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Проблемите на „Тролейбусен транспорт” ще бъдат един от акцентите на предстоящата сесия

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

Храброст до
поискване

Денят на армията, храброс-
тта и печеното агне премина с акцент вър-
ху последното. Причината е проста - армия-
та от охладени и замразени хайванчета в
търговските вериги далеч превишава оста-
тъците от военна храброст, която се съ-
бира на жълтите павета за гергьовденски-
те паради. Въобще, прехвалената храброст
на армията напоследък взе да се асоциира с
иконите на Свети Георги Победоносец, с
един хеликоптер над площада и с една сним-
ка на президента, патриарха и генералите
пред гвардейската част.

И как да е иначе, когато проблемът на
оредяващите храбреци с пагони е кога да се
пенсионират, а не как да ни пазят. Върхов-
ният главнокомандващ се чуди къде да се
дене на 9 май, само да не отиде на парада в
Москва. А самочувствието си го изсмуква-
ме от архивни кадри за минали победи и зна-
менателни подвизи.

Днес храбростта е част от протокола, с
който занимаваме чуждите военни аташе-
та. Безумен опит да се втълпи, че нашата
армия е само малка част от една друга,
много по - голяма и храбра, която ще ни ох-
ранява от лошите далеч по - качествено от
самия Свети Георги. Така превръщайки се в
храбреци на думи, храбро посягаме към аг-
нешкото печено...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Представители

на чешка фирма, за
която се знае, че е
свързана със заво-
дите „Татра” е
проявила интерес
към загиващото
пернишко общин-
ско търговско
дружество „Тро-
лейбусен тран-
спорт”. Завчера
те се срещнаха с
председателя на
минипарламента
Милан Миланов,
предлагайки пуб-
л и ч н о - ч а с т н о
п а р т н ь о р с т в о .
Според шефа на
с т а р е й ш и н и т е
това е било само
опознавателна сре-
ща, на която гос-
тите обяснили, че
са разбрали за
проблемите в дру-
жеството от

представители на
ЧЕЗ. Твърде сладко,
според Миланов,
звучели обещания-
та, които чехите
давали – да платят
дълга от над 700
хиляди лева за ток,
да докарат много
бързо и 10 чисто
нови мотриси.
Всичко това обаче,
ако поемат управ-
лението на „Тролей-
бусен транспорт”.

„Това беше една
предварителна сре-
ща, на която им об-
ясних, че  е необхо-
димо предложение-
то да бъде отпра-
вено писмено. То
трябва да се подаде
в Общинския съ-
вет, който пък да
го обсъди и да взе-
ме решение по не-
го“, поясни Мила-
нов.

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
В навечерието на

най-светлия хрис-
тиянски празник Гер-
гьовден бе направен
молебен за здравето
на децата и ученици-
те от СОУ “Св.Св.Ки-
рил и Методий”  Пер-
ник. Църковният ри-
туал  се извърши в
църквата “Св.Геор-
ги” .

Литургията бе во-
дена от отец Васил,

който пожела на под-
растващите много
здраве и да бъдат
внимателни в своите
деяния. Той отправи
молитва към Св. Геор-
ги да бди над тях и да
ги пази от лоши инци-
денти. Внушително-
то минало на Шесто,
както го наричат пер-
ничани, започва през
1843 г., когато се от-
крива църквата “Св.
Великомъченик Геор-

ги”, а към нея и килий-
но училище. Първият
известен на истори-
ците даскал е бай
Стойчо от село Чуй-
петлово. На празнич-
ния  6 май перничани
отбелязаха Гергьов-
ден с концерт на духо-
вия оркестър с дири-
гент Трифон Трифо-
нов. Изпълненията
бяха пред Двореца на
културата.

На 6 май честваме и

140 - 270

Променлива
облачност

СТР.4

СТР.2

СТР. 11
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Децата от Шестото се помолиха на Св. Георги за здраве

Информационен всекидневник

деня на храбростта,
това е празникът на
Българската армия.

Традиционно в пер-
нишкото село Богда-
нов дол Гергьовден се
отбеляза с богата
програма и с премуз

на овце. Стопанинът
на стадото, дало най-
много мляко, спечели
награда. Двамата му
подгласници, нареди-
ли се на второ и тре-
то място, също взеха
призове.

Съдбата на „Тро-
лейбусен тран-
спорт” ще е един
от основните ак-
центи на пред-
стоящото заседа-
ние на местния за-
конодатален орган,
което ще се прове-
де на 8-ми май. В
момента дружес-
твото не работи,
след като преди
месец от ЧЕЗ дръп-
наха шалтера на
возилата заради
неплатена ел.ене-
ргия за 640 000 лв
и неспазване на
споразумението за
разсрочено плаща-
не на борча. От
НАП е наложен и за-
пор на сметките,
който е обезпечен
с депото на тро-
леите. За щастие
контактната мре-
жа на тролеите и

т.н.ТИС-ове не мо-
гат да бъдат пип-
нати, тъй като с
решение на ОбС те
са общинска собс-
твеност. Серията
протестни дей-
ствия на работе-
щите на 100 чове-
ка в общинското
дружество спряха,
след като предста-
вителите на два-

та големи синдика-
та – КНСБ и КТ
„Подкрепа”, които
имат свои струк-
тури в „Тролейбу-
сен транспорт”,
управителят Емил
Денков и общин-
ската управа са
постигнали спора-
зумение.
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Ðàäîìèð òà÷è ïîäâèãà íà ãåðîèòå
Тук отбелязаха 70-годишнината от края на Втората световна война

Любомира ПЕЛОВА
Радомирци отбел-

язаха края на Втора-
та световна война. В
тържествата, орга-
низирани от общин-
ската управа, се вклю-
чиха и представители
на посолството на
Руската федерация и
Национално движение
„Русофили“ . Сред
гостите бяха Вячес-
лав Тарасевич – ата-

Селски кметове с проблеми
в пролетното почистване

Любомира ПЕЛОВА

И Перник се включва в акцията
„Да изчистим България за един ден”

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник отново ще се включи в

инициативата на  bTV Media Group “Да из-
чистим България заедно”. Петото й изда-
ние включва организиране на 5 едноднев-
ни акции за почистване на най-уязвимите
зони – градска среда, места за отдих и
спорт, детски площадки, природни паркове
и защитени територии, както и речни корита
и водоеми.  Кампанията “Да изчистим Бъл-
гария за един ден!” е най-големият добро-
волчески и обществен  проект, предприе-
ман досега у нас. Инициативата е част от
глобалното гражданско движение Let’s Do
It World, което започва през 2008 г. в Есто-
ния.

От началото на кампанията през 2012-а
година досега, въоръжени с ръкавици и чу-
вали, България чистиха близо 1,1 млн. (1
065 000) доброволци. Всяка година уча-
стниците в кампанията “Да изчистим Бъл-
гария за един ден!” са сред най-активните
доброволци на Балканския полуостров и
сред първите в света.  Акциите за почис-
тване започват на 10 май и приключват на
27 юни. На 10-ти май ще се чистят градски-
те зони, на 17-ти – зоните за отдих и тури-
зъм. Детските площадщи ще се чистят на
31-ви май, на 7 май ще е  акцията в природ-
ни паркове и защитени територии.

Община Перник призовава всички свои
граждани да се включат активно в почис-
тването на нашият град, чрез раздаване на
чували и ръкавици, както и дежурни теле-
фони на които можете да се обаждате за
извозване на събраните от вас отпадъци:
684-315, 684-276, 684-278.

Маркираните места и територии за почис-
тване в град Перник са следните:

-Междублокови пространства в централ-
на градска част – от ул.Кракра до ул.Стру-
ма, от ул. Кракра до ул. Отец Паисий;

-Междублокови пространства в кв. Монте
Карло

-Междублокови пространства в кв. Хр.
Смирненски

-Междублокови пространства в кв. Твър-
ди ливади

-Междублокови пространства в кв.
Проучване

-Междублокови пространства в кв. Димо-
ва махала

-Жителите на кварталите Могиличе, Рали-
ца, Марина бара, Клепало, Варош и Драга-
новец ще бъдат приканени да вземат уча-
стие в кампанията, като на 10 май излезат
да почистат около къщите си и прилежащи-
те си дворове

-Кметства Изток, Църква, Калкас и Бела
вода.

ше на отдел „Външна
политика“ на Руското
посолство и съпруга-
та му Екатерина Тара-
севич и пернишкият
депутат от БСП Вале-
ри Жаблянов, общин-
ски съветници, вете-
раните от войната
Драгомир Божков и
Симеон Тасев, ученици
и граждани.

В радомирското се-
ло Чуковец домакини

Любомира ПЕЛОВА
Стари и нови управ-

ници на Перник от го-
дини допускат едни и
същи грешки и те мо-
гат да се видят при
един по-внимателен
прочит на докумен-
тите, свързани с ка-
совото изпълнение на
бюджета, смята пред-
седателят на ОбС
Милан Миланов. Една
от тях е, че всяка го-
дина се залага на
твърде много дейнос-
ти, които се финанси-
рат от собствени
приходи. В същото
време се планират по-
вече приходи от собс-
твени дейности, от-
колкото реално могат
да се съберат, а пла-
нираните разходи се
правят в размера , в
който са предвидени.
Така се трупат непре-
къснато се трупат
дългове и общината

не може да излезе от
състоянието на де-
фицит, в което се на-
мира от години. Спо-
ред Миланов са малко
и постъпленията от
държавните делегира-
ни дейности. Той даде
за пример две общини,
в които картината е
по-различна. Едната
от тях е Велико Тър-
ново, която е по-мал-
ка от Перник, но от
държавни делегирани
там се акумулират с
четири милиона пове-
че. В община Благоев-
град, която е горе-до-
лу колкото пернишка-
та, пък парите са с
милион повече.

Миланов не скри
притеснението си и
от факта, че в годиш-
ния план за развитие
на социалните услуги
в община Перник за
2016 година отново
не е влязло разкрива-

Стари и нови управници на Перник
допускат едни и същи грешки

и гости изразиха по-
читта си към загина-
лите съветски летци.
„9 май е специален ден
и трябва да го пом-
ним не само с чества-
нията и настроения-
та, с които се от-
белязва един ден на
победата, а и да го
предадем на децата
ни, за да не забравят
историята“, каза кме-
тът на Община Радо-

от страница 1

Чехи с апетит към ...

Малка част от персонала ще остане на
работа в дружеството, за да съхранява и
стопанисва имуществото, останалите ще
бъдат съкратени поради намален обем ра-
бота и ще отидат на борсата до есента. До-
тогава ще трябва да заработи новото вече
общинско предприятие предложението за
което кметът Иван Иванов трябва да вне-
сен за разглеждане в ОбС до края на юли,
и хората ще бъдат преназначени и ще се
върнат на своите работни места. Такова бе
и предложението на градоначалника още
от преди месец, в началото на кризата в
„Тролейбусен транспорт”.

 

нето на една важна
социална услуга – дом
за възрастни хора, от
какъвто има крещ-
яща нужда. В същото
време в малки общи-
ни като Трън, Брез-
ник, Ковачевци и Ра-
домир такива инсти-
туции има от годи-
ни.

Перник има свои
трима депутати –
представители на
управляващата коа-
лиция, двама от кои-
то са лекари, затова
е редно те да впрег-
нат съвместно уси-
лията си и да извою-
ват с помощта и на
държавата една та-
кава социална придо-
бивка. Още повече,
че в града подходящи
сгради за подобна со-
циална институция
има, е позицията на
шефа на пернишките
старейшини.

Питат Москов за реформата
Зоя ИВАНОВА

Парламентарната комисия по здравеопазване е поканила днес
здравния министър д-р Петър Москов, за да мотивира решението за
сливане на болници. Това става ясно от седмичната програма на
Народното събрание, качена на сайта на парламента.

Идеята на здравното ведомство да обединява лечебни заведе-
ния цели реализиране на значителни икономии от съкращаване на
администраците им и от уедряване на заявките на медицинските
консумативи, което ще ги направи по-евтини.

Намерението на Москов и екипа му обаче има много противници
не само от опозиционните парламентарни групи на БСП и ДПС, но и
от ГЕРБ. Затова се очаква на заседанието в комисията да се разра-
зи сериозен спор по въпроса с обединяването налечебните заведе-
ния, а също и за разделянето на здравните пакети в три групи – ос-
новен, допълнителен и листа на чакащи.

На традиционната си месечна среща кмето-
вете на малките населени места в пернишката
община споделиха проблеми, с които всички
се сблъскват във връзка с пролетното почис-
тване на дворове и градини. Те споделиха, че
сметосъбиращата фирма отказва да извозва
събраните в торби и чували треволяци, сухи
клонки и листа, отпадъци от градините, това-
рейки само битовите отпадъци от болрите и
контейнерите. Хората по селата се гневели, за-
щото плащали такса „смет”,  а  боклукът остава
пред имотите. Аналогичен е и проблемът сдъс
сгурията, който след края на зимата остава
неизвозен по улици и тротоари не само в села-
та, а ив кварталите на къщите в областния град.
В сухите и горещи пролетни дни вятърът раз-
нася пепеляк, който прави по-мръсен и без то-
ва мръсния въздух на Перник.

Градоначалникът Иван Иванов заяви, че из-
возването на боклуците от градини и дворове
не влиза в такса „смет”. Това според него ва-
жи и за сгурията. Ще я извозим, но трябва да
търпение – нужни са все пак пари, каквито об-
щината трудно отделя, призна кметът. Той пре-
поръча на управниците на малките населени
места да обособят специални места за събира-
не на окосената трева, клони и отпадъци от гра-
дини. Според Иванов, очаква се през септем-
ври да бъде пуснато в експлоатация новото ре-
гионално депо, което ще поеме този вид отпа-
дъци. Дотогава боклуците, които не са от битов
характер, трябва да бъдат съхранявани на оп-
редели от кметовете площадки, заяви градо-
началникът. Зам.кметът Владислав Караилиев
пък препоръча на селските кметове хората,
които изхвърлят треви и клони в съдовете за
битова смет.

мир Пламен Алексиев.
П о з д р а в я в а й к и

всички участници в
тържеството, Вячес-
лав Тарасевич добави:
„Нека паметта пази
подвизите на герои-
те, а разумът не поз-
волява де се запали
огънят на раздора“.
Депутатът Валери
Жаблянов подчерта,
че е важно този паме-
тен ден да бъде пре-
даден на децата и на
следващите поколе-
ния. Малкият Валери
Митов разчувства
всички с изпълнение,
посветено на мира.
Сред присъстващите
бяха и представители
на руски клуб „Всички
заедно“ от град Дуп-
ница. Всички поднесо-
ха цветя и венци на
паметника на загина-
лите съветски летци.

Гостите посетиха и
Общинския истори-
чески музей в Радо-

мир, където ученици
от СОУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ направи-
ха презентация и хро-
ника в снимки „Бълга-
рия през Втората све-
товна война“. Ветера-
ните от войната Дра-
гомир Божков и Си-
меон Тасев получиха
грамоти от кмета на
община Радомир Пла-
мен Алексиев и цветя
и рисунки от ученици-
те от НУ „Арх. Зино-
вий“.

В Младежкия дом
пък бе организирано
тържество във връз-
ка със 75-тата годиш-
нина от създаването
на дружеството на
приятелите на наро-
дите на Русия и ОНД.

Честванията в об-
щината ще продъл-
жат до 9 май, когато
радомирци отново ще
се поклонят пред па-
метника на загинали-
те летци в Чуковец.
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Ако Народното събрание го приеме, се очаква той да влезе в сила до месеци

Зоя ИВАНОВА 
Правителството

одобри и предлага на
Народното събрание
да приеме промени в
Закона за семейни по-
мощи за деца, съобща-
ват от пресцентъра
на кабинета. Тяхната
цел е повишаване на
ефективността и це-
ленасочеността на се-
мейното подпомагане
чрез насърчаване на
отговорното роди-
телство, осигуряване
на по-висок интензи-
тет на подпомагане
до трето дете и по-
голяма социална спра-
ведливост.

С промените се съз-
дава възможност за
недопускане на полу-
чаване на семейни по-
мощи от родители,
които изоставят де-
цата си. Гарантира се
равнопоставеност на

Нова инициатива на ЖГЕРБ
Зоя ИВАНОВА

децата в семейство-
то, както и на всички
форми на отглеждане
на децата – от лица
със сключен брак, от
съжителстващи лица
и от самотни родите-
ли. С проекта се въ-
веждат повече гаран-
ции, че семейните по-
мощи се предоставят
на лицата и семей-
ствата, за които са
предназначени, пови-
шава се и значението
на подпомагането в
натура въз основа на
оценка на индивидуал-
ните нужди на дете-
то и семейството.

Измененията пред-
виждат обвързване
на семейното подпо-
магане на непълнолет-
ни майки с прилагане
на мерки за закрила на
детето в семейна сре-
да. Регламентирано е
и недопускане на полу-

чаване на семейни по-
мощи от недобросъ-
вестни семейства.

След общественото
обсъждане и съгласу-
ването с останалите
министерства на
проектозакона МТСП
внесе промени в пър-
воначалното предло-
жение. Отпадна идея
за обвързване на до-
ходния критерий за
подпомагане на деца с
минималната работна
заплата (МРЗ). Аргу-
ментите за това са
свързани с необвър-
зване на МРЗ с плаща-
ния, които не са свър-
зани с трудова дей-
ност. Друга промяна
в законопроекта от
месец февруари е
свързана с първона-
чално предложеното
прекратяване на ме-
сечните помощи за
децата, които са ста-

нали родители. Прек-
ратяването на по-
мощта за семейство-
то се запазва, но се
предвижда еднократ-
на помощ за самото
дете, ако то продъл-
жи да ходи редовно на
училище. В гласувано-
то днес предложение
е прецизирана и дефи-
ницията за „съвмес-
тно живеещи родите-
ли без сключен граж-
дански брак“. Уто-
чнява се, че родители-
те следва да живеят
на един и същ нас-
тоящ адрес. Мотиви-
те за това са свърза-
ни с получените в
рамките на обществе-
ните консултации, ко-
ментари, свързани с
честата практика ро-
дителите да живеят
заедно, но имат раз-
лични постоянни ад-
реси. С цел недопуска-

Дискутират проблемите 
в денталната медицина

Зоя ИВАНОВА

не на напрежение при
подаването на заявле-
нията-декларации за
отпускане на месечни
помощи за отглежда-
не на дете до завър-
шване на средно обра-
зование, които се по-
лучават от над 500
000 семейства, е рег-
ламентирано, че нови-
те заявления ще се
приемат по график,
утвърден от минис-
търа на труда и со-
циалната политика.

Предлага се зако-
нът да влезе в сила
от 1 юли 2015 г., с из-
ключение на няколко
разпоредби, които ще
влязат в сила от на-
чалото на 2016 г.,
тъй като финансово-
то им отражение
трябва да намери
място в закона за
държавния бюджет
за следващата година.

Рекордно дълга сесия днес
Любомира ПЕЛОВА

Днес пернишките
законотворци се съ-
бират на редовно за-
седание, връщайки се
след близо година в
своя „дом” - обновена-
та заседателна зала
„Панорама”. Сесията
ще е повече от дълга,
а вероятно и трудна,
като се има предвид,
че в дневния ред са
включени цели 43
точки, а градоначал-
никът ще трябва да
отговаря и на зададе-
ните му на предишно-
то заседание въпро-
си. Практиката е по-
казала, че процедура-
та, свързана с въпро-
сите и отговорите
към кмета отнема
обикновено повече от
час.

Обстановката ве-
роятно ще се нажежи

и заради докладните ,
свързани с проблеми-
те на „Тролейбусен
транспорт”.  Градона-
чалникът инж.Иван
Иванов е внесъл за
разглеждане доклад за
изготвяне и предин-
вестиционно проуч-
ване и финансов ана-
лиз на системата за
градски транспорт.

На заседанието ще
бъдат обсъждани ад-
министративните и
местни такси и цени
на услуги, предостав-
яни от Община Пер-
ник. Ще  се дискути-
рат и правилата, по
кито в бъдеще ще бъ-
дат избирани дейци
на образованието и
културата, които ще
бъдат наградени по
повод Деня на славя-
нската писменост и
българската просве-

та и култура-24 май.
В дневният ред на

заседанието на Об-
щинския съвет са за-
легнали няколко точ-
ки свързани с предос-
тавяне на имоти - зе-
меделски земи на бив-
ши собственици с
признато право на
възстановяване в
реални граници. Има и
няколко докладни за
отдаване под наем
или безвъзмездно пол-
зване на имоти об-
щинска собственост.
Ще бъде гласувано и
отпускането на
няколко персонални
пенсии, както и преи-
менуване на улица в
село Ярджиловци.

Пернишките зако-
нотворци ще трябва
да утвърдят и списъ-
кът на новите съдеб-
ните заседатели.

Касата ще проверява
внезапно болници
Зоя ИВАНОВА

Ръководството на На-
ционалната здравно оси-
гурителна каса /НЗОК/
иска нормативни проме-
ни, с които да бъде раз-
решено на районните
здравни каси да правят
внезапни проверки на
здравните заведения в
момента на оказване на
медицинската помощ.
Ако се приеме предложе-
нието, ползите ще бъ-
дат поне две. От една
страна, по-бързо и с по-
голяма доказателстве-
на стойност ще бъдат
устатновявани еве-

нтуални нарушения.  А в
случай, че се установи
нарушение, ще могат да
налагат санкции в реал-
но време, без да се чака
тази дейност да се от-
чете от лекари и болни-
ци, както е в момен-
та.Това обяви шефът
на Националната здрав-
но осигурителна каса д-р
Глинка Комитов в нацио-
нален ефир.

Друго изискване на ка-
сата е нейните експер-
ти да имат права да
проверяват трудовите
и гражданските догово-
ри на медиците, отпус-

ЖГЕРБ-Перник се включиха в благотво-
рителна инициатива за осигуряване на тоа-
лети за абитуриентските балове на деца
сираци и деца от социално слаби семей-
ства., съобщават от пресцентъра на партия-
та.  Дамите от местната структура успяха
да осигурят 10 официални облекла, които
ще бъдат изпратени за гр.Ловеч, откъдето
ще бъдат разпределени на нуждаещите се
в цялата област. Голяма част от костюмите
бяха осигурени от дизайнера МарияФеодо-
рова, която с радост прие да се включи в
инициативата на дамската структура.
„Знаем колко е важен денят на завършва-
нето на гимназия за всеки един млад чо-
век. За съжаление не всички разполагат с
възможности да направят този празник не-
забравим. Това е причината да се опитаме
да помогнем на абитуриентите, които нямат
възможности да превърнат бала си в едно
щастливо събитие“, заяви областният коор-
динатор на ЖГЕРБ-Перник д-р Елза Драго-
мирова.  Тя добави, че дамската структура
на ГЕРБ в Перник и за напред ще продъл-
жава да реализираредица инициатива с
благотворителен характер. 

ките и болничните им,
както и какви са техни-
те месечни графици.

Д-р Комитов настоя-
ва също районните каси
да могат да проверяват
лекари и болници извън
своята територия, как-
то и да се повишат и
глобите - за физически
лица най-малко 5000 лв.,
а за юридически - най-
малко от 10 000 лв. В
момента за едно адми-
нистративно нарушение
в болницата глобата е
до 200 лв., като сме има-
ли и санкции за 2 лева,
които са обжалвани.

Народният представител в 43 НС от Рефор-
маторския блок д-р Валентин Павлов ще
вземе участие в V-та Национална конферен-
ция на Асоциацията на денталните мени-
джъри в България,която ще се проведе на 8-
9 май в гр.Стара Загора. Темата на диску-
сията ще бъде „Проблемите в денталната
медицина и помощ и тяхното решаване в
полза на пациента”. Сред участниците ще
бъдат Председателя на БЗС д-р Борислав
Миланов, Главният секретар на БЗС д-р Ни-
колай Шарков, както и представители на ре-
гионалните институции на денталното съсло-
вие. Срещата се организира от АДМБ, под
патронажа на народния предсталител д-р
Валентин Павлов. „Идеята на този форум е
колегите да имат възможността да поставят
проблемите, които ежедневно срещат в
своята работа, и тези въпроси да бъдат пов-
дигнати на национално ниво”-коментира д-р
Павлов предстоящото събитие

ЧЕЗ апелира за спазване
на ЗУТ при строително
-ремонтни дейности

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с нашумелия през последните

дни случай с електрически стълб, намиращ се
по средата на пътното платно в село Студен из-
вор, община Трън, ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия призовава всички, които извършват строи-
телно-ремонтни дейности по пътищата, свързани
с преместване на стълбове и други съоръжения
от електроразпределителната мрежа, стриктно
да спазват Закона за устройство на територия-
та. Законът предвижда да се извършват строи-
телни дейности в определена последовател-
ност, които следва да бъдат спазвани от всички,
се посочва в информация до медиите.

От компанията напомнят, че съгласно разпо-
редбата на чл. 73. (1)  от  ЗУТ, когато във връзка
със строителството е необходимо да се измени
положението или устройството на изградени
улични подземни и надземни мрежи и съоръже-
ния, съответните работи се извършват от възло-
жителя на новото строителство за негова сметка
след одобряване на необходимите проекти, съг-
ласувани с експлоатационните дружества, чии-
то мрежи и съоръжения са засегнати.

„В този смисъл строително-ремонтните дей-
ности в Западна България трябва да се извър-
шват след указания от ЧЕЗ за изместване на
съоръженията  и на базата на съгласуван с дру-
жеството проект. За въпросния стълб в с. Студен
извор, община Трън, заявлението за проучване
за издаване на указания за изместване е вхо-
дирано в ЧЕЗ на 28 април 2015 г. след факти-
ческото извършване на ремонтните дейности,
което по смисъла на закона е  неспазване на
процедурите . На 29 април е заплатена услугата,
а на 4 май, представител на община Трън е пред-
ставил в компанията скицата на посочения уча-
стък. ЧЕЗ спазва стриктно всички срокове и
процедури, предвидени в нормативните доку-
менти”, се посочва в информацията на електро-
разпределителното дружество.

В заключение, от компанията напомнят, че
към съоръженията от електроразпределителна-
та мрежа на Западна България следва да се
подхожда с необходимата сериозност, защото
те са част от инфраструктурата на държавата.
ЧЕЗ призовава всички граждани да сигнализи-
рат при забелязани нередности.
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Това е становището на РДГ Кюстендил след направената проверка

Пернишки рапър записа
своя песен в

професионално студио
Виктория СТАНКОВА

Свое авторско парче записа в професио-
нално студио младият рапър Християн Йор-
данов. Якият бийт и добрият текст дават
шансове парчето да се превърне в  истин-
ски хит,  стига с това да се захване добър
продуцент.

Записът бе направен в професионалното
студио на известен столичен музикант,  а да
се случи това, помогна преподавателката по
музика в СОУ „Д-р Петър Берон” Райна Ни-
колова. Това е едно добро продължение на
страхотния проект „Таланти в аванс” , къде-
то тази година млади изпълнители от СОУ
„Д-р Петър Берон” направиха яки партита с
хаос, дъбстеп, рок и хип хоп.

 -  Хриси, вярваше ли, че това ще се слу-
чи?

-  Честно казано,  всичко се случи неве-
роятно бързо. Стана така, че попаднах в
един добър екип с много творчески настрое-
ни хора и невероятната подкрепа на нашата
преподавателка по музика Райна Николова,
която обича да прави нещата докрай.

-  Разкажи повече за песента, как се слу-
чиха нещата?

-  Тук главна роля има един човек, с който
се запознах преди два месеца- Калоян Ер-
менчов , който дойде при мен и ми каза:
„Приятел, ще ти правим песен”. Тогава не
можех да повярвам, че някой просто идва и
ми подава ръка, без дори толкова добре да
ме познава.Естествено,  не по- малка роля
има и госпожа Николова, която още от нача-
лото ме подтикна и спомогна всичко това да
се случи. За това съм адски благодарен и
на двамата.

– Кой направи самото парче?                       
Голяма роля да се справим за толкова крат-
ко време има моя съученик Николай Чолев,
който направи бийта и като цяло участва в
 цялата песен. Текстът направихме заедно.
Мога да кажа ,че бийтовете, които той  пра-
ви,  са на световно ниво. С него се видяхме
три пъти,  а интрото измислихме , докато пъ-
туваме за студиото (смее се).                              
 А кога се очаква да чуем песента?                
Все още не мога да кажа, в момента се
водят разговори с агенция, която да ни  про-
дуцира. Надяваме се, това  да е възможно
най-скоро.                                                                  
Доколкото разбирам,  вие сте цял екип?

Да и това е най- якото. Подкрепяме се и
работим, искрено се радвам, че срещнах те-
зи хора. Тук искам да вметна,  че освен пе-
сента, която направихме с  Чолев  и Калоян
Rider, с който работим заедно и който е еди-
нствения Big room House Dj в България, за-
писа своя песен заедно с Калина Венева
.Мисля, че песните са избухващи,  така че
очаквайте да ги чуете много скоро.

- Разкажи повече за себе си?
- Занимавам се с рап от година и полови-

на. Не съм мислел обаче, че това ми занима-
ние ще стане толкова сериозно. Усетих
тръпката от това да си пред публика и че хо-
рата харесват това, което правя. Занимавам
се и с актьорско майсторство. Играя в дет-
ско-юношеския театър „Мускетарите”. С ед-
на дума, обичам изкуството в много негови
форми.                   

 

Силвия ГРИГОРОВА
Отгледна сеч на го-

ри в землището на се-
ло Дивотино разбуни
преди десетина дни
духовете и породи об-
ществено недоволс-
тво сред жителите
на едно от най-голе-
мите села в община
Перник.  Хората бяха
сериозно притеснени,
че гората над селото
се реже безконтрол-
но, което може да до-
веде до природни
бедствия по подобие
на това в Сарафово и
на други места в
страната. Първи ско-
чиха младите хора в
Дивотино, които съв-
сем основателно
поискаха да получат
ясна и точна инфор-
мация -кой сече гора-
та и защо. Кметът на
Дивотино- Румен Сер-
гиев,  подкрепи жите-
лите на селото като
поиска оторизирани-
те контролни органи,
в случая Регионална-
та дирекция по гори-
те в Кюстендил,  да
извършат проверка
на място, за да се ус-
танови дали няма на-
рушения.

Репортерска про-
верка на „Съперник”,
още след появата на
недоволството на хо-
рата от Дивотино,  у-
станови, че става
въпрос за общински
гори, които се стопа-
нисват от общинско-
то предприятие „Об-
щински гори-Перник”,
с управител инж. Лю-
бомир Минев. Тогава

попитахме инж. Ми-
нев, законна ли е сеч-
та, която се извър-
шва в землището над
село Дивотино. Отго-
ворът му бе:”Това е
отгледна сеч, която е
законна и е съобразе-
на с лесоустройстве-
ния проект”. Въпреки
това, инж. Минев под-
крепи искането на
кмета на Дивотино-
Румен Сергиев, РДГ-
Кюстендил да извър-
ши проверка, за да се
установи  дали фир-
мата, спечелила об-
ществената поръчка
за извършването на
тази сеч, не е наруши-
ла закона.

Проверката на Ре-
гионалното управле-
ние по горите в Кюс-
тендил беше извър-
шена миналата седми-
ца от трима инспек-
тори, в присъствие-
то на кмета на Диво-
тино, управителя на
общинското пред-
приятие и фирмата,
която извършва сеч-
та в района. В изгот-
вения след проверка-
та протокол стоят
подписите на шести-
мата. В този прото-
кол е записано, че:”В
проверяваните по-
дотдели се извършва
предвидената по ле-
с о у с т р о й с т в е н и я
проект отгледна сеч-
пробирка с интензив-
ност 15-20%. При про-
верката се установи,
че сечта се извършва
съобразно представе-
ните технологични
планове- добитата

дървесина се изнася
до временните скла-
дове. Те са разположе-
ни покрай съществу-
ващи пътища. Посо-
чените подотдели се
проверяват регуля-
рно от служители на
РДГ Кюстендил и не е
установена сеч на не-
маркирани дървета.
Към момента на про-
верката сечта и изво-
за на добитата дър-
весина не са приклю-
чили.” Протоколът
от проверката е с да-
та 27.04.2015г.

След приключване-
то на проверката,
кметът на Дивотино,
заяви, че е удовлетво-
рен както от извър-
шения  контрол, така
и от резултатите от
него. „Ще уведомя хо-
рата, че нямат причи-
на да се притесняват
и че извършваната
сеч се прави не само
законно, но и се уп-
ражнява непрекъснат
контрол”, подчерта
Румен Сергиев.

Тъй като принципал
на общинското пред-
приятие е Общин-
ският съвет в Пер-
ник, резонно бе да по-
питаме председа-
телят – Милан Мила-
нов, какво е мнението
му за проверката. Той
заяви:”Напоследък,
щом започне да се се-
че гора има една не-
търпимост у хората,
защото те са свиде-
тели на редица безза-
кония, които стават
в нашата страна, каз-
вам го с най-голяма
болка. Затова съв-
сем естествено и
нормално е да реаги-
рат. Това показва из-
граждането на граж-
данско общество в
страната. След пода-
дения сигнал, беше
назначена проверка
от независим кон-
тролен орган. В нея
взеха участие трима
специалисти от РДГ
Кюстендил,  кметът
на Дивотино, упра-
вителят на общин-
ската фирма. При
проверката не са
констатирани нару-
шения. Искам да
поясня, че общинско-
то предприятие е
търговско дружес-
тво, което има пред-
мет на дейност-
стопанисване и уп-
равление на общин-
ските гори. Управи-
телят- инж. Минев,
в докладната си
пояснява, че се из-
вършва такава сеч,
която дава възмож-
ност на мястото на
изсечените иглолис-
тни гори да порас-
нат местни широко-

листни гори от ясен,
дъб и други, които
са се самозалесили.
Общинският съвет и
общинската админис-
трация като инсти-
туции няма да позво-
лим да се извършва
дейност, която би
навредила на жители-
те на общината. Раз-
говарях с инж. Ми-
нев, който ме увери,
че периодично ще се
извършва проверка
на фирмата, която
извършва сечта. Пак
казвам- радвам се, че
жителите на Диво-
тино реагират като
граждани, които ми-
леят за своето насе-
лено място”.

Общинското пред-
приятие стопанисва
30 000 дка общински
гори. То бе създадено
през 2013 г. Основ-
ните му задължения
са: стопанисване и
охрана на горите,  за-
щита от болести и
вредители, мероп-
риятия като пожар-
ни дейности и т.н.
На въпроса- кое про-
вокира напрежение
сред жителите на
Дивотино и имат ли
те повод за притес-
нение, управителят
на общинското пред-
приятие- инж. Любо-
мир Минев заяви:
”Моите впечатления
от разговора с кмета
на Дивотино преди и
след проверката са,
че недоволството е
провокирано първо
от създаденото вече
медийно напрежение,
свързано с изсичане-
то на горите. Хора-
та са реагирали спон-
танно, тъй като
нямат необходимата
информация или се
доверяват на слухо-
ве и твърдения на
некомпетентни лица.
Най-близкото сечище
се намира на около
един километър от
къщите на селото. Та-
зи близост, обаче, не
може да се отрази неб-
лагоприятно по ника-
къв начин, тъй като
интензивността на
изсичане е между 15-
20%. Целта е на оста-
налите дървета да се
даде възможност за
растеж и развитие на
короната и коренова-
та система. Там, къде-
то не се извършват
такива дейности сме
свидетели на небла-
гоприятни последици.
За пример ще дам ра-
йоните около Смолян
и Кърджали, където не
е извършвана никаква
сеч,  в резултат на
обилния сняг и други
климатични проблеми,
стотици декари гори

бяха тотално унищо-
жени и сега ще се на-
ложи пълно изсичане,
защото всичко е лик-
видирано. Лесовъдс-
твото е сериозна и
отговорна наука. Сеч-
та, която се извър-
шва над Дивотино е в
гори, които са на въз-
раст около 45-50 го-
дини. Фиданките в
тях са внесени изкус-
твено, при залесява-
не, но са на почти ед-
наква възраст, неза-
висимо дали са дебели
10 см или 30 см. Оби-
кновено една от ос-
новните причини за
изоставането в рас-
тежа на горите е лип-
сата на светлина и
простор”.

На въпроса- вярно
ли е, че добитата
дървесина се извозва
в тъмните часове на
деня, инж. Минев от-
говори: ”Част от дър-
весината може да се
транспортира в сум-
рак или тъмните ча-
сове на деня, защото
за превоз се изпол-
зват тирове. Те пол-
зват основно автома-
гистрали, които са
забранени за движе-
ние до 21.00ч. Вместо
да чакат по паркинги-
те, камионите нато-
варени с маркираната
дървесина, придруже-
ни с необходимите до-
кументи, остават на
местостоянката, къ-
дето сме извършили
натоварването на
дървесината върху
тях”.

На въпроса- вярно
ли е, че има отсечена
дървесина без марки,
инж. Минев отгово-
ри: ”Дървесината се
маркира преди тран-
спортирането й. Тя
стои на временните
складове не маркира-
на. Маркират се дър-
ветата в гората, кои-
то предстои да бъ-
дат отсечени. На тях
се поставя марка нис-
ко долу, на корена или
на приземната част
на стъблото, така че
след отсичането
марката да остане,
за да се удостовери
законния ред, по кой-
то е извършена сеч-
та. Самите дървета,
които са на складове-
те, се маркират не-
посредствено преди
транспортирането.
Това се прави с цел,
ако отсечените дър-
вета се оставят
маркиран на сечище-
то и някой ги от-
крадне, наличието на
тази марка дава ос-
нование на крадеца
да докаже, че тази
дървесина има зако-
нен произход”. 

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008 
www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

СЪОБЩЕНИЕ
„Топлофикация-Перник” АД уведомява

своите лоялни абонати,че предлаганите
договори за продажба на топлинна ене-
ргия за битови нужди с индивидуални от-
стъпки  могат да бъдат сключени и на ка-
сите на Дружеството в банка ДСК в
кв.”Изток” всеки работен ден от 8.00 ч.
до 17.00 ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО



Рекламно  приложение

Четвъртък, 7 май 2015 г., брой 83 /5690/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
3. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
5. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
8. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
9. Тристаен, 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 7 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 “Тойота” - Ярис, в
перфектно състояние - тел. 0899/476
255

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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Росен Плевнелиев: Време е за
решения за въоръжените сили

Заставаме зад върховенството
на закона, а не на интересите.
Армията е символ на българската
държавност. Ред е политиците да
вземат отговорни решения за
армията.

Това заяви президентът и
върховен главнокомандващ на
Въоръжените сили Росен
Плевнелиев в словото си на
военния парад в София по повод
на Деня на храбростта и празник
на Българската армия - 6 май,
цитиран от БТА и БНР.

"Когато е трудно, народът
разчита на армията си, а армията
застава зад народа си. Не
случайно българската армия
винаги е сред най-уважаваните
национални институции. Народът

обича армията си, а въоръжените сили са негова здрава опора, като оказват
навременна и ефективна помощ за преодоляване на последствията от стихийни
бедствия, аварии и катастрофи", изтъкна държавният глава.

Росен Плевнелиев посочи, че днес е ред на политиците да вземат отговорни
решения за бъдещето на Въоръжените сили. По думите на президента е постигнато
широко политическо съгласие за приемане на нова програма и план за развитие
на Въоръжените сили и за стартиране на приоритетни проекти за модернизация.

"От следващата година средствата за отбрана ще растат плавно до достигане
на 2 процента от БВП на страната през 2024 г.", каза президентът. По думите му,
бъдещите инвестиции в отбраната трябва рязко да повишат нашата оперативна
съвместимост с партньорите в НАТО.

Като съюзник сме решени да допринесем за изпълнението на приетите общи
решения в Алианса, насочени към неговото адаптиране в променящата се среда
за сигурност. Високо е доверието на нашите съюзници и партньори към
Българската армия, за което говорят високите оценки, които те дават на нашите
контингенти при участието им в операции и мисии зад граница, отбеляза в словото
си президентът Плевнелиев.

Той определи като недопустимо днес в Европа да бъдем свидетели на
замразени конфликти, дестабилизация и нарушаване на международния правов
ред, на преместване на граници със сила и на отстояване на политики от 19-ти век
на велики сили с техните изконни интереси и сфери на влияния.

"Заставаме зад върховенството на закона, а не на интересите", каза
президентът.

Според него не бива да допуснем да бъдем отклонени от правия път на
европейското развитие от националния идеал, завещан от Левски за чиста и
свята република с правила, които важат за всички, и институции в служба на
хората.

"Днес имаме нужда от нова доза модерен патриотизъм като контрапункт на
крайния национализъм", заключи държавният глава.

Военният парад без техника заради липса на пари
С военен парад на площад "Княз Александър Първи" в София беше отбелязан

Денят на храбростта и празник на Българската армия. Той обаче мина без военна
техника. Президентът и върховен главнокомандващ Росен Плевнелиев прие строя
на представителните части и поздрави военните с празника.

Сред присъстващите бяха премиерът Бойко Борисов, министърът на отбраната
Николай Ненчев, началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов, министри
от кабинета, предишни министри на отбраната и началници на Генералния щаб,
депутати, висши военни, дипломати, ветерани, граждани.

20 артилерийски салюта прозвучаха при изпълнението на националния химн.
По традиция над София прелетя един боен хеликоптер Ми-17, който развя родния

трибагреник.  Близо 1000 военнослужещи взеха участие в тържествения парад, а
командващ бе командирът на Сухопътните войски генерал-майор Андрей Боцев.

„Армията с гордост чества своя празник, въпреки намалените средства. Ние
много добре разбираме положението на страната и кризата, в която се намира. С
минимални средства се стараем да постигнем колкото се може повече”, каза ген.
Боцев, цитиран от bTV. В демонстрацията на музикално-строеви умения участваха
Гвардейският представителен духов оркестър, Фестивалният оркестър,
Представителният военен духов оркестър на ВВС и Представителният военен
духов оркестър на Сухопътните войски, съобщи БНР. По-рано пред паметника на
Незнайния воин патриарх Неофит отслужи тържествен водосвет на бойните
знамена и знамената-светини на Българската армия. Той отправи молитва Бог да
помага на българските воини и в словото си припомни традицията на празника.
Армейските знамена бяха поръсени със светена вода. В словото си патриархът
посочи, че вековната християнска история на народа ни е ярко свидетелство за
упованието на българското воинство в Бога, от когото идва всяка сила и мощ.
"Като отбелязваме днес Деня на храбростта и на славната българска армия, нека
в единомислие измолим от Бога мирни и благословени дни и години за нашия
народ и държава. Нека това поръсване с осветената чрез божията благодат вода
на бойните знамена бъде видим знак за божията помощ и подкрепа към всички
вас, които сте посветили живота си във воинското служение на род и Родина",
отбеляза главата на Българската православна църква. В 12 часа, пред сградата
на президентската институция бе извършена тържествена смяна на караула. В
нея участва и първата жена гвардейка - Гергана Иванова, която застана на пост
номер 1. Церемонията беше наблюдавана от много хора, дошли с децата си, които
аплодираха гвардейците.

Изолират бащата на Ани в единична
килия, за да не го убият

27-годишният Станислав Бакър-
джиев, който уби по особено жесток на-
чин дъщеричката си Ани в Атина, ще бъ-
де изолиран в единична килия в затво-
ра на остров Корфу. Настаняването на
бащата в "единочка" е поради съобра-
жения за сигурност. Мъжът ще бъде от-
делен от другите затворници, тъй като
гръцките власти се опасяват, че може
да бъде убит заради жестокостта, с коя-
то е отнел живота на 4-годишното си де-
те, съобщи bTV. За подобно нещо намек-
на дори отговорният министър на вът-
решните работи на Гърция Янис Пану-
сис, който определи убийството като
"крайно, нечовешко деяние".„Когато
убиеш майка си или детето си с такава
жестокост, в затвора има нещо като морален кодекс – с или без кавички, както
искате, го приемайте”, заяви Панусис. Вчера началникът на полицията в Атина
Христос Папазафирис съобщи, че Ани е била убита най-вероятно на 8 или 9 ап-
рил, а останките едва ли ще бъдат открити. Бащата разчленил тялото на моми-
ченцето и сварил останките във вряла вода. След това изхвърлял частите в ко-
фите за смет около централния район в Атина, в който живее в продължение на
няколко дни, за да не буди подозрение.Майката на Ани - 25-годишната Димитри-
на Борисова остава в предварителния арест в Атина. Вчера тя поиска и получи
48-часова отсрочка и ще бъде изправена пред прокурора утре. Срещу нея са
повдигнати обвинения, че е изоставила и изложила на опасност своята 4-годиш-
на дъщеря. Властите не смятат, че тя е знаела за действията на своя партньор.
Двойката няма брак. Бащата е направил самопризнания. Той е наркозависим.
Според експерти обаче употребата на наркотици сама по себе си не може да
обясни тези нечовешки действия. Психиатърът Мария Калогеропоулу от Орга-
низацията за борба с наркотиците пък съобщи, че 4 пъти е сигнализирала влас-
тите за проблем с насилието в семейството на Ани, но прокурорът, отговорен за
семейното насилие, не се е намесил, съобщи grreporter.info. Калогеропоулу пот-
върди свидетелствата на няколко съседи, че бащата често е малтретирал детето
и майката е знаела това. Според психиатъра той е бил абсолютно безразличен
към дъщеря си, а жената искала да я гледат бабата и дядото, а тя да я вижда
само, когато иска.

  СЪОБЩЕНИЕ
 На основание чл.27 , ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме , че Община Перник обявявя

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт, ре-
хабилитация и енергийна ефективност с КС на Общински комплекс Дворец на
културата – гр.Перник“.

Обявлението е публикувано в РОП на 05.05.2015г.
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Сертифицирана по ISO 9001: 2008

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

Майката на пребитата Сияна се оплака от полицейски натиск
21-годишната Любослава Любенова, пребила 2-годишната си дъщеря Сияна, твърд-

яла, че е направила признания след полицейски натиск. Съдът обаче я остави в ареста.
Вчера Районният съд в Търговище постанови постоянна мярка за неотклонение "за-
държане под стража" за майката, която е обвинена в нанасяне на средна телесна
повреда, съобщиха Дарик радио и БТА. 2-годишната Сияна бе приета на 30 април в
спешния център в Търговище със синини по цялото тяло и в много тежко състояние.
Заради съмнения за побой, медиците алармират полицията. На 1 май детето е транспор-
тирано в УМБАЛ "Св. Марина" във Варна. Там лекарите констатират, че малката Сияна
е със счупени ребра и травми на панкреаса и далака. Тя има и стари травми. Според
лекарите момиченцето има типичното поведение на малтретирано дете, подложено на
системен тормоз. Сияна не плаче, дори когато изпитва болка. Съдия Зорница Донкова
прие доводите на прокуратурата, че реална опасност подсъдимата да извърши друго
престъпление или да се укрие. Утежнение представлява и това, че Любослава Любено-
ва има различни постоянен и настоящ адрес, като нито един от тях не е в община Търго-
вище. Младата жена живее на съпружески начала с Ахмед Ахмедов в търговищкото
село Кралево. Пред журналисти служебно назначеният защитник на майката Иван
Иванов заяви, че клиентката му е признала вината си под психически натиск от поли-
цаи, които й обещавали да я пуснат. Адвокатът бе, че ще обжалват наложената мярка за
неотклонение в законоустановения тридневен срок пред Окръжния съд в Търговище.
Майката на Любослава Любенова също не вярва, че дъщеря й е способна на насилие.
"Тя се отнасяше с детето много добре, никога не го е удряла, поне пред мен. Детето
беше много жизнено и весело, никога не се е оплаквало от нищо", заяви Сашка Лаза-
рова пред bTV. Бабата иска внучката й да остане при нея, ако дъщеря й влезе в затвора.
"Аз много я обичам Сияна и съм сигурна, че ще се справя", допълва Лазарова. Бив-
шият мъж на Любослава обаче твърди, че е бил свидетел на съвсем друго отношение
към собственото ? дете. По думите на Галин Христов, 2-годишната Сияна е била подла-
гана на системно насилие от майката. "Виждал съм да му посяга на детето. Честно!
Когато правех забележки, тя ми казваше: "Това дете е мое, ти нямаш право да ми
казваш как да си възпитавам детето", казва Христов. В къщата на Галин, Любослава и
Сияна живеят малко повече от година. Мъжът твърди, че е искал да осинови момичен-
цето, но майката не му е позволила.

Ако 21-годишната майка бъде призната за виновна, тя може да получи присъда от 2
до 10 години затвор.
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Днес направете необходимите усилия да се
освободите от вътрешното си напрежение и да
намерите адекватно решение на въпрос, от който
ще очаквате положително развитие в бъдеще.

Тайната за успеха ви ще се крие в умението ви да
проявявате търпение, и то когато искате да действате
най-активно!

Днес не пропилявайте благоприятните си шансове в
деловата област и в материален план. Погрижете се
делата ви да се развиват както предварително сте
планирали. В случай че съумеете да се справите сега

със съществуващ проблем в отношенията си с делови партньор
или началник, то със сигурност ще си осигурите
стабилността, от която се нуждаете в бъдеще.

Днес много от вас ще трябва да организират
отлично дейността си, за да се справите с текущите
си отговорности от служебен характер. Пред част
от вас ще се открие възможност да осъществят

среща, на която ще вземете важно решение, отнасящо се до
бъдещето ви. Не пренебрегвайте съвета на приятел!

Днес се опитайте с добре преценени ходове да
достигнете до заветната крайна цел в деловата
сфера. Открийте съмишленици сред хората, с които
отдавна си сътрудничите успешно. В случай че ви
бъдат отправени конкретни предложения за работа,

добре би било да не избързвате с отговора си.

Днес по-голямата част от вас ще се опитат да
градят живота си поновому. За някои от вас това ще
бъде свързано с преместване в друго населено място,
за други – със закупуване на жилище, а за трети ще
бъде свързано със смяна на местоработата.

Моментът е благоприятен за придобиване на допълнителни
знания чрез обучение или квалификация.

Днес следете да не се разпилявате в твърде
различни посоки в професионалната сфера!
Съсредоточете се върху изпълнението на главното
и, в случай че разполагате с достатъчно време,
може да си позволите да се посветите на

разрешаването на останалите въпроси, които не търпят
отлагане.

Днес се съсредоточете върху изпълнението на най-
неотложните си делови ангажименти. Не
предприемайте каквито и да било промени, освен ако не
сте сигурни, че в професионалната сфера те ще ви

осигурят резултата, на който се надявате.  Вероятни са срещи
и запознанства, които ще ви объркат и разконцентрират, ще
донесат сълзи и притеснения и семейни недоразумения.

Днес се постарайте да проявите разбиране във възникналите
спорове в отношенията ви с колеги и делови партньори.
Туширайте нарастващото си вътрешно напрежение, защото то
може да се окаже пречка, ако искате да се справите в трудна
ситуация в план. Не пренебрегвайте здравословното си състояние!

Днес предприетото тръгва успешно, променя съдби. Това, за което тръгвате,
може да се окаже несъществено спрямо това, което ще ви предложат. Следобед
спънките ще изчезнат.

Днес направете необходимите усилия, за да осигурите добро
развитие на деловите си инициативи. Възможно е да се наложи да
направите някои промени в предварителната си програма, но в
крайна сметка е важно да постигнете търсения от вас ефект.
Намалете темпото, изчакайте да отмине бурята, играйте ролята

на фона в отношенията и се опитайте да вземете без много афиширане .

Днес моментът е благоприятен да се заемете с
инициативи, от които очаквате повишаване на
приходите си. Препоръчително е да се насочите към
цялостен анализ на личната и служебната си
документация, за да не пропуснете важен детайл.

Запазете спокойствие, ако сте предизвикани от коментар,
направен пред вас от колега или началник. Гледайте да не
изпуснете момента и да уловите печалбата.

Днес не предприемайте ходове, с които рискувате
да застрашите стабилността си на работното
място. Моментът е изключително важен да
вземете кардинални решения в живота си.
Планирайте внимателно предстоящо свое пътуване.

Съветът е да превърнете този любовен импулс в творчески.
Хората на модата и дизайна ще имат гениални хрумвания, които
ще им донесат големи печалби в бъдеще.

Днес проявената от вас тактичност ще ви
помогне да се справите с уреждането на редица
въпроси от делови и от личен характер. Помислете
за подобряване на професионалната си
квалификация. Избягвайте колебанието, а вместо
това заложете на решителността! С лека ръка

може да отстъпите позиции, които трудно сте спечелили. Ще
ви бъде оказван натиск и в четвъртък. Въоръжете се с търпение
и не влизайте в излишни разправии.

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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„Ìèíüîð”(×èêàãî) âçå ïúðâà òî÷êà
Щатските „чукове” завършиха наравно с „Игълс”

Страницата подготви Яне Анестиев

„Верила” и „Металург” си
вкараха седем гола

Сериозно голово шоу си спретнаха в Дрен
отборите на „Верила” и „Металург” в мач от 23-
ия кръг на Група „А” 1 от областното футболно
първенство. Домакините са повели още в 9-та
минута с гол на Борислав Рударски, но след
още седем гостите чрез Кирил Йорданов са из-
равнили. До края на полувремето футболистите
на „Металург” са вкарали още веднъж чрез
Владислав Сираков. Така първата част е завър-
шила при резултат 2:1 за гостите. През второто
полувреме превъзходството на „Металург” е
било по-отчетливо и с два гола в 58-та и 59-та
минута , отбелязани  от Мирослав Богословов
и Мартин Стефанов, интригата в мача на прак-
тика е приключила. До края на мача двата тима
са си вкарали по още едно попадение, при това
пак в рамките на две минути. Първи Борислав
Рударски от „Верила” с второто си попадение е
намалил на 2:4 в 63-та, а в 65-та минута Кирил
Йорданов ,също с второто си попадение в ма-
ча, е оформил крайното 2:5.

Четири пернишки училища на
финали на ученически игри

Томов се опитал да избяга от ЦСКА
Бившият мажоритарен акционер на

ЦСКА Александър Томов е опитал сам да
се отпише в Агенцията по вписванията от
Надзорния съвет на клуба. Това става ясно
от страницата на ЦСКА TV във „Фейсбук“,
която публикува документ. Томов е платил
необходимата такса и е подал електронно
заявление, но е получил отказ на желание-
то си, тъй като за отписването му от Над-
зорния съвет на клуба трябва да има реше-
ние на Общото събрание.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪР-
ВЕНСТВО

ГРУПА „А” 1

23-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Пирин – Спортист 2:1
Ботев – Черногорец 1:1
Чорни – Габер 0:6
Верила – Металург 2:5
Витоша – Дружба                                     3:2
Минерал – Балкан 0:4

Класиране:
1.Металург 76:16 45 т.
2.Черногорец 40:9 44
3.Балкан  54:21 44
4.Витоша  51:23 43
5.Чорни  25:38 28
6.Дружба  38:38 27
7.Минерал  35:36 24
8.Габер  38:49 24
9.Ботев   32:32 23
10.Пирин   29:43 17
11.Ерма  17:43 17
12.Верила  29:66 15
13.Спортист 17:67 9

ГРУПА „А” 2

19-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Стр.сокол – Партизан                             отл.
Свраките – Буря                                       3:1
Вихър – Енергетик                                   0:3
Студена – Китка                                        7:1
Левски – Бенковски                                0:0
Светля – Сарата                                        2:0

Класиране:
1.Енергетик 57:8 44
2.Партизан 55:23 38
3.Студена 43:23 33
4.Свраките 47:40 27
5.Китка 46:43 25
6.Стр.сокол  26:19 25
7.Буря   25:35 24
8.Бенковски  22:25 23
9.Светля   26:43 17
10.Вихър   26:48 16
11.Левски  17:51 14
12.Сарата  18:50 9

ДЕЦА „Б”

15-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Германея – Върба 5:2
Стр.слава – Дружба                                 2:0
Марек 2007 – Кракра                             0:10
Студена – Чорни                                      0:5

Класиране:
1.Кракра  115:2 39 т.
2.Дружба  44:6 28
3.Германея  46:18 27
4.Стр.слава  35:27 25
5.Чорни  21:20 17
6.Върба  24:43 15
7.Марек 2007  24:35 15
8.Студена 9:80 4
9.Миньор 2013 8:95 1

мина от началото до
края под проливен
дъжд.“Спечелихме първа
точка в тази тежка за
нас лига, срещу вицешам-
пионите от миналата го-
дина, което е важно за са-
мочуствието на отбора.
Жалко, че имахме възмож-
ности, които не оползот-
ворихме и ще трябва да
работим върху атаката,
тъй като много бързо гу-
бим топката и по този
начин товарим защита-
та. Има върху какво да
се работи и смятам, че
нещата ще се развият
добре.”, каза след мача
старши треньорът на
“Миньор” (Чикаго) – Цве-
тан Йончев.В първите
си два мача “чуковете”
загубиха с катастрофал-
ни резултати, но в тази

“Миньор” (Чикаго) счу-
пи каръка и завърши на-
равно 1:1 с миналогодиш-
ния вицешампион “Игъ-
лс” 1940. Мачът беше от
трети кръг на най-силна-
та полупрофесионална
лига в САЩ – Метрополи-
тан Сокър Лийг. Пет ми-
нути след началото на
мача, след отлично орга-
низирана контраатака
поляците успяха да пове-
дат в резултата. Пет
минути по-късно българи-
те успяха да върнат по-
падението, след отлично
включване по дясното
крило на Асен Василев и
точно подаване на връх-
литащия Ивалин Гунчев,
който разстреля вра-
таря от упор за 1:1. Този
резултат се запази до
края на мача, който пре-

Астана на Станимир
Стоилов и словашкия
Тренчин.  В следващата
фаза сред непоставени-
те, т.е. евентуалните
противници, изпъкват
Макаби (Тел Авив), Мал-
мьо, Молде, Мидтиланд,
Видеотон и вече добре
познатият Партизан.
За момента в плейофи-
те поставени са Базел
(коеф. 84,875), Залцбург
(43,135), Виктория Пил-
зен (41,825), Селтик
(39,080) и АПОЕЛ Нико-
зия (35,460). Пръв сред
непоставените в плейо-
фите е БАТЕ Борисов
(35,150), следван от Лу-
догорец. Само шотлан-
дците и беларусите ве-
че са шампиони, но за
швейцарците е въпрос
на време да триумфи-
рат пак, почти е факт и
титлата на Залцбург,
който е с 10 точки ава-
нс пред Рапид (коеф.
15,635) пет кръга преди

Лудогорец ще е непос-
тавен в плейофите в
Шампионската лига през
август и само чудо мо-
же да го прати сред фа-
воритите при жребия.
За целта в Разград
трябва да стискат пал-
ци на Рапид (Виена), Апо-
лон (Лимасол) и Търгу
Муреш да станат пър-
венци на своите страни
- това показва справка-
та към днешна дата за
разпределението в шам-
пионския поток. 

Ако очаквано ликуват
с четвърта поредна
титла, разградчани ще
са поставени във вто-
рия кръг, от който
стартират, както и в
третия кръг. Най-се-
риозният им съперник
на първото стъпало мо-
же да е Търгу Муреш,
ако Зику, Миро Манолов
и сиe устискат аванса
си в Румъния пред
Стяуа, казахстанския

края. Виктория има три
точки аванс пред Спар-
та 4 кръга преди края,
но тази събота гостува
в Прага в директен сблъ-
сък. Спарта обаче също
е с по-висок коефициент
(40,259) от Лудогорец.
АПОЕЛ е с 5 точки пред-
нина в Кипър, но госту-
ва на преследвача Аполо-
н този уикенд, а след
това приема третия
АЕК (Ларнака) и накрая
гостува на Ермис. Ако
Рапид (Виена) (15,635),
Аполон (10,460) и Търгу
Муреш (5,259) станат
шампиони, то те ще са
зад Лудогорец по коефи-
циент (25,350) при жре-
бия. Разбира се, има ва-
риант, при който Сел-
тик, АПОЕЛ и БАТЕ от-
падат още във втория
квалификационен кръг и
така родният първенец
пак ще е в групата на
фаворитите при жре-
бия за плейофите. 

“Лудогорец” непоставен при жребия

среща въпреки осакате-
ния състав успяха да спе-
челят първа точка и да
отбележат гол. При-
помняме ви, че бившия
професионален футбо-
лист Росен Каптиев и
бившия капитан на на-
ционалния отбор за юно-
ши – Пламен Пенев са на-
казани за по-три мача.
Също така двамата ти-
тулярни централни за-
щитници Георги Нико-
лов и Светозар Гюров,
както и левия бек – Сте-
фан Златев са контузе-
ни. Тази неделя от седем
часа вечерта централно
американско време “Ми-
ньор” (Чикаго)играе с
гръцкия тим “Хеленики”,
завършил на трето
място през миналия се-
зон.

ла. В 47-та минута
Любомир Димитров е
открил, а след още
шест минути Роберт
Методиев е удвоил
резултата. В 75-та
Николай Радков е
направил преднина-
та на „Балкан” кла-
сическа, а девет ми-
нути преди послед-
ния съдийски сигнал
Николай Ангелов е
оформил крайното
0:4. С тази победа

В Рударци гостите
от „Балкан”(Банище)
не дадоха никакви
шансове на местния
„Минерал” да си по-
мисли, че може да нап-
рави каквото и да е,
въпреки че през пър-
вото полувреме два-
та отбора не са си
отбелязали гол. През
втората част обаче
гостите са се развих-
рили и са вкарали че-
тири безответни го-

„Балкан” събра 44
точки, колкото има
вторият в класира-
нето „Черногорец”.
С точка повече в
класирането води
„Металург”, а с точ-
ка по-малко „Вито-
ша” е на четвърто-
то място във времен-
ното класиране, кое-
то прави интригата
за първото място в
тази група повече от
заплетена. 

„Балкан” разби „Минерал”Сериозен успех постигнаха пернишките ученици
на зоналните първенства по различните видове
спорт, които дават право на участие във финалния
етап на ученическите игри. Възпитаниците на 8-мо
ОУ „Кракра Пернишки” във възрастовата група 5-7
клас момичета се класираха за финалите в своята
възрастова група в Златоград. На пернишките уче-
ници им се пада да  пътуват все надалеч. За родоп-
ския град Рудозем ще заминат от волейболистите
на ГПЧЕ „Симеон Радев”, които ще играят във фи-
налите при момчетата, възрастова група 8-10 клас.
Две ученически формации ще пътуват за морето.
Тенистите на маса при юношите 8-10 клас на ПГИ
ще играят в курорта Албена, а финалите при во-
лейболистите от 5 до 7 клас, за които се класира
СОУ „Д-р Петър Берон” ще се проведат в Суворо-
во(Варненско).
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Малчуганите провериха тридесет автомобила

Пътят за Студен
извор не е на АПИ  

Силвия ГРИГОРОВА
 Във връзка с излъчените тази

седмица репортажи в национални
електронни медии, за асфалтира-
ния насред шосето, водещо към се-
ло Студен Извор- община Трън,
електрически стълб, от Агенция
„Пътна инфраструктура“ изпратиха
до медиите информация. В нея се
посочва, че „пътят за село  Студен
извор не е част от републиканската
пътна инфраструктура. Той е об-
щински и за неговата поддръжка и
ремонти отговаря община Трън.
Сигналът е препратен по компетен-
тност на община Трън”.

От община Трън увериха, че са
предприети необходимите мерки за
преместването на електрическия
стълб, за да се избегнат евентуални
произшествия на пътя. За целта е
поставена сигнализация около
стълба.

МЕД ИМ КАПНА НА СЪРЦЕТО
НА ТРЪНЧАНИ, КОИТО ОТ-

КРАЙ ВРЕМЕ МЕЧТАЯТ ДА се
превърнат в туристическа дестина-
ция от европейска класа. Е, сбъдна
им се мечтата! Този асфалтиран

стълб насред шосето за киселото мляко дойде
като по поръчка да вдигне до космически висоти
имиджа на пограничния район. Някой специален
проект да беше направил за привличане на ту-
ристи, пак нямаше толкова оригинално да прив-
лече хорското внимание по света и у нас. Няма
лоша реклама. Затова, както е казал народът -
всяко зло за добро. Оттук нататък като пита
някой случайно заблуден къде е този екологич-
но чист край, родина на грънците и киселото
мляко, достатъчно е да му кажат, че е някъде
около стълба на шосето и готово. Тоя стълб е по -
исторически от всички други паметници, взети
накуп. Затова груба грешка ще направи местна-
та управа, ако вземе да го вади. Да си го остави
на мястото, даже да не го огражда обезопасител-
но. Бас ловим, че за нула време около него ще
се извият опашки от снимащи, интервюиращи и
емоционално приповдигнати граждани и журна-
листи, които ще разнесат славата му като в на-
родна приказка. Направо да го включат в турис-
тическите проспекти като изключителна забеле-
жителност, да му сложат отпред една бариера с
пет лева вход за външни лица, а за местните мо-
же и два, отделно да се взема такса за снимки и
селфита и туризмът ще процъфти. А около самия
стълб може щанд за продажба на кисело мляко
да се построи, та хората да не бъхтят път чак до
селото. Със спечелените приходи да се подобри
инфраструктурата на културния туризъм, даже
още един стълб да се забие насред пътя някъде,
та да поеме увеличения туристически поток. За-
това да помолим трънската управа: “За бога,
братя, не вадете стълба! Кандидатствайте за още
подобни европейски проекти, в това ви е шансът!
След грънците и киселото мляко имате трета за-
бележителност, с която може да кандидатствате в
ЮНЕСКО за материално културно наследство. И
най - вече - направете си предизборни плакати
пред стълба- успехът е гарантиран!”

ЗНАЕ СЕ, ЧЕ ЧЕХИТЕ ОТДАВНА СА
МАЙСТОРИ НА ШКОДИТЕ. СЕГА ПЕРНИ-
ЧАНИ МОЖЕ ДА СЕ УБЕДЯТ дали са май-
стори и на тролеите. С такава идея оня ден чешка
делегация е опипала почвата при председателя
на Общинския съвет относно поемане на тролеи-
те и спасяване на дружеството. Тия по - добре да
дадат по една шкода на всеки ползвал досега
тролеите, по – евтино ще им излезе. Нали има
приказка: “Чешка шкода - трънска сгода”. В слу-
чая - сгодата е пернишка.

управление на поли-
цията в Брезник и
представители на об-
щината разговаряха с
децата за опаснос-
тта, кояго ги грози
на пътя, припомниха
им основните правила
за безопасно движе-
ние и как могат да се
предпазят от катас-
трофи. Малчуганите
получиха логото на
кампанията и гледаха
и слушаха видео и ауд-
ио клиповете, посве-
тени на кампанията.

По-късно децата се
включиха в контрола
на пътното движение
заедно с пътните по-Решетки за двама,

ограбили жена
Любомира ПЕЛОВА

Две ефективни присъди произнесе Пер-
нишкият окръжен съд за грабеж на жена.
Нападателите били двама, а едниният от тях
дори вече е бил изправян пред Темида и по-
лучил наказание според закона.

Престъплението е извършено на 18 октом-
ври м.г. когато бабаитите нападнали жер-
твата си с намерението да й откраднат чан-
тата. Докато единият – 18-годишният К.Г.
дърпал чантата от ръцете й, по-големият
Д.Й. биел жената, нанасяйки й удари с юм-
рук в областта на главата, тялото и крайни-
ците. В открадната чанта имало мобилен те-
лефон, зарядно за него, дамски портфейл
със сумата от 86 лева, ключодържател с
шест ключа, единият от които за мотопед,
лична карта, кредитна карта и др. вещи на
обща стойност 422 лева.

За извършеното престъпление единият от
извършителите – Д.Й., който е действал и в
условията на опасен рецидив, получи 2 го-
дини лишаване от свобода при първонача-
лен строг режим на изтърпяване, а съучас-
тникът му – К.Г. е наказан с една година
при първоначален строг режим. Двамата са
се признали за виновни и са сключили спо-
разумение с прокуратурата, което е било
одобрено от съда.

Двамата грабители са безработни, с ос-
новно образование.

Само 25 ще са новите
съдебни заседатели

Любомира ПЕЛОВА
На заседанието си веднага след Гергьов-

ден пернишките съветници ще трябва да
гласуват списъка с новите съдебни заседа-
тели. 41 молби са били подадените молби от
мераклии да участват в работата на Перниш-
кия окръжен съд. От тях обаче ще бъдат наз-
начени само 25. Преди това обаче, веднага
след като ОбС утвърди листата, списъкът ще
бъде изпратен във ВКС, тъй като според нор-
мативната уредба, за да бъдат назначени съ-
дебните заседатели, е нужно да бъдат одо-
брени от върховните магистрати.

Кандидатите трябва да са дееспособни
български граждани, навършили 21 г. и не
по-възрастни от 65 г. Те трябва да са  на раз-
положение, когато бъдат разпределени за
дело. Разпределението става на случаен 
принцип чрез автоматизирана система както
при съдиите, припомни председателят на
ОбС Милан Миланов. Той уточни, че тази го-
дина в процедурата участват много млади
хора, повечето от които са завършили право.
Около 10 процента от подалите документи са
във възрастовата група 21- 25 години. Ман-
датът на новите съдебни заседатели е петго-
дишен. Той ще започне да тече от декември.

Графика и живопис представят в
галерия Перник през май

Виктория СТАНКОВА
Художествена галерия Пер-

ник е подготвила разнообраз-
на програма за любителите на
изкуството през месец май.
Преподаватели, утвърдени ав-
тори и дебютиращи художни-
ци ще предложат на пернича-
ни графика и живопис.

Първата изложба за месец
май ще бъде официално от-
крита на 7 май от 17.30 часа в
галерия „Артсалон“. Излож-

бата е живопис и е на художника Станко Драганов. Младият худож-
ник Кирил Георгиев ще представи дебютната си самостоятелна из-
ложба – графика на 14 май от 17.30 часа в галерия „Кракра“.

В нощта на музеите – 16 май – от 18.30 часа Здравко Стойнев ще
представи изложба на живопис. Изложбата ще бъде в галерия „Лю-
бен Гайдаров“, а специално участие в откриването ще вземе хор „И-
ван Топалов“. Последната за месец май изложба ще бъде открита на
22 май от 17.30 часа в галерия „Артсалон“. Изложбата е сборна на
преподаватели от Нов български университет.

Днес четвъртокласниците са на изпит по БЕЛ
Виктория СТАНКОВА

Националното външно оценяване по български език и литература
за всички ученици от четвърти клас ще се проведе днес на 7 май от
10 часа .С него започва и поредицата традиционни изпитвания и из-
пити, които ежегодно се провеждат през този месец.

Останалите дати за националните външни оценявания за четвър-
токласниците са 8 май, 12 май и 13 май 2015 г.

В първия ден учениците ще бъдат оценявани върху диктовка,
текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Те ще имат на раз-
положение 40 минути време за работа върху задачите. Максимал-
ният брой точки е 20, които показват степента на овладяване на уче-
бното съдържание според държавните образователни изисквания за
учебно съдържание за началния етап на обучение. Училищни коми-
сии ще извършат проверката и оценяването в рамките на три работ-
ни дни.

Проверяваме безплатно в сайта на
НАП и за местни данъци

Силвия ГРИГОРОВА 
От 5 май потребителите на електронните услуги на Националната

агенция за приходите вече имат възможност да проверяват задъл-
женията си за местни данъци и такси за над 200 общини в сайта на
приходната агенция. За да получат достъп до тази услуга е необхо-
дим или безплатният персонален идентификационен код, или еле-
ктронен подпис. Новата услуга става възможна благодарение на Ми-
нистерството на финансите, където повечето от общините в България
изпращат данни за задълженията за местните налози.

 Задълженията в онлайн справката се визуализират към определе-
на дата. От приходната агенция обръщат внимание, че заплащането
на местните данъци трябва да стане по сметките на съответната об-
щина – по местонахождение на недвижимия имот или по регистра-
ция на превозните средства. Предстои в близките месеци и нови об-
щини да се присъединят към системата, уточняват от НАП.

 

Любомира ПЕЛОВА
Ученици от брез-

нишкото сeло Ноевци
участваха в акция,
проведена по метода
на т.н. широкообхва-
тен контрол. Инициа-
тивата е посветена
на Третата глобална
седмица на ООН за бе-
зопасност на движе-
нието по пътищата
с лого на кампанията
„Спаси живота на де-
цата”. Тя започна с
беседа пред децата
от основното учили-
ще „Христо Смирнен-
ски” в селото. Служи-
тели от «Пътна по-
лиция» при Районно

лицаи. Съвместно с
тях провериха 30 ав-
томобила и 32 души,
пътували в колите.
По време на акцията
се оказа, че шофьори-
те спазват разпоред-
бите на Закона за дви-
жение по пътищата,
съставен бил само
един за шофиране без
предпазен колан.

По-късно в училище-
то е била провеведена
и роидителска среща,
на която е изнесена
беседа с ученици, ро-
дителите им и служи-
тели от местното
полицейско управле-
ние.


