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Проблемът на улица „Пловдив” обаче не е единствен
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Здравето на нацията наисти-
на е в колапс. Даже да не обръщаме внимание
на шизофренията по пътищата, където
всеки ден загиват повече хора, отколкото
във войнолюбива Украйна, даже да не надава-
ме ухо на забутаната здравна система, пак
ще стигнем до умозаключението, че нещо
куца в главата на българина.

Всички други проблеми си решихме, та раз-
гърнахме мощна дискусия за кърменето в
моловете. Вярно, майчиното мляко е гаран-
ция за здраве и имунитет на малките, ама
каква е гаранцията, че майките им са с всич-
кия си, особено ония наперени невести,
тръгнали по обществените места да разв-
яват свободна гръд? Сякаш сме в някаква на-
ционална кампания по млеконадой, равноз-
начна на акциите по кръводаряване във
военно време. Тия майки явно са недокърме-
ни, ама това е друга тема. И какви ценности
на свободния човек защитават, моля ви се?
Нима бабите им в молове са кърмили, та
традицията повелява точно това? Тия мо-
лови седенки са поредна гавра с добрите нра-
ви и с подмяната на ценностите. Да го наре-
чеш разврат, ще прозвучи грозно, ама комай
натам отиват нещата. Петте минути сла-
ва на кърмачките може и да ги облекчат вре-
менно, но от това младото поколение няма
да стане по-здраво. Най-малкото щото
млякото в моловете май се е вкиснало...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Собственици на

няколко имота, нами-
ращи се на улица
„Пловдив” с номера
от 87 до 99, алармира-
ха, че домовете им са
напукани от свлачищ-
ни дейности, които
се задълбочават въп-
реки изградената под-
порна стена там. Те-
ренът е изключител-
но неустойчив заради
стари минни галерии,
поясни общинският
съветник Петьо
Фетфов. На заседа-
ние на местния мини-
парламент той заяви,

Щъркелите долетяха във Витановци

че хората, чиито имо-
ти са пострадали от
свлачищните проце-
си, са сезирали мно-
гократно институ-
циите, но до преди
около месец резултат
не е имало. Затова се-
га те настояват за
отговор от кмета
инж. Иван Иванов как-
во конкретно ще
предприеме общината
за решаване на проб-
лема. Веднага след сиг-
нала експерти на ди-
рекция «Строителна
инфраструктура и
екология», които са
установили, че тере-
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Любомира ПЕЛОВА
Щъркелите отново

долетяха във Витанов-
ци. Всяка година точно
22-ри март те присти-
гат в селото за радост
на местните хора, кои-
то виждат в тях на-
дежда за по-добри дни.
Особено когато във
всяко гнездо кацне бяла-
та птица, чакана най-ве-
че от младите майки,
които таят надежда за
рожба. В селото си
спомнят , че преди го-
дини във Витановци
щъркеловото гнездо
било само едно. После се
появило второ, трето
и така то днес, когато
дългокраки птици тра-
кат клюнове в цели че-
тири. Друга любопитна

подробност е, че двой-
ка винаги пристига са-
мо в едно от гнездата,
в другите пристига по
една птица, която за-
почва да стяга гнездо-
то, после долита и вто-
рата. Така е и тази про-
лет, която за жители-
те на селото винаги за-
почва с появата на пър-
вия щъркел.

Местните чакат с не-

търпение дасе появят
и останалите три от
двойките красиви пти-
ци, чиито партьнори
усилено обновявали
гнездата. Пролетта е
влажна, надяваме се, че
щъркелите ще намерят
достатъчно храна по
ливадите и ще отгле-
дат без проблеми свои-
те малки, споделят хо-
рата от селото.

ните на улица «Плов-
див» са с голям естес-
твен наклон, а свлачи-
щата са се образували
именно заради стари-
те минни галерии.
Проблемът се е задъл-
бочил и от липсата на
подпорни стени меж-
ду самите урегулира-
ните частни имоти.
Той може да бъде ре-
шен, ако се изградят
задължително именно
тези подпорни стени,
но това е задължение
на самите собствени-
ци.

Строител в кома, паднал
от 4 метра височина

Любомира ПЕЛОВА
48-годишен мъж е в кома след нелепо

падане. Сигнал за нелепия инцидент е
подаден на тел. 112 в дежурната част на
полицията в Перник. Следствено-опера-
тивна група установила, че пострадалият
е работил на новостроящото се депо за
твърди битови отпадъци в областния град
и е паднал от 4 метра височина. Работни-
кът е от пазарджишкото село Мокрище.
Пострадалият строител е закаран в пер-
нишката болница за преглед и лечение,
където е констатирано, че е получил че-
репно-мозъчна травма.

Започнато е досъдебно производство и
причините са в процес на установяване.
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Общинската управа
пък поема ангажимен-
та да доизгради под-
порната стена на са-
мата улица, която в
момента съществува
на един много кратък
участък, поясни кме-
тът на Перник.

Проблемът на улица
„Пловдив” не е изклю-
чение за областния
град и съществува от
години, но възниква-
щите рискове, в от-
делни случаи и аварий-
ни ситуации в Перник
създават сериозно

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

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

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

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

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

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

Пиян и без книжка
бяга от полицията

Любомира ПЕЛОВА
Поредната гонка с полицаи се случи приве-

чер в неделя в Перник, а срещу 30-годишен
жител на Батановци бе образувано бързо
производство за шофиране след употреба на
алкохол.

Инцидентът е станал около 18 часа, когато
на централната улица «Св.св.Кирил и Мето-
дий» служители на реда направили опит да
спрат за проверка лек автомобил „Мерце-
дес”. Шофьорът се направил на разсеян и
вместо да се подчини, опитал да избяга. След
кратко преследване униформените успели да
го спрат на ул. „Георги Мамарчев”. Полицаите
установили, че водачът на мерцедеса Р.Е. е
имал причина да опита да се измъкне. При из-
пробването му с техническо средство за ал-
кохол, дрегерът отчел 1,28 промила. Като ка-
пак на всичко почерпеният батановчанин шо-
фирал и без свидетелство за управление на
МПС. Взета му е кръвна проба за химичен
анализ.

Ограничават скоростта по
АМ „Тракия“ и „Хемус“

Силвия ГРИГОРОВА
От 1 април т. г. скоростта на движение по оп-

ределени участъци от автомагистралите „Тра-
кия“ и „Хемус“ се ограничава до 90 км/ч. Това
информират от Агенция „Пътна инфраструкту-
ра”. Целта е да се повиши безопасността на
движение по старите отсечки от автомагистра-
лите, които поради недостатъчния финансов
ресурс не са основно ремонтирани от построя-
ването им и настилките са силно амортизира-
ни. Ограничението ще бъде въведено за след-
ните участъци: АМ „Тракия“ от км 63+000 до
км 90+197 и от км 119+760 до км 133+112 - на
територията на област Пазарджик и Пловдив;
АМ „Хемус“ от км 349+820 до км 369+320 /
дясно платно/ и от км 349+820 до км 376+119 /
ляво платно/ - на територията на област Шумен
и Варна.

В тези отсечки ще бъде поставена вертикал-
на сигнализация, ограничаваща скоростта на
движение - В26 „Забранено е движението със
скорост по-висока от посочената“, а именно не
повече от 90 км/ч. Знаците за ограничение на
скоростта ще бъдат монтирани след всеки пъ-
тен възел, както и на самия участък.

По разпореждане на председателя на Упра-
вителния съвет на Агенция „Пътна инфраструк-
тура“, до 13 ч. всеки ден служителите от район-
ните пътни служби ще извършват оглед на
всички автомагистрални пътища и при конста-
тиране на нарушаване на асфалтовата настил-
ка ще изискват от пътноподдържащата фирма
да предприеме незабавни ремонтни дейности,
които да бъдат изпълнени в същия ден, ако ме-
теорологичните условия го позволяват.

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

ЗА ЗАПИСВАНИЯ,
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН 080090080
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Младежи от Перник получават
съвети чрез правни семинари

Виктория СТАНКОВА

Любомира ПЕЛОВА
Разработена е На-

ционална програма за
превенция и огранича-
ване на свлачищата,
която в момента е в
процес на   актуализа-
ция,  заяви министъ-
рът на регионалното
развитие и благоус-
тройството Лиляна
Павлова. В момента в
урбанизираните райо-
ни те са над 1850 и
над 700 по републи-
канските и общински
пътищa в страната.
За успешно справяне с

последствията от
бедствията до 2020
година ще са необхо-
дими около 870 млн
лв. Средствата осигу-
рени за тази година в
бюджета на минис-
терството са 1, 200
млн. лв. за монито-
ринг, регистрация и
проектиране. По Oпе-
ративна програмата
“Околона среда” са
предвидени 40 млн. лв,
които ще бъдат насо-
чени в новия програ-
мен период за големи-
те свлачища по

пътнaтa мрежа и в
урбанизирани райони.
70 млн. лв. са предви-
дени по линия на Меж-
дуведомствената ко-
мисия по бедствия и
аварии. По линия на
европейския фонд Со-
лидарност щe могат
да бъдат използвани
средства при щети зa
над 150 млн. лв. “Най-
важно е да се даде
приоритет на най-
тежко засегнатите
райони в страната”,
беше категорична
Павлова.

Борят проблема  със свлачищата
с актуализирана програма

До 2 април е срокът за подаване на заявления
по схемата „Младежка заетост”

Силвия ГРИГОРОВА
66 работодатели от областта са подали 348

работни места за младежи до 29-годишна
възраст по схемата „Младежка заетост”. Тя
предоставя възможност на младите хора да
повишат конкурентоспособността си чрез
осигуряване на стажуване или обучение по
време на работа. Това ще улесни адаптира-
нето на младежите към реалната работна
среда. Едновременно с това ще им позволи
да натрупат ценен професионален опит, кой-
то ще ги направи по-атрактивни на пазара на
труда. Предвидено е по тази схема да бъдат
обхванати 8 000 безработни младежи. Това
информира директорът на Бюрото по труда- Росен Симеонов.  Той поя-
сни, че на всички работодатели, които са подали заявки за работни мес-
та по схемата „Младежка заетост”,  са изпратени уведомителни писма,
в които е разяснено какви документи трябва да бъдат представени в
Бюрото по труда. „Освен това, искам да напомня на тези работодатели,
че крайният срок за представянето на необходимите документи, с които
ще кандидатстват за финансиране по тази схема, е 2 април. Онези, кои-
то са пропуснали да представят някой документ, ще бъдат уведомени
своевременно, за да не изпуснат крайния срок. Надявам се всички зая-
вени работни места да бъдат усвоени, така че младите хора да имат въз-
можност да започнат работа”, заяви Росен Симеонов.

Той допълни, че работодателите, които кандидатстват по тази схема,
могат да се възползват от предоставените им привилегии. Всеки от тях
има възможност, в съответствие с потребностите на фирмата си, да
включи в стажуване по тази програма младежи, които са със завърше-
но средно, средно- специално или висше образование и нямат трудов
стаж по специалността. Стажуването ще бъде заплатено с пари по тази
програма за срок от 6 месеца като за работодателите се осигурява суб-
сидиране на разходите за възнаграждение, а при сключване на без-
срочен трудов договор с младеж, ангажиран по тази програма, се въз-
становяват разходите на работодателя за социално и здравно осигур-
яване за срок от 6 месеца.

В рамките на проект „Младежки инфор-
мационно-консултантски център – Перник”
стартират правни семинари, на които мла-
дите хора от областта ще имат възможност
да получат полезна информация относно
техните права, като граждани на Република
България. Освен това специалистите в
МИКЦ Перник са подготвили интересни ро-
леви игри по темата. Целта е младежите да
получат базови познания както за правата
си, така и за задълженията си, за да могат
да се включат адекватно, като активни
граждани със своя позиция. Забелязваме,
че липсват базови познания дори и за това,
как функционира съдебната система, как
се пише молба и т.н., споделя Станислава
Генадиева, ръководител на МИКЦ Перник.

Семинарите са предназначени за млади
хора на възраст между 16 и 29 г. от всички
населени места в област Перник . Услугите,
които предоставя МИКЦ Перник, са без-
платни и се финансират по Национална
програма за младежта (2011-2015г.) от Ми-
нистерството на младежта и спорта. Всич-
ки, които се интересуват от темата, могат
да се запишат за участие, чрез електронна
форма, публикувана
на www.mikcpernik.org.  Семинарите се
водят от адвокат Стоян Димитров.

от страница 1 напрежение, а община-
та непрекъснато се
трупат жалби на
граждани за пропада-
ния на улични платна,
деформации и напуква-
ния на жилищни сгра-
ди и други свлачищни
проявления, последица
от някогашната въг-
ледобивна дейност.
Около 5 кв. километра
жилищни квартали се
намират на терени, в
които някога са доби-
вани въглища. Като
цяло обаче не е ясна
картината на минни-
те изработки от под-
земния въгледобив и

особено на терито-
риите, където има жи-
лища и сгради. Според
специалистите проб-
лемът на Перник е, че
с преустановяване на
добива и спирането на
над 2000 помпи, които
са изземвали водата
от изработките, ма-
сивът се е наситил с
вода, а подпочвените
води, които започват
да излизат на повър-
хността, са създавали
и създават опасност
за сградите и съоръ-
женията от инженер-
ната инфраструкту-
ра в Перник.
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В момента тече кампания по номинации в отделните партии

Ралица Андреева с приемен
ден в град Батановци

Зоя ИВАНОВА
Дeсетки граждани на Батановци дойдоха

на приемния ден на Ралица Андреева,
председател на групата съветници на БСП
и коалиция.

Хората отправиха много питания свърза-
ни с проблемите на Батановци, които оказа
се не са никак малко. Сред наболелите
проблеми на жителите са уличните кучета,
извозването на боклука, гробищен парк,
който не се поддържа и почиства. Най-го-
лемият проблем се оказа липсата на кана-
лизация в няколко квартала в града. Ог-
ромно възмущение изразиха жители на
кв.”Средорек”, на които Герб и г – жа Це-
ровска са обещали, че ако ги подкрепят на
изборите, три месеца след това ще имат
канализация. До ден днешен канализация
няма, а и не е заложена в бюджета на об-
щината ,затова хората искат отговор от г -
жа Церовска и Герб защо не са си спазили
обещанието.

Ралица Андреева пое ангажимент по
някои от поставените проблеми да внесе
питания до общински съвет и с отговорите,
които ще получи от кмета на Перник да се
върне при жителите на Батановци.

до 15 април. За тази
дата е насрочена но-
ва среща на предста-
вителите на отдел-
ните партии, които
да представят свои-
те кандидати и
всички заедно да из-
берат „избираем
кандидат” за съот-
ветното населено
място.

„Целта на тази
пресконференция е
основно да покажем,
че Реформатор-
ският блок в Перник
е единен, както до-
сега и както във
всички предишни из-
бори, тръгва и на
местните единен.
Това не е новина за
нас, ние работим
заедно и екипно мно-
го добре. Ние пока-
захме, че Реформа-
торски блок Перник
е коалиция работе-
ща в синхрон и няма-
ща никакви противо-
речия за момента.

Изнесен приемен ден на
Ирена Соколова в Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Областна администрация в Перник организира

изнесен приемен ден на 3 април  за жителите на
Община Радомир. Срещите на губернатора Ирена
Соколова ще са в сградата на общинската адми-
нистрация и ще започнат в 10 часа.

Желаещите могат да се запишат на тел.0777/
82490 или  076/649910, както и на място в община
Радомир, съобщиха от областната управа

За трета поредна година ЧЕЗ
предоставя ученически стипендии

Силвия ГРИГОРОВА
За трета поредна година ЧЕЗ предоставя стипен-

дии на най-талантливите ученици от гимназии с тех-
нически?и?икономически?профил. Конкурсът „Ста-
ни стипендиант на ЧЕЗ“ се провежда под патрона-
жа на регионалния мениджър на ЧЕЗ за България-
Петър Докладал и е включен в Националния кален-
дар на ученическите състезания на Министерство-
то на образованието и науката.

 Тази година конкурсът се проведе в три кръга
сред ученици от направленията „Електроенергети-
ка“ и „Икономика“ в професионалните гимна-
зии. Финалистите  бяха  наградени на официална
церемония в Чешкия център.

 Съгласно регламента на конкурса, победители-
те от всяка гимназия получават стипендия за вто-
рия срок на учебната 2014/2015 година. Ученици-
те,  спечелили от 1-во до 3-то място в направление
„Електроенергетика“ получават правото да канди-
датстват с оценката от конкурса в Колежа по еле-
ктроника и енергетика към Техническия универси-
тет в София,  в Техническия университет в София и
Минно-геоложкия университет. Спечелилият проект
в направление „Икономика“ ще бъде реализиран с
подкрепата на компанията.

Всички участници във финалния кръг получават
право да участват в стажантските програми на
ЧЕЗ.

„Енергийният сектор на България има нужда от
интелигентни, амбициозни и талантливи специалис-
ти, на които да предлага много и разнообразни
предизвикателства и възможности. Чрез този кон-
курс се надяваме да стимулираме младите хора да
развиват своя потенциал в България“ каза Петър
Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за Бълга-
рия.

ЧЕЗ създаде специална интернет страни-
ца www.stipendiant.com, на която учениците и пре-
подавателите могат да се регистрират и намерят ак-
туална информация за конкурса. Активна остава и
фейсбук страницата на състезанието.

Млади лекари против
въведените лимити

Зоя ИВАНОВА
В отворено писмо  лекарите от Граждан-

ска инициатива „Млади лекари в здравео-
пазването” твърдят, че „Въведените лимити
в обема на финансиране на извършената
болнична дейност, императивно наложени
от Националната здравноосигурителна ка-
са и Министерство на здравеопазването,
поставят системата в положение на излиш-
на несигурност.” „Предпоставките за огра-
ничаване на достъпа на пациентите до аде-
кватната и своевременна медицинска по-
мощ са реални, възникват и рискове за ка-
чеството на предоставените услуги. Нама-
леният финансов ресурс в клиничните бази
за придобиване на специалност ще се отра-
зи негативно и върху условията за обуче-
ние на младите лекари”, посочват от там.Те
отбелязват, че според тях в системата на
българското здравеопазване съществуват
и други рационални механизми, позволява-
щи оптимизиране на разходите съобразно
наличните ресурси. „Приемането на такива
решения следва да бъде правено след за-
дълбочен и конструктивен диалог, като се
вземат предвид мненията на всички анга-
жирани страни”, казват младите лекари и
декларират готовност за обсъждане на
проблема „в условията на широка диску-
сионна платформа, включваща представи-
тели на пациентските организации, болнич-
ните заведения и казионните институции.”

Зоя ИВАНОВА
Реформаторския

блок ще се яви като
единна структура
на предстоящите
местни избори през
есента – това стана
ясно на пресконфе-
ренцията, която
коалицията даде
вчера. Това е било
решено, след редица
срещи и разговори
между представите-
лите на отделните
партии в блока. На
пресконференцията
освен лидерите на
партиите на местно
ниво, присъства и
народният предста-
вител д-р Валентин
Павлов.  Коалицията
ще издигне общи

Зоя ИВАНОВА
10 членски карти

връчи народният
представител от-
  АБВ Лъчезар Никифо-
ров в радомирското
село Владимир. На спе-
циална среща в село-
то  членовете на пар-
тията  получиха офи-
циално партийните
си книжки. Никифоро-
в благодари на всички
присъстващи за под-
крепата и вярата им
в АБВ и заяви, че мо-
гат да разчитат на
него във всички ини-
циативи.

В диалога на среща-
та се обсъдиха въпро-
си, които касаят мес-
тните. Сред тях бе
коментиран и пробле-
мът  за възраждане
на местното читали-
ще, което носи името
„Евлоги Агайн”. Жите-
лите на село Владимир
се похвалиха  със само-

Лъчезар Никифоров връчи 10
членски карти в с.Владимир

дейната си група, коя-
то печели призови
места на  фестивали
и конкурси, но за съ-
жаление няма обособе-
но място, където да
се събира за репети-
ции.

Лъчезар Никифоров
запозна жителите на
село Владимир и с  то-
ва какво предвиждат
промените  в Закона
за опазване на сел-
скостопанското иму-
щество,внесен от ПГ
на АБВ.

 Законопроектът
установява задълже-
ние на собственици-
те и ползвателите да
предприемат законо-
съобразни мерки за
опазване на  селскос-
топанското имущес-
тво. Предвижда се ох-
раната му да се  орга-
низира от кметовете
на общини, райони или
кметства с полски па-

Ние сме от първите
области, заявяващи
желание за да се
явим във всички об-
щини на област Пер-
ник като единна
формация. А тя ще
бъде отворена, за да
може десните пар-
тии, които не са
официално в спора-
зумението на Рефор-
маторския блок да
се присъединят към
нас за местните из-
бори” – това каза д-
р Валентин Павлов.

Реформаторите са
обнадеждени от пос-
ледните социологи-
чески проучвания,
които им дават над
6% от гласовете на
национално ниво,
което им  дава уве-
реност че те могат
да направят пробив
и да доведат до ус-
пешен край местни-
те избори и да се
поздравят с кмет на
Перник.

кандидатури за кме-
тове и общински съ-
ветници, като ще се
стреми във всяко
населено място да
има своя кандидат.
Форматът Рефор-
маторски блок ще
бъде отворен за
всички десни демок-
ратични партии на
територията на об-
ластта, които биха
желали да се присъе-
динят към него, кои-
то споделят негови-
те принципи и него-
вите цели. Именно
затова форматът
може да се нарече
„ Р е ф о р м а т о р с к и
блок плюс”. Това се
отнася за всички
десни партии, вклю-

чително и ГЕРБ.
Рано е да се говори

за общи кандидату-
ри, в момента пар-
тиите, включени в
блока провеждат
свои вътрешни съб-
рания за номиниране
на кандидати за кме-
тове. Тази кампания
трябва да приключи

зачи, доброволци и
частни охранители.  -
За финансово обезпе-
чаване на дейността
ще се събират такси
от ползвателите на
услугата в размер, оп-
ределен от Общин-
ския съвет. Сумите
от глоби и нарушения
ще постъпват в бю-
джета на кметство-
то.

Никифоров разясни
преди жителите на
село Владимир и дру-
гият законопроект
внесен от ПГ на АБВ –
  за защита на физи-
ческите лица от
свръхзадълженост.

Целта на проекта е
да бъдат защитени
хората при влошена
икономическа среда
при неудачи от личен
житейски характер,
при неудачи като
стопанска инициати-
ва.
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Те са част от Националната информационна кампания за женско здраве

Студенти пишат в конкурса
“Бъди грамотен”

Виктория СТАНКОВА
Студенти от три водещи университета се

включиха в инициативата „Бъди грамотен“,
организирана от Академика БГ. Участници-
те от Нов български университет, Софийски
университет и Университет по национално и
световно стопанство решаваха правописни
задачи, подготвени от организаторите.

Представители на СУ бяха Божидар Геор-
гиев, Жанета Докторова и Моника Колева.
От УНСС – Ирен Бабачева, Теа Даулова и
Сабие Хадживезулова. С тях беше и препо-
давателят ас. д-р Мария Николова от катед-
ра „Медии и обществени комуникации“.
Студентите от НБУ, които участваха в право-
писния маратон, бяха Вероника Коларска,
Ели Петрова и Мартин Андонов. Те бяха
придружени от своя преподавател ас. д-р
Георги Цонев, който завежда общообразо-
вателните курсове по български език в НБУ.

Всички участници получиха книги от из-
дателствата „Колибри“, „Кръгозор“ и „Жа-
нет 45“, както и билети за Театъра на българ-
ската армия и Учебния театър на НАТФИЗ.
Събитието се реализира с финансовата под-
крепа на „Риск Инженеринг“ АД.

Това беше първата проява от кампанията
„Бъди грамотен“ за 2015 г. След София ини-
циативата ще гостува в градовете Русе, Ди-
митровград и Варна, където ще се проведат
открити сесии по правилно писане. В тях ще
участват граждани от всички възрасти, кои-
то ще могат да получат и безплатни консул-
тации по български език.

Националната кампания „Бъди грамотен“
се организира от Академика БГ от 2009 г.
Целта на инициативата е да се поощри пра-
вилното писане и да се стимулира интересът
към българския език. До момента са реали-
зирани близо 120 прояви с над 35 000 уча-
стници от всички възрасти.

Федерация „Енергетика” към
КТ”Подкрепа” настоява Делян

Добрев да се извини
Силвия ГРИГОРОВА  

 Федерация „Енергетика” към КТ Подкре-
па реагира остро по повод интервю на
Делян Добрев- председател на Комисията
по енергетика към Народното събрание, в
столичен ежедневник.  В писмо до: премие-
ра, председателя на Народното събрание,
Комисията по енергетика и министъра на
енергетиката, от синдиката заявяват, че:

х/ „…Енергетиката е секторът с най-висо-
ки заплати и най-високи социални придо-
бивки в България.” не отговаря на истината
и цели единствено и само отново да проти-
вопостави българските граждани срещу ра-
ботниците от енергетиката;

х/ Твърденията, че енергийните дружества
са неефективни защото: „…има ден на ми-
ньора и енергетика…”, „…да разгледаме те-
зи колективни трудови  договори и този ко-
мунизъм да престане да съществува.”,  „…-
във всички държавни енергийни дружества
има почивни бази”  са откровен популизъм
и не допринасят за премахването на огром-
ния финансов недостиг в енергийните фир-
ми, както и за предприемането на необходи-
мите, спешни мерки срещу инструментите
за унищожаване на родната енергетика. Ко-
лективните трудови договори са елемент на
европейските ценности и регламентират за-
дълженията и правата при престирането на
човешкия труд.;

х/ Причините за безпрецедентната техно-
логична и финансова  и икономическа криза
в енергетиката се коренят в решенията на
всички досегашни правителства, които без-
церемонно обслужваха криминални или ло-
бистки интереси.

Във връзка с горното настояваме г-н
Делян Добрев публично да се извини на
всички работници в енергетиката за нелепи-
те и манипулативни твърдения”, се посочва
в изявлението на синдиката до медиите.

Зоя ИВАНОВА
Безплатни психоло-

гични консултации

щe бъдат проведени
на 1 април от  9.30
до  12.30 ч. и от 13.00

до 17.00ч.  в дневен
Центъра за самотни
възрастни хора, на ул.
“Найчо Цанов”N: 36 в
Перник, съобщават
от централата на
ГЕРБ  Перник.   Всички
желаещи могат да се
запишат на телефон
0882451376 или в
офиса на ГЕРБ в Пер-
ник на ул.”Търгов-
ска”N:30. Инициати-
вата е част от На-
ционалната информа-
ционна кампания за
женското здраве, коя-
то стартира в нача-
лото на месец март.
Във връзка с кампа-
н и я т а     д а м с к и т е

До края на годината ще бъдат изградени около 150 км автомагистрални пътища
Силвия ГРИГОРОВА

До края на тази година ще бъдат изградени около 150 км автомагистрални пътища, които се финансират от
европейските фондове и републиканския бюджет. Това заяви председателят на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“ -инж. Лазар Лазаров на Десетата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и
инвестиции 2015 - България и Западни Балкани“.

Пред участниците в срещата инж. Лазаров посочи, че колкото се може по-скоро трябва да завърши изграждането
на магистралния пръстен на страната, защото автомагистралите са гръбнака в пътнотранспортната схема на
държавата и са най-безопасните пътища. Не случайно още през 1971 г. с разпореждане на Министерския съвет е
утвърден магистралният пръстен в направленията: София – Пловдив - Бургас – Варна и София – Плевен – Бяла –
Попово –Девня – Варна, който е около 1000 км. „Още тогава е взето решение, че са необходими бързи комуникации
и връзка между населените места, за да се развива икономиката. Близо 40 години по-късно имаме само една цяла
магистрала от София до Бургас. Това са около 360 км като 116 км от „Тракия“ са построени със средства от ОП
„Транспорт“, поясни инж. Лазаров.

През 2015 г. ще завърши изграждането на 75 км от АМ „Марица“ – от Оризово до Свиленград, около 52 км от АМ
„Струма“ – участъците от Дупница до Благоевград и от Сандански до Кулата, 5-километровата отсечка от „Хемус“
между Шумен и Белокопитово, както и участък 1 от Западната дъга на Софийския околовръстен път и Северната
скоростна тангента, които също са с магистрален габарит. Целта ни е с осигуреното финансиране от фондовете на ЕС
да се навакса натрупаното през годините закъснение и тежкия и транзитният трафик да преминава по магистралите,
заяви председателят на УС на АПИ.

Лазар Лазаров посочи и приоритетните проекти през следващите години, в които се предвижда изграждането на
над 350 км нови пътища. Ключовите обекти са тунелът под Шипка, скоростният път Видин – Ботевград /близо 167 км/
, магистралата Русе – Велико Търново /около 120 км/, АМ „Калотина“ /48 км/, която е с два подучастъка – ГКПП
„Калотина“ – п. в. „Храбърско“ и п. в. „Храбърско“ – Софийски околовръстен път,  Софийски околовръстен път /14,5
км/ - с участъци от бул. „Бъкстон“ до АМ „Люлин“ и от п. в. „Младост“ до АМ „Тракия“.

Около 207 000 фирми ще да подават декларации  и уведомления за условията на труд
Силвия ГРИГОРОВА

Около 30 000 работодатели са подали досега декларации и уведомления за условията на труд в техните предприятия.  Това
информираха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Задължени да подават такива декларации, според чл.
15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, са около 207 000 работодатели с наети лица на трудови и
служебни правоотношения. Крайният срок за подаването им е 30 април 2015 г. Данните от декларациите за условията на труд
помагат на Инспекцията  по труда да оптимизира контролната си дейност, като я насочи към по-рискови производства и
предприятия.

По данни на Дирекция „Инспекция по труда” в Перник, предприятията на територията на областта, които трябва да подават
такава декларация са близо 20.

От началото на 2015 г. не се налага работодателите да инсталират специален софтуер на компютрите си, за да попълнят
декларациите или уведомленията си. Благодарение на новата информационна система на ИА ГИТ, изградена по проект,
финансиран със средства по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, попълването вече става през интернет
портал, достъпен от сайта на ИА ГИТ.

Изпращането може да става директно по интернет с електронен подпис. При липса на електронен подпис декларацията или
уведомлението се подават на място в Дирекция „Инспекция по труда“ по регистрация на фирмата. Те трябва да се представят
на хартиен и електронен носител.  

Задължени да подават декларация са всички лица, които са започнали дейност през 2014 г. Декларация задължително се
подава и при промяна през 2014 г. на обстоятелства, подлежащи на деклариране. Например при нов адрес на управление на
предприятието, при промяна на големината му, на работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на
и под водата или с видеодисплеи и др. Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на което и да е друго от
декларираните обстоятелства, свързани с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието. Само
уведомление подават лицата, при които не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране и имат
успешно подадена декларация или уведомление за предходната година.

Работодателите вече имат достъп до подадените от тях в ИА ГИТ декларации през предходните години, но само след
регистрация. За облекчаване процеса на попълване на декларацията задължените лица могат да свалят данните от подадена
декларация и да ги използват при попълването на новата. Указания за регистрацията и начина на използване на данните от
вече подадени декларации могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на „Главна инспекция по труда”.

Регистрирането в системата на ГИТ дава възможност за използването на всички електронни услуги, предоставяни от
институцията: изпращане на уведомление за удължаване на работното време; отчитане на извънредния труд; подаване на
информация за броя работници, полагащи нощен труд; за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да
работят повече от 48 часа седмично; преглед на приети декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд; преглед на регистър на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или отказ за това,
уведомяване за откриване на строителна площадка.

 Чрез интернет портала за електронни услуги Инспекцията по труда предоставя на работодателите възможност за подаване
на заявления за извършване на административни услуги по електронен път, за проследяване на състоянието на преписка, за
достъп до вече подадени документи към Агенцията, в т.ч. и декларациите и уведомленията по чл. 15 от ЗЗБУТ.

структури на ГЕРБ
организираха редица
беседи на здравни те-
ми, свързани с профи-
лактиката на забол-
явания, които зас-
ягат женската част
на населението. “ Кам-
панията е изключи-
телно полезна и дава
необходимата инфор-
мация за начините за
превенция. Женските
организации на ГЕРБ в
цялата страна приеха
идеята и са много к-
реативни в нейното
осъществяване. На
много места ще бъ-
дат направени без-
платни профилактич-

ни прегледи, разпеча-
тани бяха и брошури с
важни правила за здра-
вословен начин на жи-
вот”, каза национал-
ният лидер на ЖГЕРБ
Ирена Соколова. Тя до-
пълни, че женската
структура на ГЕРБ ще
продължи да бъде ге-
нератор на полезни
инициативи, които да
са от полза не само на
жените, но и на цяло-
то население.

Психологическите
консултации в Перник
ще бъдат проведени
от психолога и психо-
терапевт Ирена Соко-
лова.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imoti.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.
4. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
5. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.
6. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
6. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8. Мошино ет. 3, тер., част. гредоред - 14 500 лв.
9. Мошино, ет. 2, 67 кв.м, нов, тх. - 32 000 евро
10. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
11. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.
12. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем.- 29 000 лв.
13. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
14. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 500 лв.
15. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Апартамент, Изток, ет. 2, 68 кв.м., ново стр. - 22 800 евро 
2. Гарсониера, ул От.Паисии, ет:7(8), ТЕЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх, пл, зад х-л Струма, тер. - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Р. Център, без ТЕЦ - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Проучване, ет:7, юг, ТЕЦ - 20 800 лв.
6. Гарсониери, Ид. ц., ет. 4, ет. 6 - 29 000 лв.,33 000 лв.
7. Гарсониера, Пашов, тер., преустр, ет:7(8) - 23 000 лв.
8. Гарсониери, Тева, ет. 5, ет. 3 - 19 000 лв.,16 900 лв.
9. Гарсониери, Мошино, ет. 2, ет. 8 - 21 000 лв.,18 900 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.
11. Двустаен, Център, ет. 3, без ТЕЦ , 2 тер. - 35 000 лв.
12. Двустайни, ул. Струма, ет. 2, ет. 5 - 43 000 лв.,39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, тх. , пл., ет. 2, много добър - 32 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, 2 тер., ет. 7(8), раб.асансьор - 29 700 лв.
15. Двустаен, Пашов, срещу”ПЕНИ”
ЕПК, ет. 4, ремонтиран - 36 000 лв.
16. Двустайни, Мошино, ет. 4, ет. 1 - 29 700 лв.,27 000 лв.
17. Двустайни, Мошино, ет. 3, ет. 6,
преустроен в Тристаен, ремотиран - 37 000 лв.
18. Двустайни, Изток, ет. 4, ет. 6, ремонтиран - 38 000 лв.,16 500 евро
19. Двустайни, Тева, ет. 5, ет. 6, тер, раб.асансьор, ет. 3 - 28 800 лв.
20. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 4, 3 тер - 30 800 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 6, непреход., ТЕЦ - 36 000 лв.
22. Тристаен, Р.Ц, ул. Кракра, ет. 5,ПВЦ,105 кв.м. - 45 000лв.
23. Тристаен, Тв. ливади, партер, за търг.цел,
с радрешителни - 27 000 евро
24. Тристаен, Пашов, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ - 24 000 лв.
25. Тристаен, ул. Струма, ет. 6 - 48 500 лв.
26. Тристаен, Изток, 94 кв.м., ет. 6, ТЕЦ - 35 000 лв.
27. Тристаен, ул. От. Паисии, ет. 7, 3 тер - 38 000 лв.

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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



Имоти, реклами 7Съперник 31 март 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 2/6/, нов, луксозно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 53 500 евро
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 лв.
5. Тристаен, Тева, ет. 4/6/, 2 тер., подобрения, ПВЦ - 32 500 лв.
6. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
7. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
8. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
9. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
10. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
11. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
12. Клепало, Изток, Църква, около Профилакториума

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Тева,  ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ
- 26 000 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 39 000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

път - по договаряне

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, ПВЦ, преустр, тер. - 38 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
4. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер., до канала - 32 000 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 31 500 лв.
6. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 50 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
4. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 800 лв.
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., вътрешен - 38 000 лв.
6. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
7. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 55 000 лв.
8. Многостаен, Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.
9. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 евро

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Тева, ет.

4, ТЕЦ, ПВЦ - 26 700лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК
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помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37
20; 60 39 20; 0888/925 348

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

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

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

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

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

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

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

Качествено Гипсокартон, Изолация,
Окачени тавани, Шпакловки всякакви,
Обръщане на врати и прозорци, Латекс и
бои. Римска зидария, механи и огради -
тел. 0896/119 530

ВиК и къртене. Подмяна водопровод с
ППР. Отпушване канализации. Изпом-
пване мазета изби. Монтаж бани, тоа-
летни, водомери, бойлери/и ремонт/ -
тел 0895/830 635; 0889/347 881

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

Продавам  Пежо 406 2.0i, 132 к.с., 96
г., газов инжекцион, КЛТР и всички
екстри за модела, всичко платено, 800
лв. - тел. 0888/648 308

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

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

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

Продавам  мотоциклет Сузуки 750 W
пистов, 94 г. вс. платено, обслужен 2 000
лв. 0897/225 835

 Продавам  Волво 440 1.8 хечбек,
бензин/газ, 96г., екстри, нови гуми с
джанти - тел. 0888/689 849

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

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6,
инжекцион, 16-V, бензин, комби, автома-
тик, в движение. За информация тел.
0888 311 312.

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

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

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

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

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

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел -
0888/952 264

Давам под наем, охраняемо складово

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

други

820 644
Вестник „Съперник” търси РЕКЛА-

МЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40
95; 0888/50 32 37

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

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

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

Изграждане на нискоенергийени
сглобяеми къщи от основи до ключ,
Притежават отлична топлоизолация,
високо земетръсоустойчивост и са
пригодни за целогодишно ползване -
тел. 0899/054 389

Извършва заварачни работи, с
телоподаващо, изкърпване на
калници, смяна на прагове и вежди.
Перник, ул. Враца 50 - тел. 0895/909
891

 Електроинсталации  ВиК
системи, ремонт на битова техника,
метелни решетки и огради - тел.
0896/997 405 Румен Николов

Продавам детска зимна количка -
50 лв., запазени матраци за легла
90/190 см., 2 броя по 30 лв. тел.
0895/496 131

Реже дърва за огрев обикновени
10 лв/м3, нестандартни сухи
обрезки 20 лв./м3 - тел.0895/830635

ЛИЧНИ

КУПУВА

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

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

Цикли, фугира, пренарежда, ла-
кира, качествено, безпрашно -
тел 0889/323 933

Продавам газов пистолет Зора-
ни с фактура и разрешително - 60
лв., бутилка за газ - 40 лв. - тел.
0878/223 831 Пламен

Продавам  автогазова уредба,
инжекцион с бутилка - 250 лв.;
автогазова уредба пълен
инжекцион с пълна бутилка - 400
лв. - тел. 0888/151 593; 0879/403
317

Продавам  нови китеници 100
процента вълна размери 270/220
см, 2 броя по договаряне - тел.
0876/189 358

Продавам  казан за ракия,
хилти, водни помпи, вибратор за
бетон, циркуляр за дърва,
шмиргел, електромотори - тел.
0889/318 305

Продавам  чисто нов таблет
Айпад Еър - тел. 0888/132 731
Аделина

Продавам  5 млади заплодени
овце и 2 агнета по 25 кг. - тел.
0893/582 158

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

тоятелен търси своятата половинка - тел.
0877/107 878
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Определиха публично съдиите по
второто дело срещу Цветанов

Делото срещу Цветан Цветанов
за длъжностно присвояване ще се
гледа във Върховния касационен
съд (ВКС) на 18 юни. То бе раз-
пределено публично пред журна-
листи.

Това е второто дело на Цветанов,
което вече е на последна инстан-
ция.

За втори път и съдиите се опре-
делят пред медиите, за да няма
съмнения за предрешеност.

Процесът се падна на съдия Да-
ниела Атанасова, а в съдебния
състав ще влизат Цветинка Паш-
кунова и Мая Цонева.

Цветанов е подсъдим, че е раз-
писал сумата от близо 50 000 лева да бъде дадена като полагащи се заплати на
бившия шеф на РЗБОП във Велико Търново - Орлин Тодоров. На първите две
инстанции Цветанов беше оправдан.

 Зам.-председателят на ГЕРБ обаче има и осъдителна присъда, която бе пот-
върдена на две съдебни инстанции.

Делото бе насрочено във ВКС за 17 април. По него обвиненията са, че с цел
осуетяване на наказателно преследване е отказал да бъдат използвани СРС-та
срещу същия Орлин Тодоров. Досега Цветанов получи и на двете инстанции 4
години лишаване от свобода, както и забрана за заемане на длъжност в държав-
ната администрация за срок от 5 години.

По това дело един от съдиите - Бисер Троянов, си направи отвод, тъй като преди
време беше член на ЦИК от квотата на ГЕРБ.

Третото дело срещу бившия вътрешен министър - за мобилното подслушване,
пък няма да стигне дори до втора инстанция.

По него самата прокуратура се отказа да поддържа обвиненията, които пов-
дигна, и съдът го обяви за невинен. Оправдани бяха и бившите директори на
СДОТО - Сергей Кацаров, Камен Костов и Цветан Иванов, също подсъдими по
процеса.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е
 Община Перник, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че със заповед

№ 548/27.03.2015г., на Кмета на Община Перник, издадена на основание  чл.124а,
ал.2 от ЗУТ, е разрешено да се изработи  проект за подробен устройствен план /
ПУП/ план за застрояване, за имот №  55871.543.6  по КК на гр. Перник, кв. РАДИ-
НА ЧЕШМА.

С проекта за ПУП – ПЗ в имота ще се определи застрояване, с показатели за
малкоетажна жилищна устройствена зона /Жм/, при условие: Да се спазят изи-
скванията на чл.31, ал.4 и чл.32, ал.2 от ЗУТ, при определяне зоната за застроява-
не между имоти №№ 543.6 и 543.8.

 Заповедта се обявява на основание чл. 124б от ЗУТ и не подлежи на оспорване.
 30.03.2015г.

 Общинска администрация

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

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

www.eufunds.bg 

Василев дал показания пред евросъдия,
отварят ги при смърт

Цветан Василев е дал показания
пред европейски съдия, които се пазят
при двама нотариуси в 2 различни
държави. Тези показания са гаранция
за неговата сигурност.Това потвърди
пред bTV Христо Ботев, адвокат на бив-
шия мажоритарен собственик на фа-
лиралата Корпоративна търговска
банка (КТБ). Той коментира интервю-
то на банкера с разкрития по сканда-
ла, на което е присъствал. Информа-
цията, която Василев е дал пред съ-
дия, касае политическия и икономи-
ческия елит на страната. Тя трябва да
излезе наяве при настъпването на не-
говата смърт. "Когато се огласи всич-
ко, което знае Цветан Василев, ще бъ-
де поставена точка на прехода", кате-

горичен бе Ботев. Според него това не е блъф – за толкова години и с толкова
контакти той имал какво да разкаже. Адвокатът се надява цялата истина да изле-
зе наяве, но не във връзка със смъртта на Цветан Василев. Ботев разкри, че в
Сърбия тече разследване за заплахи срещу живота на банкера – "ще се окаже,
че сръбските власти ще свършат работата на българските”, коментира още той.

Адвокатът обяви, че се познава с Василев едва от август 2014 г. Преди това го
е виждал само по телевизията. Неговият съвет бил банкерът да говори, като пър-
во направи това пред прокуратурата. Тя обаче отказала да го изслуша.

Днес главният прокурор Сотир Цацаров отказа да коментира по същество об-
виненията, че държавното обвинение е било използвано в разправата срещу не-
го. Всеки има право да казва това, което мисли и във формата, която си избере,
заяви лаконично той.

МВР установи самоличността
на убитото дете в куфара

Полицията вече знае кое е
убитото момче, чието тяло бе
открито в куфар. Това е 5-го-
дишният Никита Леонтев, ро-
ден в Санкт Петербург, но
живял в Перм, съобщи БНР.

Убитото дете бе намерено на
20 март в луксозен куфар от
туристи във вилна зона край
Пасарелското езеро. Трупче-
то бе голо и увито в синя хав-
лиена кърпа. Установено бе, че
момченцето е починало от за-
душаване, а главата му преди
това е удряна в твърда повър-
хност. Куфарът пък е купен от
магазин в Русия.

Разследващите вече са от-
крили и родния му баща, кой-
то също е руски гражданин,
съобщиха още БНР и “24 ча-

са”. За него в масивите на "Гранична полиция" няма никакви данни да е влизал на
територията на България. Полицаи вече се били свързали с близки на детето.
Очаква се до няколко дни криминалистите да приключат с разплитането на слу-
чая.

Като заподозрян се издирва руски гражданин, който живеел на квартира в сто-
личния кв. "Витоша", но още не е изяснено категорично каква е връзката му с
убийството. Продължава работата по няколко версии, свързващи престъплението
с различни хора, и няма конкретен заподозрян, за който да има доказателства, че
го е извършил.

Убитата край Приморско - майка на детето?
Първите части от тялото бяха открити на 2 март край пътя за тракийското свети-

лище Беглик Таш. Два дни по-късно са намерени и череп без долна челюст, лакът-
на кост и 6 поясни прешлена. Според съдебни медици те са на млада жена, висока
около 170 см. Тя е била облечена със скъпи маркови дрехи и обувки.

Все още обаче не може да се каже със 100% сигурност, че жената е майката на
детето. Първата ДНК експертиза не доказала с категоричност такава роднинска
връзка. Затова е взета втора ДНК проба от разкъсания женски труп и е изпратена
в София. До дни се чакат и резултатите от назначената антропологична експерти-
за, която се извършва в специализираната лаборатория към полицията в Бургас.

Близки до разследването съобщиха, че във връзка със случая МВР издирва
руски гражданин, с който Ана Леонтева е имало по-скоро финансови отношения.
Все още обаче, няма доказателства, че този човек може да е автор на престъпле-
нието.

Междувременно в събота в Приморско бе претърсен апартамент на българка,
която е живеела с руснак. Имотите в кооперацията били продадени на руснаци, а
сградата е необитаема през зимата.

В претърсеното жилище са открити детски играчки и велосипед, отговарящи на
дете на 5 години. Те са иззети, за да се сравнят следите по тях с отпечатъците на
убитото момченце.
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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.

Ден с възраждаща сила. Всичко може да се постигне. Дори
и непостижимото преди може да стане реалност с един
разговор, едно обаждане или признание. В живота ви се появ-
яват тайни и явни източници на сила. Родът се сплотява,

усилията се насочват към благоустройството на дома и офиса, към
финансиране на нови проекти, за уреждане на документи и разреши-
телни. Юридическата ви позиция е силна, а утре с навлизането на
Меркурий във вашия знак и финансово ще се стабилизирате.

Днес може да постигнете много с увещания и убеждаване,
с желание да се постигне консенсус по спорни лични и семей-
ни дела. Енергията ви се усилва, а утре и разпоредителната
ви сила ще нарасне с навлизането на Марс във вашия знак.

Съветът към тези, които се опитват да ви изнудват, е да се смирят и
приемат днешните ви условия, защото утре вече ще налагате свои-
те и ще действате безкомпромисно по всички линии на живота.

Днес и утре ще постигнете максималното в
предлагащите се условия. Добре е да си представите
мислено това, което искате да постигнете. Вижте с
подробности картината на бъдещия си дом, офис или

лична връзка. Денят се свързва с фонтана от преливаща творческа
енергия, която ще ви вдъхнови за основни промени и реорганизации в
начина ви на работа и живот. Направете всичко, за да се улесните
дейността си.

Ако започнете да правите нещо несъзнателно, продъл-
жете в тази посока. Ден свързан с крамата на рода, с тра-
дициите, с възможността да се възобновят стари връзки,
да се реставрира къщата на село, да се обнови офиса, да се
направят подобрения у дома и на работното място. Сим-

вол на деня е фонтана от постоянно преливаща енергия, която ни ка-
ра да се замислим за личната си и духовна самостоятелност.

Родените около 1-10 август днес може да почерпят. В
живота ви ще се появи възможност, която отдавна тър-
сите. Сами ще изиграете спонсорска роля в нечия работа,
избор и начин на живот. Съдбата среща този, който има
едно, с този, който предлага друго, и двамата се напасват

чудесно. Не отклонявайте предложения. Сега е моментът да стар-
тирате нови творчески проекти, да организирате срещи и разговори
с тези, които могат да ви подкрепят.

Ден както за работа,така и за активен отдих.
Насочете усилията си към подсигуряващите
фактори, към всичко, което ще подкрепи личната ви
инициатива и самостоятелност, ще подсигури дома
и нуждите на близките. Не се разсейвайте в

странична посока. Сега е моментът да се оправят семейните
и колегиалните отношения, да се пресметне кой от какво се
нуждае и какво ще струва това на общия бюджет.

Символ на деня са градежът и съзиданието. Не рушете,
опитайте да възстановите не само стари връзки и отно-
шения, но и да направите някои ремонти и обновяващи
действия у дома и на работното място. Всичко негатив-
но, случващо се днес, ще се преодолее с лекота, ще намери

бързото се разрешение и ще се забрави. Препоръчва се медитация
над кармата на рода. Подновете роднински и междусъседски отно-
шения, обмислете съвместни инициативи и ремонти.

За родените във втората декада денят предлага
изкушаващи положения на избор, които ще ви отдалечат
от семейната програма, ще ви дадат възможност да
заминете и да оставите тежестите и задълженията на
близките. Една командировка може бързо да приключи

поради случващото се у дома. Заедно с това може да влезете и в
неприятни отношения с шефовете, особено ако не сте съобразили
своята програма с тяхната.

Денят възражда стари амбиции, прокарва пътека
към сърца и съдби, свързва тези, които дълго са били
разделени или застопорени в личната си инициатива.
Чудесен ден за сключване на нови партньорски догово-
ри, за първа копка, за начало на ремонтни и възстано-

вителни дейности. В живота ви ще се появят неочаквани спон-
сори, тайни и явни източници на сила и енергия.

Един от най-благоприятните дни за начало на строителс-
тво на нов дом, офис или селскостопански постройки. Всич-
ко предприето ще носи късмет и ще трасира амбицията ви
в една по-далечна перспектива. Символ на деня е фонтанът
от бликаща жизнена енергия. Личният ви потенциал търси
поле за изява. Не се ограничавайте и стопирайте, търсете

спонсори, начини и средства за задвижване на стари и нови програми.

И за вас денят носи активност и амбиция, но не в
посока на семейството и родовия интерес. В живота ви
ще се появят изкушаващи фактори, които ще ви
заблуждават, че работят за ваше благо. Днес всеки
дърпа чергата към себе си, а вие направо я подарявате на
хора, които не биха се застъпили за вас, не биха ви

подкрепили и защитили. Задвижва се родовата карма, каквото има да
се изплати, ще започне да се изплаща.

В днешния ден с голяма вероятност ще сбъднете
една мечта, ще направите връзка с хора, които ще
ви подкрепят в личните и професионални инициати-
ви, ще финансират ваши проекти, покупки и ремон-
ти.  Ден за медитация над кармата на рода. Предста-
вете си с подробности и колкото можете по-ярко

това, което искате да постигнете и то ще започне да се полу-
чава. Добре е за начало на ремонти и строежи.
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Ïåðíè÷àíèí äîâåë Öâåòàí Éîí÷åâ â „Ìèíüîð”(×èêàãî)
Досегашният треньор Емил Миланов му става помощник и спортен директор в клуба

Страницата подготви Яне Анестиев

Юношите  на „Миньор”
спечелиха и останаха в челото
Юношите старша възраст на „Миньор” с
треньор Румен Андонов регистрираха
втора победа от началото на пролетния
дял на първенството, след като в домакин-
ски мач спечелиха с 3:1 срещу „Локомо-
тив”(София). Така перничани запазиха
мястото в челото на класирането, въпреки
че вече делят първото място с „Левски” с
равни точки. Интересното в изминалия 18-
ти кръг първите четири отбора спечелиха
мачовете си и се откъснаха в подреждане-
то. Иначе разликата между тях е само две
точки.

ЮНОШИ ЗОНА СОФИЯ

18-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
ЦСКА – Вихрен                            5:0
Конелиано – Витоша                         0:3(сл)
Велбъжд – Левски                       0:3
Миньор – Локомотив(Сф)           3:1
София 2010 – Оборище              2:1
Септемри – Пирин                       2:3
Оскар Елит –                                     почива

Класиране:
1.Левски                               46:12     38 т.
2.Миньор                            37:11     38
3.ОФК Пирин                    40:18     37
4.ЦСКА                              46:12     36
5.София 2010                    18:22     31
6.Локомотив                     27:21     25
7.Септември                      31:29     23
8.Оскар Елит                     29:34     18
9.Вихрен                            22:36     18
10.Велбъжд                      17:36     15
11.Витоша                         13:34     13
12.Конелиано                 12:57     7
13.Оборище                    13:55     3
 

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

20-ТИ КРЪГ

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

Класиране:
1.Оборище                          50:10     45  т.
2.Пирин(ГД)                     29:12     41
3.Миньор                         36:17     39
4.Сливн.герой(-1)          45:17     37
5.Витоша                        35:14     37
6.Беласица                     27:20     27
7.Велбъжд                     28:29     24
8.Стр.слава                   22:25     24
9.Вихрен                       21:25     24
10.Чепинец                   20:24     23
11.Балкан                    28:37     22
12.Германея               21:34     19
13.Конелиано            19:55     19
14.Рилски с                15:28     14
15.Места                      14:37     14
16.Спортист(-1)          10:36     12

Гриша Ганчев е шансът на ЦСКА
Поставеният на ръба на бездната ЦСКА

има само един начин да се спаси.Това не е
нито Стивън Ло, нито Инджови, Манджуко-
ви или разни други знайни и незнайни
бизнесмени. Спасението е само и еди-
нствено Гриша Ганчев. В противен случай
„червените” този път ще си отидат. Зави-
наги...На всеки е ясно, че ужасяващата
агония не може повече да продължи.  А-
лександър Томов е страхотен комбинатор
и, както той сам се е самоопределял – ма-
гьосник. Магьосникът обаче има сили да
закърпва ЦСКА за месец, два, половин,
най-много година-две. Но после... ЦСКА
прилича на кула, която отвсякъде се пука.
Томов я укрепва, замазвайки я от едната и
от другата страна. Но след време се появ-
яват нови и нови пукнатини. Докато нак-
рая на магьосника или на строителя, както
искате, така го наричайте, материалите му
свършат. Кулата трябва да рухне ,  за да
се изгради нова , или да се укрепи с мно-
го, много по-мощни материали. Нали си
спомняте какво каза Гриша Ганчев в ин-
тервюто, което даде точно преди две годи-
ни... Тогава до сделка не се стигна. Днес
обаче сделката изглежда възможна. В-
същност, ситуацията на „Армията” е абсо-
лютно същата от 2013 година насам. Какво
излиза, че магьосникът Томов може да
прави фокуси до време...   Това е третият
опит на Ганчев да влезе в ЦСКА. Сигурно
е едно – стори ли го, „червените” най-пос-
ле ще могат да дишат спокойно. Не ден,
два или месеци, а години напред.

“Левски” и ЦСКА ще
вземат лицензи

Вицепрезидентът на Българския футбо-
лен съюз и член на Изпълкома Йордан
Лечков заяви, че „Левски” и ЦСКА няма
да имат проблеми и ще вземат евроли-
ценз. Последните седмици основна тема
са задълженията на двата клуба и дали те
ще могат да покрият изискванията и да
платят дълговете си.  „Аз доколкото имам
информация „Левски” и ЦСКА ще си
платят няма да имат проблеми да вземат
евролиценз. Имам информация, че двата
клуба ще се справят с тези плащания,
които трябва да направят към 31 март.

Две момичета от СУ „Олимпиец”
с медали от държавното за жени
Две ученички на Спортно училище „Олимпиец” спечелиха меда-

ли от държавното първенство за женни, което се проведе през уи-
кенда в пловдивската зала „Олимпиада”. И двете се състезават в
СК „Кракра” с личен треньор Иглика Милентиева. В категория до 78
кг Александрина Миткова стигна до финала, но  там трябваше да се
бори с трикратната световна и седемкратна европейска шампионка
по самбо Мария Оряшкова и, естествено, загуби. В същата катего-
рия с бронзов медал е Виктория Павлова.

наставник на отбо-
ра.Досегашният тре-
ньор на отбора Емил
Миланов, води лично
преговорите с Цве-
тан Йончев и заедно с
капитана Благой Въл-
чев и голмайстора
Ивалин Гунчев склони-
ха специалистът да
поеме отбора. Емил
Миланов остава негов
помощник и директор
в клуба. Перничани-
нът ще поеме органи-
зацията около трени-
ровките и официални-
те мачове.“Първо ис-
кам да благодаря на
Цецо Йончев, че от-
кликна на поканата
ни. За мен и футбо-
листите е чест да се
учим от него, той
няма нужда от пред-
ставяне. Ръководс-
твото на “Миньор” и
футболистите, ще се
постараем всички ид-
еи, които има Цецо за
отбора, да му помог-
нем да ги реализира. С
неговото идване, нап-
равихме много голяма
крачка, всички сме
много ентусиазирани
от привличането му.
Това ще даде подем на

През изминалата
неделя на Олимпик
Парк в Шамбург, “чу-

отбора, с който да
направим огромна
крачка в тази силна
група и да зарадваме
нашите привържени-
ци. Йончев е една
футболна енциклопе-
дия.”, каза помощник-
треньорът на “Ми-
ньор” (Чикаго) – Емил
Миланов.“Когато съз-
дадохме “Миньор”
(Чикаго), ако някой ми
беше казал, че ще дой-
де време да ни води
Цветан Йончев и че
ще играем в най-сил-
ната полупрофесио-
нална лига в САЩ,
нямаше да му повя-
рвам. “Миньор” над-
мина всички мой оча-
квания.”, беше лакони-
чен създателят на
“Миньор” (Чикаго) –
Николай Василев.Ръко-
водството на “чуко-
вете”, ще се опита
да направи повече
контролни срещи,
преди старта на шам-
пионата. В първия си
мач на 19-ти април,
новото попълнение
на елита “Миньор”
(Чикаго) играе срещу
шампионите “Швабен
1926?.

ковете” проведоха
първото си занимание
за новия сезон 2015

под формата на двус-
транна игра.То беше
под ръководството
на новия старши-тре-
ньор Цветан Йон-
ч е в . “ О б щ о - в з е т о
видях някои неща, но
не е достатъчно, тъй
като повечето от иг-
рачите са непознати
за мен. Не всички ус-
пяха да покажат това
което могат, но има
материал за работа,
има нелоши футбо-
листи с качества, та-
ка, че ще се опитаме
да направим нещо, за
да играе отбора по-
добре.”, каза новият
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Перничани в болница след
скандал, прераснал в меле

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин е настанен в болница след

скандал, прераснал в юмручна разправа.
Сигналът за инцидента е бил подаден в
Първо районно управление «Полиция» в
ранните сутрешни часове в събота. Инци-
дентът е станал в центъра на областния
град. Грлупа младежи, излизайки от мес-
тна дискотека, се скарали, а когато сло-
весните аргументи в спора не стигнали,
размахали и юмруци. В резултат на ме-
лето в болница с различни травматични
наранявания се оказал 22-годишен мла-
деж. За 24 часа в ареста е бил задържан
от заподозрените за побоя, 23-годиш-
ният жител на Перник А.С. Издирват се и
негови съучастници. Причините са в про-
цес на установяване. Образувано е и до-
съдебно производство и процесуално-
следствените действия продължават.

Формацията DA Clique с концерт
Виктория СТАНКОВА 

НЕ Е ГОЛЯМО ГЕРОЙСТВО
ДА ХВАНЕШ ПИЯН ШО-
ФЬОР БЕЗ КНИЖКА, но в
случая си заслужава да поз-
дравим пернишките катаджии.

Отървали са гражданите от още един по-
тенциален убиец. Лошото е, че са ги отъ-
рвали временно. Иначе новината си я бива
– фиркан бяга от първия патрул, правят му
заградителни мероприятия и го сгащват
натясно. Класически случай, масово
явление и обичайна практика. Единстве-
ният шанс да не хващат подобни типове е
да не им обръщат внимание. Вземат ли
много да се престарават, няма как да не
пипнат някого, ако не пиян, то дрогиран.
Или в по-добрия случай луд с книжка, ама
не шофьорска. Такъв е материалът по пъ-
тищата. Дупки по асфалта, дупки в акъла.
И продупчени книжки.

ТОЯ ЧЕРЕН ЩЪРКЕЛ, ДЕТО СА ГО
МЕРНАЛИ ПО ТРЪНСКО, започва да
развинтва въобръжението на краеведите.
И не само на тях. Издигат го в култ като
бялата лястовица на Йовков. Има логика –
животът за едни е изцяло в бяло, за други
напълно в черно. Трънчани явно са от вто-
рите, щом ги е споходил черният щъркел.
Ама тая черна новина взе да изглежда
доста съмнителна. По няколко причини.
Най-напред щастие или нещастие вещае
фамозната птица. Така де, да ходим ли на
поклонение в Трънско или да бягаме от-
там като от чумаво място? И друго – доста
несериозно звучат обясненията, че дока-
то свидетелят си вземе фотоапарата да го
снима, пернатото отлетяло. Тоя трънчанин
да не излезе като кошаревския свиде-
тел... А иначе символиката си я има – или
ще е на лошо, или на добро, или чиста лъ-
жа. Средно положение няма.

РЕФОРМАТОРИТЕ СА ПЪРВАТА
ПАРТИЯ КРИСТАЛНО ЯСНА ЗА ИЗ-
БОРИТЕ. Толкова ясна, че през криста-
лите нищо се не вижда. Хвърлиха нещо
като бомба вчера, че ще се явяват самос-
тоятелно на местния вот във всяко населе-
но място. И дотук. Ама кой, ама защо, ама
кога... Когато му дойде времето. Вчера му
беше дошло времето да разкарат една
дузина журналисти за няма и една дузи-
на думи.

на която ще се фор-
мира индивидуален
бюджет за ползване
на услугата и ще се
извърши подбор на
най–нуждаещите се
потребители. Инди-
видуалните оценки на
потребностите на
кандидат-потребите-
лите на услугата „Ли-
чен асистент” ще се
извършват в дома им
от служители на ди-
рекция „Социално под-
помагане”., обслужва-
ща територията на
съответната общи-
на.

Лицата, които же-
лаят да бъдат лични
асистенти подават
заявление също до 9
април. Кандидатите
вписват в заявление-
то си и предпочита-
нията си за работа с
конкретен потреби-

До 9 април в Дирек-
ция „Социално подпо-
магане” в града се
приемат докумен-
ти от кандидат-пот-
ребителите на услуга-
та „личен асистент”
по Проект „Нови въз-
можности за грижа”.

От Агенцията за
социално подпомагане

Обявиха датите
за матурите

Виктория СТАНКОВА

напомнят, че към зая-
влението по образец
задължително се при-
лагат: документ за са-
моличност (за справ-
ка); за дете - удосто-
верение за раждане
(копие);документ за
самоличност на закон-
ния представител –
родител, настойник,

попечител (за справ-
ка); експертно реше-
ние на ТЕЛК/ НЕЛК (ко-
пие); протокол на
ЛКК, актуална епикри-
за, етапна епикриза
или друг медицински
документ, доказващ,
че кандидатът е с ог-
раничения или в не-
възможност за са-
мообслужване (ко-
пие); удостоверение
за настойничество/
попечителство (ко-
пие); заповед/съдебно
решение за настан-
яване на дете в се-
мейство на близки
или роднини или
приемно семейство
по чл. 26 от Закона за
закрила на детето
(копие). Ще се извър-
ши оценка на потреб-
ностите на подалите
заявления лица с ув-
реждания, въз основа

На 20 май от 10 часа ще се проведе на-
ционалният приемен изпит по български
език и литература за завършващите 7 клас
за учебната 2015/2016 година, съобщиха от
министерството на образованието.

На 22 май от 10 часа ще е изпитът по мате-
матика.

Учебно-изпитните програми по български
език и литература и по математика са публи-
кувани на електронната страница на Минис-
терството на образованието и науката в руб-
рика “Общо образование”.

Седмокласниците се явяват на изпитите
по български език и литература и по мате-
матика в училищата, в които се обучават,
без да подават предварително заявления.

Продължителността на приемните изпити
на националното външно оценяване не
включва времето за съобщаване на изпит-
ния вариант и техническата подготовка за
започване на приемния изпит, като за моду-
ла за национално външно оценяване е 60
минути, а за допълнителния модул е 90 ми-
нути. За ученици със специални образова-
телни потребности продължителността на
изпитите се удължава с 40 минути.

Резултатите от приемните изпити ще бъдат
обявени до 3 юни. От 10 до 14 юни ученици-
те ще получат служебна бележка с оценки-
те си от приемните изпити.

От 16 до 19 юни се подават документи за
участие в приема в училища гнезда, опре-
делени от началниците на регионалните ин-
спекторати по образованието в страната.

Списъците с приетите ученици на първи
етап от класирането ще бъдат обявени до 25
юни.

Подробна информация по тази изпитна
кампания можете да намерите в прикачения
файл, в регионалните инспекторати по обра-
зованието, както и на електронната страни-
ца на Министерството на образованието и
науката.

тел или потребители.
За лични асистенти

по проекта могат да
кандидатстват лица
в трудоспособна въз-
раст или лица, които
не са придобили право
на пенсия за осигури-
телен стаж и въз-
раст по реда на чл. 68
от Кодекса за социал-
но осигуряване и
са:безработни ли-
ца;трудово заети ли-
ца: наети или самонае-
ти, които могат да
извършват допълни-
телен почасов труд;
неактивни лица (сту-
денти или придобили
право на професио-
нална пенсия за ранно
пенсиониране - в тру-
доспособна възраст),
които могат да из-
вършват допълните-
лен почасов труд.

Зоя ИВАНОВА

Пернишката хип-хип фомация DA Clique събира фенове и вярната
си публика на голям концерт-спектакъл, наречен „Запомни името”.
Това е най-новото събитие на трупата, чиито танцьори обещават не-
забравимо преживяване за присъстващите и твърдят, че то ще ги
накара да запомнят името им завинаги. Шоуто е герентирано, обе-
щават от DA Clique.

Събитието ще бъде тази вечер в салона на Обединения детски
комплекс /ОДК/ в Перник от 19 часа. Цената на билета е 3 лв.

Претъпкахме залите в града ни цели три пъти със спектаклите
“Нашият начин” през 2013-та, “Нашият начин: Презареждане” през
лятото на 2014-та и “DA Clique & Приятели” през есента на същата
година, разказват танцьорите.

Очаквайте за пръв път живи изпълнения на най-гледаните ни кли-
пове в интернет – “Crazy in Love”, “Every Little Step” и още много
неиграни досега хореографии”, повдигат малко завесата за пред-
стоящите танцови сюрпризи от Да Клик.

Общината в Перник за седми
път организира «Писано яйце»

Любомира ПЕЛОВА
За седма поредна година община Перник ще проведе общински

конкурс за традиционно изписване на великденски яйца ”Писано
яйце”. В конкурсът ще участват ученици от общината, Обединен
детски комплекс, Общински младежки дом и Обединена школа по
изкуства към Общински комплекс «Дворец на културата». Целта
на инициативата е да бъдат обучавани подрастващите в традиции-
те и обичаите на българския народ, за съхранение на родовата па-
мет и културна идентичност. Организатори са Община Перник, от-
дел ОКМДДР

В конкурса ще участват отбори от всички училища, подали зая-
вки за участие с по 7 състезатели – по четирима ще се включат в
изписването на великденските яйца и  по трима ще рисуват върху
2 малки и 1 голяма глинено яйце. Всеки отбор ще се води от учи-
тел.  Тричленно жури, в което Емилия Велинова – директор РИМ,
Елена Темелкова – директор ХГ Перник и Гергана Николова – ор-
ганизатор в РИМ – Перник, ще оценява творбите на младите талан-
ти.


