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Годишният му капацитет е 4,6 хиляди тона, инвестицията е за 8,3 милиона лева

Св. 9 мчци в
Кизик. Преп.

Мемнон
Чудотворец

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

Череп
в ракия

Държавата полага неистови
усилия да убие последната надежда, остана-
ла у българина. Вечното упование, вяра и
любов – ракията. Кой умник измисли тая
простотия на шишетата с огнена вода ве-
че да пише за вредата от алкохола и как ско-
росмъртницата ще те прати на оня свят,
ако наблягаш на нея?

Свещена глупост, е казал навремето Бо-
тев по друг повод, ама сякаш е имал пред-
вид точно днешната антиалкохолна исте-
рия в България.  Ако номерът с черепи и
кости върху цигарените кутии вече отдав-
на е изветрял и може да мине в графата на
безобидните шеги и закачки, то с пиячката
нещата са далеч по-сложни. Да плашиш бъл-
гарин с ракия е все едно да биеш куче със са-
лам. Ще ти отхапе ръката. Има ли експерт,
който да не знае, че вредата от ракията е
всъщност нейната полза? Има ли луд бълга-
рин да повярва на тая бясна антиракиена
реклама? Какво по-логично от това граж-
данството да накаже „ракиджиите” с про-
тестен вот като на избори? И ще докаже
ли някой въобще, че черепът и костите са
намалили консумацията или ефектът на
обратната реклама ще даде своите алкохол-
ни резултати твърде скоро? Май черепът
в ракия ще се превърне в нова българска за-
пазена марка.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Премиерът Бойко

Борисов вчера прер-
яза лентата на ново-
то предприятие за
преработка на зелен-
чуци в радомирското
село Долна Диканя.
„Така разбирам бизне-
са - да намериш ниша,
да си направиш проек-
тите, да си направиш
бизнес план и след то-
ва държавата да ти
помогне” каза той,
поздравявайки собс-
твениците и допъл-
ни, че от своя страна
това води до няколко
други събития. Изку-
пуват се зеленчуците
от Самоков до Пе-

търч, а и се осигурява
работна ръка. „Дойдох
специално, защото в
този регион нищо не е
инвестирано от 80-те
години, а и за да видят
другите бизнесмени
какви огромни възмож-
ности има държавния
фонд “Земеделие”, каза
още премиерът Бори-
сов. Според него по-
добни инвестиции да-
ват нови възможнос-
ти за възраждането
на  земеделския сектор
в България, който има
голям потенциал и
трябва да има по-доб-
ро бъдеще.

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

Зоя ИВАНОВА
За миналата година

броят на лицата уха-
пани от кучета (ули-
чни и домашни), кот-
ки (улични) и други
животни в Пернишка
област е 324 срещу

276 за 2013 г. и 228 за
2012 г.Имунизирани
срещу бяс са 278 лица,
обхванати с 882 дози
противобясна вакси-
на, срещу 276 лица за
2013 г., обхванати с
1044 дози противобя-

сна ваксина и 227 ли-
ца, обхванати с 836
дози противобясна
ваксина, през 2012 г.
Прави впечатление,
че през последните
пет години се задър-
жа трайно висок броя

60 - 170

Предимно
облачно с

дъжд
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Увеличава се броя на ухапаните от животни в Пернишко
на ухапаните от ски-
тащи и безстопанс-
твени кучета и кот-
ки,  сочат данните на
Регионалната здравна
инспекция.По данни
от картите за прове-
дена противобясна
имунизация и на осно-
вание анализа на дан-
ните постъпващи в
дирекция «Надзор на
заразните болести»
може да се направи из-
вода, че във висока

степен, това е резул-
тат на увеличаване
броя на безстопанс-
твените кучета в об-
ластния град и липса-
та на действия както
от страна на общин-
ските администра-
ции, така и на други-
те институции, кои-
то имат отношение
към проблема със ски-
тащите кучета.
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 “Това, което зависи
от държавата е нап-
равено. Магистрала-
та е на 1 километър и
продукцията може да
се кара директно за
Гърция”, каза още ми-
н и с т ъ р - п р е д с е д а -
телят и допълни, че е
новото предприятие
дава възможност да
видят хората безот-
падна технология и 
как е възможна да се
развива бизнес без да
се нарушава природа-
та и в същото време
сами да си произвеж-
даме енергия.

Общият размер на
инвестицията е 8
милиона, като 4 ми-
лиона са осигурени
по Мярката 123 “До-
бавяне на стойност
към земеделски и
горски продукти”
от Програмата за
развитие на селски-
те райони 2007 -
2013 г. “Това, което
зависи от държава-
та е направено. Ма-
гистралата е на 1
километър и про-
дукцията може да се
кара директно за
Гърция”, каза още
премиерът.

Общият размер на
инвестицията е 8,4

След два дни изтича
срокът за подаване на

декларациите по ЗДДФЛ
Силвия ГРИГОРОВА

пазарния сегмент на
продаваните про-
дукти, обясни упра-
вителят на „Елейа”
ЕООД Ася Милева,
която е дъщеря на
собственика Георги
Милев. Тя заяви, че с
откриването на но-
вото предприятие е
разчупен шаблонът
този край да се оп-
ределя само като ми-
ньорски, металурги-
чен или машинос-
троителен район.
„С новото произ-
водство искаме да
докажем, че земята,
която ни храни, коя-
то обичаме и ми-
леем, може да прив-
лече вниманието
към себе си. Ще по-
кажем, че в община
Радомир може да се
развива модерно зе-
меделие чрез прера-
ботката на земедел-
ската продукция и
селските райони да
бъдат възродени.
П р е д п р и я т и е т о ,
което откриваме
днес, е единствено
по рода си в Югоиз-
точна Европа като
съчетание от мо-
дерни и екологични
технологии за прера-
ботка на зеленчу-
цитге. Годишният
капацитет е 4 620 т

от страница 1

ти непрекъснато,
няма да има активни
и пасивни периоди.

П о з д р а в я в а й к и
собствениците, из-
пълнителният ди-
ректор на ДФ „Земе-
делие” Румен Поро-
жанов заяви, че но-
вото предприятие,
което е най-голяма-
та инвестиция, пра-
вена в района  по
Програмата за раз-
витие на селските
райони. „Договори-
те с Област Перник
са за над 100 милио-
на лева, от които 77
милиона са субси-
диите.  Радващото
е, че много от тях

милиона лева, от
които 4 милиона са
осигурени по Мярка-
та 123 “Добавяне на
стойност към земе-
делски и горски про-
дукти” от Програ-
мата за развитие на
селските райони
2007 - 2013 г. “, ос-
таналите пари са
собствени средства
на фирма „Елейа”
ЕООД. „На терито-
рията на община Ра-
домир не е правена
толкова голяма ин-
вестиция още от
80-те години на ми-
налия век. Предприя-
тието ще създаде
много нови работни
места и целта на
собствениците е то
да се превърне в на-
ционален бизнес в

зеленчуци. Тук ще ра-
ботят 100 човека в
п р о и з в о д с т в о т о ,
други 300 ще бъдат
ангажирани в подго-
товката и достав-
янето на суровини-
те. Продуктите са в
суров вид, с напълно
съхранени витами-
нозни и хранително-
вкусови качества.
От отпадъците се
генерира биогаз, кой-
то повишава ене-
ргийната ефектив-
ност на предприя-
тието. Всичко е мак-
симално автомати-
зирано и е съобразе-
но с всички стандар-
ти за опазване на
околната среда”,
поясни Ася Милева и
допълни, че пред-
приятието ще рабо-

тиции е тяхната
перспектива” допъл-
ни шефът на ДФ
„Земеделие”.  Според
него бъдещите ин-
вестиционни наме-
рения на собствени-
ците също биха били
свързани с подкрепа
на земеделските
производители. “Пе-
рспективата е в то-
ва, да се осигури из-
купуване на продук-
цията на тези
производители” бе
категоричен Румен
Порожанов.

Отец Никанор от
Гигинския манастир
освети новото
предприятие, а съ-
битието уважиха и
областният управи-
тел на Перник Ирена
Соколова, народ-
ният представител
от ПП ГЕРБ д-р Вяра
Церовска, кметове-
те на Перник, Радо-
мир и Земен, гости
от Благоевград,
много бизнесмени.
Гости и домакини се
възхитиха на изкус-
твото на певците и
танцьорите от ан-
самбъл „Българе”.

Във връзка с проб-
лема за бежанската
вълна, пред журна-
листите вчера в
Долна Диканя пре-
миерът Борисов
заяви: „Моята пози-
ция в Европейския
съвет беше за из-
граждане на бежан-
ски центрове в тре-

ти страни - да си
стоят на континен-
тите, от които са,
но при човешки ус-
ловия. Както вече
съм казвал, ако зад
нас има ятагани, и
ние ще бягаме накъ-
дето ни видят очи-
те. С тези хора
трябва да се отнас-
яме човешки, но за
да не се създаде де-
мографски проблем
и да не се настройва
Европа, а и Америка
срещу тях, най-доб-
ре да се изградят
такива центрове.
Всички ние да дадем
пари, за да си оста-
нат там. А когато
се решат конфлик-
тите, бежанците
ще могат да се вър-
нат по родните си
места. Това би
трябвало да е край-
ната цел на помощ-
та, която им се ока-
зва”, обясни минис-
т ъ р - п р е д с е д а -
телят. Който не
скри раздразнение-
то си и от жълти-
ните, които зали-
ват медиите във
връзка с личния му
живот.  Това не е ни-
то сериозно, нито
професионално, бе
категоричен той,
визирайки снимките
и информациите,
свързани с окото
му, ударено от топ-
ка за тенис и цъфна-
лата магнолия в дво-
ра му в Банкя.

са свързани именно
с преработката и
производството на
земеделска продук-
ция. Най-ценното в
подобен тип инвес-

След два дни изтича крайният срок, в
който лицата, които са задължени да пода-
ват годишна декларация по чл. 50 от  Зако-
на за данъците върху доходите на физичес-
ките лица, трябва да го направят. Това на-
помниха от офиса на националната агенция
за приходите в Перник. От там поясниха, че
в момента все още опашката от чакащи
пред гишетата на НАП в Перник не е толко-
ва голяма. Създадена е необходимата ор-
ганизация, така че да се пести максимално
времето на данъкоплатците. И тъй като, по
стар български обичай, със сигурност
някои от нас ще се сетят да си подадат дек-
ларацията в последния ден, от НАП-Перник
са помислили за тях. В последния ден от
подаването на декларациите- 30.04.2015г,
гишетата за обслужване на Приходната
агенция в областния град ще работят дото-
гава, докато не обслужат всички данъкоп-
латци, които са сколасали в последния мо-
мент да си подадат декларациите.

От Агенцията за приходите напомнят, че
санкциите за не подадена годишна данъч-
на декларация са солени.

Освен на гишетата на НАП, данъчно за-
дължените лица могат да си подадат дек-
ларациите и по пощата, стига клеймото да
бъде с дата 30 април 2015 година.

Промениха наредбата за
„Училищен плод”

Силвия ГРИГОРОВА
 Влезе в сила актуализираната Наредба

за условията и реда за прилагане на схема-
та за предоставяне на плодове и зеленчуци
в учебните заведения-”Училищен плод”,
която беше обнародвана в Държавен вес-
тник на 7 април 2015 г. С изменението на
наредбата се урежда възможността за фи-
нансиране на съпътстващите мерки, опре-
делят се мерките подлежащи на финанси-
ране, бенефициентите на помощта и усло-
вията и реда за нейното получаване. Съ-
пътстващите мерки са насочени към придо-
биване на знания свързани с производство-
то на плодове и зеленчуци, техните храни-
телни качества, начините на употреба,  зна-
чението на консумирането на пресни плодо-
ве и зеленчуци за човешкото здраве, както
и информация, свързана с принципите на
здравословното хранене. Задължително е
всички участващи учебни заведения да
прилагат поне една съпътстваща мярка. С
изменението на наредбата се регламентира
също доставянето в учебните заведения на
плодове и зеленчуци (с изключение на цит-
русовите плодове и бананите) чрез местни
покупки или от местни пазари. Възможнос-
тта държавите- членки, при прилагане на
схемата, да дадат приоритет на снабдява-
нето на учебните заведения с плодове и зе-
ленчуци чрез местни покупки и от местни
пазари, е предвидена в Регламент на Евро-
пейския парламент и Съвета № 1308/2013 от
17 декември 2013 година за установяване
на обща организация на пазарите на сел-
скостопански продукти. Определени са
понятията “местна покупка” и “местен па-
зар”, а като критерий е използвана същата
или съседна административна област. По
този начин се стимулира производството на
плодове и зеленчуци в страната като се
осигурява допълнителна възможност за
тяхната пазарна реализация.
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Ñîöèàëèñòèòå îò Ïåðíèê îòáåëÿçâàò 9 ìàé 
Поканени да се присъединят са всички партии от областта

Зоя ИВАНОВА 
Пернишките социа-

листи готвят сериоз-
ни прояви за да отбе-
лежат подобаващо 9
май. Ще има и среща
на поколенията в Пер-
ник. Членове и симпа-
тизанти на левицата
ще положат цветя и
венци в памет на заги-
налите червеноармей-
ци в с.Чуковец , Бата-
новци, Стрезимиров-
ци, Радомир и Перник.
Очаква се на всички
прояви да участват
представители на по-
солството на Русия в
България- като за то-
ва се водят непрекъс-
нати разговори с
тях. 

Водят се разговори
с отдел “Външно” в
руското посолство за
тези участия. Вече е
определена датата 30

ЕПУ организира първия
международен дебат

за образованието
Виктория СТАНКОВА

Европейският политехнически универси-
тет /ЕПУ/ в Перник бе сред организаторите
на първия международен дебат по пробле-
мите на образованието в Югоизточна Евро-
па. Кръглата маса бе на тема „Европейските
образователни стандарти, интеграция и то-
лерантност за Югоизточна Европа“. Остана-
лите организатори бяха Атлантическият
клуб в България, Фондация за свободна Ев-
ропа „Фридрих Науман“ либерално общес-
тво „Нова Европа“.

Форумът бе открит от министъра на обра-
зованието и науката проф. дпн Тодор Танев.
В хода на дебата бяха отчетени проблеми
пред интеграционните процеси в областта
на образованието, с акцент върху висшето
образование.

Участниците се обединиха около необхо-
димостта от сьздаване на нова стратегия и
конкретни мерки за постигане на образова-
телна интеграция към европейските стан-
дарти на страните от Югоизточна Европа,
както и създаване на Асоциация за евро-
пейско образование.

На кръглата маса присъстваха над седем-
десет български и чуждестранни участни-
ци, представители на различни институции и
организации – дипломатически учрежде-
ния, министерства на образованието на Ру-
мъния  и Албания, университетски препода-
ватели от страната и чужбина, гости от Чер-
на гора, Хърватска, Македония, Словения,
Сърбия, Гърция, Босна и Херцеговина.

април за полагане на
венци на паметника в
Стрезимировци. Пока-
нена е и общинската
управа на Трън, откъ-
дето са потвърдили,
че ще отидат. 

“Ние считаме като
партия, че този ден
трябва да се отбеле-
жи по достойнство.
И като ден на победа-
та и като ден на Евро-
па. “ - категоричен е
лидерът на БСП в
Перник Ненко Темел-
ков. 

“ 70 годишнината
от победата над фа-
шистка Германия се
превърна в актуален
политически въпрос в
Европа. Не просто ка-
то една хронологична
дата от деня на побе-
дата. И не заради дру-
го, а защото в Европа
се водеше война и ней-
ните последствия

още не са преодоляни
в Украйна. Защото в
Киев дойде един фа-
шистки режим на
власт, където има
убийства на полити-
ци и журналисти поч-
ти ежедневно, на де-
путати от Радата и
където една част от
територията на
страната на практи-
ка не се признава от
централната власт.
За съжаление българ-
ското държавно ръко-
водство и в лицето
на Президента и в ли-
цето на Премиера не
само не е на ниво. То
отново е умряло от
страх, както често се
случва, да не би някой
да им направи забе-
лежка  и не под-
готвят по никакъв
начин отбелязването
на тази дата на дър-
жавно ниво. Искам да
се обърна към поли-
тическите сили в об-
ласт Перник - този
празник не е празник
партиен. Това не е
празник на Съветския
съюз. Това е празник
на антихитлеристка-
та коалиция  във Вто-
рата  световна война,
която се състои от

САЩ, Великобритани-
я  и Съветския съюз.
И липсата на позиция
от страна на българ-
ската държава ни ка-
ра да не си мислим ни-
що друго освен това,
че е на лице огромен
страх от изявата на
такава позиция. Съ-
ветската армия осво-
боди Виена и Берлин
от фашизма - това е
историческия факт.
След тежки битки
при Киев, Варшава и
Берлин - с 20 милиона
жертви по най-скром-
ните данни на исто-
риците. И отсъс-
твието на реакция 
от българското дър-
жавно ръководство
само подсказва, че мо-
же би ценностите на
победата не са въз-
приети докрай от оп-
ределени среди в бъл-
гарската политика.
Че под формата на де-
мокрацията се спо-
делят и фашистки ид-
еи. Тъй като Майдана
в Киев беше предста-
вен като демократич-
но сборище. Накрая се
оказа един обикновен
метеж с държавен
преврат, който дове-
де до власт фашис-

Валери Жаблянов на
пленум на БСП в Брезник

Зоя ИВАНОВА

тки и нацистки еле-
менти. Затова
смятам, че на тери-
торията на Пернишка
област има много па-
метници, които са
свързани с победата
и семействата на
много наши близки са
дали жертви в тази
посока. Участвали са
и във войната, и в
партизанското движ-
ние. Общественото
мнение трябва да бъ-
де по-активно, не са-
мо на БСП но и на дру-
гите партии. Това не
е въпрос само на БСП -
докато мислиме, че
само БСП там ще
празнува 9 май - ни-
що няма да стане.
Всички партии които
броят себе си за де-
мократични,незави-
симо къде са разполо-
жени в политическо-
то пространство
трябва да изразят
ясно своето мнение
и да се чувстват по-
канени на всички съ-
бития по отбелязва-
нето на този ден. “ -
така коментира пред-
стоящият празник
пернишкият народен
представител Валери
Жаблянов. 

Българи тропнаха хоро в
турския курорт Алания 
Виктория СТАНКОВА 

С уъркшоп по бъл-
гарски народни танци
започна четвъртият
фестивал на изкус-
твата “Арт Мас-
търс”. Събитието
събра близо 200 бъл-
гарски танцьори, пев-
ци и инструменталис-
ти в турския курорт
Алания. До края на сед-
мицата родните та-
ланти ще представят
българското изкус-
тво в Турция пред
публика от цял свят,
ще обменят опит и
ще се забавляват на
топлите плажове на
Средиземно море.

По време на тради-
ционния уъркшоп
всяка от участващи-
те танцови групи по-

каза пред останалите
участници по едно хо-
ро. Така любителите
на българските народ-
ни танци обогатиха
репертоара си и всич-
ки заедно се забавлява-
ха. В залата, която ед-
ва побра всички желае-
щи да се хванат на хо-
рото, се извиха кръш-
ни шопски ръченици,
тежки македонски хо-
ра и ритмични тра-
кийски танци. След
края на уъркшопа хо-
рата продължиха още
дълго, а български пес-
ни огласяха до сред-
нощ крайбрежието на
Алания, където са нас-
танени участниците
във фестивала. 

До края на феста
предстои дефиле из

центъра на големия
турски курорт, по
време на което всички
участници ще преми-
нат, облечени в бъл-
гарски народни носии
по улиците на Алания
и гала концерт в голе-
мия хотелски комплекс
пред туристи от цял
свят, които почиват
в началото на сезона в
Турция. 

Фестивалът се ор-
ганизира от сдруже-
ние “Арт Мастърс
фестивалс”. В него
тази година вземат
участие групи от
фолклорните форма-
ции “Майсторите на
танца”, “Фолклори-
ка” и читалище “Про-
буда” в гв. Горна
баня.

Народният представител от БСП Лява
България Валери Жаблянов взе участие в
работата на Общинския съвет на БСП в
Брезник, който проведе своя пленум в не-
деля, съобщават от пресцентъра на столет-
ницата в Перник.На заседанието на плену-
ма Жаблянов запозна членовете на ОбС на
БСП – Брезник с актуалната политическа
обстановка в страната, работата на парла-
мента и на БСП в него, материалите и реше-
нията от петото заседание на 48-ми Конгрес
на партията.Брезнишките социалисти нас-
рочиха Общинска Конференция за издига-
не на кандидатури за кмет на общината,
кметове на населени места и общински съ-
ветници. Бе актуализиран състава на об-
щинския пренизборен щаб. Социалистите
определиха комисия, която да води прего-
вори за предизборни и следизборни коали-
ционни споразумения. Брезничани ще се
включат и в мероприятията по повод  Деня
на трудя- 1-ви Май в София, а на 9-ти Май
ще отбележат Деня на победата с полагане
на венци и цветя пред паметника в центъра
на града.След заседанието на ОбС на БСП
– Брезник, Валери Жаблянов проведе сре-
ща с граждани, на която бяха поставени
въпроси за земеделските кооперации, като
Жаблянов се ангажира с внасянето на за-
конопроект за решаването на проблемите
им.

Обсъждат изграждането
на велоалеята в Перник

Виктория СТАНКОВА

Изграждането на велоалеята в Перник ще
се обсъжда на кръгла маса “Велосипеден
Перник”, която ще се проведе днес от 15
часа в Конферентната зала на Общинския
младежки дом.

Организатори на дискусията са Консулта-
тивният съвет за младежка политика, “Ко-
лоездене Перник, Община Перник и Сдру-
жение “Велоеволюция”.

На кръглата маса ще се обсъдят възмож-
ностите за велосипедно придвижване в гра-
да и карането на велосипед.

Кметът Иван Иванов  ще представи ак-
туална информация относно изграждането
на велоалеята в  Перник и заедно с пред-
ставителите на “Колоездене Перник” ще
обсъдят сроковете и възможностите за ней-
ното изграждане.

Представители на ОД на МВР и Районната
здравна инспекция също ще се включат в
дискусията с информация  за безопасното
придвижване и здравословния  начин на
живот.

Събитието е отворено и всички заинтере-
совани граждани могат да присъстват.



Общество4 29 април 2015 г. Съперник

Òðúãâà ïîðåäíà äàðèòåëñêà êàìïàíèÿ
БЧК активира номер 1466 за помощ на пострадалите в Непал

Близо 70% от площите с пшеница са
в незадоволително състояние

Силвия ГРИГОРОВА

Зоя ИВАНОВА
Българският Червен

кръст следи с трево-
га ситуацията в Не-
пал, изразява своите
съболезнования по по-
вод хилядите жертви
и се солидаризира с
действията на Непал-
ски Червен кръст и на

М е ж д у н а р о д н о т о
Червенокръстко дви-
жение, съобщават от
централата на добро-
волческата организа-
ция.

Доброволците и
служителите на Не-
палския Червен кръст
работят на терен,

подпомагат търсене-
то на оцелели и спаси-
телните действия на
властите и оказват
първа помощ на засег-
натите от бедствие-
то. Екипи на Междуна-
родната федерация
на Червения кръст и
Червения полумесец

(МФЧК/ЧП) вече ра-
ботят на място за
оценка на щетите и за
подпомагане дей-
ствията на Непалски
Червен кръст, като
още в събота, 25 ап-
рил, МФЧК/ЧП отпус-
на 500 000 швейцарски
франка от фонда си за
незабавна реакция при
бедствия. Федерация-
та отвори и бедстве-
ния резерв от складо-
вете си в Ню Делхи,
Дубай, Куала Лумпур и
Банкок, за да предос-
тави материали от
първа необходимост. 

МФЧК/ЧП обяви
спешен апел за предос-
тавяне на незабавна
хуманитарна помощ за
75 000 души, като са
необходими 33,4 млн.
швейцарски франка
(63 188 792 лв.). 

БЧК се присъедин-

Мултимедиен танцов
спектакъл на Derida Dance

за първи път в Перник
Виктория СТАНКОВА

В деня, в който целият танцуващ свят
отбелязва своя професионален празник
– 29 април (Международния ден на тан-
ца), от 19.00 ч. в театралния салон на
Дворец на културата перничани ще имат
възможността да гледат мултимедийния
танцов спектакъл Monocrossing, а вхо-
дът за представлението ще е свобо-
ден. Оригиналният пърформанс е ко-про-
дукция между българската танцова
компания Derida Dance и Central Europe
Dance Theater, Будапеща, подкрепен
от Министерството на културата на Ре-
публика България и ще представи на
местната публика едно от най-динамич-
но развиващите се изкуства в световен
мащаб – съвременния танц. Събитието е
съвместна инициатива на Община Пер-
ник, Derida Dance Centеr - София, с лю-
безното съдействие на Общински дра-
матичен театър „Б. Дановски” – Перник
и е финансирано от създадения през
2013 г. в столицата Фонд за иновации в
културата.Monocrossing е мултимедиен
танцов спектакъл, в който героите пре-
минават през различни виртуални прос-
транства и предизвикателства в непрес-
танното търсене на това, което ще им по-
могне да изпълнят своята лична мисия.
В спектакъла танцьорите поемат ролята
на герои на една интерактивна история,
задвижвана от непрестанно проучване и
решаване на пъзел, докато достигнат до
своята крайна цел. Tанцовото представ-
ление е съпроводено от интересни ви-
зуални ефекти. Те създават виртуални
пространства, където екипът проектира
нови и оригинални виждания в полето на
съвременното танцово изкуство.

Идеята за пърформанса е на Живко
Желязков. Негови колеги в екипа са По-
лина Стоянова, която отговаря за ви-
зуалното изкуство на спектакъла, и Ива-
н Шопов – талантлив музикант, известе-
н  с псевдонимите Balkansky и Cooh.

Monocrossing е с номинация за награ-
да ИКАР в категория „Съвременен танц
и пърформанс” и вече е бил в програма-
та на пет фестивала.  

Довършват интегрираната система
за наблюдение по границата

Любомира ПЕЛОВА
Започнаха логистичните дейности, с които българската армия ще

подпомага работата на ГД „Гранична полиция“.  Те се осъществяват
съгласно съвместна заповед, подписана от вицепремиера по коали-
ционна политика и държавна администрация и министър на вътреш-
ните работи Румяна Бъчварова и министъра на отбраната Николай
Ненчев.

На този етап 83 военнослужещи ще участват в планираните дей-
ности по тази съвместна операция. Тяхната логистична подкрепа ще
обхваща транспортиране, ремонт на аварирала техника, възстанов-
яване на нарушената цялост на изграденото възпрепятстващо съоръ-
жение на българо-турската граница. Пет от екипите са разпределени
по ГПУ – Малко Търново, Средец, Болярово, Елхово, и Свиленград,
други два -  ще извършват ремонтни дейности. Периодът за провеж-
дане на тази операция не е фиксиран и зависи от интензитета на миг-
рационния натиск на границата, в развитие ще се преценяват въз-
можностите и какви сили и средства ще бъдат употребени с цел пре-
венция на засиления миграционен натиск. По думите на зам.-минис-
тър Димитър Кюмюрджиев, българската армия е в състояние при за-
силване на  миграционния натиск да окаже допълнителна логистична
подкрепа на гранична полиция, за да не се допусне навлизането на
нерегламентирани нарушители на границата.

Заместник-министър Филип Гунев увери, че през тази седмица
приключва проектирането на инженерното съоръжение за областите
Ямбол и Хасково. Той акцентира върху същественото значение на
етапите - проучването, извършването на подробни геодезични замер-
вания и разчети, необходимите поправки или изграждане на нови пъ-
тища, където има необходимост. По решение на Министерския съвет
от месец февруари Министерството на земеделието е започнало поп-
равката на част от пътищата на българо-турската граница. През след-
ващата седмица се очаква да има ясна представа за необходимите
средства и срокове за изграждането на съоръженията, посочи Гунев.
Реално изграждането ще започне през месец май. Зам.–министърът
уточни, че през последния месец областните управители са иденти-
фицирали и фирмите, на които ще бъде възложено изграждането,
предвиден е и 5-годишен гаранционен срок.

Основната поддръжка се налага заради нарушаване на целостта
при опити незаконно да се преодолее съоръжението. От началото на
построяването му има 40 такива опита. Именно това е и една от зада-
чите пред военнослужещите, участващи в настоящата операция, уто-
чни Филип Гунев. Интегрираната система за наблюдение по граница-
та ще бъде изградена до края на месец юни, увери той. По думите му
миграционният натиск на границата е идентичен с този в цяла Евро-
па,/като пример: в Гърция  има  четворно увеличение от началото на
годината/. От началото на годината на територията на България са за-
държани 5000 незаконно преминали границата. Те са установени
както на вход, така и на изход и във вътрешността на страната. За съ-
щия период недопуснати да влязат в страната са 16 000 души /през
цялата 2014 г. те са 32 000 души/. Той уточни, че всички, които нямат
право на бежански статус подлежат на доброволно или принудител-
но връщане. В изпълнение на тази процедура са предприети допъл-
нителни мерки – увеличение на полетите за принудително връщане,
които се осъществяват по линия на Фронтекс. Гунев поясни, че дей-
ностите по връщането на нелегални имигранти са постоянни. Всеки
месец между 50 и 100 нелегални имигранти се извеждат от страната ни.

ява към апела на
МФЧК/ЧП и обявява
Национална благотво-
рителна кампания в
подкрепа на пострада-
лите от земетресе-
нието в Непал. 

Дарения се наби-
рат: 

По банкова сметка: 
УНИКРЕДИТ БУЛ-

БАНК АД 
I B A N :

BG23UNCR70001519676152; 
BIC: UNCRBGSF; 
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН

КРЪСТ 
(За пострадалите

от земетресението в
Непал). 

Желаещите могат да
подкрепят кампания-
та и чрез on-line даре-
ния на сайта на орга-
низацията или с  SMS-и
на цена 1 лев на кратък
номер 1466 към всички
мобилни оператори.

 Експерти на Областна дирекция „Земе-
делие” извършиха обследване на площи-
те, засети с есенни култури в региона-
пшеница и ечемик. Обследването в шес-
тте общини на областта е извършено съг-
ласно приетата от Министерството на зе-
меделието и храните методика върху 10%
-ова извадка от общо засятата площ.

 Обследвани са 13 335 дка. с пшеница.
Проверката на агроспециалистите показ-
ва, че посевите са във фенологична фаза
на развитие братене при около 70% от
растенията и начало на вретенене- при
останалите посеви, предимно в община
Радомир. Специалистите не са констати-
рали повреди от измръзване, но голяма
част от почвите са силно преовлажнени, в
резултат на което се наблюдават физио-
логични смущения при растенията, както
и изоставане в развитието, в следствие от
постоянните валежи. Около 60% от расте-
нията са с неравномерна височина, неиз-
равнени. Под 1% от площите са третирани
с хербициди, има силно заплевеляване II
– III степен с плевели като полски синап,
лепка, паламида, овчарска торбичка и др.

 Общото фитосанитарно състояние на
посевите е добро, наблюдават се частич-
ни повреди от септориоза, няма констати-
рани повреди от неприятели над прага на
икономическа вредност.

При обследването няма установени
пропаднали и разорани площи с пшени-
ца.   

 Анализът от направеното обследване
показва, че към момента  на територията
на областта  са подхранени с минерални
торове 97.1%  от площите като към същия
период на 2014 г. подхранените площи са
били 99.7%. 

  Според специалистите, извършили об-
следването в много добро състояние са
едва 0.7% от посевите, в добро – 27.7%, в
средно – 68.4% и в незадоволително –
3.2%. За сравнение,  през месец април
2014 г. при извадковото наблюдение в
добро състояние са били 45.95%, а в не-
задоволително-.7% от площите.

 При направеното обследване на засе-
тите общо 6 150 дка с есенен ечемик,
направената извадка на площ от 615 дка
показва, че посевите се намират във фа-
зата на развитие братене. Посевите са с
нормална гъстота, височината е неравно-
мерна. Не са установени болести и неп-
риятели. В добро състояние са 49.1% от
посевите, при 81.4% през миналата годи-
на и 50.9%  са в средно състояние, при
18.6% през 2014г.

 С минерални торове са наторени 35.6%
от посевите. За сравнение – през април
2014 г.  са били наторени 94.2% от всички
наблюдавани площи. Няма третирани с
хербициди посеви.

От Областната дирекция информираха,
че през месец април има подадени две
молби за установяване на неблагоприя-
тни климатични условия – преовлажнява-
не,  при посеви с пшеница. Извършен е
един оглед и предстои втори оглед на
площите, след оттичане на водите и нача-
ло на вегетация на растенията.



Рекламно  приложение

Сряда, 29 април 2015 г., брой 79 /5686/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 29 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, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 23 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
4. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
5. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - по договаряне
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
9. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро
10. 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, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
5. Тристаен, в района на Болницата, 83 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
7. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
8. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
9. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
10. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
11. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., обзаведена - 250 лв.
3. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.; 330 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
5. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
6. Етажи от къщи с отделни вх., и напълно обз., Проучване -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

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.

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

Фирма "Глобус Билд" ЕООД
търси да назначи,

за базата си в
гр. Батановци, Мотокарист с

документ. За контакти:
г-жа Александрова - 0885007517.
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Издирват 4-годишно
българче в Гърция

Полицията в Атина из-
дирва 4-годишно българ-
че, което е в неизвестност
от 21 април. В издирване-
то са се включили всички
гръцки медии.

Малката Ана Борисова е
изчезнала в района на
площад “Омония” в центъ-
ра на гръцката столица,
съобщи БНТ. Детето е с
кестенява коса и кафяви
очи.

Всички гръцки медии се
включиха в издирването
на изчезналата от центъра
на Атина 4-годишна
Ани.Непрекъснато инфор-
мацията се излъчва по те-
левизиите с молба, ако
някой я е видял да се оба-
ди в полицията. 

В информацията се поставя акцент, че животът на детето се намира в опа-
сност и трябва да се открие много скоро. Вероятно има здравословен проб-
лем. 

Властите непрекъснато отправят молба да съдействат граждани, ако са
били свидетели на случая. Полицията работи по няколко версии. Основната
е отвличане.

Майката на 4-годишното момиченце е подала молба за издирване на де-
тето, но пред полицията дава противоречиви показания. Основната й версия
е, че е оставила детето на своя позната за няколко дни, през които била в
България. После не могла да посочи точно името на тази позната, която пък
изгубила детето от площад в Атина.

Полицията в гръцката столица не дава подробна информация за насоките
на разследването, както и името на майката.

Има много съмнителни и нелогични неща в цялата история, което дава
основание на полицията да предполага, че в изчезването на детето може да
са участвали и криминални елементи, които се занимават с трафик на хора. 

Със случая се ангажира и неправителствената организация „Детска ус-
мивка”, които през януари 2014 г. получиха пълното попечителство над мал-
ката Мария, станала известна като “Русия ангел”. 

Момиченцето, чийто биологични родители са Сашка и Атанас Русеви от
град Николаево, бе открито през октомври при семейство в ромски катун
във Фарфала, Гърция. 

Семейство Русеви има 10 деца, а срещу майката бе образувано досъдеб-
но производство за това, че през 2009 г. е дала съгласие за продажбата на
малката Мария в чужбина. Сашка Русева обаче твърди, че е оставила дете-
то си да бъде отгледано от хората, при които работела в Гърция тогава. 

Гръцкият съд счете, че най-доброто за Мария е да остане в „Детска усмив-
ка”, където ще се грижат по най-добрия начин за нея.

От организацията също се обърнаха за помощ към медиите и призоваха
да се задействат всички организации в Гърция и чужбина, които се занима-
ват с деца в опасност. 

11 г. затвор за граничния
полицай, прегазил бебе

Бургаският окръжен съд
осъди на 11 години затвор
граничния полицай
Костадин Стоянов, който на
11 септември м.г. прегази и
уби на място 11-месечната
Красимира.

Съдебният състав с
председател Събчо Събев
постанови наказанието да
бъде изтърпяно при
първоначален общ режим в
затворническо общежитие
от открит тип, съобщи
“Фокус”. 

Освен това съдът лиши
Стоянов от правото да
управлява моторно-
превозно средство за срок
от 13 години.

Подсъдимият трябва да
плати и разноските по делото.

Единственият коментар на граничния полицай, след като чу решението на
окръжните магистрати бе, че ще обжалва. 

Максималното наказание, което той можеше да получи, е 15 години затвор. 
Прокурорът по делото Димо Маджаров поиска Костадин Стоянов да бъде осъден

на 10 години лишаване от свобода при общ режим. Според държавното
обвинение, подсъдимият е нарушил 7 разпоредби на Закона за движение по
пътищата, като престъплението е извършено при престъпна самонадеяност. 

Прокурорът обърна внимание, че като служител на МВР Стоянов още повече
би следвало да съблюдава нормите на закона, но е управлявал моторното
превозно средство в пияно състояние и под влияние на наркотични вещества.
Държавният обвинител бе категоричен, че настъпилото произшествие е изцяло
по вина на подсъдимия.

Костадин Стоянов може да обжалва присъдата в 15-дневен срок пред
Бургаския апелативен съд.

Не може поради професионалната си принадлежност един подсъдим да носи
по-тежка наказателна отговорност. Това не е допустимо по законите на нито
една европейска държава, заяви обаче адвокатът на подсъдимия Благой
Потеров. 

Според него дискриминация е да се настройва една група от населението
срещу друга. 

Присъдата не ни удовлетворява, заяви пред журналисти пък бащата на убитото
бебеКрасимир Кънев. Той бе категоричен, че с майката ще обжалват и ще
настояват за максималната присъда по закон от 15 години лишаване от свобода. 

„Възмездие няма как да получа това е просто някакво справедливо наказание,
но не е възмездие”, категоричен бе Кънев. 

На 11 септември м.г. 36-годишният Костадин Стоянов се качи с личния си
автомобил на тротоара в бургаското село и премаза бебешка количка, в която
беше момиченцето. Малката Красимира загина на място.

Делото срещу Стоянов започна в Бургаския окръжен съд през март. Според
съдебната експертиза реакциите на граничния полицай са били забавени, тъй
като е употребил алкохол и е пушил канабис преди да седне зад волана. 

Подсъдимият също призна, че в нощта преди катастрофата е пил. По думите
му  - не повече от половин бутилка вино.

Днес обаче нова тройна автотехническа експертиза доказа, че Стоянов
е управлявал автомобила си с 59 км/ч, а не с 50 км/ч, каквото е ограничението в
населеното място. 

Първата експертиза сочеше, че той е шофирал с 49 км/ч.

Кралев: Губим битката с компютрите, децата затлъстяват
Губим битката сред учениците с компютрите и електронните игри. Около 17

процента от децата са със свръхтегло, а около 8 на сто - със затлъстяване.
Това заяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев на конференция за

реформите в образованието, цитиран от БНР. 
Той обясни, че треньори по различни спортове ще преподават в прогимназиалния

етап на обучение в третия час по физическо възпитание, за да станат часовете по-
атрактивни. По думите на Кралев това е част от мерките за борба с агресията в
училище изатлъстяването на учениците. 

“Около 17 процента е свръхтеглото, около 8 процента е затлъстяването, а при
най-малките дечица, от първи до четвърти клас, цифрите са още по големи. До
момента часовете са били водени само от началната учителка. Ние ще настояваме
единият час, третият, да бъде поет и от учител по физическо възпитание”, допълни
спортният министър. 

Кралев уточни, че тепърва ще се решава как ще се заплаща на треньорите,
които ще преподават. 

По думите на министъра обаче в между 800 и 1000 училища в страната няма
физкултурни салони.

Преди година ендокринолози съобщиха, че България е на шесто място в света
по затлъстяване сред децата. У нас 20 процента от малчуганите вече са затлъстели. 

Председателят на Българската асоциация за изследване на затлъстяването и
съпътстващите го заболявания доц. Светослав Ханджиев пък предупреди,
че децата, които не спят достатъчно, са предразположени към наднормено тегло.

Освен това до 5-годишна възраст родителите трябва да ограничават захарните
и тестени изделия, с които хранят малчуганите. 
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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.

Денят се свързва с фонтана от преливаща сила и
енергия, с възможността да се преместите на по-добро
и благодатно място, да смените работата или екипа си
и да се пренесете в нова квартира. Всичко предприето
ще отваря нова страница в живота ви, ще носи повече

възможности за печалби и личен просперитет. Не се
отказвайте от предложения и покани, търсете начин да
намерите най-доброто в предлаганите условия.

Днес и утре ще постигнете максималното в отношения и
лични връзки. Вероятно е да ви повишат, да ви предложат по-
изгодни условия по договори. Трудът ви се оценява подобаващо.
Разбира се, нищо няма да ви се даде даром. Увеличете

натоварването и изискванията както към другите, така и към себе си.
Ще попаднете на точното място, ще се срещнете с хора, които ще
работят за общия ви интерес и ще ви оказват съдействие по всички
линии на живота. Замете се с благоустройството на дома.

Добре е да направите някои освежаващи ремонти, да
поставите условията си на тези, които ви вредят или просто
не са в час с настъпващите промени и с изискванията на
момента. Родените в първата декада ще срещат повече

трудности и противопоставяне. На работното място ще ви гледат с
пренебрежение и завист. Ще се наложи да скръцнете със зъби и да
поставите всеки на мястото му, ако искате работата да върви. Не
оставайте неизяснени отношения.

Мислете образно, представете си колкото можете по-
ярко и с подробности какво точно искате да постигнете.
По пътя на визуализацията ще откриете и какво липсва, за
какво не е помислено или не сте се се сетили да направите.
Денят дава предимства за работа на хората с активност,

мисия и цел в живота. Обърнете внимание на семейните традиции, опи-
тайте да рестартирате спрени производства и да опитате отново в
дейности, в които сте компетентни и имате разрешителни.

Увеличете натоварването, натиснете педалите, не
чакайте някой да ви свърши работата, да ви осигури
предимства и екстри. Може да постигнете много,
особено в дейности, за които ви е подсетила интуицията
и подсъзнанието. Ако мислейки за даден проблем,

започнете нещо несъзнателно, продължете в тази посока.
Действията ви ще се окажат печеливши, ще намерите подкрепа и
защита и ще извлечете максимални ползи.

Луната навлиза във вашия знак и сключва брилянтни
аспекти с планетите в другите два земни знака. Денят ви
дава неподозирани предимства и възможности. Настройте
се на делова вълна. В живота ви се включват тайни и явни
източници на сила. Може да очаквате обаждания, които ще

променят към по-добро работата и личните ви връзки. Всичко, което
предприемете, ще ви осигури ползи и предимства. Ден, свързан с
градежа и съзиданието.

Енергията ви се увеличава. Търсете нова работа и
дейности, към които да насочите личния си потенциал. С
инициативите от днешния ден може да постигнете
много, да станете по-самостоятелни, да разрешите

спорове и въпроси, които ви мъчат от доста време. Ще намерите и
кой да ви спонсорира, да ви осигури поне първоначалните средства и
базата, на която да стъпите. Не се отказвайте от предложения,
независимо дали имате работа или не.

Поддържайте и укрепвайте семейните връзки и тради-
ции. Намерете майстори, започнете ремонти, сондирайте
мнение с близки и приятели как да преустроите начина си
на работа и условията за живот, за да ви е максимално

удобно и функционално. Ако нещо ви ядоса или ви се откаже, ще го по-
лучите и придобиете от друго място при по-изгодни условия. Бързо
ще забравите проблема, ще намерите майстори и материали.

Ден на тежки битки за родените до 1 декември.
Явете се на конкурси и прослушвания. Не
отклонявайте вниманието си от личните си цели и
намерения. Не е ден за правене на услуги. Първо
свършете своята работа, а след това се включвайте

в съвместни инициативи. Може да се отложат пътувания, да
получите неприятна вест и подсещане, което ще ви разстрои.

В хороскопа ви се образуват брилянтни аспекти. Ще
направите стъпка в нова посока и ще привлечете нечий
интерес. Някой ще намери нова работа или ще получи
отдавна чаканото повишение. Материалното ви поло-
жение се подобрява, а това ще помогне да започнете
отдавна отлаганите ремонти. Добре е да проведете

разговори по делови и имотни въпроси, да поставите условията си
= Ден, свързан с личната ни и духовна самостоятелност.
Поставете условията си, не се съгласявайте с всички по-
ложения, които ограничават свободния ви достъп и избор.
Използвайте всяка възможност за развитие и напредък.
Явете се на изпити и конкурси. Близките ще подкрепят
личната ви инициатива, но и вие трябва да отделите нуж-

ното внимание и средства за постигане и на техните амбиции.

Ще поемете тежък кръст, ще се наложи да се от-
казвате от проекти и намерения в името на амби-
циите на близък, на децата или приятелите. Препо-
ръчва се медитация над кармата на рода. Бъдете
внимателни и не повтаряйте грешките на минало-
то. В този ден съдбата ще ви помогне да научите

още един урок и да си дадете сметка кои са важните хора в жи-
вота ви.
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Ñêðèìîâ ïî÷íà ñúñ çàãóáà ïîëóôèíàëà
Късно снощи се игра втората среща от серията срещу „Пармареджо”

Страницата подготви Яне Анестиев

Пенев - треньор на ЦСКА
Любослав Пенев ще води ЦСКА. Така от-

падна възможността новият треньор да изведе
отбора още на вчерашната  тренировка, която
бе от 17:30 часа на стадион “Българска армия”.
Заниманието беше  водено от Галин Иванов,
тъй като Любослав Пенев има да доуточнява
детайли около завръщането си в Борисовата
градина. Обаче със сигурност бившият нацио-
нален селекционер ще изведе “червените” за
тренировка. 

Цветан Соколов се контузи
Лоши  новини  дойдоха от Турция за нацио-

налния селекционер по волейбол Пламен Кон-
стантинов - асът Цветан Соколов има травма и
по-големият проблем  е, че може да се окаже
твърде сериозна. ”Говорих с Цецо, той е при-
теснен, аз също, и то много”, заяви Константи-
нов. “Проблемът е в рамото и предстои прег-
лед. Не ми се иска да мисля, ако се окаже скъ-
сано сухожилие, защото това означава не само
че няма да играе в Световната лига, но вероя-
тно ще отпадне и за Европейското. Цветан е ва-
жен играч и неговата липса ще бъде сериозен
удар за отбора и амбициите ни.“ 

Соколов не влиза в групата във втори поре-
ден мач на Халбанк (Анкара) от финалния тур-
нир за титлата в Турция. Без него тимът изпус-
на шанса да се бори за златото, остана утехата
от среброто и място в Шампионската лига. Хал-
банк победи Зираатбанк (Анкара) с 3:0, а Аркас
Спор (Измир) стана шампион след 3:0 над Гала-
тасарай (Истанбул). Константинов събира на-
ционалите на 4 май, като се преговаря за кон-
троли с Гърция и Сърбия. „Има вариант гърците
да дойдат тук, защото техният лагер ще е в Со-
лун и разстоянието не е голямо”, разкри Кон-
стантинов. “Говорихме и със сърбите евентуал-
но ние да пътуваме за  Бел град, ако има удо-
бни самолетни полети. И за двата варианта оба-
че няма нищо сигурно“, допълва Пламен. 

Джаейоба се ожени
Екундайо Джаейоба, която играе в „Струмска

слава” вече не е ерген. Той взе за съпруга своята
сънародничка Мари, която е студентка по право.
Тя е десетина години по млада от съпруга си, спо-
ред видeли я, твърде красива и интелигентна.  По
традиция в Нигерия се женят в сряда и тя беше
спазена,въпреки,че и подписването, и традицион-
ния сватбен банкет бяха в София. Съотборниците
му от „Струмска слава” уважиха събитието и полу-
чиха специална почивка от ръководството,за да
станат съпричастни към веселбата до късна доба.

Наказания в областта
На свое заседание Дисциплинарната
комисия при ОС на БФС–Перник наложи
следните наказания:

„А” ОФГ – ГРУПА 1 – 22 КРЪГ
Виктор Викторов ФК Спортист

 (Драгичево) чк 2 срещи
Ивайло Иванов ФК Металург (Перник)

 5 жк 1 среща
Васил Василев ФК Дружба (Мещица)

5 жк 1 среща
Николай Лазаров ФК Верила (Дрен)

чк 2 срещи
По доклад:

Радослав Шуманов ФК Верила (Дрен)
чл. 25 1 година

Емил Врашков ФК Верила (Дрен)
чл. 25 1 година

Илиян Атанасов ФК Ботев (Друган)
чл. 25 1 година

Александър Атанасов ФК Ботев (Друган)
чл. 23, ал 2, б. Д 1 година

Треньорът на ФК Верила (Дрен) Антон
Радлев се наказва да не ръководи отбора
за 1 среща и парична глоба от 31,75 лева

на основание чл. 34, ал.1, т. 5
20 състезатели са наказани с

предупреждение

„А” ОФГ – ГРУПА 2 – 18 КРЪГ
Симеон Александров ФК Китка

(Витановци) чк 1 среща
6 състезатели са наказани

с предупреждение

ДЕЦА „Б“ - 14 КРЪГ
1 състезатели е наказан с

предупреждение

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО

ПЪРВЕНСТВО

ГРУПА „А” 1

22-РИ КРЪГ
Резултати:

Дружба – Минерал 1:1
Металург – Витоша 2:0
Черногорец – Чорни 3:0
Габер – Верила 6:0
Спортист – Ботев 1:1
Ерма – Пирин 0:1

Класиране:
1.Черногорец 39:8 43 т.
2.Металург 71:14 42
3.Балкан 50:2 41
4.Витоша 48:21 40
5.Чорни  25:32 28
6.Дружба 36:35 27
7.Минерал  35:32 24
8.Ботев  31:31  22
9.Габер  32:49 21
10.Ерма 17:40 17
11.Верила 27:61 15
12.Пирин  27:42 14
13.Спортист  16:65 9

ГРУПА „А” 2

18 КРЪГ
Резултати:

Партизан – Сарата 3:0
Бенковски – Светля 5:1
Китка – Левски 4:4
Енергетик – Студена  0:0
Буря – Вихър 2:2
Стр.сокол – Свраките 1:0

Класиране:
1.Енергетик 54:8 41
2.Партизан 55:23 38
3.Студена 36:22 30
4.Китка  45:36  25
5.Стр.сокол  26:19 25
6.Свраките  44:39 24
7.Буря  24:32 24
8.Бенковски 22:25 22
9.Вихър  26:45  16
10.Светля 24:43 14
11.Левски 17:51 13
12.Сарата   18:48  9

тузен предишната
среща, Тодор Скримов
изнесе поредния си
стабилен мач за Топ
Волей, като направи
10 точки (50 % в напа-
дение). С 20 се отличи
сръбският диагонал
на тима Саша Старо-
вич (1 блокада, 49 % в
атака), но в герой на
вечерта се превър-
на френският напада-
тел на Модена Ървин
Нгапет, който реали-
зира 30 точки (4 аса, 1
блокада, 57 % в ата-
ка). Мач №2 от серия-
та се изигра сно-

Тодор Скримов и
съотборниците му в
Топ Волей (Латина) за-
губиха първия полуфи-
нален мач за титлата
в Италия, след като
отстъпиха с2:3 (22:25,
14:25, 25:21, 25:22,
12:15) при гостуване-
то си на Пармареджо
(Модена). Мачът бе с
две лица, след като до-
макините от Модена
поведоха набързо с
2:0, но играчите от
Латина не се отказаха
и успяха да достиг-
нат до тайбрек.Въп-
реки че напусна кон-

предстоящата учебна
година училището ще
бъде първото в стра-
ната, което ще осъ-
ществи прием по то-
зи атрактивен и на-
миращ все по-голяма
популярност в Европа
спорт. Възпитаничка-
та на училището Дил-
яна Спасова спечели
миналата година евро-
пейската титла от

31 състезатели от
СК „Перун” ще уча-
стват на провежда-
щото се днес и утре
в залата на ЦСКА в
София държавно пър-
венство по сумо. В
голямата си част те
са ученици от Спор-
тно училище „Олим-
пиец”, като основни-
те им спортове са
джудо и самбо.  От

първенството в Са-
моков, а нейните съу-
ченици завоюваха още
четири медала от
шампионата. Повече-
то от участниците
от Перник ще се
борят и в двете въз-
растови група, на
които се провежда
шампионата – юноши
и девойки,мъже и же-
ни.

Перничани ще мачкат на сумо

щи от 21:30 ч б.в., ка-
то двубоят трябва-
ше да се играе в Па-
ласпорт “Чита ди
Фрозиноне” вместо в
Пала Бианкини.Както
и да завърши срещата
волейболистите от
Латина ще приключат
сезона като една от
най-приятните изне-
нади на първенство-
то на Ботуша, след
като в предишния
кръг  на директните
елиминации успяха да
отстранят досегаш-
ния шампион от Лубе
Банка.

во и второ място
през редовния сезон. В
спора за първото
място ще се играе до
две победи от три ма-
ча, като домакинско
предимство ще има
Инвестбанк Тетевен
Волей. Така първият
мач е в Тетевен на 8
май от 18:00 ч. Три
дни по-късно в Плов-
див е втората среща

Станаха ясни дати-
те за финалните пле-
йофи във Висшата ли-
га, които трябва да
определят първенеца
във втората група.

 Както е известно
до финал достигнаха
отборите на Инвес-
тбанк Тетевен Волей
(Тетевен) и Виктория
Волей (Пловдив), кои-
то завършиха на пър-

отново от 18:00 ч.
Евентуалният трети
мач е отново в Тете-
вен на 13 май от 18:00
ч. Победителят ще си
спечели виза за Супер-
лигата от следващия
сезон. Загубилият
трябва да играе пле-
йаут с волейболисти-
те на „Миньор”, кои-
то нямат официален
мач от осми март

Противникът на волейболния „Миньор”
ще стане ясен чак след Гергьовден
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През последните години се запазва трайно висок броя на ухапаните от кучета

Поредният пиян зад
волана на бърз съд

Любомира ПЕЛОВА
Поредното бързо производство

за шофиране след употреба на
алкохол е започнато от служите-
ли на пернишкото Първо районно
управление „Полиция”.

В понеделник вечерта, около 20
часа, на кръстовище в перниш-
кия квартал  ‘’Драгановец’’ е въз-
никнал пътен инцидент между
два автомобила, в резултат на
който са нанесени незначителни
материални щети. При изпробва-
нето на единия от водачите - 36 –
годишния перничанин Г.С., техни-
ческото средство е отчело цели
2,16 промила. Нарушилбият Зако-
на за движение по пътищата шо-
фьор е дал  кръвна проба  Не е
задържан в ареста за 24 часа,
както обикновено става в такива
случаи, поради здравословни
причини.

КАКТО МОЖЕШЕ ДА СЕ
ОЧАКВА, ПРЕМИЕРЪТ ДА-
ДЕ ДОСТОЕН ПРИНОС ЗА
ПАЗАРНИТЕ НИШИ в бъл-
гарската икономика. Вчера в

Долна Диканя точно с три думи Бойко об-
ясни как става бизнес на днешно време.
Откриваш пазарна ниша, проявяваш ини-
циатива, държавата ти помага и парите от
еврофондовете потичат като пълноводна
река. Маркс пасти да яде с неговото „пари
– стока –пари прим”. Днес има „проект –
фонд „Земеделие” – пари прим”. Само за-
ради това си заслужаваше личното висо-
ко присъствие на цеха за преработка на
зеленчуци в радомирското село. Явно на
днешно време обясненията са толкова
важни, колкото и инвестициите. И ако те-
мата за езика като враг е все още актуал-
на, то заслугата на премиера е впечатл-
яваща.

С ЕДНА НОЖИЦА ДА ПРЕРЕЖЕШ
ДВЕ ЛЕНТИ ЕДНОВРЕМЕННО МОЖЕ
И ДА Е ТРУДНО, но не е невъзможно.
Това доказа министър-председателят
Бойко Борисов, който откривайки една
фабрика, практически пусна и пътят за Ги-
гинския манастир. Нерде Долна Диканя,
нерде Гигинци. Свидетел на едно събитие,
нашего брата журналистът мисловно бе
препратен към друго, предстоящо. Пред-
стои още една церемония пред Гигинския
манастир във връзка с пускането на пътя
до Светата обител. От Долна Диканя, про-
вокиран от журналистически въпрос, Бой-
ко си дойде на любимата тема за пътища-
та. И вече му точат ножицата за поредната
лента.  Който го може, си го може.

ДОБРЕ ЧЕ ПАДНА ВЧЕРАШНИЯТ
ДЪЖД НАД ПЕРНИК, ТА ДА ВКАРА В
ГРАНИЦА НОРМИТЕ за запрашаемос-
тта. Иначе опасността гражданите да
ходят напудрени, сакаш са влизали в мо-
ден салон, се беше увеличила застраши-
телно. Позабравените малко проливни
дъждове може би е време да се завърнат
не щото сме жадни, а понеже сме мръсни.
Тъкмо сгоден случай управата да иконо-
миса и пари от водоноски...

тност, броят на ли-
цата ухапани от без-
стопанствени, ски-
тащи кучета и кот-
ки да се задържи ви-
сок и през цялата
настояща година.
„Проблемът с без-
стопанствените ку-
чета е сложен и не би
могъл да бъде разре-
шен без комплексно-
то участие, ангажи-
раност и съдействие
на всички заинтере-
совани институции
– общински и облас-
тна администрации,
ОДБХ - Перник, РЗИ -
Перник, МБАЛ - Пер-
ник, неправителстве-
ни организации за за-
щита на животните
и др. Предвид всичко
изложено по-горе за
пореден път апелира-
ме за незабавното

Предупредителни надписи и
на бутилките с алкохол?

Любомира ПЕЛОВА
В близко време по бутилките с алкохол

могат да се появят предупредителни надпи-
си, каквито от няколко години наблюдава-
ме по кутиите с цигари. Вчера вечерта тема-
та бе обсъдена на заседанието на Европей-
ския парламент, а днес се очаква предло-
жението ще бъде подложено на гласуване.
Идеята е чрез поставянето на предупреди-
телни надписи върху етикетите на бутилките
с алкохол да се намали консумацията му в
Европейския съюз и особено сред по-рис-
ковите групи хора. Предлага се от една
страна така да бъдат положени повече уси-
лия за намаляване на употребата на спир-
тни напитки от непълнолетни. От друга стра-
на поставянето на предупреждения върху
етикетите на бутилките цели да намали шо-
фирането в нетрезво състояние или от упо-
требата на алкохол при бременност.

Очаква се ЕП да призове и Европейската
комисия да започне незабавно работа по
новата стратегия на Евросъюза за алкохо-
ла до 2022 г., за да помогне на правителс-
твата в борбата с вредите от спиртните на-
питки.

Намериха откраднат
благоевградски

автомобил
Любомира ПЕЛОВА

иницииране и пред-
приемане на мерки и
действия за разреша-
ването на проблема с
безстопанствените
кучета с цел недопус-
кане на риск за живо-
та и здравето на хо-
рата в областта.
Важно е не само ини-
циирането и провеж-
дането на срещи и
разговори, на общин-
ско и областно ниво,
но от съществено
значение е предприе-
мането на реални
действия, по контро-
ла на регистъра на
домашните кучета,
кастрирането на без-
стопанствените ку-
чета и котки и други
действия” – аларми-
рат от пернишката
регионална здравна
инспекция.

Специален код ще има върху
книжките на пили шофьори

Любомира ПЕЛОВА
Върху книжките на водачите, които са хващани зад волана след

употреба на алкохол, ще има специален код. Така всеки следващ
полицай, който спре такъв шофьор, ще знае от пръв поглед, че чове-
кът е правил едно от най-тежките провинения. Това обаче ще стане,
ако мярката, която за момента е само предложение на Европейската
комисия, бъде въведена официално. Освен това идеята е този код да
не бъде задължителен, а всяка държава сама да си прецени дали да
я въведе чрез законодателството си.

Към момента в Европейския съюз има държави, които използват
подобни кодове за книжките на провинили се шофьори. Сега идеята
на ЕК е те да бъдат уеднаквени и да се разпознават от всички поли-
цаи в различните държави в общността. Предложението е този код
да бъде цифрата “69” и тя да се вписва в свидетелствата за управле-
ние на МПС.

Национална програма ще гарантира
правата на децата с увреждания

Зоя ИВАНОВА
Вече има проект на  Национална програма за гарантиране на пра-

вата на децата с увреждания, която трябва да се изпълнява в перио-
да  2015 – 2017 година, съобщават от Държавната агенция за закри-
ла на детето. Целта е да се гарантира  равен достъп на децата със
специални образователни потребности до качествено образование и
подготовка; ранна превенция и диагностика, осигуряване на ком-
плексна медицинска и социална рехабилитация; превенция на изо-
ставянето и насърчаване на отглеждането на дете с увреждане в се-
мейството; развитие на социални услуги за деца с увреждания и
техните семейства, изграждане на достъпна архитектурна среда; по-
вишаване на професионалния капацитет и оптимизиране на човеш-
ките ресурси в системата за закрила на детето; промяна на нагласи-
те на обществото към децата с уврежданияКритична отправна точка
и референтна мярка за политиките на ДАЗД е опитът и мнението на
самите деца. Целта е децата и младежите разумно да бъдат въвле-
чени в действия относно насърчаването тяхното участие и мнение по
въпроси, касаещи тяхното настояще и бъдеще. Като отчита, че Бъл-
гария е заявила своя ангажимент за въвеждането на структури за
подкрепа на детското
участие, ДАЗД подгот-
ви План на инициативи-
те за детското участие,
в който е заложено про-
веждането на Национа-
лен събор на детските и
младежките структури,
който да постави нача-
лото на създаването на
мрежа за застъпничес-
тво и подкрепа за из-
граждане на включва-
ща среда за децата и
младите хора.

През целия прос-
ледяван пет годи-
шен период най-ви-
сок относителен
дял имат регистри-
раните случаи на
ухапване в предели-
те на община Пер-
ник, следвана от об-
щина Радомир . През
периода от
01.01.2015 г. до
09.03.2015 г., в про-
тивобесния кабинет
на МБАЛ - Перник са
регистрирани данни
за 30 ухапани и иму-
низирани срещу бяс
лица, срещу 53 ухапа-
ни и имунизирани
срещу бяс лица, през
същия период на
2014 г., т.с. налице е
висока степен на
риск и голяма вероя-

Служители на пернишкото Второ районно
управление на МВР откриха  лек автомобил
‘’Фолксваген’’,  противозаконно отнет в
Благоевград.

В понеделник вечерта, около 22,00 часа,
при извършване на обход в квартал ‘’Из-
ток’’, служителите от патрулен екип открили
изоставен автомобил ‘’Фолксваген Венто’’
с благоевградска регистрация. От извър-
шената проверка се изяснило, че той е про-
тивозаконно отнет от Благоевград. Образу-
вано е досъдебно производство и се про-
веждат процесуално следствени действия
по случая. Предстои връщането на инкри-
минирания автомобил на законния му собс-
твеник.
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