
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

”
ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се в разликата!

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

ПРОДАЙТЕ

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

Íà 17-òè ìàé îòêðèâàò ïúòÿ äî Ãèãèíñêèÿ ìàíàñòèð
Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАР

C

M

Y

K

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.806 лв.

Четвъртък, 30 април  2015 г., бр. 80 /5687/ год. XXIЦена: 0,60 лева

Това съобщиха премиерът и отец Никанор на срещата си в Долна Диканя

 Св. ап. Яков
Зеведеев.
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Медии
за спиране

Вчера една телевизия бе ата-
кувана, сякаш е централата на Ал Кайда.
Числото на полициаите беше съизмеримо с
това на колегите им по потушаването на
вълненията в американския град Балтимор.
Да се чуди човек защо силовото ведомство
показва такава мащабна сила срещу една ин-
ституция, за която основно оръжие са сло-
вото и картината.

И картинката стана екшън. Кой крив, кой
прав – не е за разправяне. Такава безплатна
реклама е мечта на всеки телевизионер.
Обаче думата ни е за друго. Ако ще спират
телевизии – да карат наред. Като гледаме
какви предавания мъчат народа в най-гледа-
ните телевизионни пояси, мечтаем за ми-
га, когато и там ще нахлуе полицията и ще
дръпне шалтера. Още сме далеч от безумно
блудкавите предизборни словоизлияния, но
вече се усеща погромът върху съзнанието,
който ще нанесат едни бъдещи блокове и
клипове. И ако вчера въпросът беше за па-
ри, то утре трябва да бъде за морал. Та
колко телевизии опростачиха народа с ид-
иотски риалити, малоумни коментари и
бездарни сценарии. Там трябва да се вихри
полицията и колкото по-скоро, толкова по-
добре.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
В разговор с йеро-

монах Никанор в радо-
мирското село Долна
Диканя завчера, мину-
ти след откриването
на новото предприя-
тие за преработка на
зеленчуци, премие-
рът Бойко Борисов
увери, че на 17-ти
май ще бъде открита
църквата „Св. Анна”
в брезнишкото село
Велковци, финансира-
на по програма на ДФ
„Земеделие”. Същият
ден ще бъде осветен
напълно обновеният
Гигински намастир
„Св. св. безсребрени-
ци Козма и Дамян”. Ве-
че е ремонтирано и
старото западно кри-
ло на манастира, об-
ясни йеромонах Ника-
нор. Очаква се на 17

май в Гигинския манас-
тир да бъде донесена
от Гърция чудотвор-
ната икона “Надежда
на обезнадеждените”,
пред която ще бъде
отслужен молебен. То-
гава ще бъде открит
официално и пътят
до Гигинския манас-
тир. Досега това бе
една камениста, пет-
километрова отсечка
в окаяно състояние,
създаваща затрудне-
ния желаещите за по-
сетят обителта и за
чиито ремонт минис-
тър – председателят
бе поел личен ангажи-
мент да съдейства.
Надявам се, че след
улеснения достъп до
тези Свети места, по-
вече хора ще ги по-
сетят, заяви Борисов,
спомняйки си как при

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

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки кримина-

листи откриха про-
тивозаконно отнет
лек автомобил
„Фолксваген  Голф 4”
в  пернишкото село
Богданов дол.

Возилото е собс-
твеност на 22-го-
дишна дама от Пазар-
джик, която рано
сутринта на на 27-ми
април подала сигнал
във Второ районно
управление на МВР ,
че колата й е изчезна-

ла от паркинг на ули-
ца „Юрий Гагарин” в
областния град. Кри-
миналистите започ-
нали незабавно издир-
ването на амтомоли-
ла и много бързо го
намерили в пернишко-
то село Богданов дол.
Оказало се, че на гол-
фа вече има монтира-
ни  софийски регис-
трационни табели от
друг  „Фолксваген”.

Образувано е досъ-
дебно производство
и работата по пълно-

то изясняване на слу-
чая продължава. Пред-
стои и връщането на
автомобила на закон-
ната му собственич-
ка.

Това е вторият слу-
чай през последните
два дни, в който слу-
жители на Областна-
та дирекция на МВР в
Перник откриват и
връщат на собстве-
ника му незаконно от-
нета кола.

Любопитен факт е,
че и в двата случая
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Краден автомобил намерен в Богданов дол
става дума за коли от
марката «Фолксва-
ген”, само модифика-
циите им са различни,
собствениците им не
са перничани, при то-
ва и двете возила са
намерени от кримина-
листи от Второ РУП
в Перник. В понедел-

ник вечерта около 22
часа, обхождайки ра-
йона, патрулен екип
намери изоставен
„Фолксваген Венто” в
квартал „Изток”, кой-
то е бил отнет про-
тивозаконно от собс-
твеника му в Благоев-
град.

първото му посеще-
ние в манастира кола-
та му се счупила зара-
ди лошия път. Така че
министър-председа-
телят отново ще по-
сети Пернишко в сре-
дата на май. Въпреки
че през последните
няколко години Цър-

ногорският манастир
“Св.св. Козма и Дам-
ян“, който е едно при-
казно спокойно място,
се радва на засилен ин-
терес от страна на
миряни и туристи от
чужбина, той е вклю-
чен в списъка на 50-те
малко познати краси-

ви кътчета на Бълга-
рия, които трябва да
бъдат опознати. Вле-
зе ли в експлоатация
новият, широк асфал-
тов път до обител-
та, това ще стане
възможно.
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Тя бе посетена от 173 безработни и търсещи работа
Силвия ГРИГОРОВА

При голям интерес
премина първата за
тази година и пета за
последните две годи-
ни трудова борса,
която бе организира-
на от Дирекция „Бю-
ро по труда” в Пер-
ник в Общинския мла-
дежки дом. Трудовата
борса беше посетена
от 173 безработни и
търсещи работа ли-
ца. От тях младежи-
те до 29 години бяха
132 и 41 безработни
над тази възраст.

 По информация от
Бюрото по труда, на
тази трудова борса
са присъствали 22 ра-
ботодатели. Те са
представили браншо-
вете: металургия, ма-
шиностроене, пътно
строителство, тран-
спортни услуги,
производство на мор-
ско оборудване, пре-
работка на плодове и
зеленчуци, шивашка
промишленост, тър-
говия, застраховане,
строителство, рес-
торантьорство,  ус-
луги и други. »Присъс-
тващите работода-
тели попълниха зая-
вки за 54 свободни ра-
ботни места напър-
вичния пазар на тру-
да. Това, което те
споделиха бе, че кан-
дидатите за работа
проучват подробно
всички условия за ра-

Удължават срока за
пререгистрация на

земеделските производители
Силвия ГРИГОРОВА

  До 15 май се удължава крайният срок
за пререгистрацията на земеделските
стопани за стопанската 2014/2015 г. Това
информираха от Областна дирекция „Зе-
меделие” в Перник.  От там поясняват, че
заверените в съответната Общинска
служба земеделие документи, могат да
се представят в Областната дирекция
„Земеделие” лично от земеделския сто-
панин, чрез пълномощник или по служе-
бен път.

Бенефициентите по Програмата за раз-
витие на селските райони за периода
2007-2013 г. трябва да извършат своята
пререгистрация за стопанската 2014/2015
г. също в срок до 15 май 2015 г.

От Областната дирекция апелират към
земеделските производители, които все
още не са си подготвили документите за
пререгистрация да направят това час по-
скоро, защото в противен случай ще бъ-
дат лишени от субсидиране. Освен това,
от тази година е въведено изискването
земеделските стопани да доказват прав-
ното основание за обработването на зе-
мите, които стопанисват. Това ще рече, че
трябва да представят съответните доку-
менти, с които им е предоставена земята
и кой е реалният им собственик. Не пред-
ставените своевременно документи, няма
да позволят на земеделските производи-
тели да се пререгистрират.

 

Чакат да се натрупат
пари в плана  „Юнкер”

Любомира ПЕЛОВА
Благодарение на експертния потенциал на прави-

телството фонд “Земеделие” заработи. Това каза пред
журналисти министър-председателят Бойко Борисов, по
време на официалното откриване на новосъздаденото
предприятие за преработка на зеленчуци в село Долна
Диканя във вторник. По думите на премиера инвести-
циите за производителите на селскостопанска продук-
ция в бедните райони са от голямо значение. “Много
съм доволен от работата на фонда. Държавата това
трябва да прави”, коментира Борисов.

По плана “Юнкер” също имаме подобни проекти, но
чакаме да се струпат парите. Имаме големи възмож-
ности да усвоим еврофондовете за България. Когато
работят програмите, има пари за бизнеса и нови работ-
ни места, каза още премиерът. “500-600 милиона ще за-
губи България, заради глупостта да оставим държавата
на Орешарски, Чобанов и компания и фамилията във
фонд “Земеделие”. Ако не се справим, народът ще по-
несе тази глоба”, посочи Борисов.

Облекчиха условията за
безплатното саниране

Любомира ПЕЛОВА
Облекчават се условията за кандидатстване по

Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради. Това решиха на
вчерашното си заседание министрите с гласуване-
то на промени в постановлението, регламентиращо
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмата и за определяне
на органите, отговорни за реализацията й, съобщи
пресслужбата на кабинета.

Предложенията, които са обсъдени с представи-
тели на Националното сдружение на общините,
целят облекчаване на условията за участие в прог-
рамата в три насоки: по отношение на свързано
застроени блок-секции или сгради, липсата на 100
процента съгласие от всички самостоятелни обекти
и намаляване на допустимия брой на самостоятелни
обекти.

Промените предвиждат при невъзможност за уча-
стие на цялата група и по преценка на общината, от
съответната група да бъде допуснато да кандидатс-
тват по програмата минимум половината от свърза-
ните блок-секции/сгради, които следва да покриват
изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и
да са последователно разположени. Това изключе-
ние важи за група от минимум две блок-секции или
за група от повече от две свързано застроени сгра-
ди.

По изключение и по преценка на общината през
2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и
сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жи-
лищно предназначение, които са построени преди
1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми,
предвиждат още промените.

За да се облекчат условията за кандидатстване
по програмата по изключение и по своя мотивирана
преценка общината може да допусне одобрение на
сграда, ако не са представени декларации за оси-
гуряване на достъп до всички самостоятелни обе-
кти. Изключението може да се прилага за не пове-
че от 5 процента от самостоятелните обекти. В този
случай общината следва да намери подходящо тех-
ническо решение, да се извършат дейностите по об-
новяването, включително и в съответните самостоя-
телни обекти при необходимост, за да се постигне
цялостна визия на сградата и клас на енергопот-
ребление “С”. При това изключение общината за-
дължително следва да съблюдава изискванията на
програмата по отношение на схемата за минимална
помощ и за тези самостоятелни обекти, за които не
е представена декларация-образец за достъп.

Към 24 април е отчетен сериозен напредък по из-
пълнението на Програмата, се посочва в прессъоб-
щението. Подадени са общо 755 искания за сключ-
ване на договори и са сключени приблизително 550
договора за целево финансиране между общините,
областния управител и Българската банка за разви-
тие. След направен преглед и детайлен анализ на
одобрените към момента сгради, като са били отче-
тени и параметрите на публикуваните обществени
поръчки от общини, е необходимо да се актуализи-
ра заложеният лимит за техническо обследване и
обследване за енергийна ефективност от 200 млн.
лв. на 100 млн. лв. Пазарната цена на предлаганата
услуга е по-ниска. Редуцираната сума остава в
програмата и ще бъде използвана за същинските
дейности по обновяването.

бота- от трудовото
възнаграждение, до
условията на работа,
работно време и от-
пуски. Това означава,
че хората вече под-
хождат избирателно
към работата, която
искат да упражняват
и знаят какво да
търсят. Което озна-
чава, че са запознати
с правата си и ги от-
стояват”, заяви ди-
ректорът на Бюрото
по труда- Росен Си-
меонов. Той поясни,
чеприсъстващите ра-
ботодатели са попъл-
нили заявки за 54 сво-
бодни работни места
на първичния пазар на
труда.

Сред работодатели-
те бяха фирми, които
имат дългогодишна
история като „Радо-
мир Метал Индъс-
трийз”. Тя търсеше 
около стотина спе-
циалисти в областта
на металургията: лея-
ри, формовчици, опе-
ратори на металоре-
жещи машини,струга-
ри, борвергисти, лея-
ри, специалисти с вис-
ше образование. За съ-
жаление, желаещите
да работят в произ-
водството бяха
твърде малко. Фирма
„СК-13” търсеше 10
пътни строители.
Изискването към кан-
дидатите не бе да
имат на всяка цена

Зоя ИВАНОВА
Вчера с тържес-

твен водосвет беше
отбелязана 25 годиш-
нината от възста-
новяването на Демок-
ратическата партия
в Перник. Членове и
симпатизанти на пар-
тията, както и пред-
ставители на парт-
ньори на формацията
бяха дошли в перниш-
кия храм "Св.Иван Рил-
ски". Тук беше и Се-
дефчо Владимиров,
който е председател
на местната партий-
на организация и един
от хората, участвали
във възстановяване
на дейността й преди
25 години.

"През тези 25 годи-
ни Демократическата
партия е била и уп-
равляваща и опозици-
я. Но тя си остава ед-
на сериозна дясна пар-
тия, която има твър-

ди антикомунисти-
чески позиции. Ние
сме против всякакви
диктатури и режими -
ние сме за парламен-
тарна демокрация.
През тези години Де-
мократическата пар-
тия е участвала и в
управлението на об-
щината и в управле-
нието на областта и е
допринесла за разви-
тието на град Перник.
Партията винаги е би-
ла партия, която дър-

С тържествен водосвет
отбелязаха годишнината
от възстановяването на ДП

жи на единението на
десницата, а не на раз-
делението. Затова сме
и толкова търсени
партньори. В момента
ние участваме в об-
щинския съвет в коа-
лицията "Демократи
за Перник" и мисля, че
се справяме добре в ре-
шаването на проблеми-
те, които стоят пред
града и областта" -
това каза Петьо Фет-
фов - областен предсе-
дател на партията.

опит и квалификация,
достатъчно е да  има-
т желание да ра-
ботят. В замяна на
това се назначават
на щат между 600 и
650 лева плюс коман-
дировачни, ако се на-
ложи да работят из-
вън региона. Фирма
„ДЛВ” търсеше шо-
фьори с различна ква-
лификация на постоя-
нен трудов договор.
На тази борса имаше
и представители на
фирма „Елея”, която е
собственик на но-
вооткритото преди
два дни предприятие
за преработка на зе-
ленчуци в Долна Ди-
каня. Фирмата търсе-
ше: пакетировачи, ма-
шинни оператори, хо-
ра за етикетиране и

др. Фирмата осигур-
ява превоз до пред-
приятието. Работно-
то време е от 8 до
17ч с обедна почивка
от 1 час. На борсата
имаше и представи-
тели на шивашката
фирма С.У.П. Бълга-
рия, която търсеше
неопределен брой ши-
вачки. Представи-
телят на фирмата
сподели с тревога, че
намирането на шивач-
ки напоследък се ока-
зва мисия невъзмож-
на. Бедата е в това,
че и младите жени
нямат желание да се
учат, което създава
сериозни проблеми за
предприятие като
това. Имаше и фирми
от столицата, които
търсеха готвачи и

сервитьори имайки
предвид, че в Перник
има специализирана
гимназия в тази насо-
ка.

  Тази трудова борса
премина при добра ор-
ганизация от страна
на Дирекция „Бюро по
труда” – Перник. Тя
спомогна за осъщест-
вяване на основната
цел на трудовата бор-
са - директен  кон-
такт с повече фирми
от един бранш и дого-
варяне за наемане на
работа.

На нея 21 търсещи
работа лица са покане-
ни на място във фир-
мите за запознаване с
условията на труд и
сключване на трудови
договори, поясниха от
Бюрото по труда.
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Местната структура на червените проведе общински пленум

Зоя ИВАНОВА
Общинската орга-

низация на БСП –
Перник се събра на
пленум в Двореца на
културата, за да об-
съди решенията от
заседанието на 48 –
я конгрес на пар-
тията и да опреде-
ли критерии за но-
миниране на канди-
дати за общински
съветници, кмет на
община Перник и
кметове на населени
места и кметства.
В хода на заседание-
то, на което при-
състваха над 200 со-
циалисти бе приета
политическа декла-
рация „Време за
справедливост”, об-
съдена беше и прие-
тата на петото за-
седание на 48-я кон-

На 17-ти май откриват пътя ...

Още повече, че Гигинският манастир се
намира едва на около 60 км от София. 18
километра го делят от град Брезник и само
пет – от село Гигинци, заради което обител-
та е популярна още и като Гигинския ма-
настир. Наречен е Църногорски, тъй като се
намира в полите на връх Китка в планината
Църна гора.

Според местни предания Църногорският
манастир е съществувал по време на Вто-
рото българско царство. През периода на
османското владичество неколкократно е
бил разрушаван и възстановяван. В нача-
лото на XIX век манастирът е бил възстано-
вен, както твърдят преданията, от светогор-
ски монаси, открили заровено аязмо с ле-
ковита вода.

В манастира е запазен надпис от 1814 го-
дина, в който се споменава кърджалий-
ския главатар Кара Фейзи. Стенописите от
края на XIX век са интересни с рисунките
на местни ктитори, в които е предадена де-
тайлно брезнишката носия от това време.

В Уикипедия може да се прочете, че
длед 1989 година манастирът започна да
възстановява своя живот като духовен
център на Брезнишкия край, съответно на
днешната Пернишка област. След постъп-
ването в него на отец Никанор, една лич-
ност интересна със своя предишен светски
живот, благодарение на неговата пред-
приемчивост към манастира се насочват
много, различни по своя вид, дарения, с
които са извършени реконструкции на изо-
ставените полуразрушени сгради. Широки-
те познания на отец Никанор за състояние-
то на съвременните технологии осигуряват
на манастирските сгради електрически
ток, интернет. Всичко това привлича цело-
годишно хиляди поклонници.

Днес широкият асфалтов път ще даде
възможност за развитието на поклонничес-
кия туризъм  в района, тъй като Гигинският
манастир е сред най-посещаваните в Пер-
нишко.

грес резолюция „За
хората и общините”
. ОбС на БСП възло-
жи на основните
партийни организа-
ции да проведат от-
крити партийни
събрания за разя-
сняване на решения-
та на Конгреса и
приемане на кон-
кретни мерки за
тяхното изпълне-
ние.

Социалистите оп-
ределиха и задачите
си по подготовката
за Местни избори
2015 г. Утвърден
беше и модел на бъ-
деща група общин-
ски съветници,
спазвайки изисква-
нията за приемс-
твеност и обновле-
ние, като беше опре-
делена 20% квота за

младежи до 35 годи-
ни, представителс-
тво на различни
професии и съсло-
вия, както и тери-
ториално предста-
вителство. Социа-
листите приеха и
решение, според кое-
то кандидатите за
кметове на населени
места и кметства
ще трябва да пред-
ставят програми за
развитие и управле-
ние на съответно-
то населено място.
Тези програми ще
трябва да са съоб-
разени с левите
стандарти утвър-
дени от конгреса на
левицата, специ-
фичните условия на
общината и съот-
ветното населено
място и виждания-
та за усвояване на
средства по опера-
тивните програми
от Европейските
фондове. Утвърден
беше и актуализира-
ния състав на об-
щинския предизбо-
рен щаб на социа-

листите.Подготов-
ката за Деня на тру-
да - 1 май и Деня на
победата -  9 май съ-
що бе обсъдена, ка-
то социалистите
ще проведат редица
мероприятия по по-
вод 70-та годишни-
на от 9 май 1945 г.
и ще се включат в
митинга по случай
деня на труда в Со-
фия.

Народният пред-
ставител от БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Ва-
лери Жаблянов зая-
ви, че приема всички
предложения дадени
на събранието и бе
категоричен, че
БСП – Перник има
силите и капаците-
та да победи кате-
горично на пред-
стоящите местни
избори.„Всяка бъл-
гарска община,
включително и Пер-
ник има своите осо-
бености на полити-
ческата ситуация и
БСП – Перник
трябва да изрази
своето мнение към

„Фолклорът – настояще и
бъдеще” днес в Двореца 

Виктория СТАНКОВА 
В малкия салон на Двореца на културата

в Перник ще се състои концертът „Фолкло-
рът – настояще и бъдеще” на Народния ор-
кестър с главен художествен ръководител
Венцислав Андонов.  Проявата ще бъде на
30 април от 17.30 часа. 

Солист на концерта е Виктор Томанов. От
5-годишен той се обучава в школата на
Верка Момчилова при НЧ „Миньор – 2015”,
а в последствие е възпитаник на Силвия Си-
меонова в Народния хор към АНПТ „Граов-
ска младост” при ОК Дворец на културата –
Перник. Участвал е в конкурсите „Орфеева
дарбе”, „Орфеево изворче” и „Чичо Стоян”.
Завършил е НМУ „Л. Пипков” гр. София –
специалност народно пеене с преподавател
Нелка Петрова. Висшето си образование
завършва в  Софийския университет „Св.
Климент Охридски” – специалност музи-
кална педагогика с преподавател Светла
Караджова. През 2014 г. участва в спекта-
къла на Нешка Робева „Мистерията Еньов-
ден”. В момента е солист в ансамбъл „Грао-
во” с художествен ръководител Александъ-
р Нецов към РМД – Мошино гр. Перник и е
учител по музика в три детски градини и ед-
но училище в гр. Перник.

Отпуснаха 312 720 лв. за
стимулиране на

талантливи ученици
Виктория СТАНКОВА

Правителството одобри допълни-
телни разходи и трансфери в размер
на 312 720 лв. за изплащане на сти-
пендии по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от
общинските и държавните училища
през 2015 г., финансирани от минис-
терствата на младежта и спорта и на
културата. Това съобщиха от прес-
службата на кабинета. Програмата,
приета от правителството през м.
февруари, предвижда насърчаване
на творческите, научните и спортни-
те заложби и потребности на учени-
ците, заели призови класирания на
конкурси, олимпиади и състезания с
доказан висок критерий при излъч-
ване на победителите, чрез еднок-
ратно финансово подпомагане в раз-
мер до 195 лв. и едногодишни сти-
пендии в размер на 135 лв. месечно.
За тази цел в централния бюджет за
2015 г. са предвидени 1,8 млн. лв.

Жените от „Струма”
смаяха публика  на

фестивал в Костинброд
Виктория СТАНКОВА

Женска певческа група „Струма”
към пенсионерския клуб в кв. „Твър-
ди ливади” в Перник се представи
блестящо на националния фестивал
„Шопски нанис” в Костинброд. Те
бяха бурно аплодирани от публиката
и журито за чудесните изпълнения,
похвали се перничанката Елена Ди-
митрова.

Специални гости на събитието бяха
състави от Димитровград , Сърбия,
тъй като тази година той е с междуна-
роден характер.

Участниците бяха оценявани от ком-
петентно жури с председател Даниел
Спасов и членове Милен Иванов, Би-
сер Григоров и Юлия Цанкова.

В програмата на фиестата имаше бо-
гато разнообразие на песни и танци
от всички етнографски области на
страната. В него се изявиха над 3000
участници от 180 творчески колекти-
ва.

настоящата ситуа-
ция“, добави народ-
ният представи-
тел.Жаблянов зая-
ви, че общинската
организация на ле-
вицата трябва да
даде оценка на нас-
тоящото ръководс-
тво на общинската
администрация и
работата на общин-
ския съвет, защо-
то, по думите му
въпреки взетия от
държавата кредит,
проблемите на гра-
да се задълбочават.

В хода на заседа-
нието се оформи
дискусия около до-
кументите от 48-я
Конгрес на БСП и за-
дачите за изборите
през есента.  Социа-
листите бяха кате-
горични, че БСП –
Перник отива на те-
зи избори за победа.
Обсъдени бяха и
приоритетите за
управление на общи-
ната, като социал-
ната тема бе широ-
ко застъпена в дис-
кусията.

„Екстрийм шоу” с призови места
Виктория СТАНКОВА

Пернишките тан-
цьори от „Екстрийм
шоу” обраха овациите
и  призовите места
във всички раздели на
танцовото изкуство
в националния танцов
шампионат, похвали
се Кирил Костадинов
представител на
ЮНЕСКО за България
и президент на арт-
академия „Утринна
звезда”, организатор
на събтието.

„Танцовата надпре-
вара бе посветена на
днешния междунаро-
ден ден на танца и се

състоя в централния
военен клуб в столи-
цата със съдействие-
то на военното ми-
нистерство. Конкур-
сът беше на високо
ниво. Той се организи-
ра за втора поредна
година и има голям ус-
пех”, сподели Кирил
Костадинов.

1000 участници от
всички краища на
страната извиха тела
във всички раздели на
танцовата магия. Та-
лантливите момиче-
та и момчета бяха
оценявани от компе-
тентно жури от

шест члена с предсе-
дател Росица Панаьо-
това – завеждащ ка-
тедрата по актьор-
ско майсторство в
Нов български уни-
верситет.

На голямата сцена
се представиха и тан-
цьорите от модерен
балет „Лолипоп” при
новооткритото чи-
талище в Перник „Ав-
рора 2013”. Те също
бяха аплодирани от
публиката и журито
за блестящото си
представяне и взеха
награди в различните
категории.
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5830 нарушения на разрешената
скорост на пътя за шест дни

Любомира ПЕЛОВА
5830 нарушения на разрешената скорост за движение на пътя са

констатирани от служители на пътна полиция в страната за времето
от 13 до 19 април, съобщават от пресцен6търа на МВР. През този пе-
риод се проведе полицейска операция, организирана от европейска-
та мрежа на службите на Пътна полиция – TISPOL. На територията на
всички държави-членки на организацията бяха извършени засилени
проверки над водачите на МПС за спазване на разрешената скорост
за движение.

868 от констатираните нарушения са установени от пътните поли-
цаи, осъществяващи контрол с технически средства без монтирани
видеозаписващи устройства, и 4962 нарушения са засечени от авто-
матизирани технически средства. По време на проверките, освен
спазването на разрешената скорост за движение по пътищата, бе из-
вършен контрол на водачите за наличието на задължителна застра-
ховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. Съставени са
20 акта за установяване на административно нарушение по Кодекса
на застраховането, 12 от които са от служители на СДВР.

В хода на акцията са установени 11 обявени за издирване, 45-ма
нелегално пребиваващи емигранти на територията на страната, два
случая на притежание на наркотични вещества. Разкрити са 60 други
криминални престъпления – най-вече управление на МПС с концен-
трация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда. 
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Целта е да се синхронизира с водещи европейски политики за  деца

Кражба доведе до авария в
центъра на София

Силвия ГРИГОРОВА
Кражба е довела до аварията в централна градска

част на София вчера. Обелени кабели в колектор на
ЧЕЗ в близост до стадион Васил Левски принудиха
служители на компанията да захранят част от центъ-
ра

алтернативно, което доведе до претоварване на
съоръжения. В резултат на кражбата без електро-
захранване останаха клиенти на ЧЕЗ на столичните
улици „Цар Освободител“, „Граф Игнатиев“, „Г. Ра-
ковски“, магазини, административни сгради, Чеш-
кият културен център, телевизия „Алфа“ и др. Това
информираха от пресцентъра на ЧЕЗ.

Само за 2014 г. преките и непреки щети вследс-
твие на кражби на съоръжения на ЧЕЗ възлизат на 5
млн. лв. При други обстоятелства средствата, вложе-
ни за отстраняване на последиците от кражби, биха

могли да бъдат вложени в рехабилитация, обнов-
яване и развитие на остарялата електроенергийна
инфраструктура и подобряване на обслужването за
клиентите на ЧЕЗ. Кражбите и вандализмът на ин-
фраструктурни съоръжения са сериозен

проблем от национален мащаб, който нанася ог-
ромни щети на икономиката на България и пряко
ощетява гражданите на страната. Необходимо е по-
сегателствата над елементи от инфраструктурата да
бъдат третирани като престъпления срещу национал-
ната сигурност, тъй като подобен вандализъм нару-
шава сигурността на доставките на хиляди клиенти,
ключови държавни институции, болници, училища и
пряко застрашава нормалното функциониране на
държавата.

Зоя ИВАНОВА
Започва актуализа-

цията на на  Нацио-
налната стратегия за
детето, която
трябва да се изпълн-
ява до 2018 г. Целта е
този основен полити-
чески документ да бъ-
де синхронизиран с во-
дещи европейски и на-
ционални стратеги-
чески документи в об-
ластта на политики-
те за детето и семей-
ството и да се създа-
де обща рамка за при-
лагането им, съобща-
ват от Държавната
агенция за закрила на
детето. Работната
група трябва да от-
рази и препоръките,

съдържащи се в анали-
за на изпълнението на
Националната стра-
тегия за детето.
Сред тях са да бъдат
разработени и прила-
гани показатели за из-
пълнение на правата
на децата във всички
секторни политики –
образование, правосъ-
дие, здравеопазване,
вътрешен ред и си-
гурност, социална ра-
бота и др., и да се
предвидят механизми
за оценка на въздей-
ствието на различни-
те програми и социал-
ните услуги, насочени
към детето и семей-
ството.

Националната стра-

тегия за детето 2008
- 2018 година е изгра-
дена върху принципи-
те на Конвенцията на
ООН за правата на де-
тето и Закона за зак-
рила на детето. Стра-
тегическата цел на
документа е осигур-
яването на условия за
ефективно упражн-
яване на правата и по-
добряване качество-
то на живот на деца-
та, като условие за
свободното и пълно-
ценното им личнос-
тно развитие. В нея
са обхванати всички
сфери на обществе-
ния живот, имащи
значение за благосъс-
тоянието на децата

– семейна среда, здрав-
но обслужване, обра-
зование, отдих и сво-
бодно време, алтерна-
тивни грижи, жизнен
стандарт и социално
подпомагане, преодол-
яване на експлоата-
цията и злоупотреба-
та с деца, специални
мерки за закрила, мне-
ние на децата и право
на идентичност и за-
щита срещу дискрими-
нация. Заложени са
конкретни цели за
продължаване на про-
цеса на деинститу-
ционализация и разви-
тие на алтернативни
социални услуги.

Междуведомствена-
та работна група е
сформирана със запо-
вед на председателя
на ДАЗД г-жа Ева Жече-
ва и трябва да прик-
лючи работата си до
30 септември 2015 г.
В състава й са включе-
ни експерти от минис-
терствата на труда
и социалната полити-
ка, на образованието
и науката, на финанси-
те, на вътрешните и
на външните работи,
на правосъдието, на
здравеопазването, на
културата, на младеж-
та и спорта, Нацио-

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – гр. ПЕРНИК
ОБЯВЯВА КОНКУРС по документи, проверка на компютърните уме-

ния и събеседване за длъжността “Съдебен деловодител” – една щат-
на бройка, в служба “Регистратура, деловодство и архив”, специали-
зирана администрация на ОП Перник, при следните изисквания:

1.Изисквания за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“.
Лицето, което заема длъжността трябва да има завършено средно об-
разование и компютърна грамотност.

2. Кратко описание на длъжността:
Съдебният деловодител приема, описва и изпраща всички входящи

и изходящи документи. Въвежда данни в унифицираната информа-
ционна система на ПРБ и/или Централната информационна система на
следствените служби.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и

компетентността на длъжността;
- компютърна грамотност;
- познания по общи деловодни техники, способност за работа в екип;
- да познава Етичния кодекс, приет от ВСС.
4. Начин на провеждане на конкурса – на три етапа:
I етап: по документи;
II етап: писмен изпит  – проверка на познанията по нормативната уре-

дба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността и
познанията по общи деловодни техники;

Оценяване на теста - резултатите  ще се проверяват от комисия и ще
оформят  по шестобалната система.  За трети етап се класират се само
тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

III етап - събеседване с кандидатите, издържали писмения изпит.
5. Минимален размер на основната заплата: 482,00 лв.
6.Необходими документи за участие в конкурса:
1. заявление от кандидата;
2. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин,

не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема опре-
делена длъжност;

3. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 107а,
ал. 1 от Кодекса на труда;

4. заверени преписи от документи за придобита образователно-ква-
лификационна степен и компютърна грамотност;

5. свидетелство за съдимост - оригинал;
6. медицинско свидетелство - оригинал;
7. документ, че не страда от психически заболявания, удостоверени

по съответния ред - оригинал;
8. автобиография - оригинал;
9. заверени копия от документи, удостоверяващи продължителнос-

тта на трудовия стаж и професионален опит;
10. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъж-

ността.
7. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите

в деловодството на ОП Перник.
8. Място за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълно-

мощник /нотариално заверено пълномощно/ в Деловодството на  Ок-
ръжна прокуратура, гр.Перник, ул.”Търговска“ № 37, ет.3- Съдебна  па-
лата гр.Перник.

9. Срок на подаване на документите: 30 календарни дни от публику-
ването на обявата в ежедневник. 10. Всички съобщения и информации,
свързани с конкурса ще бъдат поставяни на ²²² етаж  на стената вдясно
от асансьора в сградата на Съдебната палата, както и на Интернет
страницата на ОП Перник.

налния осигурителен
институт, Национал-
ния статистически
институт, ДАЗД,
Държавна агенция за
бежанците, Агенция
за социално подпома-
гане, Агенция за хора с
увреждания, Изпълни-
телна агенция „Главна
инспекция по труда”,
Върховна касационна
прокуратура, Коми-
сия за защита от дис-
криминация, Национа-
лен център по нарко-
мании, Национален
център по обществе-
но здраве и анализи,
Национално сдружение
на общините в Репуб-
лика България, Нацио-
нална комисия за борба
с трафика на хора,
Детския фонд на ООН
- УНИЦЕФ, Национална
мрежа за децата.

ОБЯВА

Отбелязваме европейската имунизационна седмица
Зоя ИВАНОВА

Ежегодно в света се регистрират около 10 милиона смъртни случая при деца под 5 го-
дишна възраст. Средно една четвърт от тях са от заболявания, за които съществува си-
гурно предпазване чрез ваксиниране. Всяка проведена имунизация срещу дифтерия, те-
танус, коклюш, морбили спасява човешки живот. 

През настоящия 21-ви век всяко дете има правото да живее без опасността от заразни
болести, от които може да се предпази чрез ваксиниране. Имунизациите са една от най-
рентабилните налични здравни интервенции, които спасяват ежегодно милиони хора от
заболяване, инвалидизиране и смърт. На разположение са ефективни и надеждни вакси-
ни срещу повече от 20 тежки заразни болести и много обещаващи нови ваксини са в про-
цес на разработка. Добре функциониращите имунизационни системи са от особено значе-
ние за реализиране на една от целите на ООН за хилядолетието -  намаляване на детската
смъртност. 

Отчитайки водещата роля на ваксините и имунизациите в намаляване на детската смър-
тност, Световната Здравна Организация (СЗО) съвместно с УНИЦЕФ изпълнява Глобална
Имунизационна Стратегия, която включва повишаване на  имунизационния обхват чрез
насочване на общественото внимание към важността на имунизациите и организиране на
различни активности сред рискови групи от населението.

През 2006 г. се провежда първата Европейска имунизационна седмица (ЕИС), в която
участват 23 държави. Основната цел е същата - повишаване информираността на населе-
нието и привличане на общественото внимание върху значението на имунизацията чрез
изготвяне и разпространение на информационни материали, провеждане на обучителни
курсове, конференции, семинари, пресконференции, състезания на здравна тематика и
др.

Усилията трябва да се насочат към създаване на възможност всяко дете да бъде иму-
низирано чрез улесняване на достъпа до здравните структури, които предоставят тази ус-
луга, осигуряване на безплатно имунизиране за социално слабите и трудно достъпните  г-
рупи от населението, предоставяне на необходимата научна информация и обучение на
медицинския персонал, извършващ имунизациите и широка обществена, включително
медийна подкрепа. Имунизациите трябва да се превърнат в рутинен и непрекъснат про-
цес, защото само тогава ползата от тях е не само за отделния индивид, предпазен от опа-
сно заразно заболяване, а и за цялото общество. Имунизирането е високо специализира-
на дейност, към която всяка държава трябва да подходи отговорно и съобразно собстве-
ната ситуация да осигури максимално добра среда за развитие на имунопрофилактиката
и за достигане на водещите имунизационни практики, снабдяването с качествени вакси-
ни, изграждането на система за мониторинг на имунизациите и на хладилната верига и
т.н.

Ангажираността на всеки родител към здравето на собственото му дете и компетентнос-
тта на медицинската общественост по проблемите на имунопрофилактиката са от основно
значение за поддържане на достатъчно високо имунизационно покритие при всички вак-
синопредотвратими заболявания, включени в Националния имунизационен календар. Об-
ществото не бива да забравя, че липсата на тежки заразни заболявания се дължи именно
на мащабно прилаганата имунопрофилактика през последните 50 и повече години. Всяко
снижаване в имунизационния обхват води неминуемо до възникването на заболявания.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 30 април 2015 г., брой 80 /5687/ 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 - 22 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 20 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК,ТХ., ЕТ. 2, БЛ. ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
8. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 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, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ.
13. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ. РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
14.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
 ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО, ЕТ.3, ТЕР. - 45 000 ЕВРО
16. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
17. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
19. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 -74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП: 48КВ.М,
ДВОР: 420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2. КВ.МОШИНО, 1 ЕТ. ЗП: 67КВ.М, ДВОР: 820 КВ.М - 32 000 ЛВ.
3. КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М -65 000 ЛВ.
4.С.ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -100 000 ЛВ.
5. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300КВ.М - 9 900 ЛВ.
6. С. ДРЕН,  2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
7. С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66КВ.М, ДВОР: 2160 КВ.М - 26 000 ЛВ.
8. С.ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75КВ.М, ДВОР :1 800КВ.М - 32 000 ЛВ.
9. С.КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300КВ.М -20 000 ЛВ.
10. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР:1 000 КВ.М -20 000 ЛВ.
11. С. БУСИНЦИ,  2 ЕТ., ДВОР 400КВ.М,
РЗП: 80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА -16 600 ЛВ.
12. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150КВ.М, 1 970КВ.М, ИЗТОК,
ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25 ЕВРО/КВ.М
14. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ТТТТТелелелелелефони:ефони:ефони:ефони:ефони:60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
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КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 30 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, ул. Вардар, ет. 4, 65 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 26 000 евро
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
5. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
6. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - по договаряне
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро
11. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, 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
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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 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 82 от Наредбата
за общинската собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013г. на Общински
съвет – Радомир и Заповед № 333/28.04.2015г. ОБЩИНА РАДОМИР

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

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

1.1 Имот № 051009 в землището на с. Дрен, м. „Билото“, пасище, мера – 22,
361 дка, IX – категория, АОС № 3030/26.03.15г. при първоначална годишна наемна
цена –178, 88 лв.

1.2 Имот № 081008 в землището на с. Дрен, м. „Коткарци“, пасище, мера –
56, 157 дка, X – категория, АОС № 3029/26.03.15г. при първоначална годишна
наемна цена –449, 25 лв.

1.3 Имот № 096005 в землището на с. Дрен, м. „Керкез. дол“, пасище, мера
– 106, 548 дка, X – категория, АОС № 2832/01.04.15г. при първоначална годишна
наемна цена –852, 38 лв.

1.4 Имот № 125002 в землището на с. Дрен, м. „Градището“, пасище, мера
– 509, 904 дка, IX – категория, АОС № 3028/26.03.15г. при първоначална годишна
наемна цена –4079, 23 лв.

1.5 Имот № 124007 в землището на с. Дрен, м. „Радула“, пасище, мера –
308, 747 дка, IX – категория, АОС № 2833/01.04.15г. при първоначална годишна
наемна цена –2469, 97 лв.

1.6 Имот № 102005 в землището на гр. Радомир, м. „Черна гора“, посевна
площ – 34, 526 дка, III – категория, АОС № 2802/14.02.14г. при първоначална го-
дишна наемна цена –621, 46 лв.

1.7 Имот № 000538 в землището на с. Стефаново, м. „Острица“, пасище,
мера  – 1321, 304 дка, IX – категория, АОС № 3053/15.04.15г. при първоначална
годишна наемна цена –10570, 43 лв.

1.8 Имот № 016001 в землището на с. Чуковец, м. „Рида“, пасище, мера  –
1120, 167 дка, /X – категория – 1027,243 и III – категория – 92,924 дка/, АОС № 2834/
01.04.14г. при първоначална годишна наемна цена –9890, 57 лв.

II. Търгът за отдаване под наем на описаните земеделски имоти - ще се проведе
на 12.05.2015г. от 10.00 часа в сградата на община Радомир. При непровеж-
дане на търга, поради неявяване на нито един кандидат, отговарящ на условията
от тръжната документация,  повторен търг ще се провежда всеки втори четвъртък
от месеца от 10.00 часа в сградата на община Радомир до отдаване под наем на
имотите.

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

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

дане на търга и изискванията към кандидатите се закупува срещу сумата от 20
лв. (двадесет лева) за всеки обект поотделно, и се внесе по сметката на Община
Радомир № BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код 447000 при БАНКА
ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК до 16.00 часа на 11.05.2015г. В случай на провеж-
дане на повторен търг, тръжна документация се закупува до 16.00 часа на деня,
предхождащ този, в който ще се проведе търга, от касата на Община Радомир.

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

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

ната наемна цена по сметката на Община Радомир№ BG64IABG74783300466903,
BIC: IABGBGSF,при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК. Депозитната вноска се
внася за всеки един от обектите по сметката на Община Радомир до 16.00 часа
на 11.05.2015г. В случай на провеждане на повторен търг, депозитната вноска
се внася до 16.00 часа на деня предхождащ този, в който ще се проведе
търга.

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

Хладен и дъждовен май,
очакват се градушки

Хладно и дъждовно ще е времето през месец май. Температурите ще са около
и под нормата - от 16 до 18 градуса. Ще бъде облачно с валежи, очакват се и
градушки. Това съобщи дежурният синоптик Красимир Стоев от Националния
институт метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН, цитиран от “Фокус”.

В началото на месеца ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и
на много места ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотеви-
ци. През периода 4 - 7 май ще бъде топло, с температури, по-високи от обичайни-
те. В началото ще е слънчево, но към 6-7 май ще се развие купеста и купесто-
дъждовна облачност и на отделни места краткотрайно ще превали и прегърми.

Месечната сума на валежите ще бъде над нормата, която е между 50 и 70 л/
кв.м, по Черноморието и долината на р. Струма – между 30 и 50 л/кв.м, а в планин-
ските райони – от 70 до 140 л/кв.м. 

През последните дни от първото десетдневие температурите чувствително ще
се понижат. Ще бъде предимно облачно с валежи, на места интензивни, придру-
жени от гръмотевици. Очакват се и градушки. 

През второто десетдневие температурите ще се понижат още и ще се установи
хладно за сезона време. По-често ще бъде облачно с валежи, в отделни дни -
значителни. 

През третото десетдневие съществена промяна в атмосферната циркулация
не се очаква. Ще се задържи неустойчиво с чести превалявания, в отделни дни
се очакват и значителни валежи. Температурите слабо ще се повишат, но ще
останат по-ниски от обичайните. 

Средната месечна температура да бъде около и под нормата, която в по-гол-
ямата част от страната ще е между 16 и 18 градуса, по Черноморието и във
високите полета - между 14 и 16 градуса, а в планините - между 2 и 13 градуса. 

Най-ниските температури през месеца ще са между 5 и 10 градуса, а най-
високите – между 27 и 32 градуса. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по Проект„Подобряване работата на

администрацията в община Брезник за реализиране на
ефективни политики и качествено обслужване на

гражданите и бизнеса“
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Административен капацитет”, приоритетна ос ²I „ Управление на човешките
ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”,
бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд. По договор за безвъзмездна финансова помощ №
М13-22-99/12.08.2014 г. бенефициент на проекта е Община Брезник
Предоставеното финансиране е на стойност  121 687,75 лева и с период на
изпълнение 9 месеца (от 12 август 2014 г. до 12 май 2015 г.). Оперативното
ръководство и управление беше възложено на екип в състав: Ръководител –
Виолета Рицци, Координатор - Маргарита Петкова и Счетоводител – Гергана
Методиева.

 На заключителната конференция състояла се на 29 април 2015 г. в сградата на
Народно читалище „Просвещение - 1870”  гр. Брезник, присъстваха 53
представители на Бенефициента Община Брезник - служители на
администрацията, кметове на кметства и кметски наместници, както представители
на гражданското общество и медии.

Целта на конференцията бе запознаване на участниците с постигнатите цели,
извършени дейности и получени резултати по проекта. В  мултимедийна
презентация бяха представени накратко всички осъществени дейности по проекта.
Основен акцент в нея беше постигането на общата цел -  Подобряване работата на
администрацията в община Брезник за реализиране на ефективни политики и
качествено обслужване на гражданите и бизнеса чрез повишаване на
квалификацията на служителите в общината. За постигане на планираните
специфични цели успешно завършили и получили сертификати са 141 служители
на Община Брезник.  Проведени девет обучения и семинари в периода м. октомври
2014 г. – м. април 2015 г.  с изпълнител Института по публична администрация /
успешно завършили и получили сертификати 26 служители/. Обученията бяха
съобразени с актуални теми, отнасящи се до комплексно административно
обслужване, електронно управление и информационна сигурност, финансово
управление и контрол, за интеграцията на етническите групи в Република България,
възможности за развитие на културни дейности на общината и други.

С изпълнител фирма “Теза” ЕООД бяха организирани и проведени три
специализирани изнесени тридневни обучения,  както следва:

- Обучение на тема “Разрешаване на проблеми”, гр. Велинград, обучени 35
служители;

- Обучение на тема “Обучение за работа с хора в неравностойно положение
и малцинствени групи” гр. Разлог, обучени 30 служители;

- Обучение на тема “Инструменти и техники за стимулиране на идеи и
креативност и техники за вземане на решения” гр. Велико Търново, обучени 50
служители;

Чрез реализирането на проекта беше повишена квалификацията и
професионалната компетентност на 50 служители на Община Брезник.
Повишаването на  експертния потенциал е гаранция за модерно и качествено
административно обслужване на гражданите и бизнеса в Община Брезник.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана

от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд

Спасиха 156 пътници, сред които
и българи, от горящ ферибот

Пожар е избухнал на ферибот, изпълняващ курс между Палма де Майорка и Валенсия в
Испания. Спасени са всички 156 пътници. Сред тях е имало и българи.

Фериботът “Соренто” бил обхванат в пламъци вчера следобед, съобщиха пристанищните
власти на Балеарските острови, цитирани от Франс прес и БТА. 

Корабът е изпълнявал курс от 250 километра, който трябвало да продължи осем часа. На 20
морски мили (37 километра) от бреговете на Палма де Майорка и след около два часа плаване
на борда избухнал пожар. Огънят пламнал в гараж на мостик номер четири. От компанията-
оператор на плавателния съд “Еспаньоле Трасмедитеранеа” съобщиха, че на кораба е имало -
пътници от най-малко 12 страни - Испания, Германия, Румъния, Китай, България, Колумбия,
Еквадор, Сенегал, Аржентина, Албания и Алжир. 

Всички те са се качили първо на спасителни лодки, а след това са били прехвърлени на
кораба “Пулия”, който преминавал наблизо и който бил собственост на италианската компания
Атлантика Чи Есс Пи А. Той ги е превозил до Палма де Майорка. Шестимата членове на екипажа
на “Соренто” са били евакуирани с хеликоптер.
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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.

Един от най-мощните дни в месеца. Ще постигнете по-
беди, лични и професионални успехи, които ще ви помог-
нат да отхвърлите съмненията на миналото и да напра-
вите важна крачка напред. Увеличете претенциите, опи-
тайте да постигнете това, което в миналото ви е било

отнето, отказано или споделено с друг. Следобед тактиката
трябва да се смени, да се мисли повече за нуждите на близките,
за семейството и хората, които обичате.

Ден на трансформации, на постижения и придобивки, които
ще ви издигнат на нова навивка на личното ви развитие. Ще
вземете изпит, ще си осигурите подкрепа на работното
място и финансиране на важните за бъдещето ви проекти. Не

се стопирайте и ограничавайте, не пропускайте нито една предложена
възможност. Днес ще изкачите поредния връх в кариерата и
професионалното си развитие. Добре е да подкрепите и някого, който
отдавна върви до вас и се опитва да пробие. Печелите и давате закрила.

Утрото ви среща в подножието на планината, която трябва
да изкачите през деня. Действайте неотклонно и настойчиво,
вървете към върха не се колебайте да влезете в битки, да си
гоните интереса и потърсите правата. Юридическата ви

позиция е силна. Ще спечелите дело, може да очаквате придобивки,
предложения и покани, които ще ви помогнат да влезе в нова среда. В
живота ви се появяват и защитници, хора които ще дадат всичко от себе
си, за да подкрепят личните ви амбиции и инициативи.

Един силен и амбициозен ден. Не се отказвайте, опитайте
пак в местата, където в миналото сте получавали откази.
Символ на деня е "корона на хребета на планината".
Очаквайте награди за добре свършената работа, за
положените усилия, за старанията и амбициите, които ви

гонят по пътя към върха на постиженията и славата. До утре на обед
контролирате положението, но след това някой друг ще се опита да ви
използва и контролира.

Чака ви повишение, възможност да доминирате в среда-
та си, да спечелите конкурси и да вземете изпити. Търсе-
те по-добро място за развитие на дарби и таланти. Част
от днешните ви победи и придобивки ще бъдат осигурени
и от колективните усилия на екипа, в който се изявявате

и работите. Направете някому подарък, всеки жест е от значение и
ще привлече покровителство. Печелите предимства с дипломатич-
ност и такт там, където не се получава с натиск и изисквания.

Ден на награди и постижения. Имате реални шансове да
пробиете в нова среда, да получите повишение и да
изпълните поне част от програмата си максимум.
Опитайте да работите в екип, да привлечете добрите
намерения и подкрепата на колеги и бизнес партньори.

Част от вашата победа е закодирана в техните инициативи, в
техните желания и усилия, които трябва да активизирате. Никъде на
отивайте без подарък.

Имате реални шансове да се преборите за кокала, да пос-
тигнете висока цел и да се доближите до някого и нещо, за
което мечтаете от доста време. Всяко усилие ще се наг-
раждава, ще ви дава предимства, ще привлича хора с въз-

можности и таланти, които ще подкрепят вашите усилия и амби-
ции. Пасивността и изчакването ще ви направят аутсайдери, ще да-
дат възможност на хора с недостатъчна подготовка да заемат ва-
шето място и да ви изместят от позицията.

Днес пасивността е нежелателна, но сериозните начи-
нания е добре да се отложат за утре. В момента конкурен-
цията е безкомпромисна. На пътя ви са заложени прегради.
За всичко ще плащате или ще полагате прекалено много

усилия. Утре поне едно от важните за вас положения ще ви се даде
безплатно, ще ви правят услуги и ще ви съдействат дори и незаин-
тересовани в ситуацията хора.

Труден ден за родените във втората декада. Ще ви
трябват много повече усилия и подкрепа, за да се
справите с поставените задачи и с претенциите от
страна на партньорите ви в бизнеса и в живота. Ще
си проличи на кого може да разчитате и да се

доверите и кой само ви използва. До обед работете повече за
себе си, а след това за другите.

Днес ще направите важен и успешен ход, ще постиг-
нете максималното и ще привлечете стабилни съюз-
ници. Сключете нови договори, не протакайте разгово-
ри на високо ниво и използвайте максимално козовете,
които съдбата ви дава. Ще спечелите конкурс, ще се
конкурирате успешно не само във вашата област, но и

в ниша, в която стъпвате за първи път.

При вас колебанията ще са повече, независимо че вече
сте на стартовата линия. Не се разсейвайте с дребо-
лии, подгответе се за големия удар, за действия и ини-
циативи, които ще ви помогнат да спечелите и живее-
те по-добре. Денят дава шанс на предприемчивите и ам-
бициозните. Проблемът е, че вашите амбиции в момен-

та не са точно в посоката на печалбите и бизнеса.

Оказва ви се натиск, поставят ви се условия и ултимату-
ми, а всичко това пречи за реализацията на личните ви и про-
фесионални проекти. В организма ви се събуждат мощни си-
ли, действайте внимателно. Една накриво казана дума и неп-
ремерен жест може да ви дойдат в повече и да ви подтикнат
към нежелани постъпки и действия. Имайте търпение, до ве-

черта в живота ви може да се появи покровител, който ще помогне още в
следващите дни да излезете от кризата.
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„Ìèíüîð”(×èêàãî) çàãóáè â êîíòðîëà
Щатските „чукове” отнесоха 0:5 от хърватския „Адриа”

Страницата подготви Яне Анестиев

Борбата ще има трима 
вицепрезиденти

Новият Управителен съвет на федерацията
по борба гласува на първото си заседание обе-
щаните промени от общото събрание на орга-
низацията, където Валентин Йорданов бе
преизбран със 100:0 гласа. Легендата ще има
трима вицепрезиденти в своя екип, отговар-
ящи съответно за отделните стилове. 

Световният шампион и дългогодишен лидер
на “Литекс” Николай Гергов ще контролира де-
лата при класиците. Медалистът от големи пър-
венства в този стил и бивш ас на “Левски” То-
дор Ангелов ще отговаря за женската борба. А
на треньорското величие Огнян Макавеев се
повери единодушно секторът “свободна бор-
ба”. За генерален секретар е утвърден Рахмат
Сукра, шампион на планетата от Токио-90 и ка-
дър на ЦСКА.За маркетинга и рекламите във
федерацията ще имат грижа Гриша Ганчев и
Младен Михалев, които имат дългогодишен
опит като бизнесмени и като собственици на
футболни клубове - съответно “Литекс” и “Сла-
вия”. Комисията за връзка с общините и клубо-
вете оглави Васил Сайменов, превърнал се в
пример с успешния си модел на работа в Само-
ков. Новият Управителен съвет прие да работи
активно с президента на Европейската центра-
ла и член на бюрото на световната Цено Ценов,
за да е в тон с процеса на генерални промени в
най-древния спорт.

Италианец решава за
контузията на Соколов
Доколко е сериозна контузията на родния

ни национал Цветан Соколов и ще може ли
волейболистът да играе за България в първи-
те по рода си Европейски олимпийски игри в
Баку (Азербайджан) през юни ще опреде-
ли италиански доктор, съобщиха  от щаба на
тима.Диагоналът на националите ни ще пре-
мине на преглед в Италия при специалист за
раменна става, който е много известен в
своята област. Лично селекционерът на на-
ционалите Пламен Константинов е насочил
Цецо Соколов към този специалист и е уреди-
л визитата. Прегледът ще бъде осъществен в
началото на следващата седмица, като преди
това Соколов ще се върне за два дни у нас. П-
рипомняме, че поради болки в рамото род-
ният национал пропусна последните три мача
за своя тим Халкбанк и това се оказа решава-
що за турския шампион, който не можа да
спечели титлата през настоящия сезон.

Дона Векич развела
Станислав Вавринка

Хърватската тенисистка Дона Векич е причината
за развода на Станислас Вавринка, пишат
швейцарските медии.30-годишният Вавринка бил
влюбен в блондинката, заради която прекрати 10-
годишен брак с туркинята Илхам. Векич и
Вавринка прекарвали времето си заедно на
турнири, в които участват заедно, но засега и
двамата твърдят, че са само приятели.Векич ще
стане на 19 години през юни и е една от най-
обещаващите млади тенисистки в света. По повод
изказването на тенисиста,че губи мачове заради
раздялата си с туркинята тя заяви: ”Не, Стан не
губи мачове заради раздялата ни, която според
него е болезнена, защото вече минаха пет месеца
от триумфалното му завръщане в “Купа Дейвис”.
Решението му да напусне семейството си за
втори път не му попречи да спечели турнира в
Шенай и да постигне доста добри резултати. Не,
пътуванията и турнирите не са причина за
раздялата ни. Освен това много играчи с по-
висок ранкинг от него, си имат стабилни семей-
ства. Неговата нестабилност и желанието му да си
върне свободата - във всяко едно отношение, са
причина. И трябва да призная, че постоянните
дребни лъжи и емоционални предателства
разрушиха изцяло доверието ми в него”,
обяснява Илхам. 

ФУТБОЛЕН УИКЕНД

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

25-ТИ КРЪГ

3-ТИ МАЙ

17,00 ЧАСА
Миньор – Пирин(ГД)

Велбъжд – Стр.слава
Спортист – Места

Сливн.герой – Беласица
Рилски сп. – Чепинец

Вихрен – Витоша
Балкан – Германея

Конелиано – Оборище

ГРУПА „А” 1

23 КРЪГ

 2/3 МАЙ - 18,00 ЧАСА
133 ФК ПИРИН - ФК СПОРТИСТ - Н

134 ФК БОТЕВ - ФК
ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - Н (10,30 Ч)

135 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК ГАБЕР - Н
136 ФК ВЕРИЛА - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - Н

137 ФК ВИТОША - ФК ДРУЖБА - Н (10,30 Ч)
138 ФК МИНЕРАЛ - ФК БАЛКАН - Н

ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК ЕРМА

ГРУПА „А” 2

19 КРЪГ

2/3 МАЙ - 18,00 ЧАСА
109 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ

- ФК ПАРТИЗАН - Н
110 ФК СВРАКИТЕ - ФК БУРЯ - Н    
111 ФК ВИХЪР - ФК ЕНЕРГЕТИК - Н

112 ФК СТУДЕНА - ФК КИТКА - Н (10,30 Ч)
113 ФК ЛЕВСКИ - ФК БЕНКОВСКИ - С
114 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК САРАТА – Н

 ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ

23-ТИ КРЪГ

1-ВИ МАЙ

17,00 ЧАСА
София – ЦСКА

Септември – Велбъжд
Пирин – Витоша

Оскар Елит – Вихрен
Оборище – Конелиано
Локомотив – Левски

Миньор - почива

голяма разлика, но пък
се докоснаха до ниво-
то, към което се
стремят. Хърватите,
за които е играл пор-
тугалският легенда-
рен футболист – Еу-
зебио, решиха мача
още в първата част с
четири попадения.
През второто полув-
реме “винкелите” иг-
раха по-добре и логич-
но допуснаха само ед-
но попадение от ста-
тично положение. “С-
поред мен направихме
добра тренировка с
един много силен съ-
перник, който явно ни
превъзхожда. Още по-
вече, че половината

“Миньор” (Чикаго)
загуби с 0:5 контрол-
ната си среща срещу
хърватския тим “Ад-
риа” 1959. “Миньорци-
” се изправят за вто-
ри път срещу този
съперник. През 2013
година на същия ста-
дион, в южната част
на Чикаго, те загубиха
с 4:0 финала за купата
на щата Илинойс. В
рамките на няколко
дни, “чуковете” игра-
ха с двата най-титу-
лувани полупрофесио-
нални отбори в САЩ
– “Швабен” 1926 за
първенство и “Адриа”
1959. Българите загу-
биха и двата мача с

и френският нападател
Ървин Нгапет. Особено
зрелищно бе разиграване-
то, което даде аванс от
11:7 за Модена в първия
гейм. Тогава Бруно и Нга-
пет си размениха ролите,
като французинът вдигна
топката, а бразилецът я
заби. Отборът на Латина
се опитваше да бъде рав-
ностоен, като най-оспор-
ван бе втория гейм. Скри-
мов бе титуляр за тима си
и отбеляза 5 точки (38 % в
нападение). С 13 се отличи
словенският му съотбор-
ник Тине Урнаут (1 блокада,
52 % в атака). Топ реализа-

Отборът на Пармаре-
джо (Модена) е първият
финалист в италианската
Суперлига, след като на-
дигра с 3:0 (25:20, 25:19,
25:22) Топ Волей (Латина)
пред повече от 3000 зри-
тели в Паласпорт във
Фрозиноне и затвори се-
рията след 2:0 победи. За
разлика от първия мач
преди няколко дни волейбо-
листите на Анджело Ло-
ренцети не оставиха ни-
какви шансове на Тодор
Скримов и съотборници-
те му. Повече от вдъхно-
вени бяха бразилският раз-
пределител Бруно Резенде

тор в мача стана Нгапет,
който записа 16 точки (2
блокади, 56 % в атака), а
сърбинът Неманя Петрич
добави 12 (2 аса, 48 % в на-
падение). Силен мач напра-
ви и центърът Матео
Пиано, който отбеляза 10
точки (4 блокади, 86 % в на-
падение). Така Пармареджо
(Модена) очаква победи-
теля от двойката между
Енърджи Т.И.Трентино
(Тренто) - Сър Сейфти (Пе-
руджа), които са 1:1 в своя-
та серия.Отборът на Топ
Волей приключва сезона, ка-
то ще остане на шесто
място в класирането.

Скримов отпадна на полуфиналите
на първенството на Италия

от основните състе-
затели в нашия отбор
не присъстваха по об-
ясними причини. Мно-
го е трудно да око-
мплектоваме състав,
който да се притово-
постави по-успешно.
Според мен, специал-
но през второто по-
лувреме, момчетата
се опитаха да нап-
равят нещо по-раз-
лично от това, което
са свикнали и се полу-
чи не лоша картина,
така че трябва да
имаме оптимизъм”,
каза старши-треньо-
рът на “Миньор” (Чи-
каго) – Цветан Йон-
чев.

мания, Франция, Холан-
дия, Швеция. Това са
страни, за които не е
нужно да говорим как-
во са направили за ле-
ката атлетика, така
че признанието е за
цяла България. Не само
съветът, а и Изпълко-
мът, който се състои
от петима човека, за-
почва работа още вед-
нага. Първата ни сре-
ща е сега, а първото
заседание на съвета е
утре. Този процес е
непрекъснат. Смяната
на президента или ви-
цепрезидента не озна-
чава ново начало. Това,
което съм правил и до-

Шефът на българ-
ската федерация по
лека атлетика Добро-
мир Карамаринов ко-
ментира избора си за
върви вицепрезидент
на Европейската атле-
тика.

Българинът пребори
британец, германец,
французин, холандец и
швед за поста по вре-
ме на гласуването на
конгреса в Словения.

“Наистина това е
признание. Не само
към мен, а изобщо към
България. Моите съ-
перници за поста ви-
цепрезидент бяха от
Великобритания, Гер-

сега като председател
на Българската феде-
рация, това ще правя
и занапред. Ще се рад-
вам и на добри резул-
тати от нашите ле-
коатлети. Разбира се,
както и на все по-зна-
чими домакинства.
Още тази година, през
юни, ще бъде Европей-
ското отборно пър-
венство в Стара Заго-
ра. Знаете, че имаме
амбиции и за Европей-
ско първенство в зала в
Бургас, както и за про-
веждане на Европейско
първенство на откри-
то у нас”, заяви Кара-
маринов пред “Дарик”.

Българин в ръководството на
лекоатлетическата федерация
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Гимназията се гордее с постиженията на своите възпитаници

Премиерът: Няма да има
ремонт на кабинета

Любомира ПЕЛОВА
При посещението си в радомирското

село Долна Диканя премиерът Бойко Бо-
рисов коментира, че не се налагат проме-
ни в правителството. Не виждам смисъл
да се прави това, заяви той по повод из-
явлението на лидера на АБВ Георги Пър-
ванов, който в неделя заяви категорично,
че са необходими кадрови промени в ка-
бинета.

Мнението му явно се разминава с това
на министър-председателя, който допъл-
ни че всяка партия има право да си из-
явява своите претенции, да говори по
своите програми, да си трупа точки пред
избирателите си. „Всеки има право на
мнение. Това е демокрацията“, коменти-
ра Борисо.

Премиерът коментира и освобождава-
нето на митничарите от пункта „Капитан
Андреево“. „Сигурно има защо? Гоним 1
милиард и 500-600 милиона. Всеки, който
ми пречи на това, съдбата му е такава“,
категоричен бе Борисов.

ЧЕ ПЕРНИК Е ГРАД НА
СТРАННОСТИТЕ ВЕЧЕ ПОЧ-
ВА ДА СИ ЛИЧИ С ПРОСТО
ОКО. Вярно, темата за ремон-
та на площада е толкова ба-

нална, та на човек му се гади, ама как да
я подминеш, като ти боде очите? Като на
някакво полесражение всеки ден се раж-
дат новини от пернишките площадни по-
тайности. Ето, вчера ново двайсет. Работ-
ници скоропостижно демонтираха чистак
новите плочки в градинката зад Коня. Уж
обектът отдавна беше завършен, уж май-
ките с деца продължаваха да се радват
на пързалките и катерушките и изведнъж
– айде Йово, пак отново. Какъв кусур вид-
яха началниците на плочкаджиите – исто-
рията мълчи. Гражданите обаче не мълчат,
а мърморят, че сякаш Перник се превър-
нал в изпитателен полигон за редене на
плочки. ПУЦ за строители. Колко пъти
трябва да ги пренаредят, за да се актува и
приключи веднъж завинаги тая банална
процедура, която хората гледат с бялото
на очите? И ако не се лъжем – това е трето
или четвърто пререждане на прословутия
участък. Да не би да е имало земетресе-
ние, което е разместило пясъчните пласто-
ве, та се наложи този екстремален строи-
телен маньовър, хвърлил в музиката де-
журните кибици по пейките?

ПО СТРАННО СТЕЧЕНИЕ НА ОБ-
СТОЯТЕЛСТВАТА ПЕРНИК СЕ ПРЕ-
ВЪРНА В ГАРА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА
за крадени автомобили. Оня ден благоев-
градски „Фолксваген” беше намерен в
квартал Изток, а вчера кола с пазар-
джишка регистрация от същата марка – в
Богданов дол.  Дето е викал един навре-
мето: „Каквото изчезне на някого, все у
мен го намират и пак аз виновен.” Та и у
нас така. Добре че полицията бързо нами-
ра собствениците, за да ги зарадва с доб-
рата новина. Лошата новина обаче е, че
крушката си има опашка и ако вчера са
открити две крадени коли, няма как и дру-
ги техни „посестрими” да не са кътани в
гаражи и пристойки, да са им пренабива-
ни номерата и вече да са си сменили
собствениците. Затова полицията да про-
дължава да търси – все ще намери нещо.

лото, но и бъдещето
както в системата на
професионалното об-
разование, така и по
отношение на реали-
зацията на ученици-
те. На семинар, на
който присъствах
скоро, стана ясно, че
металургията е отра-
съл с по-голям дял в
брутния вътрешен
продукт на страната
от туризма дори.
ТПГ”Мария Кюри” е
единствената, която
обучава металурзи в
областта, така че тя
има безспорно място
в системата на обра-
зованието и пазара на
труда”, заяви Вълчев.

 Ирена Соколова
поздрави педагозите
и учениците на гимна-
зия „Мария Кюри” с
празника. Тя подчер-
та, че училището има
своето значимо
място в областния
град с кадрите, които
подготвя и които ра-
ботят в различни
сфери на обществено-
икономическия жи-
вот. Тя пожела на пе-
дагозите да продъл-
жат да работят с
още по-голямо вдъхно-
вение и желание, а на
учениците- да след-
ват мечтите си.

Заместник кметът
по образованието в
община Перник- Рум-
яна Гьорева заяви:”За
мен е чест да ви поз-
дравя по повод праз-
ника на училището и
да ви пожелая здраве
и успехи както в ли-
чен, така и в профе-
сионален план. 45 го-
дини наистина не са
много, но не са и никак
малко. През тези го-
дини ТПГ”М. Кюри” се
утвърди като ембле-

Нов шеф поема битката с бежанците и контрабандата
Любомира ПЕЛОВА

Нямаме повод за гордост по отношение на противопоставянето
на нелегалната миграция и контрабандата, заяви главен комисар
Георги Костов пред ръководните служители на ГД “Гранична поли-
ция”, съобщават от пресцентъра на МВР. За да се промени това,
трябва да има още по-тясно взаимодействие с ГДБОП и ГДНП. Той
обяви, че със заповед на вицепремиера и министър на вътрешните
работи Румяна Бъчварова, за директор на ГД „Гранична полиция“ е
преназначен главен комисар Антонио Ангелов. На представянето
на новото ръководство на главната дирекция присъстваха директо-
рите на ГДНП и ГДБОП - Христо Терзийски и Ивайло Спиридонов.
За заместник-директор на ГДГП е преназначен старши комисар
Стоян Иванов, досегашен директор на РДГП Бургас.

Главният секретар на МВР увери, че новият директор може да разчита на целия ресурс на ведомството за пости-
гане на по-добри резултати по приоритетните задачи.

По думите на главен комисар Атонио Ангелов една от първите задачи на ръководството на дирекцията ще бъде
засилване на оперативната работа. Трябва да се използва целия ресурс на оперативния състав, за да се противо-
действа на контрабандата и нелегалната миграция. Ще бъда безкомпромисен към всички прояви на корупция,
заяви категорично той.

Досегашният директор Милен Пенев става директор на РДГП Аерогари.
Новият Главен комисар Антонио Ангелов е завършил висше образование във ВИПОНД - МВР със специалности

„Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността” и „Право”. В сектор „Криминална полиция” работи от
близо десет години,заемайки различни длъжности в СДВР, а от април 2014 г. е началник на отдел „Противодей-
ствие на криминалната престъпност” в дирекцията.

За постигнати високи резултати в служебната дейност е награждаван от министъра на вътрешните работи с по-
четно отличие на МВР - „За доблест и заслуга” III степен през 2007 г, с „Почетен знак на МВР” III степен през 2011 г.
и с „Почетен знак на МВР” II степен през 2013 г.

матично място в под-
готовката на средни
специалисти в една
много важна област
от икономиката как-
то на града, така и на
страната-металур-
гията. Използвам по-
вода, за да благодаря
на всички бивши ди-
ректори и учители,
които са дали част
от своя творчески
път за успехите на
училището. Всеки
юбилей е повод за рав-
носметка, защото тя
започва от съзида-
телното начало и
върви към надеждата
за развитие и успех.
Желая ви тази надеж-
да да ни ви напуска ни-
кога и да продължава-
те напред с воля, упо-
ритост и креатив-
ност. Скъпи ученици,
следвайте мечтите
си и защитавайте
достойно името на
училището. Имам удо-
волствието да ви
връчи поздравителен
адрес от името на
кмета на община Пер-
ник- инж. Иван Ива-
нов”.

Поздравления по по-
вод празника поднесо-
ха: проф. Емил Михай-
лов, Агнешка Косцюш-
ко, общински съвет-
ници, бивши ученици.

Поздравителни те-
леграми за празника
на училището изпра-
тиха професионални
гимназии, средни и ос-
новни училища от
Перник и региона.

Богатият поздрави-
телен концерт пов-
дигна още повече нас-
троението на изпъл-
нилите залата на Дво-
реца на културата
преподаватели, учени-
ци, гости и родители.

Силвия ГРИГОРОВА
ТПГ Мария Кюри от-

беляза  днес 45-годиш-
нината от създаване-
то на школото. На
тържеството по то-
зи повод присъства-
ха: областният упра-
вител Ирена Соколо-
ва, зам. кметът на об-
щина Перник- Румяна
Гьорева, Красимир
Вълчев-главен секре-
тар на МОН, общин-
ски съветници, Ивай-
ло Иванов- кмет на
кметство Изток,
Ваня Коконова- начал-
ник на РИ на МОН, Аг-
нешка Косцюшко- ди-
ректор на полския ин-
ститут в София,
проф. Емил Михайлов-
декан на факултета
по металургия и ме-
талознание в ХТМУ-
София, представите-
ли на фирма „Стома-
на Индъстри” осно-
вен партньор на гим-
назията, директори-
те на РИОСВ и РИО-
КОЗ, директори на
гимназии, на средни и

основни  училища в об-
щината, бивши учите-
ли и ученици.

В поздравлението си
към гостите, препода-
вателите и ученици-
те, директорът на
ТПГ ”Мария Кюри-
Недялка Илиева зая-
ви:”Нашият колектив
е уникален. Това са хо-
ра-професионалисти, с
характер, предани на
каузата на гимназия-
та. Най-важното оба-
че е, че са добри като
хора, което е много
ценно. Ние откликваме
на проблемите на на-
шите ученици, под-
крепяме ги в реализи-
рането на начинания-
та и интересите им.
Всички те знаят, че в
наше лице имат не са-
мо преподаватели, но
и приятели. За онези,
които нямаха възмож-
ност да дойдат днес,
за да празнуваме заед-
но ще припхомня една
позната фраза- нищо
не е забравено и никой
не е забравен. Другото

ценно нещо в нашата
гимназия са нашите
ученици. Те ни избра-
ха, довериха ни се и
ние сме тук заради
тях. Гордеем се с тех-
ните постижения.
Другото ценно нещо
за нас са нашите
партньори, с чиято
подкрепа вървим нап-
ред. Ние сме едно от
малкото училища в
България, които има-
т не само елементи, а
и успешно извървени
стъпки по посока на
дуалното обучение и
се гордеем с това. Да,
пътят е сложен, но
ние ще го извървим”.

Главният секретар
на МОН-Красимир
Вълчев поздрави пре-
подавателите и уче-
ниците на ТПГ”Мария
Кюри” по повод праз-
ника от името на ми-
нистъра на образова-
нието проф.Тодор Та-
нев. „Благодарим ви
за усилията. Без вас
гимназията нямаше
да има не само мина-


