аутобаните са по-
малко, но пък скоростните им рекордни са
убийствени.



Рекламно  приложение

Вторник, 28 април 2015 г., брой 78 /5685/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Соф. шосе, тх., без ТЕЦ, частично обз.- 170 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
6. Етаж от къща, над Общината, необзаведен - 150 лв.
7. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.
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ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
9. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
10. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 28 април 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

40 000лв.

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

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

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

ПРОДАВА:

Земеделска земя,
с. Негованци, 3,5дка

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

02 4767 277  (без посредник)
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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

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

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

диск за да имате достатъчно място за
всичко което искате да съхранявате на
компютъра си. Компютърна кутия - Frac-
tal Design Define XL R2 Black Pearl
Захранване - Захранване – Antec High
Current Pro 850W - тел. 0892/774 895

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

други

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

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
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

КУПУВА

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

Продавам велоергометър не
ползван!Измерва пулс,разстоя-
ние,изгорените калорий,вре-
ме.Размер 50/80/120см. Осем
степени на натоварване. - тел.
0894/746 767

Продавам телефон на няколко
месеца,без забележки, в гаран-
ция, с две сим карти и слот за
карта с памет.13 мп. камера,8
ядрен процесор,5 инчов дисплей.
В коплект с телефона има заря-
дно, слушалки и калъф с капак. -
тел.0897/283 878

Продавам  шевна машина
повече информация ще получите
при обаждане на тел. 0898/274
041

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

Продавам Sony Xperia Z, заку-
пуван от Германос. В отлично
състояние с  следи от употреба.
Работи без никакви проблеми.
Отключен към всички оператори.
Този месец се очаква да получи
ъпдейт до последния Андроид
5.0.Аз съм първи собственик. Пъ-
лен комплкет. Както съм го ку-
пил от магазина. Не приемам ни-
какви Бартери. - тел. 0899/871
995

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

ЛИЧНИ

КУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

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

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

02/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 98
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Хеликоптери евакуират алпинисти,
блокирани под Еверест

Опашки на няколко ГКПП-та
заради компютърен проблем

Проблем с компютърната
система за обработка на лични
документи блокира за часове
работата на няколко ГКПП-та,
както и гишета на КАТ в страната.

Дълги опашки от автомобили се
извиха на ГКПП "Дунав мост",
"Капитан Андреево" и "Калотина",
съобщиха БТА и БНР. Временно
бе затруднено и извършването на
регистрация и пререгистрация на
МПС на гишетата на КАТ в цялата
страна.

Началникът на "Пътна полиция"
в Русе Димитър Чорбаджиев
обясни, че причината е временен
технически проблем, тъй като
"информационната система е
централизирана, а сървърите се
намират в София". Движението

през ГКПП "Дунав мост" е преустановено в 10.30 ч.
Час по-късно е спряно и преминаването през ГКПП "Капитан Андреево".

Служители от „Гранична полиция“ обясниха, че нямат връзка с централния сървър
в София, което ги поставя пред невъзможност да прегледат нито един паспорт.

Същата е ситуацията и на ГКПП "Калотина", където изнервени пътници чакаха
системата да проработи.

"Седим тук. Казват, че сървърите не работят. Никой нищо не знае какво става
с тази граница. Eдни сърби пред нас казват, че дори и на аерогарата не работели
компютрите", каза слушател на националното радио, който е на граничния пункт.

От летище "София" обаче съобщиха, че при тях няма проблеми с граничния
контрол.

"Има частични технически затруднения при обработването на документите при
граничния контрол. Предприети са мерки за своевременното им отстраняване,
както и за по-бързата обработка на пътникопотока с цел облекчаване на трафика",
съобщиха от МВР.

По-късно от пресцентъра на ведомството съобщиха, че около 14.30 ч.
техническият проблем е отстранен и възстановен нормалният режим на работа
на граничните пунктове и на гишетата на КАТ.

Внезапна проверка на автобуси и камиони за нерегламентиран превоз на
пътници и стоки от фирми без лиценз бе проведена на ГКПП „Капитан Андреево”
днес. Министърът на транспорта и Ивайло Московски и представители на
изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” присъстваха на
проверката, която започна в 4 часа сутринта и приключи около обед.

Хеликоптери започнаха евакуация на алпинисти, които са все още
блокирани по склоновете на връх Еверест след разрушителното
земетресение в Непал в събота.

Трусът с магнитуд 7,9 по скалата на Рихтер е най-смъртоносният в Непал
от 81 години. Броят на жертвите е достигнал до 3726 души, след като тази
сутрин непалската полиция потвърди за 3326 загинали. Ранените са 6505
души. Очаква се да бъдат открити още тела.

Земетресението предизвика лавина на Еверест, като най-малко 80 души
загинаха по склоновете на най-високия връх в света. Още над 200 са
изчезнали.

Тази сутрин три хеликоптера бяха изпратени, за да евакуират около 150
алпинисти от Лагер 1 и Лагер 2, съобщи АФП, цитирана от "Фокус".

Те са блокирани, тъй като лавината е затрупала пътя им до базовия лагер,
съобщават непалските власти. Катерачите, за които се смята, че не са
сериозно пострадали, биват транспортирани до базовия лагер, който се
намира на 5380 метра надморска височина.

По време на стихията на различни места в планината е имало над 800
души.

Представител на местните власти заяви, че заради лавината, която е
унищожила част от маршрута,  свързващ лагерите един с друг,  и
тазгодишният сезон може да бъде отменен. Той обаче добави, че официално
решение още не е взето.

МВнР проверява всички сигнали за българи
МВнР и посолството на България в Делхи продължават да работят по всички

получени сигнали за български граждани, които са се намирали на
територията на Непал към момента на земетресението.

Заради нарушените комуникации на място осъществяването на връзка с
нашите сънародници е изключително затруднено. Няма данни за загинали
или ранени българи в Непал, съобщи пресцентърът на Министерството на
външните работи.

МВнР призовава всички, които имат информация за български граждани,
които са в района на бедствието, да се свържат със Ситуационния център
към външно министерство. Дирекция "Ситуационен център" +359 2 948 24
04+359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56+359 2 971 38 56; е-mail: crisis@mfa.bg

Все още няма никаква информация за 26-годишния Александър Димитров
от Варна, който по време на земетресението е бил в Непал. Родителите му
трети ден не могат да се свържат с него. Младежът, който е втори курс
студент в Бреда Университет в Холандия, е на стаж в туроператорска фирма
в Непал.

Около 20 000 чуждестранни туристи може да са се намирали в Непал в
момента на земетресението, съобщи вестник The Himalayan Times, като се
позова на регистрационните данни на Министерството на вътрешните работи.

„За съжаление обаче не всички туристи регистрират своето пребиваване
в страната“, заявиха от ведомството.

Засега няма сведения за местонахождението на около 300 от 549
регистрирали се граждани на Австралия, 54 от 155 чешки граждани, 675 от
1098 французи, а също и петима индийци, седем колумбийци, 18 граждани
на Индонезия, петима граждани на Литва, 28 граждани на Тайпе, 91
украинци и около 300 японци.

В столицата Катманду пристигнаха спасителни и логистични екипи на
Световната програма по прехраната, съобщи БНР. На мястото на трагедията
вече действат и спасителни екипи от Китай, Япония, Съединените щати и
Австралия. Русия и 7 държави от ЕС също са предложили хуманитарни
екипи, системи за пречистване на вода и техническа помощ.

Атанасова откри 130 свързани кредита в КТБ
Синдиците в КТБ се опитват да възстановят вземания по кредит за близо 19

млн. евро. Сделката е станала дни преди банката да влезе в несъстоятелност.
Това става ясно от отчета на Лазар Илиев и Росен Ангелчев за периода от 20-и

до 23-и април, когато все още бяха в ролята си на временни синдици.
От отчета на Лазар Илиев и Росен Ангелчев в последните дни, когато бяха в

ролята си на временни синдици - т.е. преди съдът да разреши началото на
производство по несъстоятелност на Корпоративна търговска банка, става ясно,
че те са пристъпили към вписване на изпълнение в Централния регистър на
особените залози и на Централния депозитар, тъй като става дума за заложени
акции и взамания на обща стойност от 18,7 млн. евро.

Името на компанията длъжник обаче не става ясно, тъй като е банкова тайна.
От данните, които имаме от одиторските фирми е ясно, че много от кредитните

досиета са били непълни. Над 130 фирми са били свързани лица, като
кредитополучатели. Това заяви народният представител от ГЕРБ и председател
на временната парламентарна комисия за КТБ Десислава Атанасова, цитирана
от Дарик радио.

Говори се за различна структура на обвързаност на юридически лица, т.нар.
кухи фирми", допълни тя.

Атанасова подчерта, че въпросът, който следва да се задава е защо и кой не е
ползвал всичките си възможности за упражняване на контрол.

По думите на народния представител, Управление „Банков надзор" в БНБ е
натоварено изцяло с подобни правомощия - да бъдат направени проверки на
място, да бъдат проверявани кредитни досиета.

Само че към този момент никой от БНБ не поема ангажимент, че не си е свършил
работата или отговорността. Десислава Атанасова припомни, че до момента съдът,
който има компетентност да преценява, е определил датата 6 ноември за фалита
на КТБ.

„Доколкото разбрах ще има жалба от страна на БНБ за настояване датата да
бъде 30 септември", поясни тя.

Във връзка с оглавяваната от нея комисия Атанасова подчерта, че трябва да
преценят не само всички факти, обстоятелства, които са събрали досега, но и
изискванията на Закона за банковата несъстоятелност, както и на този за
кредитните институции.

„Факт е, че банката беше поставена под специален надзор, беше отнет лицензът
?. Всичко, което се случи за тези няколко месеца от 20 юли до 6 ноември, дава
достатъчно информация не само за БНБ като контролен и надзорен орган при
отнемане лиценза на банката, но и на съда. Ако има нови доказателства, които ще
представи БНБ или евентуално прокуратурата чрез свой протест, вероятно
следващата инстанция ще прецени доколко е законосъобразно и целесъобразно
постановеното решение на съда, което имаме като правен факт в момента", уточни
народният представител.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

Не тръгвайте с голямата кошница от надежди рано
сутринта. До обед всяка ваша инициатива ще бъде яхна-
та и употребена от хора, склонни да разчитат винаги
на друг. Следобед ще постигнете максималното, ще по-
лучите изгодни предложения и може да сключите нов до-

говор. Добре е и за преподписване на старите договори при по-из-
годни за вас условия. Уредете си среща с евентуални спонсори,
направете първа копка на нов жилищен или бизнес обект.

Не бързайте, уговореното до обед може да не ви послужи, да
не се състои и да не даде очакваните резултати. Родените в
последната декада ще имат повече притеснения в юридически
план, особено ако се обвържат с неподходящите хора.

Предстои битка на амбициите с възможностите. Бъдете сигурни, че
всичко тръгнало наопаки ще се оправи. Ще извлечете ползи, дори и от
загубите си в днешния ден. Отложете за следващите дни подписването
на нови трудови договори. Днес Темида не работи във ваш интерес.

Не пропускайте възможността да се изявите, да направите
подходящите изказвания и връзки и да подпишете нови
договори следобед. Очаквайте обаждания и предложения, които
ще ви изведат на финалната права в бизнеса и деловите

отношения. Ще се окажете предпочетени и желани партньори.
Енергийният ви потенциал нараства, а и едно дългоочаквано обаждане и
покана може да ви обнадежди и окрили. Качествата ви ще бъдат оценени на
публични изяви и кастинги. Имате шанс да заемете шефски позиции.

Преди да приключите със старите обещания и
договорености, не започвайте нищо ново. Денят дава
възможност за финализиране на ангажименти и уреждане
на задължения. Първото обаждане за деня може да ви
обвърже негативно, но тези получени следобед отварят

повече възможности и дават шанс за печалби, съдействие и
покровителство в бъдеще. Въоръжете се с търпение, обмисляйте
всеки ход, проверявайте по различни канали получените предложения .

Днес намирате сили да се измъкнете от ситуация,
която от доста време не ви дава покой. Проблемите в
материален план ще ви подтикнат към действия и
промени, които ще се окажат печеливши във времето. До
обед обмисляйте ходовете си. В живота ви ще се появят

важни източници на сила. До вечерта може да получите изгодно
предложение и покана и в следващите дни да направите крачка в нова
посока.

Днес и във вашият живот ще изгрее светлина, ще се
появят различни шансове и хора, които ще вървят рамо до
рамо с вас в следващите месеци и може би години. Не бър-
зайте, обмислете всеки ход и до края на деня вземете важ-
но решение, даващо възможност да тръгнете по нов път.

Всички сили да се насочат към благоустройството на дома и офиса.
Не рушете, а градете. Може да получите подкрепа и дотации, да срещ-
нете приятел на неочаквано място и при необичайни обстоятелства.

Не започвайте нищо ново, преди да сте обмислили и
проучили нещата. Имате цяла сутрин да се ориентирате
в ситуацията и към края на работното време да вземете
най-изгодното за вас решение. Конкурентите ще се опи-

тат да ви разконцентрират, да ви притискат с условия, с цени на
стоки и услуги, с разсейващи ходове, на които не бива да се обръща
внимание. Още утре може да видите светлина в тунела от грижи и
да направите своя специален и печеливш ход.

Тежък ден за родените в последната декада. Запазете
самообладание, търсете начини да забавите плащания, да
отложите неприятни срещи поне до обед и да се опитате
да промените условията по договори, по цени на предлага-

ните стоки и услуги. Трудно ще се пазарите, ще откривате неточ-
ности и неистини в документи и отношения. Символ на деня е съзида-
нието. Планирайте ремонтни и възстановителни дейности.

На фона на грижите на околните вие може да
получите дългоочаквани предложения и покани и да
поставите условията си на хората, с които
работите и сте свързани с договорни отношения. До
обед изчакайте и направете нужните проучвания. Ако

започнете да правите нещо несъзнателно продължете в тази
посока.

Днешният ден калява нервите, изправя ви пред проб-
леми, които може да избегнете, ако не бързате, ако
проучите добре нещата и отложете за утрешния ден
новите си инициативи. До обед не поемайте ангажимен-
ти независимо изгодните условия, които ви се предла-
гат. Хората, склонни да проявят благосклонност и да

правят услуги са притиснати и притеснени от трети лица.

Ден на битка със самите себе си, с желанието за
бързи печалби, за търсене на предимства и
печеливши варианти в неминуемия сблъсък с
другите, които искат и се борят за същото. Ще ви
бъдат поставени условия, ще правите отстъпки и
ще се отказвате от печелившите варианти, за да

избегнете натиска.

Ден на предложения и покани, които е добре да
реализирате до края на работното време. Доверете
се на интуитивния си избор, тръгнете с тези, които
по някакъв начин ви привличат. Моментът е
благоприятен за делови и лични обвързвания.
Отложеното за следващите дни ще донесе

притеснения и ще позволи на конкуренцията да ви притисне.
Енергията ви се усилва.
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Ìèíüîðåö âçå ïîÿñà íà „Íèêîëà Ïåòðîâ”
Общо пет медала спечелиха борците на „Миньор” от турнира

Страницата подготви Яне Анестиев

“Лудогорец” изхвърля
най-скъпия играч

Лежерните дни на най-скъпото попълнение на
Лудогорец - Браян Ангуло, изтекоха. Колумбий-
ският ляв бек, който дойде от испанския Гранада за
1,5 милиона евро през лятото, ще бъде изритан от
състава на тима. Очаква се 25-годишният футболист
да не играе в реванша срещу “Левски” за Купата на
България в сряда от 18:45 часа. На неговото място
ще се появи дълбоката резерва Витиня. По прин-
цип титулярен ляв бек е Йордан Минев, който обаче
все още се възстановява от операция. Ангуло се
представя много слабо напоследък, но срещу Бе-
рое бе тотална трагедия. Секунди, след като сгреши
за гола на Атанас Зехиров треньорът Дерменджиев
го извади и пусна Витиня. Сериозно конско са от-
несли футболистите след поражението в Стара За-
гора. Най-много критики са получили Ангуло, Тер-
зиев, Александър Александров, както и друг в ужа-
сяваща форма - Абел Анисе. Очаква се нито един от
тях да не играе срещу “Левски” .

Министърът: Щангистите са невинни
Министърът на спорта Красен Кралев обяви, че

към момента родните щангисти са невинни по об-
виненията в употреба на допинг.

Кралев коментира пред БНТ, че с подобни замър-
сени хранителни добавки, всеки спортист е запла-
шен от положителна проба.Разследването почти е
приключило. За момента можем да кажем катего-
рично, че щангистите и техният щаб не са виновни.
Проблемът е в хранителната добавка, което поставя
няколко въпроса. Ще продължим разследването,
за да разберем дали проблемът е възникнал при
производството или е замърсена суровината. До-
колкото съм запознат производството е било на ви-
соко ниво, така че проблемът би трябвало да е в ед-
на от суровините. Но по-тревожното е, че всички
федерации, всички спортисти са заплашени от по-
добен скандал, ползвайки такива добавки. Трябва
да се внимава много. Ние ще бъдем на помощ, ще
опитаме да намерим решение, да се направи пълен
контрол при вноса и търговията. Ще опитаме да
направим така, че елитните ни спортисти да взимат
проверени продукти, за да не страдат състезатели-
те”, заяви министър Кралев. 

„Миньор” удари „Велбъжд” пред
погледа на Иво Сиромахов

Световният и ев-
ропейски вицешам-
пион за 2013-а Влади-
мир Дубов стана но-
сител на златния
пояс „Дан Колов”, а
 състезателят на
„Миньор” Даниел Але-
ксандров на „Никола

кат. до 75 кг. На фина-
ла шесткратната све-
товна шампионка пре-
гази пратеничката на
Турция Ясемин Адар –
технически туш
9:0. ”Малко бях при-
теснена, защото то-
ва ми е първа среща с
турската състеза-
телка – призна Злате-
ва. – Но и публиката
много ми помогна. Тук
имам много приятели,
и когато се боря пред
българските зрители
се чувствам много
добре, а и атмосфера-
та в залата беше не-
вероятна.”Отново за
№ 1 при жените бе из-
брана Станка Злате-
ва. Шесткратната
световна шампионка
триумфира в кат. до
75 кг. За най-добри
чуждестранни състе-
затели бяха обявени
Иван Гуйдя (Румъния),
брат на бившия на-
ционал Анатолий
Гуйдя, който стана №
1 в кат. до 61 кг на
свободния стил. 

При класиците купа-
та за най-добър със-
тезател получи Арсен

Петров” на турнира
по свободна и класичес-
ка борба в столичната
зала „Христо Бо-
тев”.Двамата бяха бе-
запелационни в своите
категории и триумфи-
раха със златото. Ду-
бов в кат. до 57 кг на

свободния стил, а ми-
ньорецът  Алексан-
дров в кат. до 80 кг на
класическия стил.  На
финала при 80-килогра-
мовите той надви
Мохамед Мостафа
(Египет) с 6:0. До фи-
нала българският на-
ционал регистрира  т-
ри победи – срещу Ед-
уард Саркисян (Арме-
ния) с туш, швейцаре-
ца Йонас Босерт с 9:0,
а на полуфинала се
справи и с египтянина
Мохамед Мустафа с
2:0. Станка Златева
ликува със златото в

Джулфалакян (Арме-
ния, 75 кг), а при жени-
те Джени Френсон
(Швеция, 69 кг). И два-
мата са световни
шампиони. В послед-
ния ден на турнира
„Дан Колов – Никола
Петров” националите
ни спечелиха още 4
титли. В свободния
стил при 65-килограмо-
вите Борислав Новач-
ков надви Николай Кур-
тев с 5:0, Мирослав Ки-
ров (70 кг) тушира Ле-
нард Викел (Германия), а
Драгомир Стойчев се
справи със Сергей Габ-
риел (Германия) – 5:2.В
класическия стил Кон-
стантин Стас се пре-
бори за златото срещу
Хасан Ибрахим (Египет)
с 9:1. Националите ни
взеха още 3 медала. При
жените Елина Васева се
окичи със сребро в кат.
до 63 кг, Георги Златов
взе бронз в кат. до 70
кг на свободния стил,
както Христо Маринов
(85 кг) при класици-
те. Пети останаха Со-
фия Георгиева (63 кг) и
Дейвид Димитров (66
кг, св. стил).

рович и Евертон Джи-
лио-Том, както и бив-
шият капитан на „чу-
ковете” Венци Васи-
лев, който сега е в
ЦСКА. Интересът
към футболистите
беше огромен, а и те
донесоха подаръци
във вид на екипи и
вратарски ръкавици.
След това дадоха ав-
тографи на тефтери,
ръце, фланелки, въоб-
ще на всичко, което
можеше да се даде,

Децата от ФК „Ми-
ньор” 2013 ще за-
помнят задълго  две-
годишнината та клу-
ба. По инициатива на
президента Петър
Петров техни гости
бяха ред от най-нашу-
мелите футболисти
в последно време, на-
чело с вратаря на на-
ционалния отбор Вла-
дислав Стоянов и Коз-
мин Моци. Освен тях
пристигнаха игралите
в „Миньор” Иван Чво-

после поиграха фут-
бол с малчуганите и
въобще са постараха
да направят деня им-
наистина незабравим.
На събитието присъс-
тваше и председа-
телят на ОС на БФС
Валентин Лазаров,
който подари на от-
бора футболна топка
и също с удоволствие
се снима с известни-
те футболисти.
Въобще, на празник,
като на празник!

Моци, Владо Стоянов и други
футболни звезди в Перник

Отборът на „Миньор” срази „Вел-
бъжд”/Кн/ с 2:0 и продължава да прес-
ледва лидера в класирането на Югоза-
пада  „Оборище” /Панагюрище/. Среща-
та започна с натиск на перничани, а
кюстендилци заложиха на здрава защи-
та, като затвориха поспъпите към своя-
та врата и задълго запазиха мрежата си
суха. В  19-ата минута Александър Але-
ксандров центрира отдясно от ъглов
удар, като на границата на вратарското
поле Даниел Стефанов засече топката с
глава, но Кирил Кирилов изби от голли-
нията и запази нулевото равенство. Де-
сет минути по-късно Стефанов и Панте-
леев се сблъскаха и пропуснаха изгод-
на позиция за откриване на резултата.
В 31-ата минута Мирослав Тодоров про-
би отлява, след което центрира в нака-
зателното поле, където  бранителите на
гостите  избиха нескопосахо и позволи-
ха на Александър Александров да шути-
ра през куп от играчи в далечния ъгъл
на Кирилов за 1:0. През второто полув-
реме перничани продължиха да бъдат
по-активни и непрекъснато притискаха
гостите в тяхната половина. В 70-ата ми-
нута  Стефанов вкара втори гол, но
главният рефер Павел Мичев не го заче-
те заради засада на нападателя. Течеше
73-ата минута,когато  Мирослав Тодоров
центрира зад гъба на кюстендилската
защита, а Стафанов изскочи от дълбо-
чина и засече топката с глава, като я
прати в мрежата зад Кирил Кирилов за
2:0. В последните минути на двубоя иг-
рата се поизравни и до промяна на ре-
зултата не се стигна. В 46-та минута на
мача в официалната ложа на сатдиона
се появи сценаристът от „Шоуто на Сла-
ви” Иво Сиромахов, придружен от
няколко свои приятели. Той изгледа
около 30 минути от срещата, видя вто-
рия гол на „Миньор”, но при леко зап-
ръскалия дъжд в 80-та минута на мача
веднага стана и си тръгна. По-бдителни
зрители отчетоха,чесъщата вечер като
жури на „България търси талант” Иво
Сиромахов се яви в със същия стай-
линг, с който беше и на „Стадиона на
мира”

Резултат: Миньор – Велбъжд         2:0
Голмайстори: 1:0  31-ва Александров,

2:0 73-та Стефанов
 Състави:„Миньор” Дани Леонтиев,

Райков, Райчев, Олегов, Кикарин,/79-
Софрониев/, Ив.Илиев, Костадинов,

Пантелеев,/65-Йор.Йорданов/ Тодоров,
Александров, Д.Стефанов /82-М.Найде-

нов/
„Велбъжд”: К.Кирилов, Велинов,

Йовчев, Ат.Иванов /69-К.Куков/, П.Ива-
нов /58-Николов/,Ханджийски, Атанасо-
в, Пенков/86-Люб.Александров/, Тодо-

ров, Стоинев, Ал.Александров
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Само през 2014 година за регистрирани над 756 000 нарушения

Перник отново
посреща

читалищни деятели
Любомира ПЕЛОВА

За четвърта поредна година Перник ще е
домакин на тридневна работна среща на
Регионалните читалищни центрове. Тя ще
се проведе със съдействието и под
патронажа на областния управител Ирена
Соколова. Срещата започва днес и ще
приключи на 30-ти април. Поводът за
форума е 10-тата годиишнина от
създаването на културните институции.
Заявки за участие са подали над 30
представители от 21 областни центрове.
Представители на Министерство на
културата  ще направят исторически
преглед за създаването, дейността и
перспективите на РЕКИЦЧ. Особено
внимание ще се обърне на специфичните
приоритети по области.

ДОЙДЕ РЕД БАТЕ БОЙКО ДА
СЕ ИЗЯВИ В РУБРИКАТА „Е-
ЗИК МОЙ, ВРАГ МОЙ” на
пернишка почва. Днес пред-
стои премиерът да реже лента-

та на предприятието за преработка на
пресни зеленчуци в Долна Диканя, където
няма начин да не пусне някои от своите
непредсказуеми бисери, които ще офо-
рмят утрешните ни тлъсти заглавия. За
приятелството и враждата с българския
език и Бойко има какво да научи, стига да
не го съветва Вежди Рашидов. От извес-
тно време насам народният любимец си е
възвърнал формата на самороден езико-
вед, който при всяко посещение в провин-
цията каже по нещо за повишаване на
настроението. Така икономическата му
политика се превръща в културна, както и
обратното. Затова новината е колкото це-
хът, толкова и лафовете. А пътьом управ-
никът на държавата няма да е зле да по-
нагледа и магистралата, щото напоследък
оставаме с впечатление, че на места свла-
чищни процеси са ерозирали рекламния
облик на пътя ни до Гърция. Ама това е те-
ма за други лафове.

УЧЕНИЦИТЕ В ПЕРНИК ВЕЧЕ ИЗ-
ПАДАТ В НЕОПИСУЕМА РАДОСТ, ЧЕ
МАНИФЕСТАЦИЯТА НА 24-ТИ МАЙ
ще им се размине. Още малки, а и те
знаят. И особено като гледат как се дви-
жи ремонтът на площада, вече предвкус-
ват един почивен ден повече. Не сме си-
гурни дали е новина това, което ще ка-
жем, но е факт. При идеалните метеороло-
гични условия вчера на площада не се
виждаше да работи почти никой. А до пус-
ковия срок, колкото и неофициален да е
той, остават точно още три седмици. Еди-
нствената логика, която просветното със-
ловие може да схване, се състои в след-
ното. Образователният министър изневи-
делица заяви, че тая година 25-ти май мо-
же да е учебен ден, напук на традицията.
А досега беше неучебен като компенса-
ция за Кирило-Методиевите манифеста-
ции. С други думи – има Господ – няма да
почиват на 25-ти, но и няма да тържеству-
ват по задължение на 24-ти.

честитки от
КАТ. От глобите
за нарушенията
обаче досега са
събрани едва 6
милиона лева.
„Когато нямаме
събираемост на
глобите, имаме и
безнаказаност, а
когато има без-
наказаност има и
арогантно пове-
дение, има и заги-
нали”, коментира
Владимир Тодо-
ров от Асоциа-
цията на постра-
далите от катас-
трофи. Затова
контролът се
затяга и при
всяка проверка
на пътя ката-
джиите провер-
яват и за непла-
тени глоби, а на-
казанията са су-
рови.

След справка
ако се установи,
че има глоба и не
е заплатена - сви-
детелството за
управление ще
бъде отнето, об-
ясняват от На-
ционалната път-
на полиция.
Книжката се връ-
ща едва след ка-
то нарушителят
плати глобите.

К о р е к т н и т е

Частните съдебни изпълнители
срещу законодателни промени

Любомира ПЕЛОВА
От Камарата на частните съдебни изпълните-

ли предлагат поредица от законодателни про-
мени, които да балансират длъжници и креди-
тори. Това бе съобщено на семинар на бран-
шовата структура. От организацията остро
възразиха срещу изказвания на депутати, на-
саждащи омраза срещу професията им. На
семинар от Камарата отчетоха 20% намалява-
не на броя на изпълнителните дела и сериозен
ръст в продажбата на недвижими имоти от
2013 година досега.

Частните съдебни изпълнители сочат Мая
Манолова като активен говорител срещу тях и
я обвиняват в желание да закрие въобще про-
фесията им. Депутати от „Атака” и „Патриоти-
чен фронт” също подкрепят тези идеи на соц-
депутатката.

На семинара бяха предложени поредица от
промени в Гражданско-процесуалния кодекс,
с които да се дадат допълнителни гаранции за
т.нар. социални банкови сметки - това са
средства от детски, болнични, социални обе-
зщетения, пенсии и заплати.

Второ, дават се гаранции за справедливост
на оценката на движими и недвижими вещи,
така че, когато се стигне до публична продаж-
ба, кредиторът да получи парите си, но и за
длъжника да останат някакви средства, както
и да бъде въведено правото на обжалване на
актове на частните съдебни изпълнители от
страна на длъжниците, каквато възможност
сега има само в отделни етапи на процеса от
частното съдебно производство. Тези предло-
жения са предоставени на министерството на
правосъдието и на правната комисия, от които
се очаква да ги внесат в парламента.

Пипнаха двама
пияни зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи производства за шофиране след

употреба на алкохол са започнати от служите-
ли на ОДМВР Перник  през почивните дни.

Привечер в събота, малко след 19 часа, на
улица „Черни връх” в село Рударци, лек авто-
мобил БМВ 520 със софийска регистрация е
причинил леко ПТП с друг лек автомобил. При
тестването на водача – 40-годишния В.В. от
София за употреба на алкохол, дрегерът отчел
1,36 промила. Мъжът е дал кръвна проба.

Около 18 часа в неделя на улица „Юрий Га-
гарин” в пернишкия квартал „Изток” е спрян
за проверка лек автомобил „Рено Меган” с
пернишка регистрация. При изпробването на
32–годишния местен жител Ю.Ч., техническо-
то средство отчело 1.86 промила. Нарушилият
Закона за движение по пътищата е отказал
кръвна проба. Перничанинът е задържан в по-
мещението за временно задържане на пер-
нишкото Второ  РУП с полицейска заповед.

шофьори не са
много. Показват
го и проверките
на пътя. При ед-
на от тях през
миналата седми-
ца катаджиите
хванали водач с
близо 4000 лева
неплатени глоби.
„Има хора с по
30-40-50 акта -
те или не ста-
ват наказателни
п о с т а н о в л е н и я
или минават 2
или 3 години да
се обжалват”, ко-
ментират още
от Пътна поли-
ция. Именно на
това сега разчи-
тат нарушите-
лите - да изтече
срокът на глоба-
та.

Затова експер-
тите настояват
държавата да оп-
рости правилата
за налагане и сан-
кциониране на
глобите на
пътя. Освен то-
ва експертите
искат парите от
събрани глоби да
отиват по пред-
назначение - а
именно за купува-
не на нови каме-
ри и кампании за
пътна безопас-
ност.  

Граждани против превръщането на
паркирането в частен бизнес

Любомира ПЕЛОВА
89,8% от гражданите

не са съгласни ули-
чното паркиране да
бъде превърнато в
частен бизнес, само
8,7% смятат, че за
паркирането върху
улици и булеварди
трябва да се опре-
делят пазарни цени,
сочи проучване във
връзка с готвените
промени в Закона за
движението по пъти-
щата, целящи да превърнат в търговски досегашния админис-
тративен режим за контрол върху организацията на движението
в градовете.

Резултатите са красноречиви – хората желаят местното са-
моуправление пряко да се занимава с организацията на движе-
нието по улиците, както и в момента го изисква законът, а не да
печелят търговски дружества от проблемите с паркирането.

На първо четене мина законопроектът за изменение и допълне-
ние на Закона за движението по пътищата. Депутати от РБ и ГЕРБ
поискаха замяна на думата “такса” с “цена” в чл. 99, ал. 3, целяща
превръщането на улиците в платен паркинг.

Мина и друга поправка за въвеждане на глоба от 200 лв. за парки-
ране на не означените места в градинки, паркове, детски площадки
и тротоари. В някои от големите градове на страната и в столицата
вече се подготвят протести срещу измененията.

Засега перничани все още нямат ясно изразена гражданска пози-
ция по проблема. А той е изключително сериозен за областния град,
в който за пешеходците става все по-трудно. Паркинги достатъчно
няма, уличните платна и тротоарите са заети от автомобили. Ако бъде
облечен законово максималният размер на глобите, само от сан-
кциите за спрелите неправомерно возила дефицитът в общинския
бъджет може много бързо да бъде покрит. Преди да се стигне дотам
обаче, трябва да бъдат осигурени достатъчно паркоместа зца собс-
твениците на автомобири, което си е направо мисия невъзможна.

Любомира ПЕЛОВА
Пътните поли-

цаи започнаха ма-
сирани проверки
за водачи с дъл-
гове заради нару-
шения на прави-
лата за движе-
ние. Някои от
„бързаците” ка-
рат безнаказано
с неплатени гло-
би от хиляди ле-
вове.Според ек-
сперти всяка
втора глоба на
пътя остава
неплатена. Само
през миналата
година ката-
джиите са регис-
трирали над 756
000 нарушения,
за които са със-
тавени над 314
000 акта и поч-
ти 493 000 фи-
ша. Събраните
суми от глоби за
една година ми-
нават 27 милио-
на лева. Много
от шофьорите
обаче чакат да
мине давността
на санкцията - с
надеждата, че
дотогава няма
да бъдат спира-
ни на пътя.

От началото
на годината бли-
зо 100 000 вода-
чи са получили


