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Децата ни харесали посланието на 11-годишната Елица «Искам да порасна!»

Св. вмчца
Ирина. Преп.

Иеракс
Египетски

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

Здравни
ТКЗС-та

Здравният министър д-р
Москов взе здраво скалпела и с него започна
да крои реформата. Ако се вярва на думите
му, заради сливанията на болници догодина
здравните заведения в България може да са
50 – 60 по-малко. Сега остава да тръгнат
залози кои точно са белязани за моргата,
макар да не е трудно всяка медсестра да се
сети. Маньовърът с четирите големи со-
фийски болници, сложени под обща адми-
нистративна шапка, е бъдещият модел за
икономисване на пари от чиновници и пре-
насочването им за стимулиране на „белите
престилки” и здравето на пациентите.

Прав ще излезе уволненият директор, че
тая работа е била отдавна обмислена, а чак
сега министърът е решил да реже без упой-
ка. Голямото сливане може да се окаже жи-
вотоспасяваща операция, но е възможно да
излезе някаква форма на здравно ТКЗС, по-
скоро АПК, където шепа началници ще ко-
мандва цяла армия медици и служители.

Това коопериране може да слее и болките
на болните, че да ги превърне в още по-бол-
ни. Щото големите началства затова са го-
леми – да се занимават с глобалните проб-
леми на телевизионните си интервюта, а
не с ежедневните болежки на дребния данъ-
коплатец. При което историята от София-
мед вече няма да прави впечатление.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Няма нито едно дете,

пострадало при пътен ин-
цидент от началото на
годината в цяла Перниш-
ка област, съобщи начал-
никът на „Пътна поли-
ция” при Областната ди-
рекция на МВР Слави Ла-
заров. Това е повече от
добра новина, като се
имат предвид зачестили-
те инциденти в цялата
страна, някои от които
и с фатален край, бяха
единодушни участници-
те в брифинга във връз-
ка с откриването на
третата глобална седми-

ца за пътна безопасност
на ООН, която стартира
вчера и ще приключи на 10
май. Инициативата тече
под мотото „Спаси живо-
та на децата”, а лице на
кампанията е 11-годишна-
та Елица Ганева от София,
спечелила първо място в
националния конкурс за
детска рисунка и фотогра-
фия „Победи опасността
на пътя и в превозното
средство!” Оказа се, че
перничанчета много харе-
сали посланието на Елица
«Искам да порасна».

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

Виктория СТАНКОВА
Празничен концерт

пред Двореца на кул-
турата ще радва пер-
ничани на 6-ти май от
11.30 часа. В програма-
та ще се изявят музи-
кантите от Духовия
оркестър с диригент
Трифон Трифонов.
Проявата е посветена
на един от най-хубави-
те български празници
- Гергьовден и Деня на
храбростта.

В българския наро-
ден календар Гергьов-
ден е един от най-голе-
мите празници през го-
дината и най-големият
пролетен празник. Поз-
нат е с имената Гер-
гьовден, Гергевден,

Гюрговден, Герги, Джур-
джовдън, както и Хъ-
дърлез и Адрелес, сред
мюсюлмани, помаци и
роми. Празникът е ка-
лендарно обвързан –
празнува се на 6 май и
се чества във всички
територии, населени с
българи. С него започва
лятната половина на
стопанската година,
завършваща на Димит-
ровден. Това разположе-
ние в празничния кален-
дар определя и изклю-
чително богатата му
обредност, обхващаща
всички области от сто-
панския и социален жи-
вот на хората. Св.
Георги традиционно е
схващан като повели-

тел на пролетната вла-
га и плодородието (от-
ключва изворите и вла-
гата, побеждавайки
ламята; обхожда и наг-
лежда полята и посеви-
те), покровител на зе-
меделците и най-вече
на овчарите и стада-
та. Много древен по
своя характер, днес все
още няма пълно еди-
нство в мненията за
произхода на този праз-
ник. Според някои ав-
тори той идва от тра-
кийската древност,
според други е славя-
нски по произход, има и
хипотези, че следите
му се губят в далечно-
то минало на прабълга-
рите от Азия.

140 - 270

Променлива
облачност

СТР.3

СТР.2

СТР. 11
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Перник ще отпразнува Гергьовден и Деня на храбростта

Информационен всекидневник

Следващият брой на вестник “Съперник ще излезе на 7-ми май
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Áîãäàíîâ äîë òðåñêàâî ãîòâè Ãåðãüîâäåí
По традиция местните отново възпроизвеждат обичая „премуз”
Силвия ГРИГОРОВА

Сериозна подготов-
ка за Гергьовден тече
в село Богданов дол.
Боядисват се бордю-
ри, чисти се трева,
варосват се дръвче-
та. Празникът ще бъ-
де, както обикновено,
в парка.” Ще разпъ-
нем няколко палатки,
ще изпечеме 2-3 агне-
та. Едното ще бъде
на чеверме. Подготв-
яме богата програма.
Празникът ще започ-
не в 11 часа с водос-
вет за здраве. Смята-
ме да открием празни-
ка с нашата художес-
твена самодейност.

Инсулин има достатъчно
Зоя ИВАНОВА 

Във връзка с постъпили в Министерство на здравео-
пазването сигнали за липса на инсулини, Министерс-
твото изиска информация от притежателя на разреше-
нието за употреба, съобщават от пресцентъра на ве-
домството. По данни на министерството, стриктно се из-
пълнява задължението да се осигуряват необходимите
количества инсулини, съобразно потреблението в Бъл-
гария. Показателно е, че доставените за месец април
количества надхвърлят с 25% средното месечно пот-
ребление за страната. При проверка в дистрибуторска-
та мреж е  установено , че в складовете има налични
количества инсулини. При подадени сигнали за липса
на инсулини в конкретна аптека, на място ще бъде из-
вършена проверка.

4755 младежи без средно се
явяват пак на зрелостен

Виктория СТАНКОВА
755 младежи без средно ще се явят отново на зре-

лостния изпит. 63 500 младежи са се записали за мату-
рата по български език и литература тази година по
последни данни. Тазгодишният випуск е от 58 745 аби-
туриенти. Това на практика означава, че 4755 от запи-
саните са младежи от минал випуск, които все още не
са взели диплома за средно образование, и ще нап-
равят опит да издържат матурата през май. Традицион-
но изпитния материал за зрелостния изпит по българ-
ски език ще се генерира рано сутринта на 20 май, кога-
то е денят на изпита. За първа година матурите ще се
провеждат само в тези класни стаи, в които има каме-
ри. От МОН увериха, че видеонаблюдението ще бъде
обезпечено във всички училища, в които зрелостници-
те ще държат изпит. Предвижда се 5000 изпитни зали
да бъдат снабдени с камери.

Матурата осигурява
обучение в 41  ВУЗ-а

Виктория СТАНКОВА
Матурата осигурява обучение в 41 от общо 52 висши

училища у нас. Така за поредна година се потвържда-
ва тенденцията, че преобладаващата част от универси-
тетите ще признават оценката от държавно-зрелостния
изпит при кандидатстване за прием. Така постепенно
се увеличават вузовете, които признават оценките от
матурите. През 2010 година те бяха 37, а сега са вече
41. Сред малкото висши училища, които не приемат сту-
денти с оценка от матура, са тези по изкуства и спорт,
както и УНСС. В Софийския университет оценката от
зрелостен изпит ще е вход в общо 96 от 103 специал-
ности. От тази година матурата дава равни шансове с
изпита за вход в Алма матер в Историческия факултет.
И двете оценки се умножават с коефициент 3. Това пра-
вило важи още във Факултета по предучилищна и учи-
лищна педагогика, Историческия факултет, както и в
Богословския. Задължителната матура по български
език и литература ще се проведе на 20 май, а втората,
която е по избираема дисциплина, ще бъде на 22 май.

 

Делтапланер прекъсна
тока на 10 села

Силвия ГРИГОРОВА
Делтапланерист се блъсна в електропро-

вод на ЧЕЗ вчера сутринта в резултат на
което предизвика мащабна авария. Това
информираха от пресцентъра на компания-
та. Вследствие на инцидента беше скъсан
проводник от електропровода, намиращ се
в землището на село Ковачевци.

В 08:10 ч. беше прекъснато електрозах-
ранването на десет села в общините Радо-
мир и Ковачевци: Косача, Сирищник,
Светля, Радибош, Калище, Еловдол, Долна
Секирна, Горна и Долна Врабча и Ковачев-
ци. Екипите на ЧЕЗ реагираха незабавно
при първия подаден сигнал и извършиха
необходимите ремонтни дейности. В 11:10
ч. целостта на електропровода бе възстано-
вена и аварията е отстранена.

По информация на МВР водачът на дел-
тапланера е без контузии.

 

Програмата ще
включва още самодей-
ци от кв.”Църква”,
от пенсионерските
клубове в Перник. В 13
ч започва програмата
на Двореца на култу-
рата. Смятаме весе-
лието да продължи до
вечерта. Очаквам за
нашия празник да дой-
дат около 60-70 само-
дейци”, заяви кметът
на Богданов дол- Пе-
тър Теофилов. Той до-
пълни, че по тради-
ция, на събора на село-
то и тази година се
организира премуз на
овцете. „Ще дойдат
поне пет-шест стада,

Любомира ПЕЛОВА
Към момента няма

икономически аргу-
мент, който да налага
промени в методика-
та на пенсиониране на
служителите в сек-
тор “Сигурност”,
заяви председателят
на Синдиката на слу-
жителите в МВР Ива-
н Павлов на прескон-
ференция, посветена
на предложенията за
реформи на социал-
ното министерство.
Според него с проме-
ните се цели проти-
вопоставяне на една
социална група на
друга и симулиране
на дейност по отно-
шение на пенсионна-
та реформа. Данните
на синдикатите со-
чат, че икономически
ефект от мерките на
Ивайло Калфин няма
да има. “Тези опити
не са от вчера и днес,
винаги е имало опи-
ти да се внесат про-
мени и там, където
не е необходимо, що
се отнася до служи-
телите в МВР и Ми-
нистерство на от-
браната”, коментира
Иван Павлов.

Реално предлагана-
та минимална въз-
раст за пенсионира-
не в сектора е 55 го-
дини, обясни Павлов
и попита журналис-
тите как очакват
старци да гасят за-
паленото им имущес-
тво и да пазят живо-
та и здравето им. Ра-
ботещите в сектора
обявиха, че не са съг-
ласни те да понасят
основната тежест
върху Националния
осигурителен инсти-
тут, която е възник-
нала по други причи-
ни.

В последните годи-

ни изискуемият
стаж за пенсия се е
увеличил драстично -
със 7 години, припом-
ни председателят на
Синдикален Алианс
“Сигурност” в МВР
Лукан Лазарски. Спо-
ред него липсва за-
дълбочен анализ и мо-
тивирани обосновки,
които да стоят зад
предложенията на со-
циалното министерс-
тво. Лазарски обяви,
че синдикатите са
готови с позиция,
върху която ще
стъпят при прегово-
рите с Калфин и не-
говия екип.

Синдикатите нас-
тояват предлагана-
та възраст от 52 го-
дини и 10 месеца да
се замени с 50 години
и да отпадне ежегод-
ното увеличаване на
възрастта с по два
месеца до достигане
на 55 години мини-
мална възраст за
пенсиониране в сек-
тора, каквато е иде-
ята на Ивайло Кал-
фин. От синдиката
на огнеборците в ли-
цето на Венцислав
Станков обяви, че за
тях минималната
възраст за пенсиони-
ране от 55 години е
изключително висо-
ка, особено за из-
пълняващите опера-
тивни дейности слу-
жители. 55-годишна-
та възраст за един
пожарникар е изклю-
чително висока въз-
раст, настоя той.
Станков също пот-
върди, че не е чул ни-
какви икономически
аргументи за предла-
ганите промени. “К-
райно време е да се
спре манипулирането
на обществото и
настройването му

Синдикатите в МВР скочиха
срещу реформите на Калфин

срещу служителите
в сектора”, призова
той.

Трябва да се прекра-
ти дейността дър-
жавата да поема оси-
гуровките на служи-
телите, каза той и
обяви, че синдикати-
те са за това служи-
телите сами да пое-
мат своите осигу-
ровки, като им се ин-
дексират спрямо
възнагражденията.
Годишно се пенсиони-
рат около 2000 -
2500 служители в
сектора, като поло-
вината от тях са над
55-годишна възраст,
посочи той. Пенсио-
ниращите се под 55-
годишна възраст са
предимно служители,
извършващи опера-
тивни дейности, до-
бави той и подчерта,
че след определена
възраст просто няма
как да бъде изпълн-
явани физически оп-
ределени дейности.

Пожарникарите и
полицаите не само ще
са изчезващ вид, но и
останалите ще бъдат
на преклонна възраст,
добави Иван Павлов и
обяви, че ако тези ре-
форми се случат,
гражданите ще
трябва да занижат
критериите си в по-
сока защита на тяхна-
та сигурност. Ще
последва и невероя-
тна вълна от напуска-
ния на служители,
които отговарят на
досегашните условия,
което ще доведе до
завишен натиск върху
НОИ и допълнителен
натиск върху бюдже-
та на МВР, който
трябва да изплати
непланирани обезще-
тения, предупреди
Павлов.

КРИМИ ХРОНИКА

Намериха поредния
краден автомобил

Любомира ПЕЛОВА
Краден лек автомобил с чужди регистра-

ционни номера задържаха служители от
пернишкото Второ районно управление
«Полиция». На 2-ри май автопатрул на уп-
равлението спрял за проверка лек автомо-
бил „Ауди А6” на ул. „Димитър Благоев” в
пернишкия квартал Църква. Справка уста-
новила, че регистрационните табели, с кои-
то се движело возилото, отговарят на друг
автомобил, а колата е открадната през ме-
сец декември миналата година от столица-
та. Задържан е водачът на аудито, 21-го-
дишният перничанин В.В. По случай е обра-
зувано е досъдебно производство и рабо-
тата продължава.

Шофьор зад волана
с 1,9 промила

Любомира ПЕЛОВА
Пиян перничанин е задържан за шофира-

не след употреба на алкохол, ксъобщиха от
Областната дирекция на МВР.

Пътни полицаи спрели за проверка лек
автомобил „Мицубиши” на ул. „Г.С.Раков-
ски” в областния град. При изпробване за
употреба на алкохол на 48-годишния водач
на колата И.С. били отчетени 1,59 промила.
Мъжът дал кръвна проба за химичен анали-
з. Бил задържан за 24 часа с полицейска
заповед и работата по документиране на
случая продължава.

Иззеха контрабандни цигари
Любомира ПЕЛОВА

180 къса контрабандни цигари са иззели
криминалисти от пернишкото Второ рйонно
управление „Полиция”.

Служителите на реда обискирали жили-
ще, собственост на 28-годишната перни-
чанка И.К. В апартамента били намерени и
иззети 180 къса цигари без акцизен банде-
рол. Ще й бъде съставен акт за админис-
тративно нарушение и издадено наказател-
но постановление за парична санкция.

от които едното е най-
голямо- наброява около
70 овце. Кметството
поема разходите по
превоза на животните
до Богданов дол и об-
ратно. Предвидили сме
награди за първите
три места. Като, раз-
бира се, най-голямата
ще бъде за това стадо,
което е постигнало
най-висок млеконадой и
тя ще бъде не по-малко
от 100 лева”, допълни
кметът на Богданов
дол. Той подчерта, че
кметството разчита
на финансова подкрепа
от община Перник за
празника.
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Хиляди привърженици на лявата идея бяха на празника в столицата

Зоя ИВАНОВА
Пернишките социа-

листи отпразнуваха
 Международния ден
на труда – 1 май като
участници в митинга
на БСП в София. Над
450 социалисти от
цялата област, пове-
че от 50 от които
членове на Младежко-
то обединение се при-
съединиха към шес-

Искат забрана на
чалгата по баловете

Виктория СТАНКОВА
От гражданско сдружение „Майки срещу

насилието в Студентски град“ призоваха ми-
нистъра на образованието и науката проф. То-
дор Танев да сложи край на чалгата в учи-
лищните дворове при изпращането на абиту-
риентите тази пролет.

Загрижените родители призоваха всички
РИО-та още тази седмица да направят писме-
ни оказания към училищните директори аби-
туриентските балове и изпращания през ме-
сец май 2015 г. да не се трансформират за по-
реден път в „парад на простотията“.

Ето какво коментират майките по повод
причините за искането си: „Тази пролет ще
честваме 1160 г. от създаването на славя-
нската писменост и 1200 г. от рождението на
първоучителя Св. Методий, а това е добър по-
вод да запитаме какво биха помислили за
нас, за нашия морал и ценности, светите со-
лунски братя, ако можеха да зърнат какъв
кич, простотия и истерия лъхат от абитуриент-
ските балове в днешна България. Ако стоим
безучастно и позволим и тази пролет балове-
те и изпращанията на абитуриентите да минат
отново под знака на гърмящата отвсякъде
чалга и въртенето на кючеци сред алкохолни
изпарения, това означава, че всички ние, в то-
ва число и екипът на просветния министър Та-
нев, носим вина за насаждането сред младо-
то поколение на отблъскващата, цинична цен-
ностна система на силиконовите мутреси“.

141 000 получават
професионално образование

Виктория СТАНКОВА 
Професионалното образование и обуче-

ние през учебната 2014/2015 година се
осъществява в 23 училища по изкуствата,
24 спортни училища, 394 професионални
гимназии и 40 професионални колежа с
прием след средно образование. 

Общият брой на учащите в професионал-
ното образование и обучение през тази
учебна година е 141.0 хил. и в сравнение с
учебната 2010/2011 г. намалява с 20.5 хил.,
или с 12.7%, а в сравнение с предходната
учебна година се увеличава с 0.2 хил., или
с 0.1%.

твието, чиито основ-
ни лозунги бяха за „ За
справедливост и дос-
тойнство”, „Работа
и достойни стари-
ни”, „Време за спра-
ведливост”, „С отго-
ворност за бъдеще-
то” , „За трудовите
хора” и др. Заедно
със социалистите
от пернишко беше и
народният предста-

вител от БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ Валери
Жаблянов, организа-
ционният секретар
на партията Станис-
лав Владимиров, как-
то и ръководството
на ОбС и ОБлС на
БСП - Перник.

Т р а д и ц и о н н о
БСП отбеляза Меж-
дународния ден на
труда с митинг-шес-

твие в столицата.
На 1 май се отбеля-
зва и деня на левия
печат и вестник Ду-
ма. Според организа-
торите в София са
се събрали 8 000 ду-
ши, водени от пред-
седателя на партия-
та Михаил Миков и
леви депутати.При-
състващите на ми-
тинга размахваха ло-
зунги “Време за спра-
ведливост”, “Справ-
дливост”, “Солидар-
ност”, “Искаме рабо-
та”, “За справедли-
вост и достойни
старини”, “По-спра-
веливо заплащане на
труда”.Под звуците
на “Моя страна, моя
България” и викове
„Победа” шествието
отиде до “Братската
могила” в Борисова-
та градина, където
беше посрещнато от
народни песни и тан-
ци.”Отбелязваме 1

Партия „Атака” против
задължителните имунизации

Зоя ИВАНОВА
Не задължителни, а препоръчителни да станат

имунизациите предлага партия „Атака” във внесен
законопроект за изменение и допълнение на Зако-
на за здравето. Той вече е внесен в Народното съб-
рание. От партията посочват, че у нас ваксиниране-
то е задължително, като противопоказанията на
ваксината са описани в листовката. Наличието или
липсата на противопоказания обаче не се изслед-
ва преди поставяне на ваксината, още повече, че
първите задължителни ваксини се поставят часове
след раждането на детето, когато неговото здра-
вословно състояние не е изследвано. Вносителите
на законопроекта за промени отбелязват още, че в
Конституцията на Република България - чл. 29, ал.
2 е записано: „Никой не може да бъде подлаган на
медицински, научни или други опити без неговото
доброволно писмено съгласие.”

Законът за здравето и Наредбата за имунизации-
те противоречи и на чл. 5 от Конвенция за правата
на човека и биомедицината, съгласно която “всяка
интервенция, свързана със здравето, се извършва
само със свободно и съзнателно изразеното съгла-
сие на заинтересованото лице.”, твърдят от Атака.

Няма увеличение на 
болните в Пернишко 

Зоя ИВАНОВА 
Осем нови случая на чревни инфекции , от които

един уточнен ротавирусен гастроентерит са регис-
трирани за миналата седмица от Регионалната
здравна инспекция. Има два случая на варицела и
един на скарлатина. Тези бройки показват, че епи-
демичната обстановка по отношение инфекциозни-
те заболявания в Пернишка област е сравнително
спокойна. За миналата седмица са регистрирани 45
случая на остри респираторни заболявания и грип. 

През седмицата инспекторите на РЗИ - Перник са
извършили 103 проверки. 

Безплатни тестове за 
щитовидната жлеза 

Зоя ИВАНОВА 
Специалисти ще правят тестове и ще дават без-

платни консултации за заболявания на щитовидна-
та жлеза. Това ще се случи от 13 до 15 май в Интер
Експо Център на 49-ото издание на БУЛМЕДИКА/
БУЛДЕНТАЛ. Акция за изследване за вирусни хе-
патити, диабет и наднормено тегло също ще бъдат
сред инициативите, които организира Националната
пациентска организация.

На 13 май ще има информационен ден за забол-
яванията на щитовидната жлеза. На щанда на На-
ционалната пациентска организация ще получите
консултация от специалисти и на всеки желаещ ще
бъде направен тест за риска от заболявания на щи-
товидната жлеза и ще получи въпросник за инфор-
мираност. „С тази акция целим да повишим инфор-
мираността, тъй като тези заболявания са се пре-
върнали в проблем на съвременното общество.
Важно е да насочим вниманието към ранното диаг-
ностициране и навременната профилактика“, ко-
ментираха от Националната пациентска организа-
ция.

Дискусия за значението на здравните досиета за
пациентите подготвя неправителствената организа-
цията на 13 май от 15.30 часа. Презентацията ще
води специалистът по темата д-р Иван Вецев.

На 14 май ще има скринингова акция за наличие
на вирусни хепатити B и C. При поява на положите-
лен и/или съмнителен резултат, хората ще получат
на място консултация, както и печатни материали
за заболяването.

На 15 май Национално сдружение „Диабет, пре-
диабет и метаболитен синдром” ще проведе скри-
нинг за диабет, метаболитен синдром и наднормено
тегло. Специалистите измерват три от показателите
за метаболитен синдром, ще идентифицират риско-
ви групи за диабет и ще дават съвети при наднор-
мено тегло. На акцията посетителите ще получат ин-
формационни материали, свързани с диабетна по-
линевропатия.

Българският Червен кръст (БЧК) също е тради-
ционен партньор на изложбата. На 13 май младеж-
ките аварийни екипи на БЧК ще направят демонс-
трации за оказване на първа долекарска помощ  и
първа психосоциална подкрепа на пострадали при
възникнала кризиска ситуация.

май, като социалис-
ти, защото защита-
та на трудещите се
е наша мисия. Оси-
гуряването на дос-
тоен живот и намал-
яването на неравенс-
твото са част от на-
шите предизвика-
телства, а усилията
за справедливо да-
нъчно облагане и за-
щита на българските
работни места -
част от нашите
битки”, каза Ми-
ков.”На тези, които
днес ги няма тук и
които гледат на 1
май като някакъв ос-
татък от времена-
та, искам да им ка-
жа, че ако правата
не се отстояват, се
отнемат. Ако не се
празнува 1 май, се
протестира на 1
май и има примери за
окървавени протес-
ти”, каза лидерът
на БСП.

“Българската Коледа” работи
Зоя ИВАНОВА

349 болни деца са
подпомогнати с 445
000 лева от настоя-
щото издание на бла-
готворителната ини-
циатива „Българска-
та Коледа”, съобща-
ват от Президент-
ството.

Средствата са от-
пуснати за генетични
изследвания, рехабили-
тация и медикамен-
тозна терапия. По-
мощта цели да се уто-
чнят и прецизират
диагнозите на децата,

да се разкрият причи-
ните за вродените им
заболявания и така да
се подобри терапията
им. Постъпилите от
родители молби за фи-
нансиране на лечение-
то на техните деца се
разглеждат на базата
на актуални медицин-
ски документи, както
и на изразените ста-
новища от лекуващи
лекари и национални
консултанти.

По време на Коледни-
те и Новогодишните
празници настоящо-

то издание на кампа-
нията, което подпома-
га деца с вродени за-
болявания, набра 1 200
000 лв. по банков път
и над 600 000 лв. от
кратки съобщения.

Дарителската дей-
ност продължава це-
логодишно, като все-
ки, който пожелае,
може да помогне на
дете в беда със sms
на кратък номер 1117
или чрез банков тран-
сфер по сметката на
„Българската Коле-
да”.

Искат разследване на смъртта
на деца от социални домове
Зоя ИВАНОВА

В писмо до шефа на Дър-
жавната агенция за закри-
ла на детето от Българ-
ския хелзински комитет
настояват да се разслед-
ват случаите на починали
деца в социалните домове
през последните години.
От правозащитната орга-
низация твърдят, че 292
деца са починали в домове-
те от началото на проце-
са на деинституционализа-
ция през юни месец 2010
година до 31 декември
2014 г.

“Изследователите на
БХК разбират, че смърт
може да настъпи вследс-
твие на заболяванията и
уврежданията на децата
в ДМСГД, но са обезпокое-
ни от изключително висо-
кия брой смърти и вярват,
че случаите трябва да бъ-

дат обект на задълбочена
проверка. Тази проверка
следва да бъде широко фо-
кусирана и да разкрие как-
то специфичните, така и
системните фактори, до-
вели до този тревожен ре-
зултат”, се казва в писмо-
то.Домовете за медикосо-
циални грижи за деца се уп-
равляват от Министерс-
тво на здравеопазването.
В тях се настаняват деца

от0 до 3-годишна възраст,
които са лишени от роди-
телски грижи и/или деца с
увреждания, които се нуж-
даят от постоянна реха-
билитация. В момента в
страната функционира-
т 29 такива дома и в БХК
са получени данни от всич-
ки. За сочения период общо
292 са смъртните случаи
на деца в тези институ-
ции
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Проектопромените в Закона за лечебните заведения на обществено обсъждане 

СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК
ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ

“Великомъчениче Георги, моли Христа Бога, за да
спаси душите ни.”

Тропар за празника, гл. IV
От 1968 г., в Българската Православна Църква е в си-

ла  ”ревизираният” Юлиански календар (съвпада с тро-
пическия, гражданския, Григорианския календарен
стил) и според него Денят на св. Георги би трябвало да е
на 23 април, но за да не се падне през Великия пост, то-
зи е определен на 6 май.

Св. Георги е един от най-почитаните светии, - дори и от
мюсюлманите.

Този Божи угодник е роден в Бейрут, втората полови-
на на III в.. 

Дете бил, когато в името на Христос, убили баща му.
Тогава неговата майка се преселила в Палестина, в ба-
щиното си имение. Навършвайки пълнолетие, св. Георги
постъпил в императорската армия и на 20 години станал
военен трибун.

В ония години да си християнин е означавало “враг
на Рим” и като така Христовите последователи били под-
лагани на гонения. Мъченията не подминали и св. Геор-
ги, който освен че пренебрегвал императорската запо-
вед за преследване на християните, самият изповядвал
Истината. И въпреки своите заслуги, римският офицер
бил изправен на съд пред Диоклециан (284-306). Как ли
императорът не го увещавал да се откаже от Христа,
какво ли не обещавал на своя фаворит... Започнали из-
питанията.

Обули му железни обувки - нажежени до бяло. “Тичай
Георги, окуражавал се, тичай, за да постигнеш спасе-
нието.”... Завързали го към едно колело, съоръжено с
ножове и завъртели колелото... А погледът на светеца
пронизвал Диоклециан: “По-скоро, ти ще се умориш да
ме мъчиш, отколкото аз да се предам.”

Тогава мнозина повярвали и приели Истината..., и им-
ператрица Александра.

Св. Георги бил качен на ешафода, за да бъде посе-
чен. Александра гледала нагоре. Светлина я обляла...
Преди да се свлече на земята - мъртва.

Преди великомъченикът да поеме към небесните селе-
ния. Било 23 април 303 г..

Свързва се св. Георги с църковната ни история. През
919 г., братята Аарон, Давид и Йоан съградили българ-
ски манастир на Света Гора. Понеже недоумявали как
да го именуват, монасите предназначили една дъска за
икона и я оставили вътре... На сутринта, на дъската бил
изографисан образът на светия великомъченик.

В същото време от сирийският манастир “Св. Георги
Победоносец”, ликът на светеца изчезнал.

Радослав Йовчев 

Зоя ИВАНОВА 
В областите, в кои-

то броят на леглата
надвишава конкрет-
ните потребности
от брой легла по ви-
дове, определени с На-
ционалната здравна
карта, здравната каса
ще сключва договори
само с някои лечебни
заведения - избрани
по критерии и по ред,
определени с наредба
на министъра на здра-
веопазването. Това
гласят текстове от
проектопромените в
Закона за лечебните
заведения, публикува-
ни на страницата на
МЗ за обществено об-
съждане.Предлага се
също така Комисията
за изработване на на-
ционалната здравна
карта да изразява
становище дали има

нужда от ново лечеб-
но заведение преди
създаването му. Ако
тя даде отрицателно
становище, новото
лечебно заведение
няма да бъде включва-
но в Националната
здравна карта и няма
да може да сключва
договор с касата до
а к т у а л и з а ц и я т а
здравната карта –
веднъж на три годи-
ни, или извънредно.С
проекта се предлага
изменение в норма-
тивния механизъм за
създаването и актуа-
лизирането на Нацио-
налната здравна кар-
та, чрез която да се
определят и плани-
рат на териториален
принцип потребнос-
тите на населението
от достъпна извън-
болнична и болнична

медицинска помощ.
На областните

здравни комисии се
дава възможност да
участват в процеса
на планиране на броя
болнични легла, като
извършат анализ на
съотношението меж-
ду общия брой бол-
нични легла, опреде-
лен по методика, ут-
върдена от министъ-
ра на здравеопазване-
то и съществуващия
брой легла по видове и
нива на компетен-
тност на болничните
структури в областта
и тяхното разпределе-
ние. Въз основа на този
анализ областната ко-
мисия ще изразява мо-
тивирано становище
относно конкретните
потребности от бол-
нични легла в облас-
тта, като тези пот-
ребности не могат да
надхвърлят с повече
от 10 на сто общия
брой болнични легла,
определен по реда на
методиката.

Като част от облас-
тната здравна карта,
областните комисии
ще изразяват и стано-
вище относно конкрет-
ните потребности от
лекари и лекари по ден-
тална медицина по спе-
циалности за осигур-
яването на достъп на
населението от облас-
тта до медицинско об-

служване в извънбол-
ничната медицинска по-
мощ, както и станови-
ще относно необходи-
мостта от преструк-
туриране на лечебни за-
ведения за болнична по-
мощ в областта и необ-
ходимостта от създа-
ване на условия за пре-
доставяне на конкре-
тен вид грижи в облас-
тта – палиативни или
други, предвидени в
нормативен акт.Облас-
тните комисии ще се
оглавяват от съот-
ветния областен упра-
вител, гласят още про-
мените. С Национална-
та здравна карта се
предвижда да бъдат
идентифицирани облас-
тите с излишък и с не-
достиг от лекари и ле-
кари по дентална меди-
цина в извънболнична-
та медицинска помощ и
броят легла по видове
и по нива на компетен-
тност на болничните
структури и да се из-
върши тяхното плани-
ране, а също и планира-
не на лечебните заведе-
ния, осъществяващи
високотехнологични
методи на диагностика
и лечение.

Предвидено е Нацио-
налната здравна карта
да съдържа всички об-
ластни здравни карти,
конкретните потреб-
ности от лекари и бол-
нични легла по видове и

ФОТОПАМЕТ ЗА СТАРИЯ ПЕРНИК

нива на компетен-
тност, графично изо-
бражение на съществу-
ващите лечебни заве-
дения по видове, както
и анализ на състояние-
то в областите, изра-
зен и чрез отделни гра-
фични изображения за
необходимите лекари и
лекари по дентална ме-
дицина в извънболнич-
ната помощ; необходи-
мите болнични легла и
медицински дейности
по видове, заедно с из-
лишъка и недостига.
Като част от съдържа-
нието на Национална-
та здравна карта е
предвидено изработва-
нето и на карта на
необходимите високо-
технологични методи
за диагностика и лече-
ние и свързаната с тях
високотехнологична
медицинска апаратура,
както и карта на спеш-
ната медицинска по-
мощ, която ще съдър-
жа броя и местополо-
жение на екипите на
центровете за спешна
медицинска помощ и ра-
йоните, които обслуж-
ват. Националната
здравна карта ще опре-
дели и видовете меди-
цински дейности, кои-
то се планират на ре-
гионално ниво, съглас-
но обособените райони
по чл. 4, ал. 3 от Закона
за регионалното разви-
тие.

Авторите и съставителите на албу-
ма „Старият Перник 1891-1944г.” са
Н. Кръстева и Св. Захариев. Те са
създали един прекрасен духовен
паметник на нашия роден град.
Имената на тези автори са добре
познати на пернишката културна
общественост, но пак ни се иска да
припомним, че фолклористката Н.
Кръстева и заслужилият краевед
Св. Захариев са автори на редица
стойностни изследвания в областта
на културно-историческото нас-
ледство в Югозападна България.

В представяния АЛБУМ много
убедително звучат думите на Н.
Кръстева: „За мен родното място е
свято и искрено се надявам с този
албум да се запълни донякъде ед-
на ниша, необходима за съхране-
ние паметта на нашия град и се
повдигне самочувствието на перни-
чани”. А краеведът Св. Захариев
остава верен на една от заръките
на незабравимия Николай Хайтов:
„Колекционирайте само истински
фотографии. В тях героите носят
своето време в очите си”.

И тези заръки са изпълнени в АЛ-
БУМА. В него са поместени фотографии и пощенски картички от личните архиви
на двамата съставители, а така също и от архивите на М. Кузова, Р. Манов и от
юбилейните сборници „Перник 1878-1928г.”, „50 години МИНИ ПЕРНИК 1891-
1941 г.” И отинтернет.

Великолепният АЛБУМ е издаден с финансовата подкрепа на община Перник и
със спомоществувателството на родолюбивия перничанин Димитър Живков.

Този АЛБУМ е двуезичен, което е голямо предимство. Може да бъде ползван
спокойно и от чужденци, тъй като всички текстове са представени на български и
на английски език.

АЛБУМЪТ има следната структура:
1 .Текстова част.

2.Приложна част
Текстовата част съдържа следните кратки дялове: „Старият Перник в пощен-

ски картички от началото на XX век”. Авторка на текста е д-р Маргарита Кузова.
Според нея пощенските картички създават интерес към миналото, към улиците и
институциите в града, към неговата

индустриализация. Вторият дял на текстовата част носи заглавие „Прелис-
твайки Перник през времето”. Негови авториса Н. Кръстева и Св. Захариев. Те
споделят, че идеята за създаването на този изключително стойностен АЛБУМ
възниква от наличието на богатата колекция фотографии и пощенски картички,
които са собстнвеност на Св. Захариев. Той ревностно и грижовно е съхран-
явал „тези късове хартия, запечатили паметни места, събития и др. За нашия
град”.

АЛБУМЪТ е подреден много интелигентно и естетично, което, разбира се,
дължим на неговите съставители. Те следват хронологията не на фотографиите,
а на местата и събитията, които са обединени тематично. Освен това са включе-
ни и няколкои снимки на картини от пернишки художници, каквито са тези на
известния и многоуважаван от перничани Любен Гайдаров.

Старите снимки ни връщат в по-далечното и по-близкото минало на град Пер-
ник, а авторите на втората текстова част кратко, но вълнуващо и интригуващо
представят най-важните моменти от създаването и развитието на града. Емо-
ционали са разказите за Кракра Пернишки и Свети Иван Рилски. Подчертан е
един много важен факт, че през далечната 1891 година за първи път в Бълга-
рия е разработен първият държавен рудник. Така в Пернишката котловина се
преминава към промишлен добив на каменни въглища. Авторите Н. Кръстева и
Св. Захариев стигат до обобщението: „Старите фотографии ни помагат да за-
държим в спомени онова, което си е отишло, което вече не ни принадлежи”. Но
тези чудесни автори съхраняват в АЛБУМА една селищна история - как от мал-
кото, село се създава град по поречието на Струма, а неговите жители могат
да се запознаят именно с помощта на този АЛБУМ с вълнуващата и интересна
история на един български град.

Втората, приложна част на албума, съдържа снимки на праисторически наход-
ки от Перник, на крепостта „Кракра”, на старите квартали, училища, болници,
улици, магазини, на черквата „Свети Иван Рилски”, на Минната дирекция, на
парка и т.н. и т.н. За всеки възрастен перничанин тази втора част е връщане към
младостта му, към минали преживявания, към рояци спомени. За младите пер-
ничани тази част е един модерен начин за изучаване на историята на града.

АЛБУМЪТ наистина е една вълнуваща пернишка история в текст и снимки.
Неговите автори и съставители са вложили в своя труд голям естетизъм, про-
фесионализъм, емоционалност и родолюбие.

Доцент д-р Лилия Манолова
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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
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Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 22 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 20 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК,ТХ., ЕТ. 2, БЛ. ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
8. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 46 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 4, ТХ., РЕМОНТ - 60 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕРАСИ - 50 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ.
13. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ. РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
14.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
 ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО, ЕТ.3, ТЕР. - 45 000 ЕВРО
16. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
17. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
19. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 -74 000 ЕВРО

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

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 5 май 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, 65 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 26 000 евро
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
5. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
6. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 евро
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро
11. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 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, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
5. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
6. Тристаен, в района на Болницата, 83 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
8. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
9. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
10. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

40 000лв.

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

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

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

ПРОДАВА:

Земеделска земя,
с. Негованци, 3,5дка

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

други

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

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

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

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

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

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

КУПУВА

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

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

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

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

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

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

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

ЛИЧНИ

КУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

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

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

02/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 98

Фирма "Глобус Билд" ЕООД
търси да назначи,

за базата си в
гр. Батановци, Мотокарист с

документ. За контакти:
г-жа Александрова - 0885007517.
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Имоти на знаменитости
се продават в Гърция

Роднини, собственици и наследници на
знаменитости в Гърция продават техни
исторически къщи, вили, мезонети и
апартаменти. Те не не са в състояние да
ги поддържат и да покриват разходите
им, съобщава в. "Имерисия", цитиран от
БТА.Вилата, в която Мария Калас е
живяла като дете, е изоставена от години,
а собственикът на имота, който се намира
в Атина, се е съгласил там да се открие
музикална академия на името на
световно известната оперна певица.

На пазара от 2012 г. е и вилата на Демис
Русос, която е на площ от 400 кв. метра, а
за нея са поискани два милиона евро.

Миналата година родната къща на
известния гръцкия поет, романист,

драматург, историк, литературен критик и преводач Костис Паламас в град Патра
на полуостров Пелопонес бе продадена, а неин купувач е станал 75-годишният
грък Танасис Стефанопулос, който има бизнес в САЩ.Къщата на
световноизвестния гръцки писател и мислител Никос Казандзакис, в която той е
получил вдъхновение за най-големите си произведения, но не се намира в Гърция,
а на френската Ривиера, също се предлага от брокери. Тя е в Антиб (Франция),
където писателят и неговата съпруга се настаняват през 1948 година.Наред с
него исторически имот, където са написани значими страници от живота на
фамилията Онасис, също е пуснат за продан срещу сумата от 12,5 млн. евро, но
досега няма интерес за него.Става дума за терен от 3,5 декара в прочутия атински
квартал Глифада, който се намира в близост до морето и до известен голф район
на гръцката столица, един от най-скъпите в страната. До преди няколко години
там се е намирала една от къщите на фамилията Онасис, която, за жалост, е била
съборена от един от следващите собственици. Теренът е бил продаден от внучката
на Онасис Атина преди пет години, но впоследствие е сменил двама собственици.

От години за продан е и луксозната вила на легендарния китарист на Пинк
Флойд - Дейвид Гилмор на о-в Родос. Тя е на площ от 575 кв. метра и е място,
където световноизвестният музикант дълго време е пребивавал.Отдавна на същия
остров се предлага и изоставена вила, построена за италианския диктатор Бенито
Мусолини. Вила Де Веки е била вдигната за него през 1936 г. но той е бил убит,
преди да успее да я посети. Двуетажната постройка от дърво и камък впечатлявала
с красотата си. Тя е построена на хълм и от нея се открива невероятна гледка към
Егейско море.Вилата е построена от италианския благородник и верен
поддръжник на Мусолини Чезаре де Веки. Самият Мусолини пък имал план да
използва Родос като морска база, от която да създаде нова Римска империя и
да разпространи италианското влияние в Близкия изток.Неотдавна стана
известно, че историческата вила на фамилията Папандреу в атинския елитен
квартал Палио Психико, в която са живели три поколения политици - бащата
Георгиос, синът Андреас и неговият син, също Георгиос, е обявена за продан от
внуците, а исканата за нея цена е 1,8 милиона евро.Списъкът се допълва от имоти
на известната гръцка актриса Ели Ламбети и на певеца Димитрис Митропанос,
чийто дом, известен като "червената кооперация", бе превърнат в резиденция на
посланика на Венецуела, както и от недвижимости на още много други
знаменитости. Междувременно цените на имотите в Гърция продължават да се
понижават, но спадът значително е забавил темповете.В опит да съживи
жилищния пазар гръцкото правителство прие схемата, известна като „златна
виза“ - издаване на разрешително за пребиваване на инвеститори в имоти над
250 хил. евро, които идват от държави извън Европейския съюз (ЕС).  Гръцкото
финансово министерство реши да отложи и прилагането на данъка върху
печалбата от продажбата на имоти в страната. Налогът трябваше да влезе в сила
през миналата година, но беше отложен за 31 декември 2016 г.

Близо 5 млрд. лева лоши кредити в КТБ
Близо 5 млрд. лева са лошите

кредити в Корпоративна търговска
банка към края на март. Над 99% от
кредитния портфейл на банката е
класифициран като "нередовен".

Това сочи финансовият отчет на
банката в несъстоятелност, публикуван
на сайта на Българската фондова
борса. В отчета за първото тримесечие
синдиците Лазар Илиев и Росен
Ангелчев посочват, че кредитният
портфейл на КТБ продължава да се
влошава, предаде БНР.В края на
миналата година, когато лицензът на
банката вече беше отнет, лошите
кредити бяха над 97 на сто.В края на
март редовни са заемите в размер на
34,7 млн. лева, което прави 0,7 на сто от
целия кредитен портфейл. След приспадането на провизиите той е малко под 712
млн. лева. Начислените провизии за покриването на загуби са малко над 4,2 млрд.
лева. Очаквано КТБ е на загуба, като в края на март тя е 10,4 млн. лева. Въпреки
това, активите на банката са се увеличили с малко над 2 на сто спрямо края на
миналата година. В края на март те са малко над 1,8 млрд. лева. Увеличението се
дължи на превалутирането между левове и щатски долари. В отчета синдиците
декларират, че от началото на специалния надзор на 20 юни миналата година до
момента сделки със свързани лица не са правени. Данни относно цесиите и
прихващанията няма.

Проф. Кадурина получи обвинение
за злоупотреби във ВМА

Военноокръжна прокуратура повдигна обвинение за престъпление по служба
на проф. Мирослава Кадурина - ръководител на Катедрата по дерматология във
ВМА.

Спрямо Кадурина е взета мярка за неотклонение парична гаранция в размер
на 10 000 лева, се казва в официално съобщение на държавното обвинение.

Това е вторият обвинен за злоупотреби във ВМА, след като бившият й директор
ген. Стоян Тонев бе уличен в умишлена безстопанственост и сключване на
неизгодни договори, нанесли щети за общо 600 000 лв. По тази причина Тонев,
който бе депутат от ГЕРБ, бе принуден да напусне парламента. Той също е на
свобода срещу 10 000 лева гаранция.

Според прокуратурата, в периода 29.11. 2004 г. - 10.09. 2014 г., професорката,
която е началник и на Клиниката по дерматология и венерология, е превишила
правата си като е извършила служебни действия в нарушение на Закона за
лечебните заведения и Правилника за устройството и дейността на ВМА.
Деянието е извършено с цел да набави имотна облага за себе си и за „ДЕРМА –
ПРИМ- МК” ООД, на което е мажоритарен собственик.

В качеството си на длъжностно лице във ВМА, Кадурина е предоставила на
„ДЕРМА – ПРИМ- МК” ползването на 6 медицински апарата, собственост на ВМА,
свободно и неограничено във времето. Предоставила е на същото дружество,
без правно основание и безвъзмездно, и ползването на пет апарата, собственост
на ВМА, на обща стойност 671 403 лв.

Освен това Кадурина е възлагала на служители на Клиниката по дерматология
и венерология в работното им време, наред с изпълнението на задълженията им
по трудово правоотношение с ВМА, да извършват и процедури на пациенти на
„ДЕРМА – ПРИМ- МК” с апаратура, собственост на ВМА. За тези процедури
пациентите са заплащали възнаграждение на търговското дружество, а не на
ВМА.

Според обвинението от престъплението на лекарката са настъпили значителни
неимуществени вредни последици за ВМА - „ДЕРМА ПРИМ-МК” е осъществявало
конкурентна търговска дейност, неразграничима от дейността на Клиниката при
ВМА, като дружеството е ползвало материални и кадрови ресурси на ВМА за
медицински услуги, които са били заплащани на дружеството.

Настъпили са и значителни имуществени вреди за ВМА, която е заплатила :
- 45 289.68 лева за абонаментната поддръжка за периода 01.11.2007 г. -

10.09.2014 г. на лазерна хирургична система, която в този период не е била
ползвана за нуждите на ВМА, но е ползвана без основание от „ДЕРМА ПРИМ-
МК”.

- 58 692,00 лева за абонаментна поддръжка в периода 18.02.2014 г. до
10.09.2014 г. и консумативи на стойност 13190,00 лева за периода 01.01.2012 до
31.12.2013 г., на лазерна система,

- както и стойността на абонаментната поддръжка и консумативите,
изразходвани при медицински услуги на пациенти на „ДЕРМА ПРИМ-МК”.

Обвинението срещу Мирослава Кадурина предвижда от 1 до 8 години затвор.
Скандалът около ВМА избухна след телевизионно разследване, което показа

схема за източване на милиони левове. Данни от одиторски доклад на
Министерството на отбраната от средата на 2014 г. установиха, че приходите на
Клиниката по дерматология между 2007 и 2014 г. са в размер на 2,1 млн. лв., а
разходите са за повече от 12 млн. лв. Т.е. през последните 7 години ВМА е
инкасирала загуба за над 10 млн. от кожната клиника.

МиГ-ове ще се ремонтират, ще продължим да пазим небето си
Николай Ненчев увери, че няма повод за безпокойство с ремонта на

изтребителите МиГ-29 и че ще продължим да охраняваме въздушното си
пространство.

След редовната видеовръзка с контингентите ни зад граница преди 6 май,
министърът на отбраната обясни, че "около 80 и няколко милиона (лева) е цялата
сума", ако искаме да ремонтираме няколко от МиГ-овете, които трябва да
продължат, предаде БНР.

"Другият вариант е около 24 милиона за два, доколкото разбрах от ген. Радев
(командирът на ВВС ген.-майор Румен Радев - бел.ред.), които бихме могли да
рамонтираме в рамките на тази година, за да гарантираме, че до края на
следващата няма да имаме основание за безпокойство, т.е. те ще могат да
изпълняват своята мисия и задължения", добави Ненчев.

В отговор на въпрос за поддържането на изтребителите МиГ-29, както и на
другата руска техника, с която разполагаме, Ненчев отново коментира, че България
е може би единствената държава в НАТО, която е почти напълно зависима от
Русия.

"Ще се стремим да намалим максимално зависимостта от Русия и от други
страни извън НАТО", посочи министърът, цитиран от БТА.

Преди дни той не изключи възможността да се поиска от друга страна - членка
на НАТО, да помага за охрана на небето ни, което би струвало около 5 млн. евро на
година. Министърът бе категоричен, че няма да подпише договора за поддръжка
на МиГ-29 и така от 9 септември няма да имаме летящи изтребители с изключение
на старите МиГ-21. Той се мотивира с това, че руската оферта от 80 млн. лв. е
тройно завишена и че му е предлаган процент, за да подпише.

По този повод прокуратурата започна проверка.
Ненчев отказа да каже днес дали вече е получил призовката на прокуратурата.
Министърът очаква през юни парламентът да приеме Програмата за развитие

на въоръжените сили, от която зависят проектите за модернизация за армията на
стойност 4 милиарда лева.

Миналата седмица Консултативният съвет за национална сигурност реши
(КСНС) реши, че армията няма да получи допълнително пари през тази година.
Средствата за отбрана ще растат от 2016-а през следващите 10 години.

Докато се провеждаше заседанието на КСНС, отвън имаше митинг в защита на
НАТО и военния министър Николай Ненчев, чиято оставка беше поискана от АБВ.
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Действайте правомерно
Голяма част от Овните ще действат против

интересите си, ако предпочетат да утаят истината по
дадена тема и си послужат с лъжа. Получи ли се така,

усилията ви за реализация на целите ще са напразни, а не е
изключено вашите противници да ви навредят допълнително
като ви блокират.

Затруднения
Денят носи много затруднения за реализацията на

вашите цели и ще предизвика доста кавги във връзка с
финанси. Проблематични ще са взаимоотношенията с

човек от вашето близко обкръжение. Изрекъл е тежки
квалификации по ваш адрес. Твърде вероятно е да прекъснете
отношенията си.

Внимавайте!
Денят зарежда Раците с хитрост и събужда агресия

у повечето от родените в знака. Не се поддавайте на
тези коварни влияния и не действайте първосигнално.

Прескочите ли границата на отзивчивостта и
добронамереността, ще последват сблъсъци и неотразими
противникови удари.

Реализиране на цели
Доста сполучлив, денят гарантира на Близнаците

пълноценна реализация на цели и видим напредък за
осъществяването на проекти, които настойчиво
преследвате. Някои представители на зодията

ненужно влизат в конфронтации с околните и може да си
създадат проблеми.

Успешно разгръщане
Тонът на звездното слово за деня е оптимистичен и

ясно подчертава, че шансът ви за успех е доста силен.
Пазете се от измами! Редно е и самите вие да не
действайте чрез такива. Сполука и реализация на

целите си ще постигнете в условията на честна партньорска
обвързаност.

Действайте стратегически
Това е деня който ще тласне голяма част от Девите

към хитрост и неправомерни действия в материалните
среди. Последните често означават лоши хитри удари
нанесени на противника, които със сигурност ще ви

докарат бъдещи проблеми. Легалният ви успех е заложен в
стратегическия подход.

Ярко напрегнат ден
Труден и нервен ден, характерен с делови проблеми и

нарастваща нестабилност в обществените среди и
деловите сфери. Във ваш интерес ще е да сте

достатъчно дистанциран (поне за момента от тях), защото
борбата за надмощие е изключително остра и се води без
никакви правила

Неудобства и лъжи
И вашият ден носи неудобства от делови тип,

неспазени обещания и опити за материални измами, но не
може да се отрече, че сте достатъчно предпазливи и
силно наблюдателни. Денят е лош за водене на преговори

или за сключване на сделки. Внимавайте! Застрашени сте от
измама.

Нерви и противоречия
Позициите на Стрелците са стабилни и безпроблемно ще

реализират целите си, ако не се поддадат на
изкусителната мисъл да хитруват при реализиране на
целите си. Противоречията с колегите или с партньорите

в бизнеса ще предоставят шанс на противниците ви за реализиране
на печалби.

Силна нервност
Деня е тежък по две причини - сблъсък с делови

противници и ярка нервност. Шансът ви за
реализация на целите е много силен, а ако успеете да
овладеете нервното си напрежение, вероятността
за сполука многократно нараства. Не водете

преговори и не сключвайте споразумения.Копирано от
standartnews.com

Допускате грешки
Сряда е малко по-добъра от предните три дни, но на

практика това "по-добър" не означава почти нищо, ако
не насочите усилията си към отстраняването на
проблемите и стабилизирането на позициите ви -

лични, професионални и обществени. Много важно е да отстраните
грешките. Всичко зависи от вас самите, всичко е във вашите
ръце затова не се бавете в решенията си. Точно сега е момента
да постигнете целите си макар и трудно.

Разчитайте на късмета
И вашето напрежение никак не е малко. Важно е да

овладеете нервността си, да не се раздвоявате. Не се
поддавате на идеи, тласкащи ви към хитри действия
и измами, защото несъмнено ще си навредите.
Спокойно може да се облегнете на късмета, който

днес работи усърдно за вас. В оставащите дни на седмицата не
пропускайте шанса си за печалба. Той може да се осъществи ако
участвате в някоя от игрите в който е вашия късмет. Желаем
ви успех.

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.
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Гол шедьовър след задна ножица  на Стефанов и хубаво изпълнение на Олегов донесоха победата

Страницата подготви Яне Анестиев

„Чорни” и „Габер” играха 75 минути
Отборите на „Чорни” и „Габер” не са довършили срещата от 23-ия кръг на областното футболно първенство по-

ради решение на домакините. До тогава мачът е вървял напрегнато,но равностойно. Домакините са отбелязали
три гола – на два пъти чрез Васил Карадимов и Даниел Борисов, а от гостите два гола е отбелязал Белгин Бей-
джетов и един  Марио Мирчев. При отсъждане на дузпа в полза на гостите съдията Димитър Димитров е бил из-
блъскан в гърба от Юлиян Костадинов от „Чорни” и е получил червен картон. Последвало е сборичкване между
арбитъра и домакините, при което,според докладите на длъжостните лица, Димитър Димитров е бил изритан в
краката, а след това футболистите на „Чорни” са напуснали терена, което едва ли ще им донесе точка като полза
от двубоя,  най-вероятно ще има и сериозни наказания за участниците в меллето.

Иво Ангелов стана
баща на Иво

ния от публиката гол,
при това по особено
красив начин. В 77-та
минута Димитър
Панталеев центрира
от фаул, топката бе-
ше избита от вра-
таря Янев, но попадна
в близост до Даниел
Стефанов, който нап-
рави  задна ножица и
насочи топката към
вратата на гостите.
Там беше дастанал ка-
питанът Адриан Оле-
гов, който ,без  да се
бави , я заби  под гре-
дата на вратата на
„Пирин”. До края на
мача активът нагос-
тите се изчерпи в ед-
но артистично пада-
не на Ловков в наказа-
телното поле на „Ми-
ньор” с цел дузпа,но
съдийски сигнал не
последва. В даденото
от съдията Таско Тас-
ков четириминутно
продължение последва
истинска поредица от
картони. Първо  Пан-
талеев и Мурат Ибра-
хим от гостите се
сбориха, но Ибрахим бе-
ше видимо по-агресив-
ният. Последва жът
картон за Панталеев
и червен за Ибрахим.
Това обаче не беше
всичко. След минута
Иво Райков получи
жълт картон за нару-
шение,но стоящият
наблизо Зефир Катун-
чев му приложи борцо-
во хвърляне, за което
и той беше декориран
в червено. Агитката

В неделния след обе-
д двата отбора се из-
правиха в много ре-
шителен мач, който
на практика трябва-
ше да определи кой
от двата тима ще
остане твърдо на
второто място и до
последно ще диша
във врата на лидера
„Оборище” в борба-
та за промоция в „Б”
групата. Хубавото
време и решител-
ният характер на ма-
ча събраха над 1000
зрители на „Стадио-
на на мира”, които
подкрепяха през цяло-
то време домакини-
те в борбата им за
спечелване на трите
точки. Мачът започ-
на нервно, с много
борба и малко фут-
бол, но постепенно
миньорци наложиха
своята игра и затво-
риха гостите от Го-
це Делчев в тяхната
половина на тере-
на.Въпреки това голо-
вите положения не
бяха много. В 21-та
минута обаче се по-
лучи много интерес-
на атака за домакини-
те.Мирослав Тодоров
напредна по левия
фланг и центрира
във вратарското по-
ле, където чакаше не-
покрит Александър

на „Миньор” се разлю-
ти и реши да прескочи
оградата, та се нало-
жи хора от пейката на
отбора за озаптяват
побеснелите фенове.
Слава богу, до нахлува-
не по терена и писта-
та не се стигна и ма-
чът завърши нормал-
но за българските
футболни нрави. В
края на мача всички
фенове бяха призовани
за масово посещение
на срещата от следва-
щия кръг, в който ми-
ньорци гостуват на
„Струмска слава” в Ра-
домир.

Резултат: Миньор –
Струмска слава 1:0

Голмайстор: 71-ва
Адриан Олегов

Състави:”Миньор”:
Леонтиев, Райков,
Олегов, Райчев, Кика-
рин, Илиев, Костади-
нов ( 66 Панталеев),
Йорданов, Александров
( 74 Найденов), Тодо-
ров, Стефанов ( 85 Бо-
нев)

„Пирин”: Янев, Ка-
тунчев, Гоговски, Аде-
мов (82 Мехремов),
Ловков, Пасков, Само-
кишев, Лачев  ( 55 Гроз-
данов), Ибрахим, Мол-
лов, Спахиев

Главен съдия Таско
Тасков, асистенти: Ан-
тон Терзиев и Петър
Стойчевски

Жълти картони: Рай-
ков, Стефанов (Ми-
ньор), Ловков (Пирин)

Червени картони: Ка-
тунчев, Ибрахим (Пирин)

Александров. Острият
му удар с глава срещна
напречната греда и
тупна около голлиния-
та. Според коментира-
щи фенове на стадио-
на предаващата дирек-
тно срещата телеви-
зия Канал 3 при повто-
рение е показала,че 
има гол,но главният
съдия Таско Тасков да-
де знак срещата да
продължи. Александро-
в, който определено
беше най-активният
пернишки футболист
на срещата, продължи
да тормози  защита-
та на гостите и в 30-
та минута от фаул
изстреля истинска
бомба, която беше из-
бита с мъка от врра-
таря на гостите Кос-
тадин Янев.След още
четири минути Томи
костадинов получи
правото да изпълни
фаул от границата на
наказателното поле.
Ударът му  срещна гла-
вата на защитник от
стената и излезе в
корнер. Последва про-
дължителна обсада на
вратата на гости-
те,която обаче завър-
ши със слаб удар на
Мирослав Тодоров пра-
во в ръцете на Янев.
Минута преди края на
полувремето Мирос-
лав Тодоров отново

направи чудесно цен-
триране от левия
фланг, но ударът на
Даниел Стефанов с
глава не улучи врата-
та.Втората част на
срещата започна по
познатия начин – на-
тиск на домакините и
плътно прибрани в
своята половина гос-
ти, които сякаш бяха
дошли за равенство и
почти не поглеждаха
към вратата на Да-
ниел Леонтиев. В 56-
та минута отново
Александров беше бли-
зо до гола- негов хубав
удар от 16-17 метра
беше избит с мъка
от  вратаря на гости-
те. Атаките на ми-
ньорци продължиха и
в крайна сметка се
стигна до така жела-

Световният и европейски шампион Иво
Ангелов стана баща на момче. Съпругата
му Венета е родила тази сутрин в 9,30
“идеалния мъж”,както тя сама се изразява
в SMS до своя приятелка. Бебето е високо
50 сантиметра, тежко е 3 кг и 450 г и ще
носи, разбира се, името Иво. На шампиона,
съпругата му и каката Яна желаем много
здраве и щастливи моменти с новия член
на семейството. 

ЮГОЗАПАДНА „В” ГРУПА

25-ТИ КРЪГ

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

Класиране:
1.Оборище 64:13 55 т.
2.Миньор 45:18     55
3.Сливн.герой 60:22     52
4.Пирин(ГД) 41:17     51
5.Витоша(Б) 46:18     49
6.Беласица 37:30     39
7.Велбъжд 34:36     34
8.Стр.слава 30:32     32
9.Вихрен 28:33     31
10.Балкан 39:47     31
11.Чепинец 29:45     29
12.Конелиано 33:70     28
13.Рилски сп. 23:35     26
14.Германея 24:52     20
15.Спортист 18:47     17
16.Места 15:51     15
 

„Славата” надви
„Велбъжд”

в Кюстендил
„Струмска слава” - Радомир надви „Вел-

бъжд” при гостуването си в Кюстендил.
Срещата завърши с 2:0 в полза на перниш-
кия отбор. Още в 14-тата минута радомирци
откриха резултата с гол на Валери  Кулино-
в. В началото на второто полувреме Тасев
приключи с интригата в мача, отбелязвай-
ки втори гол за “Струмска слава”. Любо-
питно бе, че радомирци победиха кюстен-
дилци като гости и при това с техен бивш
играч - Екундайо Джейоба, който в момента
играе за “Струмска слава”.

След тази победа радомирският тим е на
осмо място в класацията с 32 точки, като
почти настига неделния си противник “Ве-
лбъжд”, който е с актив от  34 точки.
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Децата ни харесали посланието на 11-годишната Елица «Искам да порасна!»

Мотоциклетист се
заби в мантинела

Любомира ПЕЛОВА
Моторист е пострадал при път-

нотранспортно произшествие.
От Областната дирекция на по-
лицията уточниха, че ицциден-
тът е станал около 17 часа на 2-
ри май в радомирското село
Драгомирово. Мотоциклетистът
е пътувал към Кюстендил. Дву-
колесното возило БМВ е било
управлявано от 33-годишния
столичанин Г.В. Той най-вероя-
тно се е движел с несъобразена
скорост и затова загубил кон-
трол над мотора, навляузъл в
лентата за насрещно движение
и се забил в еластичната манти-
нела. Пострадалият е настанен в
пернишката МБАЛ „Р. Ангелова”
със съмнение за спукан лумба-
лен прешлен. Взета му е кръвна
проба за химичен анализ.

ТИ ДА ВИДИШ! ПЕРНИШКА
ОБЛАСТ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ КА-
ТО НИКОГА ОТЛИЧНИК по
безопасност на движението.
Вчерашният отчет на полиция-

та направо изумява с положителни инфор-
мации. Като тая например, че от началото
на годината досега няма нито едно регис-
трирано пътно произшествие с малолетни.
Дали заслугата е на малолетните, които
явно си отварят очите на четири като из-
лязат навън, или на богата превантивна
работа на органите на реда, обаче фактът
заслужава уважение. Той е два пъти по-
ценен предвид обстоятелството, че пер-
нишките пътища не блестят със защитни
съоръжения, например светещи пешеход-
ни пътеки, работещи светофари, легнали
полицаи, здрави мантинели и най-вече –
гладки пътища. Как са се опазили децата
при тая пътна обстановка – историята мъл-
чи. И всичко на фона на ежедневните
смразяващи кръвта новини за пътни прес-
тъпления из цяла България. Ако това вле-
зе във визитната картичка на Перник, мо-
жем да отчетем, че е единственото, зара-
ди което имаме основание да ходим с ви-
соко вдигната глава. И да се оглеждаме
за фучащи покрай нас коли...

СЕЗОНЪТ НА СЕЛСКИТЕ СЪБОРИ
ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТ В НАЧАЛО-
ТО НА МАЙ  и тази година се очертава
да мине като сезон на селските вечерин-
ки. В изборна година съборите са жива
сгода за безплатна агитация, стига да
има кой да вярва. Всяка партийна центра-
ла вече е направила съборджийски кален-
дар и е назначила отговорните си кадри.
Съвсем скоро ще се убедим, че има про-
фесионални съборджии, които ще гледа-
ме на снимки след всяка местна веселба.
Че то не е за изпускане – нали отдавна хо-
рата са казали, че на събор не се кани.
Важно е и допълнението – и подарък не се
носи. Така че юруш на съборите, та ако
народът още не е под влиянието на алко-
холните изпарения, да види кои ще са в
листата наесен. Само да не се окаже да
ги забрави, щото дотогава ще изветрее и
споменът за кебапчетата и бирата.

винаги трябва да ни
свети червената лам-
пичка, че децата имат
нужда от грижа” зая-
ви Соколова.

Анализът на служи-
телите на реда показ-
ва, че през 2013-та го-
дина при пътни инци-
денти в региона са
пострадали осем деца.
Две от тях са ранени
при пресичане на пе-
шеходна пътека, въп-
реки че са били с роди-
телите си. Други че-
тири пък са били уда-
рени при неправилно
пресичане и внезапно
изскачане на пътно-
то платно, 14-годи-
шен неправоспособен
тийнейджър е бил ра-
нен докато карал мо-
топед, а последната
жертва на пътния
травматизъм е хлапе,
пътувало в автомо-
бил, чиито шофьор е
управлявал возилото
с несъобразена ско-
рост. Пострадало е и
дете, пресичало на
червен светофар.

През 2014 година
ранените малчугани
са 10. Половината от
тях са били ранени,
докато пресичали на
пешеходна пътека,
две хлапета са блъсна-
ти от автомобили

Капания поставя начало на
ново отношение към

сигурността по пътищата
Любомира ПЕЛОВА

Министърът на вътрешните работи представи
инициативата по повод Третата глобална седмица
на ООН по безопасност на движението. „Целта ни
по време на глобалната седмица за пътна безо-
пасност седмица е да привлечем вниманието, емо-
ционално и рационално да оставим следа в съзна-
нието на всички участници в движението по пъти-
щата, за да бъдат по-внимателни и да проявяват
разбиране и грижа за живота и здравето на всич-
ки, които срещат. Това е кауза, а не политическа
задача“. С тези думи вицепремиерът и министър
на вътрешните работи Румяна Бъчварова офи-
циално представи Националната кампания по по-
вод Третата глобална седмица на ООН по безо-
пасност на движението. „Темата няма да бъде заб-
равена в момента, в който глобалната седмица
приключи, и ще бъде началото на едно ново отно-
шение към проблемите, които изключително ни
тревожат“, заяви вицепремиерът Бъчварова. Тя от-
беляза, че през миналата година 33 деца са изгу-
били живота си при инциденти на пътя, а други
1056 са получили наранявания и изрази надежда
броят на загиналите и ранените устойчиво да се
понижи, благодарение на усилията на всички ин-
ституции, организации и граждани, които под-
крепят инициативата. Министърът на вътрешните
работи отправи благодарност към участниците и
партньори в кампанията – Държавната агенция за
закрила на детето, Министерството на образова-
нието и науката, Дирекция “Вероизповедания”
при Министерски съвет, областните управители,
БЧК, СБА, Българска национална телевизия и
Българско национално радио.

Тази година кампанията е насочена към по-
добряване на безопасността на пътя за децата. С
решение на Общото събрание на ООН тя се про-
вежда под мотото „Спаси живота на децата!“. На
пресконференция в Министерския съвет бяха ано-
нсирани предстоящите превантивни инициативи в
дните от 4 до 10 май. Представени бяха и видео- и
аудиоклиповете, изработени от БНТ и БНР за це-
лите на инициативата. Те са с превантивна насо-
ченост към опазване на живота и здравето на де-
цата в пътното движение. В България кампанията
се провежда под патронажа на вицепремиера
Румяна Бъчварова и на председателя на Държав-
ната агенция за закрила на детето Ева Жечева.

По предложение на Съвета на децата към ДАЗД,
България има своя визитна картичка за Третата
глобална седмица за пътна безопасност на дви-
жението на ООН. Тя съдържа посланието на деца-
та на България към всички участници в движение-
то по пътищата, което представи лицето на кампа-
нията - 11-годишната Елица Ганева.

Подкрепа за кампанията засвидетелстваха ге-
нералният директор на БЧК доц. д-р Красимир Ги-
гов, председателят на Съюза на българските авто-
мобилисти инж. Емил Панчев, председателят на
Националния съвет на религиозните общности в
България проф. Рупен Крикорян, Добрина Чешме-
джиева от БНТ и Иво Тодоров от БНР.

при неправилно преси-
чане и отново внезап-
но изскачане пред ко-
лите на пътното
платно, детенце е би-
ло рането Пет са пос-
традали при блъскане
на пешеходна пътека.
Едно дете е пострада-
ло, стоейки на тро-
тоара при верижна ка-
тастрофа. Други две
шестгодишни са ране-
ни при неправилни  п-
ресичане и излизане
на пътното платно.
Не само в Пернишко,
за цялата страна ста-
тистическите данни
сочат, че при пътни-
те инциденти най-
малка е вината на де-
цата, за травматизма
при малчуганите глав-
ните виновници са ро-
дителите и водачите
на моторни превозни
средства, са катего-
рични служителите
на реда.

От началото на
2015-та година не са-
мо няма пострадали
малчугани, но и като
цяло намаляват ПТП-
тата и пострадалите
при тях и се надяваме
тази положителна
тенденция да продъл-
жи и в идните месеци,
заяви още Слави Лаза-
ров.

Разнообразни инициативи през
седмицата на детската безопасност

Любомира ПЕЛОВА
И в Пернишка област, както и в цялата страна, през седмицата на

детската пътна безопасност, приключваща на 10-ти май, ще текат
разнообразни инициативи във всички иучилища и детски заведения.
Малчуганите ще слушат беседи  как трябва да се пазят на пътя, ще
има изложби на детски рисунки, ще има и демонстрации на добро-
волци от БЧК за оказване на долекарска помощ на пострадалите
при пътни инциденти и др .Всички мероприятия ще вървят по график
в общините и ще са съобразени със спецификата на районите, учили-
щата и градините.

На 6 май ще бъде проведена специализирана полицейска опера-
ция по метода на широкообхватния контрол, засилено полицейско
присъствие ще има и през цялата седмица.

На 8 май в централния пернишки храм „Св. Иван Рилски” ще бъде
отслужена панихида за загиналите на пътя деца, а в 12 часа в райо-
на на учебните заведения полицейски автомобили ще пуснат сире-
ните в памет на жертвите на катастрофи.

Началникът на РИО на МОН инж.Ваня Коконова заяви, че за да мо-
гат повече ученици да станат съпричастни към проявите още до 17-
ти април от РИО на МОН са изпратили до училищата 20 примерни
инициативи, които биха могли да се адаптират към съответното уче-
бно заведение.

Закопчаха двама за грабеж
Любомира ПЕЛОВА

Пернишки полицаи задържаха двама криминално проявени за
грабеж, извършен на 20-ти април. Неизвестни нахълтали в магазин
за хранителни стоки на улица „Юрий Гагарин” и използвайки сила
и заплаха спрямо продавачката, откраднали неголяма сума пари и
бутилки с алкохол. След подадения сигнал започнало разследва-
не.

Последвали множество издирвателни и процесуално-следствени
действия, в резултат на които самоличността на престъпниците би-
ла установена. Оказало се, че грабежът е дело на двама криминал-
но проявени преничани – С.С. на 27 години и година по-големият
В.В. Мъжете са познати и с други кражби, грабежи, унищожаване и
повреждане чуждо имущество и наркотични вещества. 27-годиш-
ният има в «актива» си и условна присъда и пробация за други на-
рушения на закона.

Третата глобална
седмица за детска
пътна безопасност
тази година на нацио-
нално ниво кампания-
та е под патронажа
на министъра на вът-
решните работи Рум-
яна Бъчварова и на
председателя на Дър-
жавната агенция за
закрила на детето
Ева Жечева.

В Пернишка област
тя се провежда под
патронажа на облас-
тния управител Ире-
на Соколова. Заедно
със служителите на
реда от ОД на МВР, в
нея се включват и
РИО на МОН, БЧК, РД
„Социално подпомага-
не”, РЗИ, СБА, фонда-
ция П.У.Л.С., неправи-
телствени организа-
ции, медиите.

„Грижата за безо-
пасността на децата
ни е наша обща грижа.
Като шофьори, роди-
тели, преподаватели,
граждани трябва да
не забравяме общото
си задължение да ги
пазим. И въпреки че
причините да има
тежки пътни инци-
денти с деца са пов-
таряни многократно,
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