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Делегацията бе от 5-милионния, побратимен на Перник град Хуай ан

Св. Исидор.
Св. мчк Йоан

Български

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

Сърдити
старчета

Поредният опит за финали-
зиране на пенсионната реформа отново из-
вади бесовете на младите пенсионери.
Всички знаят, че не е сън да се размине, оба-
че армията от противници нараства главо-
ломно. Колкото повече се напъва Калфин,
колкото по-здраво рамо му дава Борисов,
толкова по-мащабни стават контранас-
тъпленията, които организират военни и
полицаи.

Тия сърдити старчета, ако използваме
заглавието на класическата холивудска ко-
медия, са съвсем млади, но толкова нервни,
колкото и героите от филма. Целта им е
ясна – да остареят с пенсии и заплати ед-
новременно.

Как ще реагира държавата на тоя лют
стратегически отпор? От една страна Бо-
рисов не смее да им се озъби, щото при тая
национална несигурност, просто ще подпа-
ли фитила на бомбата. Да бъдат оставени
обаче да се пенсионират на 40 плюс е подиг-
равка с масовия  60 и кусур годишен млад
пенсионер. И сигурно ще стане смешно ка-
то в „Сърдити старчета”. Ветераните ще
се позабавляват за свое и наше удоволс-
твие, управниците ще се посмеят от ВИП
ложата на киното и накрая всички ще пла-
тим един скъп билет за комедийната класи-
ка.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Вчера на посещение в

Перник бе делегация от
побратимения китай-
ски град Хуай ан. Тя бе
водена от зам.кмета
на Общинското народно
представителство Занг
Ягинг. В състава на де-
легацията бяха включе-
ни и зам.директорът на
Бюро „Правосъдие”
Джин Ке, зам.директо-
рът на служба „Обща
администрация”- Зу
Джин, зам.директорът
на Бюро „Обществена
сигурност”-Су Бивей,
директорът на служба
„Обща администрация”
на окръг Джинху- Ли Ве-
нин и др. Преди да се
срещнат с кмета на об-
щината Иван Иванов,
гостите посетиха Ре-
гионалния исторически

музей и Подземния минен
музей.

Китайските гости
бяха приети от кмета
на община Перник инж.
Иван Иванов. В срещата
взе участие и зам.кме-
тът по образование и
култура Румяна Гьорева.
Градоначалникът поздра-
ви гостите с добре дош-
ли и изрази задоволство-
то си, че има възмож-
ност да разговаря с тях
по въпросите от взаим-
ното сътрудничество
между двата побратиме-
ни града.

Ръководителят на ки-
тайската делегация Занг
Ягинг изрази благодарнос-
тта си от топлото пос-
рещане и изрази възхище-
нието си от Подземния
музей и възможността
да се запознае с история-

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

100-270

Променлива
облачност
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Информационен всекидневник

та на града. „Вече
знаем какво е пред-
ставлявал преди години
Перник и защо е миньор-
ски град.

Намаляват броя на служителите
в 27 областни администрации

Любомира ПЕЛОВА
Перник е една от 27-те областни администра-

ция, в които предстои да бъде намален броят
на служителите, заети в тях. Решението затова
е взето от Министерския съвет във връзка с
приетите в Устройствения им правилник.

Съкращенията се отнасят за областите Бла-
гоевград, Варна, Кюстендил, Перник, Плевен,
Русе, Силистра, Сливен, Софийска и Търгови-
ще, се казва в прессъобщението на кабинета.
Направените промени са в резултат на анали-
за за оптимизиране на разходите за персонал
до размера им, утвърден в годишния закон за
бюджета.

Засега не е ясно административният персо-
нал на коя администрация с колко ще бъде ре-
дуциран.

На страница 2

Кметът на Перник Иван Иванов се срещна традиционно с изявени
абитуриенти от випуск 2015 година. Той им подари икона с лика на

покровителя на Перник свети Иван Рилски и червена  роза с
пожелание за  здраве и успех във всяко начинание. Тържествената

церемонията се състоя в Общинския младежки дом.
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Îáåçîïàñÿâàò áàñåéíè è ÿçîâèðè â Áðåçíèøêî
Кметът на общината издаде специална заповед за подготовката им
Любомира ПЕЛОВА

Специална заповед е
издал кметът на
Брезник Васил Узунов
във връзка с подго-
товката на всички
плувни басейни на те-
риторията на общи-
ната, които

ще бъдат експлоа-
тирани през пред-
стоящия летен сезон.
Те трябва да бъдат
обезопасени от тех-
ните стопани или
собственици макси-
мално с необходимите
спасителни средства,
медицинско обслужва-
не и охрана. Ще бъде
сформирана и спе-
циална междуведомс-
твена комисия с уча-
стието на предста-
вители на общинска-
та администрация,
РЗИ, БЧК и местното
районно управление
на полицията, която
ще извърши проверка
за съответствие
между подадените до-
кументи за издаване
на разрешение за пол-
зване на басейните,
както и проверка на
място за действи-
телната готовност
на водния обект.

За плувните басей-
ни собствениците
трябва да подадат
заявление до кмета на

Заместител на Rivotril 
се появи в аптеките 

Зоя ИВАНОВА 
Осъществен е вносът на Clonarex 0.5 mg

tabl. и Clonarex 2 mg tabl. Това съобщиха от
пресцентъра на Министерството на здра-
веопазването. Лекарството се използва за
лечение на епилепсия. То е генеричен про-
дукт, референтен на оригиналния Rivotril.

Преди един месец пациенти с епилепсия
и лекари сигнализираха, че Clonarex не мо-
же да бъде намерен в аптечната мрежа.
Два месеца по-рано пък бе спрян и вносът
на Rivotril.  Председателят на Асоциацията
на родители на деца с епилепсия Веска Съ-
бева тогава заяви, че пациентската органи-
зация възнамерява да заведе колективен
иск в съда срещу държавата.

От МЗ съобщават, че лекарствените про-
дукти Clonarex 0.5 mg tabl. и Clonarex 2 mg
tabl са предоставени на търговците на ед-
ро. Министерството има уверението на дис-
трибуторите, че той вече се разпространява
в аптечната мрежа и може да бъде закупен
от пациентите със специална рецептурна
бланка със зелен цвят.

Приеха проектът на
оперативната програма за
околната среда до 2020-та

Любомира ПЕЛОВА
Проектът на Оперативна програма „Окол-

на среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие
и Кохезионния фонд на Европейския съюз
и от националния бюджет вече е одобрен
от Министерския съвет. Документът пос-
тавя акцент върху изграждане на ВиК ин-
фраструктура и устойчиво управление на
водния сектор, постигане на съответствие с
йерархията при управлението на битовите
отпадъци, подпомагане изпълнението на
Националната приоритетна рамка за дей-
ствие за Натура 2000, превенция и управ-
ление на риска от наводнения и свлачища,
подобряване качеството на атмосферния
въздух. Приоритетите за финансиране съот-
ветстват на целите на Стратегия „Европа
2020“, както и на основните национални и
европейски стратегически междусекторни
и секторни документи, отчитайки комента-
рите на Европейската комисия.

Общият бюджет на ОПОС е 1 770 381 345
евро, в това число европейско съфинанси-
ране в размер на 1 504 824 141 евро и
265 557 204 евро от националния бюджет.

Откраднаха пътни
знаци в Трънско

Любомира ПЕЛОВА
Асфалтът по пътя от София през Перник,

Брезик и Трън, стигащ до граничен пункт
„Стрезимировци” се руши и е в окаяно със-
тояние. На места дупките стигат до метър.
Опасността свлачището там в скоро време
да погълне част от пътя е реална. „Участъ-
кът беше обезопасен с пътни знаци, но те
бяха откраднати няколко пъти. Проблемът с
този пътен участък не е само на Пътната
агенция, а и на общината. За да се отстрани
той обаче, шосето трябва да се затвори по-
не за един месец. Това означава, че дви-
жението на всички автомобили от граница-
та за Трън, Перник и София трябва да мине
през двете съсседни села – Конска и Ре-
жанци. Това обаче означава, че тези пъти-
ща ще се разбият, тъй като не са правени
да поемат такова натоварване”, обясни
зам.-кмет на Община Брезник Иван Бъчва-
ров.

Пием  антибиотици 
като за световно

Зоя ИВАНОВА 
В българските болници се ползват до 3 пъти

повече антибиотици, отколкото в развитите ев-
ропейски държави. Това повишава броя на
инфекциите, които не се поддават на лечение
с антибиотик, както и смъртността от тях. Това
съобщи за БНР директорът на Националния
център по заразни и паразитни болести проф.
Тодор Кантарджиев.

По данни на центъра, за последните десет
години резистентността към антибиотици у
нас е намаляла значително, но са нужни още
промени, главно в болничната помощ.

Резистентността към пеницелин на пневмо-
коките е била 30 процента, сега е по-малко от
15, отбеляза експертът. По думите му, това се
дължи на правилната употреба на антибиоти-
ци,защото когато човек отиде на лекар, ле-
карят преценява, а не изписва веднага анти-
биотик.

“Второто нещо, започнаха да се използват
повече микробиологичните изследвания, кои-
то правилно насочват към кой микроб да се
изпише правилният антибиотик. Не така обаче
стои въпросът в нашите болници, където се
изписват два до три повече антибиотици, от-
колкото  в западноевропейските държави”,
каза проф. Кантарджиев. По изчисления на
института, около 60 процента от българските
пациенти взимат антибиотик от първия до пос-
ледния ден на болничния си престой.

общината с необходи-
мите документи за
издаване на разреше-
ние за ползване на ба-
сейна и да заплатят
съответната такса,
определена с наредба-
та за определянето
на местните такси и
цени на услуги на те-
риторията на общи-
ната. Разрешение за
ползване на определен
обект ще се издава са-
мо ако резултатите
от проверката пока-
жат, че няма наруше-
ния.

Забранява се къпа-
нето и плуването в
открити и закрити
плувни басейни, за
които няма издадено
разрешение за ползва-
не, както и ако няма
назначени правоспо-
собни водни спасите-
ли и медицински лица,
изградени спасителни
постове и медицински
пунктове, оборудва-
ни с необходимите
спасителни средства
и медикаменти за да-
ване на първа помощ
при удавяния и други,
съгласно Наредбата
за водноспасителна-
та дейност. Запреше-
нието важи и за къпа-
нето и плуването в
язовири, микроязови-
ри и други водни пло-

Виктория СТАНКОВА
909 седмокласни-

ци от Перник ще се
явят на национално
външно оценяване. От
тях четири са със спе-
циални образователни
потребности. Това
съобщи началникът на
Регионалния инспекто-
рат по образованието
Ваня Коконова.   

961 пък са абиту-
риентите тази година,
които са подали заявле-
ние за матури по БЕЛ, а
973 ще се явят на вто-
ри държавен изпит. За
трети държавен изпит
обаче няма желаещи,
уточни Коконова.

Изпитите ще се про-
ведат в 15 училища.
Учениците ще бъдат
разделени в 100 изпит-
ни зали, в които задъл-
жително има камери.

350 са квесторите и
консултантите , които
ще следят контрола
при провеждането на
изпита.

„Всички записи напра-
вени на камерата при
провеждането на изпи-
та ще бъдат преглеж-
дани от специална коми-

сия, назначена от ди-
ректора на учебното
заведение”, обясни Ко-
конова

С две думи под лупа
ще се следят действия-
та на квесторите и
ученици, за да няма пре-
писване.

Ако зрелостник пре-
пише на матурата и
това се докаже с видео-
записа, изпитът му ще
бъде анулиран. Квесто-
рите, които са пропус-
нали да хванат препис-
вача, пък ще бъдат сан-
кционирани.

Учителите, които са
позволили преписване-
то, ще трябва да дадат

Следят под лупа квестори и
ученици за преписване

щи извън населените
места, които трябва
да бъдат обезопасе-
ни, а  стопаните им
трябва да осигурят
собствена охрана на
водните обекти и
поставят табелки,
забраняващи къпане-
то и плуването в тях.

Всички изкопи, ями,
дупки и други от то-
зи род, запълнени с
вода над 120 см,
трябва да бъдат обе-
зопасени с парапети и
ограждения от орга-
низациите, фирмите,
ведомствата и физи-
чески лица, извършва-
щи земно изкопни ра-
боти в населените
места. Всички плава-
телни съдове, спусна-
ти на вода от органи-
зации, фирми и граж-
дани се задължават
да спазват строго
Правилника за реда на
корабоплаването във
вътрешните водоеми
на Република Бълга-
рия и Наредбата за
водноспасителната
дейност. Директори-
те на училищата на
територията на об-
щината да организи-
рат и провеждат,
съвместно с ОблС на
БЧК разяснителна ра-
бота сред учениците
в края на учебната го-

писмени обяснения и ще
бъдат наказани по Ко-
декса на труда. Наказа-
нията са забележка, пре-
дупреждение за уволне-
ние и уволнение.

Седмокласниците ще
държат изпит на 20
май за националният
приемен изпит по бъл-
гарски език и литерату-
ра, а на 22 по математи-
ка. И двете мини мату-
ри ще започнат в 10 ча-
са.

Държаният зрелос-
тни изпити по  българ-
ски език и литература
ще бъде на 20 май, а
вторият ще бъде на 22
май.

дина, като ги запоз-
наят с опасностите
при къпане и плуване
в необезопасени вод-
ни обекти.

Предвидени са и
санкции, които ще бъ-
дат налагани при ус-
тановяване на нару-
шения от страна на
стопаните на водни-
те площи, може да се
стигне дори до преус-
танотяване ползва-
нето на водните обе-
кти.

За да е спокойно
лятото на плажува-
щите, местният
ЦСМП трябва да под-
сигури линейки, лека-
ри и оказването на

медицинска помощ.
Ръководството на
брезнишкото

„Водоснабдяване”
ЕООД Брезник, освен
мерките за обезопас-
яване на стопанисва-
ните от него водни
площи, пък е задълже-
но да осигури индиви-
дуални спасителни
средства на упражн-
яващите трудова
дейност в и около
язовир „Красава» -2.

Наредбата вменява
задължения и на на-
чалника на РУП Брез-
ник да съдейства за
осигуряване на общес-
твения ред в и около
местата за къпане.
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Делегацията бе от 5-милионния, побратимен на Перник град Хуай ан

Преди три година, за
пръв път наш ансамбъл
участва в Международ-
ния фестивал на маска-
радните игри и продължа-
ва да поддържа контак-
ти с Перник. Използвам
възможността да ви по-
каня да посетите нашия
град, за да Ви запознаем
от близо с възможности-

Внасят предложения
за промени в ТЕЛК

Зоя ИВАНОВА
„Поемаме ангажимент от името на Ре-

форматорския блок да внесем предложе-
нията на хората с увреждания за промени
в съотносимото законодателство, касаещо
ТЕЛК. Те са най-добре запознати с пробле-
мите и процедурите и исканията им касаят
над 470 хиляди души с инвалидни пенсии в
страната и над 50 хиляди хора с уврежда-
ния на социални пенсии. Повече от 20 са
законите и наредбите, свързани с работата
на ТЕЛК и касаят пряко хората с уврежда-
ния.“ Това е казал по време на среща в
парламента с представители на организа-
ции на хора с увреждания депутатът и член
на здравната комисия в парламента доц.
Димитър Шишков, цитиран от пресцентъра
на РБ.

Исканията на хората с увреждания са
свързани с това да има специалисти по
трудова медицина към ТЕЛК-овете, които
да оценяват възможностите на хората с ув-
реждания да работят, казал доц. Шишков
и определил предложението като разумно.
Представителите на организациите под-
чертали, че не трябва да се увеличава
броят на ТЕЛК. По думите на участниците в
срещата това ще намали ефективността и
ще отвори поле за корупция.

На срещата е постигнато съгласие пред-
ставителите на организациите на хора с ув-
реждания да подготвят своите предложе-
ния за промени в законите и наредбите и
да ги предоставят на доц. д-р Шишков,
който поел ангажимент след обсъждане с
другите парламентарни групи да ги внесе
като законодателна инициатива на РБ.

те, които той предос-
тавя в различните сфери
на обществено-икономи-
ческия живот. Градът
наброява 5 380 000 жите-
ли и е разположен на площ
от 10 000 кв. км. Имаме
добре развита икономика
и инфраструктура. Ще
се радваме да ни посети-
те, за да развием наше-
то сътрудничество и в
сферата на икономика-

та. Ние разполагаме с
подземни богатства, но
имаме и развито селско
стопанство и сме един
от големите производи-
тели на зеленчуци в Ки-
тай» каза Занг Ягинг.

Иван Иванов информи-
ра гостите, че на 16 май
ще отпътува за Китай
заедно с делегация от
бизнесмени от община-
та. Те ще присъстват на
Международния икономи-
чески и търговски панаир
в град Хедей от 18 до 21
май по покана на пред-
ставителството на про-
винция Хедей. „Надявам,
че ще имаме възможност
да установим добри кон-
такти, които да бъдат
основа за бъдещо сът-
рудничуество в облас-
тта на бизнеса. Този ико-
номически форум е свър-
зан и със земеделието и
промишлеността, съ-
пътстваща земеделие-
то. Вярвам, че ще уста-
новим ценни контакти.

Смятаме тези контак-
ти да продължим и с Ва-
шия град в бъдеще. Благо-
даря Ви за поканата и ви
уверявам, че ще се пос-
тарая да осъществим
тази среща в рамките на
около 2 месеца. Ще се ар-
гументирам защо. Пер-
ник е индустриален град,
който продължава да
преструктурира иконо-
миката си. В тази връзка
мога да ви информирам,
че разполагаме със сво-
бодни мощности, имаме
и предприятия, които в
момента не работят,
тоест разполагаме със
свободна база, техника и
най-вече с подготвени
кадри. С цел да се повиши
конкурентоспособнос-
тта на нашите произ-
водства е наложително
да внедрим нови съвре-
менни технологии. При
добро партньорство мо-
жем да реализираме съв-
местно много добри биз-
нес идеи”, заяви Иван

Кампанията на млади леви
“Кмете, чуй ме” продължава

Зоя ИВАНОВА

Пенсионерите от Перник поставиха
исканията си към кандидат-кметовете

Зоя ИВАНОВА
Месеци преди нача-

лото дори на предиз-
борната кампания за
кметове и общински
съветници от ръко-
водството на пер-
нишкия пенсионерски
клуб „2004” излязоха
официално с искания-
та си към онези, кои-
то искат да управл-
яват града и облас-
тта след есента. Това
те направиха на на-
рочна пресконферен-
ция.  Някои от иска-
нията определено не
са от компетенцията
на местната власт.
Пернишките пенсио-
нери срещу гласа си
искат политиците
от областта да нап-
равят реални постъп-
ки  пред съответни-
те представители на
политическите сили в
парламента да  се раз-
гледа и приеме закон
за възрастните хора.

Да се ангажират с
реална подкрепа на
ежегодното преизчис-

ление на пенсиите.
На местно ниво те

искат да се предос-
тавят подходящи по-
мещения за клубове за
социални контакти на
възрастните хора. С
предимство да се оси-
гури такъв за жите-
лите на квартал „Мо-
шино”. От общинския
бюджет да се осигур-
яват средства за кул-
турно масови и спор-
тно туристически
мероприятия на пен-
сионерските клубове.
Съответно за клуб,
който има певчески
състав сумата да е
1500 лева и за клуб,
който няма такъв
500 лева. Пенсионери-
те настояват и за об-
лекчено пътуване по
градския и междусели-
щен транспорт чрез
безплатни карти и на-
малена цена на биле-
та. Да се създаде об-
ществен съвет към
общините по пробле-
мите на възрастните
хора.

„Съюзът на пенсио-
нерите „2004” област
Перник е готов да
подпише споразуме-
ние за сътрудничес-
тво и подкрепа с уча-
стниците в местни-
те избори, като из-
разяват готовност и
се ангажират да ра-
ботят за реализация
на исканията си” –
това каза председа-
телят на Областния
съвет на СП 2004
Катя Христова.

От клуба са подгот-
вили и писмо до всич-
ки политически сили в
Парламента в което
настояват час по ско-
ро да започне работа-
та и да се приеме за-
кон за възрастните
хора у нас. Приемане-
то на закон за възрас-
тните хора е една въз-
можност  за гаранти-
ране правата на пен-
сионерите и създава-
не на условия за реша-
ване на редица техни
проблеми – категорич-
ни са перничани.

от страница 1

Иванов.
Гостите от Китай

проявиха интерес към
кадри в областта на мин-
ната промишленост и до-
бива на подземни богатс-
тва, в това число на
нефт и газ. Постигната
бе договореност община
Перник да направи една
цялостна презентация,
чрез която да се пока-
жат възможностите за
развитието на бизнес
отношенията между два-
да града.

От своя страна парт-
ньорите от Китай също
ще направят подобно
представяне на община
Хуай ан и предложенията
си за взаимно сътрудни-
чество в областта на
бизнеса.

По този начин взаи-
моотношениято межде
двете общини ща продъл-
жат да се развиват не са-
мо в областта на кул-
турния обмен, но и в сфе-
рата на икономиката.

В началото на годината Младежко обе-
динение в БСП Перник стартира кампа-
нията си „Кмете, чуй ме!”. Младежите на
БСП събираха подписи от жители на кв.
„Изток” за поставяне на изкуствена не-
равност на ул. „Рашо Димитров” – на
ъгъла с ул. „Никола Чучулков”, след
сградата на IV – то СОУ.

Общинските съветници от левицата
поставиха въпроса пред кмета на засе-
дание на Общински съвет – Перник още
през месец март. Вчера те получиха от-
говора на градоначалника, в който им бе
обяснено, че общината трябва да получи
сигнални писма от Пътна полиция за
необходимост от изкуствена неравност
на ул. „Рашо Димитров”. Общинският съ-
ветник и председател на Младежкото
обединение на БСП Николай Николаев
репликира, че не е удовлетворен от отго-
вора. Кметът от своя страна пое ангажи-
мент да бъде решен въпроса с изграж-
дането на изкуствена неравност на ъгъ-
ла на ул. „Рашо Димитров” и ул. „Никола
Чучулков”.

„Молбата за поставяне на изкуствена
неравност – тип „легнал полицай” е от
живущите на ул. „Рашо Димитров”, а ние
от Младежкото БСП се заехме с решава-
нето на въпроса. Очакваме кмета да удъ-
ржи на думата си.”, споделиха от Мла-
дежко обединение на БСП – Перник.

Националната служба за
съвети в земеделието

организира приемни в областта
Силвия ГРИГОРОВА

Национална служба за съвети в земеде-
лието и през май месец организира изнесе-
ни приемни за земеделските производите-
ли от областта. Това информираха от регио-
налната структура в Перник.

 Целта на тези приемни е да се даде пове-
че информация  на земеделските произво-
дители  и се разшири и улесни достъпа им
 до консултантските услуги на службата,
които са напълно безплатни.

Графикът за провеждането на приемните
в региона  е следния: 12 май 2015 г. гр.
Трън, Общинска служба по земеделие от 
09.30-12.30 часа; 12 май 2015 г. – гр. Брез-
ник, Общинска служба по земеделие от
13.00-17.00 часа;  13 май 2015 г. – с. Кова-
чевци, Общинска служба по земеделие от
09.30-12.30 часа; 13 май 2015 г. – гр. Земен,
Общинска служба по земеделие от 13.00-
17.00 часа; 14 май 2015 г. – гр. Радомир, Об-
щинска служба по земеделие от 09.30-12.30
часа;  14 май 2015 г. – гр. Батановци, сгра-
дата на читалището от 13.00-17.00 часа

По време на изнесените приемни всеки 
стопанин ще има възможност на място да
получи актуална информация и съвети в об-
ластта на земеделието и развитието на сел-
ските райони и да зададе въпрос, който го
вълнува. Освен това ще се обсъждат и  въ-
зможностите за финансиране по Програма-
та за развитие на селските райони 2014 -
2020 г., както и схемите за директни плаща-
ния и националните  схеми за подпомагане.
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Това става с реиение на Надзорния съвет на касата, взето този месец

Три нови случая на
туберкулоза за седмица

Зоя ИВАНОВА
Три нови случая на туберкулоза са били

регистрирани миналата седмица в Регио-
налната здравна инспекция . Като цяло епи-
демичната обстановка по отношение на ин-
фекциозните заболявания в Пернишка об-
ласт е спокойна. Регистрирани са 13 случаи
на остри заразни болести срещу 11 случая
за същия период на предходната седмица.
Освен трите случая на туберкулоза има и
три случая на варицела. Шест са чревните
инфекции - 5 случая на Ентероколит и 1 слу-
чай на Ротавирусен гастроентерит; има и
един случай на хепатит Б. През седмицата
са регистрирани 36 случаи на ОРЗ и грип
със заболяемост 46,52 %. През седмицата
инспекторите на РЗИ - Перник са извършили
141 проверки. 

Хит на трудовия пазар са
отново шивачките

Силвия ГРИГОРОВА
125 свободни места предлага на безра-

ботните от областта Дирекция „Бюро по тру-
да” в Перник тази седмица. След като две
поредни седмици броят на свободните мес-
та намаляваше, през тази седмица броят им
е почти двойно увеличен. Добрата новина е,
че има увеличение и при предложенията за
работа за безработните висшисти, макар и
само с 2 места. Предлаганите им от Бюрото
по труда свободни работни места са 14. То-
ва означава, че бизнесът в региона се съ-
живява.

 Повече от два месеца на трудовата борса
стои офертата за 5 лекари, при стартова зап-
лата от 1000 лева. Очевидно това възнаграж-
дение не е атрактивно за медиците, тъй като
до момента желаещи за работа няма. Тази
седмица определено хит на трудовата борса
са шивачките. Освен търсените повече от ме-
сец и половина 10 шивачки за цех в Брезник,
на които работодателят предлага 450 лева
заплата и осигурява транспорт до месторабо-
тата, тази седмица се появи офертата за още
20 шивачки с опит за предприятие в столица-
та като също осигурява транспорт.

Освен това, Бюрото по труда предлага тази
седмица работа на:1 автокранист, 1 минен ин-
женер владеещ турски език, 1 минен шлосер
с турски език, 1 минен електротехник с турски
език,  2 кроячи, 1 оксиженист, 4 сервитьори, 5
охранители, 2 минни инженери с английски
език, 2 инженери- специалност електро или
автоматизация, 4 помощник-готвачи, 4 завар-
чици, 2 продавач-консултанти, 1 специалист
по качеството с висше техническо образова-
ние, 1 преподавател по английски език на
граждански договор, 1 ресурсен учител, 2 об-
щи работници, 3 продавач-консултант, 2 слад-
кари, 2 техници на компютърни системи, 2 ма-
шинни оператори на металорежещи машини
със средно или висше образование, 1 нас-
тройчик на металорежещи машини, 2 готвачи,
6 продавач-консултанти/касиери/, 5 шофьори
на тежкотоварен автомобил, 2 шофьори на
мотокар, 2 електрошлосери, 2 механошлосе-
ри, 3 касиери, 2 диспечери/храни/, 2 помощ-
ник-готвачи за пицария, 3 доставчици на пи-
ци, 7 кредитни консултанти на граждански
договор, 2 агенти за събиране на вземания на
граждански договор, 1 зидаромазач, 1 гипса-
джия, 3 работници в строителството за довър-
шителни работи, 1 барман и 1 юрист.

  Значителното увеличаване на предлагани-
те от Бюрото по труда свободни работни мес-
та е красноречиво доказателство, че ситуа-
цията на трудовата борса в региона е много
динамична. Прави впечатление, че на трудо-
вата борса се увеличава търсенето на специа-
листи за минната промишленост, машинос-
троенето, обслужващата сфера и разбира се-
туризма.  Анализирайки състоянието на тру-
довата борса се налага изводът, че е с набли-
жаването на активния туристически сезон и
съживяването на строителството,  броят на
свободните места расте непрекъснато. Тази
седмица отново  най-големи шансове да си
намерят работа имаха безработните със сред-
но образование, на които Бюрото по труда
предлага 110 свободни места.

Зоя ИВАНОВА
Според приетите

допълнение и измене-
ния в Правилата за
болнична медицинска
помощ с решение на
Надзорния съвет  на
касата от месец май
тази година отчете-
ната дейност за хе-
модиализа се запла-
ща изцяло на лечеб-
ните заведения от
заделени средства в
централното управ-
ление на НЗОК – то-
ва каза  на прескон-
ференция д-р Магда-
лена Христова, ди-
ректор на Районната
здравноосигурител-
на каса.

Средномесечно в
пернишката болница
„Рахила Ангелова” в
Перник за първите
четири месеца, кои-
то са разплатили
имат 78 770 лева
заплатени суми за хе-
модиализа. Общите
суми за четирите
месеца от декември
миналата година до

март тази година са
315 080 лева. До мо-
мента няма нераз-
платени суми за хе-
модиализа. Оттук
насетне плащането е
гарантирано от
страна на касата.

Д-р Христова под-
черта точка от
приетите решения,
която е много важна
за болничните упра-
вители, изпълнител-
ни директори и мени-
джъри. В нея се казва
„Възлага на управи-
теля на НЗОК , съв-
местно с представи-
тели на БЛС да се из-
работят критерии
за това кои случаи
са особено тежки по
медицински показа-
тели и случаи свър-
зани с форсмажорни
обстоятелства”. То-
ва означава, че при
тежки , сложни слу-
чаи по медицински
показатели и случаи
свързани с форсма-
жорни обстоятелс-
тва, изпълнителя на

болнична помощ ин-
формира незабавно
директора на съот-
ветната РЗОК с пис-
мо, в което излага
мотивите за запла-
щане, тогава,когато
са изчерпани предви-
дените стойности
за това.

Случаите се
внасят за разглежда-
не от Надзорния съ-
вет на НЗОК, като
решение за заплаща-
не се взема при нали-
чие на средства.

На пресконферен-
цията беше подчер-
тано също, че лични-
те лекари и лекарите
специалисти разпо-
лагат с точно опре-
делен брой медицин-
ски направления: за
преглед и консулта-
ция с лекар специа-
лист, медицински
направления зависо-
ко - специализирани
дейности и направ-
ления за медико-диаг-
ностични изследва-
ния. Броят на нап-
равленията и суми-
те за изследвания се
определят съобраз-
но пациентските
листи на лекарите,
като се отчитат
различни показатели
– възраст на пациен-
тите, вид населено
място, хронични за-
болявания, профи-
лактични  прегледи и
други особености,
обуславящи потреб-
лението на здравни-
те услуги.

Няма точно опре-
делен брой направле-
ния, които личния
лекар може да издаде
в рамките на една ка-

лендарна година за
един пациент. Лич-
ният лекар обаче не
може да издаде в еди-
н и същи месец ново
направление към спе-
циалист за едно и съ-
що състояние/диаг-
ноза/ при положение,
че медицинското
направление е в сила
до 30 дни от датата
на първичния прег-
лед при специалиста
и той има задълже-
нието в рамките на
този период да осъ-
ществи необходими-
те вторични прегле-
ди. Когато направле-
нията са за лекари с
различна специал-
ност, няма пречка
личният лекар да ги
издаде – по преценка
и необходимост.

Основното е, че ле-
карят е този, който
преценява необходи-
мостта  от издаване
на направление за
прегледи и изследва-
ния, съобразно със-
тоянието на пациен-
та – дали то е спеш-
но или торпи отлага-
не във времето, при
необходимост от
провеждане на висо-
ко специализирана ме-
дицинска дейност,
включена в диспан-
серно наблюдение на
з д р а в н о о с и г у р е н о
лице и от изпълни-
тел на първична из-
вънболнична меди-
цинска помощ.Неог-
раничено се насоч-
ват децата до 18 го-
дишна възраст.

П а ц и е н т и т е
трябва да знаят, че
националната здрав-
ноосигурителна каса

На 1 юли ще завършат ремонтите на АМ „Тракия“
Силвия ГРИГОРОВА

„На 1 юли ще завършат ремонтите на АМ „Тракия“, за
да не се затруднява пътуването през активния почивен
сезон. Очертава се горещо лято по цялата пътна мрежа с
много ремонти. Предварително се извиняваме на всички
пътуващи, защото желанието ни е да ремонтираме цялата
пътна мрежа и да я приведем в сравнително добро състоя-
ние”. Това заяви министърът на регионалното развитие и
благоустройството Лиляна Павлова. Тя, заедно с предсе-
дателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфрас-
труктура” инж.Лазар Лазаров, представиха на пресконфе-
ренция предстоящите текущи ремонти по републиканска-
та пътна мрежа.

За първи път от 20 години, извън стандартния бюджет за
изкърпване на пътищата, имаме осигурени с решение на

Министерския съвет 100 млн. лв. за ремонтиране на старите участъци от автомагистралите „Тракия“ и„Хемус“. С
предоставения финансов ресурс се ремонтират около 50 км от АМ „Тракия“. Основните строителни дейности ще
завършат на 1 юли и ще започнат отново на 1 септември, за да може през месеците юли и август да се работи
единствено по текущи и аварийни дейности, ако се налага. През летните месеци на автомагистралите ще продъл-
жат строително-монтажните работи на виадуктите „Елешница“ и „Бебреш“ на АМ „Хемус“ и 67-ми км от АМ „Тра-
кия“, за да може предвидените по тях ремонти да бъдат изцяло завършени до началото на зимния сезон.

Близо 5 млн. лв. ще бъдат вложени в текущи ремонти на републиканската пътна мрежа, които предстоят през
месец май. С тези средства ще бъде изкърпена около 113 хил. кв. м пътна инфраструктура,

Програмата включва извършване на асфалтови дейности, премахване на излишната растителност, за да се по-
добри видимостта на пътя, подобряване на отводняването – профилиране на банкети, почистване на канавки, во-
достоци и др. През месец април в изкърпване на пътната инфраструктура също са вложени около 5 млн. лв., с кои-
то са извършени около 115 хил. кв. м асфалтови работи. Изкърпени са най-критичните участъци по най-натоваре-
ните направления автомагистралите и първокласните пътища – София – Варна, София – Благоевград – Кулата,
Пловдив – Хасково, Велико Търново – Габрово, Русе-Велико Търново, Варна-Бургас и др., съобщи инж. Лазаров.
Той подчерта, че контролът, който ще се осъществява на пътностроителните фирми ще бъде изключително строг.

заплаща за периода
за хоспитализация
само по една клинич-
на пътека на един
пациент за камплек-
сно лечение на ос-
новно заболяване,
придружаващи за-
болявания и услож-
нения.Касата запла-
ща договорената и
извършена дейност
от изпълнителите
на болнична меди-
цинска помощ от об-
хвата на основния
пакет от здравни
дейности, гаранти-
ран от бюджета на
НЗОК, съгласно На-
редба 40 от 2004 го-
дина. За дейностите
в болничната меди-
цинска помощ по
клинична пътека са
включени медицо-
диагностични из-
следвания, медицин-
ски прегледи и про-
цедури, необходими
за удостоверяване
на необходимостта
от хоспитализация,
необходимите за
дейността лекарс-
твени продукти,
както и до два кон-
тролни прегледа в
рамките на един ме-
сец след дехоспита-
лизацията. Когато в
срок от 30 дни от
хоспитализацията
на пациента се нало-
жи нова хоспитали-
зация по същото
или в друго лечебно
заведение, НЗОК зап-
лаща само един от
случаите по клинич-
на пътека след про-
веждане на провер-
ка, освен ако в Кли-
ничната пътека е 
предвидено друго.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 14 май 2015 г., брой 88 /5695/ 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, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 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. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. 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

М
о

ж
е

 д
а
 в

и
д

и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к

л
а
м

н
и

 к
а
р

е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е

к
т

р
о

н
о

т
о

 и
з
д

а
н

и
е

, 
н

а
 в

е
с
т

н
и

к
а
 w

w
w

.s
a
p

e
rn

ik
.i
n

fo

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. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
23. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
24. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
25. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
26. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
27. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
28. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
29. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
30. 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. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
4. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
3. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
5. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
8. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
9. Тристаен, Димова махала, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 40 000 лв.
10. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя- 45 000 лв.
11. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
12. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
13. Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.
14. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.
15. Къща ниската част над Автогарата, близнак 2 ет., гараж, дв. 150 кв.м- 32 000 лв.

16. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.

17. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.

18. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.

19. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.

20. Парцел, кв. Стара чешма, 800 кв.м, рег., ток, вода, до къщи- 13 000 лв.

21. Парцел, Бела вода, 650 кв.м, Р/Т/В - 16 000 лв.

22. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

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. Тристаен, Изток, ет. 2, 85 кв.м, 2 тер., ремонт - 35 900 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Гарсониера, Изток, 45 кв.м, ет. 2, юг, ПВЦ, ремонт - 25 300 лв.

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

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

12. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 

13. Двустаен, Център, 66 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер - 39 000 лв.

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, Изток, 66 кв.м, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 28 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

24. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
25. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
26. Тристаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ - 30 000 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. Къща, с. Калище, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв.1 170 кв.м - 18 500 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
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, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
25. 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. Гарсониера, Тв. ливади, ТЕЦ, обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Център, ТЕЦ, с обзавеждане - 220 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
6. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
7. Етаж от къща, над Общината, необзаведен - 150 лв.
8. 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 - 19 900 лв.
3. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
4. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
5. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.
6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
7. 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.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 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.

Съдействие за жилищни кредити

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

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. - 36 000 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, 66, кв.м, ет. 4
ТЕЦ, 2 тер. - 28 000 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1. Здрава къща, Център, тх, пл, сутерен и етаж,
ЗП: 92 кв.м., дв. 300 кв.м., с л.о. - 40 000лв.

2. Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК -
21 000 лв./ч.л./М
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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.
4. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 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. Изток, ет. 5, юг., ТЕЦ - 33 000 лв.
6. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв. 400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
3. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 лв.
4. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
5. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
6. 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. 

Наема дългосрочно,
многостаен апартамент с

3 спални, дневна и кухня, спешно.

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)



Имоти, реклами8 14 май 2015 г. Съперник

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

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

Отговорна пенсионерка с препоръки
търси работа за почистване и
поддържане на домове веднъж
седмично - тел. 0898/602 022

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

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН
АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/

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 Mercedes E220 Cdi Avangard
148 к.с. Седан Дизел 2002 год. 239000
км Автоматична 4 (5) - тел. 0893\459 503

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
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

Продавам велоергометър не пол-
зван!Измерва пулс,разстояние,изго-

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.

рените калорий,време.Размер 50/
80/120см. Осем степени на нато-
варване. - 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.

Продавам
тристаен, Изток,

ЕПК,
ул. Ю. Гагарин,

- 49 000 лв.
– тел.

0886/008 898
и

0887/233 551      

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

търси,
сервитьори/ки.
тел. - 076/60 03 63

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

други
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Таксиметров шофьор жестоко пребит и ограбен в София
Таксиметров шофьор на компанията „Радио СВ такси" е бил пребит и ограбен

от четирима пияни клиенти в София.
Той е настанен в болница в тежко състояние, със счупени ребра и рани по

лицето, съобщи Дарик радио. Нападателите са откраднали таблета и касовия
апарат, а автомобилът е потрошен.

Двама от тях са арестувани.
В предаването „Дарик кафе" един от шефовете на „Радио СВ такси" Ивайло

Павлов съобщи, че пребитият шофьор работи в компанията от 5-6 години, като за
този период няма никакви нарушения.

„Инцидентът е станал на 12 май около 08.30 часа. Младежите се качили в таксито
в столичния квартал „Надежда" видимо пияни. Не са минали повече от
километър-два, когато започнали да буйстват в колата. Първо му обяснили, че
няма да му платят. В един момент единият от клиентите го заговорил, за да му
разсее вниманието, а през това време другият му откраднал работния таблет.
Колегата ни слязъл от колата и ги помолил да му върнат таблета, защото му е
важен за работата. Последвал е жесток побой", разказа Павлов.

Той уточни, че не се знае как точно се е стигнало до боя, тъй като колегата му е
в много тежко състояние и не може да обясни точно какво се е случило. Освен
счупени две ребра и едно пукнато, шофьорът е със счупен нос и не може да си
отвори очите от отока.

Успял да каже само, че единият от младежите се е връщал три пъти да го рита,
докато той е лежал на земята.

"Това не им е стигнало, върнали са се и са счупили едно от стъклата на колата
и са наритали ламарините", каза още шефът на фирмата.

По-късно двама от извършителите са задържани, другите двама се издирват.
През изминалите 10 дни четирима шофьори на „Радио СВ такси" са били

ограбени в София, уточни Ивайло Павлов. По думите му подобни случаи зачестяват
в цялата страна. Сигнали има от Благоевград, Пловдив, Варна и Бургас.

Борисов: Военните са на границата,
ако в Македония стане зле

Военните са на границата,
подготвят си точки, не дай си Боже,
ако нещата в Македония отидат на
зле, заяви премиерът Бойко Борисов
по време на блиц контрол в НС. След
заседание на Съвета по сигурността,
което той свика вчера, вътрешният
министър Румяна Бъчварова обяви,
че са обсъдени всички оперативни
рискове и ще бъдат взети всички
мерки срещу евентуални
терористични действия или
бежанска вълна. Днес Борисов
обяви пред депутатите, че в момента
се провеждат учения на армията и
нейните специални части със
Специализирания отряд за борба с
тероризма (СОБТ). „Такива занятия
и преди са се играли и са за залавяне

на терористични групи. Това върви като подготовка”, добави той
Премиерът уточни, че се подготвят и граничните пунктове за евентуална

бежанска вълна. „Тези, които са с български паспорти, около 90 000 граждани,
могат да се приберат в България, но при една хуманитарна криза, трябва да имаме
готовност”, каза още министър-председателят. Борисов подчерта, че
управляващите следят с тревога събитията в Македония, защото в неделя, 17
май, е ключова дата за Македония, когато се очаква най-големият досега протест.

Към този момент няма преки заплахи за страната ни заради случващото се в
Македония, заяви пък министърът на отбраната Николай Ненчев пред журналисти
в Монголия, където бе на посещение с президента, предаде БТА. "Към този момент
нямаме каквото и да е основание за безпокойство, но въпреки всичко, имаме
готовност при необходимост да се включим и да окажем пълно съдействие на
МВР при охраната на българската граница", добави Ненчев. Междувременно БСП,
ДПС, ПФ и АБВ излязоха с декларации за кризата в Македония и призоваха
правителството за адекватни мерки. Те дори подкрепиха по-бързото влизане на
Македония в ЕС.т името на левицата Янаки Стоилов каза, че не трябва да се
съгласяваме с установяване на мораториум върху разширяването на ЕС.
"Конфликтът в Куманово ни напомня, че преходът от тоталитаризъм към
демократично гражданско общество във всички балкански държави бе белязан
с кървави междурелигиозни конфликти, които отнеха живот на стотици хиляди
мирни граждани, коментира лидерът на ДПС Лютви Местан. Той подчерта, че
единствената страна, успяла да осъществи мирен преход, е България, въпреки
очакванията на западни анализатори да пламне етническия конфликт заради
тежкото наследство на Възродителния процес. "Днес да се твърди, че в Македония
се е провалил моделът на ДПС е не просто некоректно, това е цинично твърдение",
заяви Местан. По думите му на Балканите има проблеми между отделни държави,
които могат да бъдат решени чрез членството им в ЕС."Официална София трябва
да е стабилизиращият фактор, който предлага консенсусни решения между
Македония, Сърбия, Косово, Албания. На Западните Балкани живеят близо 2 млн.
българи", каза Красимир Каракачанов от името на Патриотичния фронт.

Правителството в Скопие трябва да знае, че най-прекият път на Македония към
Брюксел минава не през Белград, Прищина, Тирана, или още по-малко – Анкара,
а през София, добави той. Лидерът на ВМРО бе категоричен, че не е редно днес
ДПС да спекулира и да плаши с тази тема, защото те "ни водят именно към
македонски сценарий – капсулиране на етнически групи". АБВ призова ЕС да
приложи ефикасни инструменти за решаване на проблемите в Македония, преди
всичко като потвърди политиката за разширяване на Съюза.

Църквата получи мощи на Св. Серафим Саровски
Безценен дар получи Българската православна църква от Руската пра-

вославна църква - частица от мощите на великия подвижник на благочес-
тието Св. Серафим Саровски. Московският и на цяла Русия патриарх Ки-
рил е изпратил чрез Нижгородския и Арзамаски митрополит Георгий мо-
щехранителница със светинята, както и частици от мощи на руски новомъ-
ченици и изповедници, съобщиха от отдел "Връзки с обществеността" при
Светия синод.

Безценният дар е получен по молба на Българската православна църква
броени дни, след като бяха отбелязани 1150 години от покръстването на
българския народ и 1145 години от основаването на БПЦ. Митрополит Геор-
гий, в чиято епархия е Дивеевската Света обител, основана от предобния
Серафим Саровски, и в която са мощите на светеца, е на официално посе-
щение в България от 10 до 14 май.  "Надяваме се, че този драгоценен дар
ще укрепи още повече вярата и благочестието на православния български
народ, както и нашето в Христа единство", е казал патриарх Неофит, прие-
майки светите мощи.

Той е приветствал членовете на делегацията на Руската православна
църква с "Христос воскресе" и е отправил молба към митрополит Георгий
да предаде "най-дълбока благодарност на Негово Светейшество Москов-
ския и на цяла Русия патриарх Кирил за този драгоценен дар за БПЦ, за
неговата братска любов и внимание към нас". Серафим Саровски е роден
като Прохор Сидорович Машнин през 1754 г. в град Курск в уважавано
търговско семейство. Баща му изгражда храмове, а майка му възпитава
трите си деца, от които Прохор е най-малкият.

От малък желаел да стане монах. Съвременниците на Серафим отбеля-
зват, че лечителят изцелявал не толкова с кротка дума, колкото с любов и
радост. Св. Серафим е починал на 15 януари 1833 г. Мощите му се пазят в
Троицкия храм на Дивеевския манастир, на който той е покровител.
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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
/15/СЛУ-3558/24.04.2015 г./

Община Перник, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕ-
СУВАНИТЕ ЛИЦА, по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за подро-
бен устройствен план–парцеларен план и план застрояване /ПУП-ПП и ПЗ/ за
обект: Вътрешна водопроводна мрежа и довеждащ водопровод HDPE DN 200мм,
напорен резервоар V-500м3, с. ЯРДЖИЛОВЦИ, ЕКАТТЕ 87480, ОБЩИНА ПЕР-
НИК.

Проектът за ПУП-ПП предвижда определяне на трасе и сервитут на вътрешна-
та водопроводна мрежа и довеждащия водопровод, с които се засягат имоти:
000268-полски път, 000493-полски път, 071001-нива, 023210-ливада, 000021-пол-
ски път, 000530-жп.линия, 000529-жп.линия, 000207-полски път, 000219-полски
път, 000251-жп.линия, 000252-жп.линия, 014012-ливада, по КВС на с.Ярджилов-
ци, община Перник.

Засегнатите имоти са общинска и държавна собственост. С проекта за ПУП-
ПЗ част от поземлен имот №071002, местност „Бибовица”, с начин на трайно
ползване „нива”, се преотрежда в имот за застрояване отреден „За резервоар”.
Преотредената част от имота е с площ 1400 кв.м.

Проектът за ПУП–ПП и ПЗ е обявен в “Държавен вестник” бр. 34 от 12. 05. 2015 г.
На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в

Държавен  вестник, заинтересованите лица могат да разгледат проекта, който
се намира в стая № 5, етаж 12 на община Перник и да направят писмени възра-
жения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
12.05.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.101б,ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме , че Община Перник об-

явява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рязане
и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на Община
Перник и предотвратяване на аварийни ситуации“.

          Публичната покана е публикувана в портала на АОП ID 9041705.
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    СЪОБЩЕНИЕ
 На основание чл.101б,ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме , че Община Перник обявява

публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и
извозване на сгурия и едрогабаритни битови отпадъци от нерегламентирани
сметища на територията на Община Перник“.

Публичната покана е публикувана в портала на АОП ID 9041714
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадрат-
чета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е
да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от
1 до 9 не трябва да се повтарят.

За родените във втората декада денят е зареден с
експлозивност, с неочаквани обрати и проблемни
случайности, които може да ви отведат на място,
където неслучайно ще срещнете важен за вас човек.

Бъдете внимателни, особено ако програмата ви неочаквано
си промени. В несвойствена среда може да реагирате
неадекватно, да направите куп грешки и да привлечете
негативни реакции от страна на околните.

Съветът на деня е да не започвате нищо ново, а да се
опитате да приключите дела и ангажименти, които
може да ви донесат ползи и предимства. Ще се
радвате на допълнителни екстри и покана, която може

ще ви изстреля на нова професионална орбита. Утре предстоят
размествания на работното място. Личната ви кандидатура
излиза на предни позиции, поради нечие отсъствие или провал.

Избягвайте пренапрежението, следвайте предварител-
но избраната програма и не се отклонявайте от целта.
Нищо ново да не се предприема и започва, особено под на-
тиск и принуда. Разместване на срещи и планове ще съз-

дава неудобства не само на вас, ще привлича ситуации и хора, които
е по-добре да избегнете. Не плащайте за чуждото недомислие.

Днес при вас нищо не върви така, както сте го
предвидили и поръчали. Очаквайте открита и
прикрита атака. Предприетото с голяма амбиция и
надежда за успех ще зацикли или ще обслужва чужди
интереси. Ще изпаднете в изолация. Може да се

разминете с любовта и с хора, важни за бъдещите ви планове.
Не бързайте за никъде и за нищо, ако искате да избегнете
пренапрежението и нервните сривове.

Днес бавно и полека се доближавате до заветна цел.
Отдавна влачени отношения и дела дават резултат и
надежда за бъдещето. Някой слага край на дългото
ухажване с предложение за брак. Денят ще ви донесе
големи предимства, успехи и възможност да се

докажете. Лъвът се готви за скок. Не се разсейвайте с
дреболии, със странични дела и връзки.Пазете се от случайни
контакти, които може да ви провалят и отдалечат от целта.

Днес слагате последния щрих в една работа и
връзка. Предстои качествена промяна в отношения-
та. До края на деня може да дочакате предложение,
което ще върви в комплект с едно ново задължение.
При вас винаги става така. Всяка награда носи и до-

пълнителни изисквания за бъдещето.

Рисков ден за родените във втората декада. Не е
изключен и здравословен проблем. Не бързайте с новите
задачи и идеи, не споделяйте планове и намерения, особено
пред конкуренти. Каквото приключите, ще ви донесе пари
и нови пълномощия, а каквото започнете точно днес, ще

се промени или провали напред във времето и ще донесе полза за
друг.

Днес успявате да убедите някого да ви съдейства, а
друг да довърши част от работата ви. На финала
утре ще оберете овациите и може да се похвалите с
повишение. Не пропускайте и възможността за среща
с любовта. Днес и утре печелите, докато другите

губят, но след това нещата ще се обърнат срещу вас и ще
трябва да върнете направените жестове.

Смирете се, не е време за активни и настъпателни
действия. Оставете инициативата в ръцете на
амбициозните. Липсата на подготовка и усещане за
момента ще ги подведе. До вечерта отново ще
получите предложения и покани, които в следващите

дни може да ви осигурят престижни позиции и печалби. Днес,
който бърза, бавно ще стигне и още по-бавно ще се наложи в
бизнеса и в обществото.

Бъдете особено внимателни, не нарушавайте
предписания и правила. Всяка ваша ненавременна и
несъгласувана с партньорите инициатива ще ви носи
не само проблеми, но и загуби на доверие, пари и
позиции. Пазете се от случайни контакти и от
вмешателство в плановете ви. Преди да

предприемете нещо ново и значимо, довършете това, което сте
обещали, просрочили и проточили във времето.

Ден на костенурката. Бързайте бавно, не се морете и излагайте
на излишни натоварвания. Прекарайте този ден в тишина и на спо-
койствие. Изключете телефона и не говорете за бизнес. Всяка
открадната от семейството и децата минута ще ви ограбва и

ощетява. Днес с пълна сила усещаме къде ни е мястото и кои са истинските за
нас неща. До вечерта много отношения и положения може да се оправят, но и да
се развалят, ако не сте на мястото си.

Не проявявайте излишна активност, почивайте и не си
разваляйте настроението по никакъв повод. Намерете
спокойно място, обмислете живота си и промените,
които предстоят. Не позволявайте странични намеси на
хора извън семейството ви. До вечерта вземете
решението, което не търпи отлагане и в следващите дни

го изпълнявайте точка по точка. Ако се почувствате обнадеждени и
спокойни, това е знак, че поне част от тежките задачи сте оставили
в миналото. Денят изисква взимане на крайни решения.
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Âîëåéáîëèñòèòå íà „Ìèíüîð” – íà ôèíàëè
Юношите младша възраст разбиха всички в зала  „Кракра”

Страницата подготви Яне Анестиев

Наказания в областта
На свое заседание Дисциплинарната ко-

мисия при ОС на БФС–Перник наложи
следните наказания:

„А” ОФГ – ГРУПА 1 – 24 КРЪГ
Ивайло Иванов ФК Металург (Перник) чк

1 среща
11 състезатели са наказани с предупреж-

дение

„А” ОФГ – ГРУПА 2 – 20 КРЪГ
Стефан Ковачев ФК Буря (Кошарево) чк

1 среща
Александър Наков ФК Буря (Кошарево)

чк 1 среща
Мони Цветанов ФК Китка (Витановци) 5

жк 1 среща

ПО ДОКЛАД:
Петър Петков ФК Бенковски (Копаница)

чл. 23, 2в 3 срещи
Ивайло Стефанов ФК Бенковски (Копа-

ница) чл. 23, 2в 3 срещи
Иво Иванов ФК Бенковски (Копаница)

чл. 22, 1м 1 среща
Павел Стоилов ФК Бенковски (Копаница)

чл. 22, 1м 1 среща
ФК Бенковски (Копаница) се наказва с

предупреждение за лишаване от дома-
кинство и имуществена санкция от 125 лв
съгласно чл. 37, т. 2, б. А 16 състезатели са
наказани с предупреждение

ДЕЦА „Б“ - 16 КРЪГ
Иво Иванов ФК Стр. Слава (Радомир) чк

1 среща
3 състезатели са наказани с предупреж-

дение
 

ЦСКА окончателно остана без лиценз
ЦСКА няма да получи лиценз за участие в евро-

пейските клубни турнири през следващия сезон.
Лицензионната комисия към БФС в момента раз-
глежда документите на отборите и ще обяви реше-
нието си до няколко дни. “Армейците” обаче нямат
почти никакъв шанс да получат право на участие в
Европа заради големите задължения, които натру-
паха в последните 2 години. Към момента в “Бори-
совата градина” имат приоритет да уредят поне ли-
ценз на отбора за “А” група, което на този етап това
също не е сигурно. Намерена е вратичка, която да
позволи на отбора да играе в елита и догодина, но
и тя не дава пълни гаранции, тъй като има едно ус-
ловие. “Червените” трябва да постигнат договорка
с Чавдар (Етрополе) по трансфера на Ивайло Чо-
чев. Ако клубът успее да постигне такова споразу-
мение и го представи пред БФС, тогава вероятно
ще получи лиценз за “А” група.

Засега обаче от Чавдар не са склонни на компро-
мис и това може доста да усложни нещата. Вратич-
ката, която ЦСКА може да използва е евентуална
жалба пусната от Чавдар. Ако такава е подадена в
УЕФА за липса на споразумения, реципрочно на
платежно нареждане за сумата от 350 хиляди евро,
то “червените” мигновено губят и двата си лиценза.
Ако обаче етрополци не са се жалвали пред фут-
болната централа и ако са дали съгласието си в до-
кументите на ЦСКА да бъде входирано съгласие за
споразумение и ако всички останали критерии на
УЕФА са покрити, тогава ЦСКА може да вземе ли-
ценз и за Европа. Без изрядни документи обаче,
дори и с подобно споразумение за изплащане на
въпросната сума след 31 март, клубът няма да има
право да играе в евротурнирите. Все пак Лицен-
зионната комисия има право да вземе това пред-
вид и да разреши на ЦСКА да участва в “А” група.

Десислава ще пее
химна на “Лудогорец”
Специална изненада за привържениците на Лу-

догорец подготвя клубът по повод откриването на
трибуна „Моци“ и честванията на 70-годишния юби-
лей в петък. Една от най-популярните певици – Де-
сислава, ще изпълни за пръв път новия химн на Лу-
догорец. Това ще се случи непосредствено преди
началото на двубоя с Локо (Сф). Текстът е на Ма-
риета Ангелова, а аранжиментът е на популярния
композитор Георги Андреев. Така случайно или не,
три красиви жени с големи бюстове ще забавляват
с песните си публиката по случай празника. Остана-
лите две са известни - Джена и сръбкинята Цеца Ве-
личкович. Те ще се появят на сцената непосредс-
твено след мача със столичните “железничари”.  

Тържествената програма на „Лудогорец Арена“
започват в 18:00 с изпълнение на Крисия и спе-
циална томбола, която ще тече по време на загр-
явката на двата отбора. Непосредствено преди по-
лета на талисмана Фортуна, Десислава ще изпее
химна на шампионите. На полувремето ще има две
нови изпълнение на детето с ангелски глас Кри-
сия. Лудогорец напомня на всички посетители на
„Лудогорец Арена“ да пазят пропуските си за мача
с Локо (Сф). Те ще им бъдат входен билет за деня
на отворените врати на трибуна „Моци“, който ще е
в неделя от 10:00 ч. 

Ще оперират Цветан Соколов
Звездата на националния отбор на България Ц-

ветан Соколов потвърди, че му предстои операция,
която ще го извади за дълго от игра. Соколов има
разместване на рамото и частично отчупване на -
костица. Засегнато е и сухожилието на трапецовид-
ния мускул. Възстановяването след подобна опера-
ция е около 8 месеца. ”Новината не е добра. И два-
мата професори са на едно и също мнение, така че
нямам много голям избор. Не съм говорил с никого
все още, Вие сте първите. Ако можеше да се избег-
не операция, разбира се, бих предпочел да се из-
бегне, но не мисля, че проф. Джузепе Порчелини и
проф. Джакомо Марке могат да сбъркат. Операция-
та не може да стане в България. Колкото по-бързо
мине операцията, толкова по-добре. Това означава,
че по-бързо ще се завърна да играя”, заяви Цветан
Соколов пред bTV по телефона от Бреша.

Пернишките юно-
ши младша възраст
спечелиха убедително
зоналния турнир, кой-
то се проведе вчера и

силеава, които ще иг-
раят на две възрасти.
Диляна при девойките
до 18 и жените до 21, а
Теодора при девойките
до 16 и двойките до 18
години. Карина Василе-
ва и Оля Ковачева ще
представят България
в категория до 75 кг.
при девойките до 18
години, Станислава
Атанасова при девой-
ките до 16 години и
Виктория Янкова при
девойките до 14 годи-
ни. Всичките състеза-

Шест състезателки
от пернишкият клуб
„Перун „с треньори Га-
лина Венева и Цонка
Костадинова са вклю-
чени в Националният
отбор по сумо на Бъл-
гария за участие в Ев-
ропейското Първенс-
тво, което ще се про-
веде от 12 до 14 юни в
Щип (Македония).

Това са миналогодиш-
ната европейска шам-
пионка Диляна Спасова,
вице европейската
шампионка Теодора Ва-

тели учат в Спортно
училище „Олимпиец” и
тренират основно
джудо и самбо. За пър-
ва година Спортното
ще осъществява
прием и по този наби-
ращ все по-голяма по-
пулярност спорт. Въз-
можно е в Национал-
ният отбор да бъдат
включени Ивайло Васи-
лев при мъжете до 21 г
и Стефани Веселинова
при девойките до 14
години, които за сега
са резерви. 

Спортното училище
напълни националния по сумо

днес в зала „Кракра”.
Възпитаниците на Ми-
рослав Петков не да-
доха гейм на против-
ниците си и регистри-

раха три убедителни
победи. Вчера беше на-
дигран отбора на
„Нефтохимик” с 3:0,
който се очертаваше

и като най-стойнос-
тния противник в
борбата за първото
място. Само то дава
право на директно
класиране за финали-
те на държавното
първенство. Вторият
в класирането играе
турнир с останалите
втори в другите зо-
нални турнири, като
първите два отбора
отиват на финали, а
вторите два се сре-
щат с първенците от
турнира на третите.
Четвъртите в зонал-
ните турнири преус-
тановяват участие-
то си. Днес последва-
ха още две убедител-
ни миньорски победи –

срещу „Казанлък” с 3:0
и над „Монтана” съ-
що с 3:0. В другите
мачове „Казанлък”
трудно надделя над
„Монтана” с 3:2 в
първия ден на турни-
ра, а във втория
„Нефтохимик” спе-
чели срещу „Монта-
на” и „Казанлък” с по
3:0 и зае второто
място в класиране-
то. Трети остана
тимът на „Казан-
лък”, докато мон-
танци отпадат от
борбата. Перник ще
кандидатства за до-
макинство на фина-
лите, друг е въпро-
сът какво ще решат
от федерацията.

Продават фланелка на Дембеле
Националният клуб на привържениците на “Левски” обяви търг

за фланелката на Гара Дембеле, с която нападателят игра при емо-
ционалната победа с 3:2 срещу Гент в турнира Лига Европа. Мачът
беше на 16 септември 2010 година на стадион “Георги Аспарухов”,
а Дембеле вкара един от головете. Началната цена на фланелката е
500 лева. Крайният срок на търга е в полунощ на 24 май. Фланелка-
та ще бъде връчена на спечелилия от Георги Иванов - Гонзо. Цяла-
та събрана сума ще бъде използвана от “сините” за хореографията
на финала за Купата на България срещу Черно море. Битката за
трофея е на 30 май от 20:00 часа на стадион “Лазур” в Бургас. 
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Посегателството е станало в 4.30 часа вчера

Здравко Стойнев представя
живопис в Нощта на музеите

Виктория СТАНКОВА 
Любителите на изкуството ще могат да се

насладят на най-новите творби на главния уре-
дник на Галерия Перник - Здравко Стойнев. Ек-
спозицията включва повече от 20 картини, кои-
то са нови и непоказвани до момента. Излож-
бата ще бъде открита на 16 май от 18.30 часа в
галерия “Любен Гайдаров”. Специално уча-
стие в откриването ще вземе хор “Иван Топа-
лов”. Здравко Стойнев е роден в Перник през
1957 година. Средното си образование завър-
шва в Софийската художествена гимназия, а
висшето - в Художествената академия. 

Два дни преди Нощта на музеите и галериите
- на 14 май от 17.30 часа в галерия “Кракра”
Кирил Георгиев ще представи изложбата си
“Време и пространство”. Младият художник е
участвал в много сборни изложби, но тази е
първата му самостоятелна. Творбите на Кирил
са предимно графика, като преобладава ли-
ногравюрата, която е любимата техника на ав-
тора. Художникът в направил интересен под-
бор на рамките на картините си, като някои от
тях са поставени в стъкла без ограничаващата
рамка. 

ОПИТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ. ПЕР-
НИК ЯВНО Е БЕЛЯЗАН ЗА ЕК-

СПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР,
където най-после да се открие
начинът, по който да обереш

банкомат. Оная нощ е направе-
на трета поред проба. Напомняме, че пър-
вия път номерът беше доста атрактивен –
чрез влачене на устройството с бус. Вто-
рия път – чрез взривяване. По полицейски
сведения третото нападение е имало мал-
ко по-миролюбив характер и се е израз-
явало в обикновено трошене на стъкла.
Явно експериментите ще продължат, щото
и при трите опита досега обирджиите си
тръгнаха с празни ръце. Да се чуди човек
защо народът толкова мрази банкомати-
те? Дали от завист, че едни могат да
теглят, а други не и къде е тук социалната
справедливост? Или от яд, че банкерите
на едни раздават лесни кредити и префе-
ренциални лихви и пилеят парите с леки
пръсти, докато други ги блокират в брони-
рани сейфове и не пускат гювеч на прос-
толюдието? Каквато и да е истината,  бан-
коматите са на прицел и по-добре нощно
време човек да не се върти около тях.
Особено в малките часове между четири
и четири и половина, когато затварят дис-
котеките. И може би логично – точно по то-
ва време свършват джобните...

ОТ НЯКОЛКО ДЕНА ГЛАВНИЯТ ВЪП-
РОС Е НЕ САМО КОГА ЩЕ ОПРАВЯТ
ПЛОЩАДА, но и далеч по-широките прос-
транства около него. Започнало се е едно
мащабно ремонтиране на пътните настил-
ки, та половината централни градски ули-
ци са почти затворени за движение. Из-
рязаните участъци от асфалта са жив
кошмар за шофьорите. Както повелява
традицията, днеска режем, а пълним, ко-
гато стигнем. Кога ще стигнат, един Гос-
под знае. Разцъфтелите улици обаче са
докарали до ръба на нервна криза всичко
живо, що се движи из центъра. Паркира-
нето всеки го прави като арабин в пустин-
ята. Перник може да не е пустиня, но ще
се отнася до пътната инфраструктура, си е
чист пущинак.  От който даже бързо не мо-
жеш да избягаш, щото ще си срежеш гу-
мите...

направили оглед на
местопроизшествие-
то. Предприети са
всички действия за
установяване на из-
вършителите.

Образувано е досъ-
дебно производство
под прякото ръко-
водство на Районна
прокуратура – Пер-
ник. Това не е първо-
то посегателство
върху банкомат в об-
ластния град.  През
юли 2012 година в
квартал „Тева” бе
взривено подобно ус-
тройство,  но нагле-
ците и тогава не из-
вадиха късмет и пари
не бяха откраднати.
Пострадали нямаше,
но бяха нанесени ма-
териални щети на
търговските обекти,
разположени около
банкомата,  разполо-
жен на партерен етаж
на жилищен блок.

Месец по-късно бе

Нови подходи в битката
срещу престъпността

Любомира ПЕЛОВА
„През последните години се забелязва

преориентиране и преструктуриране на неле-
галните пазари в страната. Все по-голям дял
от участниците в организираната престъпност
се ориентират към престъпления против фис-
ка – различни форми на икономически и да-
нъчни престъпления, контрабанда. Същевре-
менно, в последните две години миграцион-
ният натиск създаде условия за организира-
не на нелегални играчи и в тази посока”,  от-
беляза заместник-министърът на вътрешните
работи Филип Гунев в рамките на участието
си в дискусия на тема „Финансиране на орга-
низираната престъпност: институционални
мерки за противодействие“, провела се в На-
родното събрание. Той представи политиките
и мерките за противодействие на организира-
ната престъпност в България. „Променящата
се динамика пренасочи усилията на МВР,
Агенция Митници и НАП, за да се реагира
своевременно на възникващите промени”,
посочи той и изтъкна направената поредна
стъпка в този контекст - обединяване на уси-
лията на компетентните държавни структури
със създаването на 16 април т.г. на Междуве-
домствен координационен център за проти-
водействие на контрабандата и контрол на
движението на рискови стоки и товари” в ГД
„Борба с организираната престъпност”. В не-
го ще работят служители и на главните ди-
рекции „Национална полиция” и „Гранична
полиция”, както и представители на ДАНС,
Агенция Митници, НАП и Изпълнителната аге-
нция „Автомобилна администрация”. Замес-
тник-министър Гунев уточни, че центърът има
три основни цели – противодействие на кон-
трабандата, антикорупционен ефект и доби-
ване на цялостна картина чрез извършване
на съвместен анализ на риска.

Заместник-министърът на вътрешните рабо-
ти посочи, че на стратегическо ниво се работи
по две различни стратегии. Едната е за проти-
водействието на изпирането на пари в Бълга-
рия, приета още през 2011 г., но неизпълнена.
„Решени сме да актуализираме в много крат-
ки срокове стратегията и плана за действие и
да работим по тяхното прилагане. Една от
мерките, които се разглеждат в тази страте-
гия, е за създаване на единен регистър за
банковите сметки” – посочи Гунев, като под-
черта, че това няма общо с разкриване на
банковата тайна. Другата стратегия, по която
започва работа и в която водещо е Минис-
терството на финансите, е Националната стра-
тегия за повишаване събираемостта на данъ-
ците. Той изрази увереност, че и там ще за-
легнат голяма част от препоръките на непра-
вителствени и браншови организации за про-
тиводействие на сивата икономика.

Според заместник-министър Гунев новият
поглед и допълнителен подход за противо-
действие на организираната престъпност,
които то представя, могат да бъдат много по-
лезни не само в България, но и в други стра-
ни от ЕС.

Млади огнеборци ще доказват
умения на областно състезание

Любомира ПЕЛОВА
Шестнадесето областно състезание с Младежките противопожар-

ни отряди “Млад огнеборец” ще се проведе в петък. Надпреварата
ще е на стадион „Миньор” и ще започне точно в 10 часа.

Право на участие имат всички отряди, класирали се на първо
място в общинските състезания на общините Перник и Радомир, как-
то и отрядът на община Брезник. Те ще се състезават в дисциплини-
те “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 м щафетно
бягане с препятствия”.

Наградите за областното състезание ще бъдат осигурени от Об-
ластния управител на област Перник. Победителят от областното със-
тезание “Млад огнеборец” ще представя Пернишка област на пред-
стоящите републикански състезания през месец юни.

585 таланти от страната в Мещица
Виктория СТАНКОВА

НЧ “П.К.Яво-
ров” 1926г – с.
Мещица кани
млади таланти
да станат част
от едно пъстро
преживяване
на седмия на-
ционален дет-
ски фолклорен
конкурс „Дай,
бабо, огънче!”

До момента
заявка за уча-
стие са подали
32 институции
от цялата стра-
на, а общият

брой на участниците е 585 на възраст от 7 до 17 години. Те ще бъдат
разделени в две възрастови категории от 4 до 10 г. и от 10 до 17 го-
дини.

Празникът на българския фолклор, детските игри и надигравания
ще се проведе в село Мещица на 16 май – събота. Неговата цел е да
съхрани и популяризира детските игри, обредния, певческия, танцов
и словесен фолклор на  България.

„Помогни ни да случим това събитие, като станеш доброволец за
един ден. Имаме нужда от „пчелички”, които да помагат в раздава-
нето на подаръци, ориентиране на гостите, разнасянето на съобще-
ния, материали и храна за доброволците”, апелират организаторите
на събитието .

Всеки желаещ да се включи  в този пъстър празник и да стане  -
част от голям мултикултурен екип може да се  свърже  на имейл:
qvorov1926@mail.bg или на телефон 0885733105 – Жана Йорданова

разбит клон на Банка
ДСК в квартал „Из-
ток” с цел да бъде от-
краднат банкоматът,
който се намирал
вътре. Устройство-
то било вързано с ме-
тално въже и с по-
мощта на микробус
издърпано от сграда-
та. Полицията и то-
гава реагира мигнове-
но и подплаши извър-
шителите,  които ус-
пяха да избягат в
неизвестна посока.
Оказа се, че бусът –
„Фолксваген Тран-
спортер”, с който
престъпниците опи-
тали да измъкнат
банкомата, е бил от-
краднат предишната
вечер в Перник.

Общото между
трите случая е фак-
тът, че и трите по-
сегателства са извър-
шени във времето
между 4 и 4,30 часа
сутринта.

Любомира ПЕЛОВА
Полицаи предот-

вратиха поредния
опит за кражба от
банкомат в Перник.

Инцидентът е от
миналата нощ. Около
4,30 часа в дежурна-
та част на Областна-
та дирекция на МВР е
бил подаден сигнал за
кражба от банкомат
в центъра на облас-
тния град. Районът
бил блокиран незабав-
но от няколко авто-
патрула. Обирджии-
те, направили опит
да разбият устрой-
ството в предверие-
то на банковия офис
след като потрошили
стъклата на входа,
избягали в неизвес-
тна посока. Бързата
реакция на органите
на реда не им дала
възможност да из-
вършат  замислената
кражба на пари. Раз-
следващи полицаи са


