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Това пожела кметът Иван Иванов на абитуриентите от випуск 2015

Преп.
Пахомий

Велики. Преп.
Ахилий

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

Абитуриент
кючек

Един абитуриентски кючек в
кметския кабинет на Кресна възроди слава-
та на майските тържества, както помпоз-
но наричаме излитането на ученическото
ято сред необятните простори на живота.
А когато това става с кючек, успехът е га-
рантиран.

Такава културна програма, каквато ус-
троиха зрелостниците на тамошния градо-
началник, наистина е историческа. Тя връща
спомена не само за младостта, но и за цен-
ностите едно време и днес. Чалгата дойде
навреме, когато в центъра на обществени-
те дискусии е новият закон за училищното
образование. Какъв по-хубав повод кючеки-
ните да намерят място между параграфи-
те и алинеите, между буквите и редовете,
да влязат в новите учебни програми като
пример за възхода на българското училище.
Пътят към живота минава през кючека и
само който не общува с масите, не знае то-
ва. Кючекът е част от кръчмарските весел-
би и домашните запивки, елемент от само-
възпитанието. Кючекът освежава скучно-
то провинциално ежедневие, вписва се като
част от грижата за младежта и носи ориен-
талския аромат на българския провинциа-
лизъм. И като заброят абитуриентите от
1 до 12, всяка цифра е кючек. Учителите
знаят защо.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Виктория СТАНКОВА
„От днес започва

вашата истинска жи-
тейска школа. Про-
дължавайте своето
образование и свое-
то развитие, покоре-
те света, но винаги
се връщайте тук в
родния град при се-
мейството, при
приятелите. С тези
думи се обърна кме-
тът Иван Иванов
към младите хора
на традиционната
среща с изявени аби-
туриенти от випуск
2015 година. Той им
подари икона с лика
на покровителя на
Перник Свети Иван
Рилски и червена  ро-
за с пожелание за 
здраве и успех във
всяко начинание. Тър-
жествената церемо-
нията се състоя в
Общинския младежки
дом.

Сред завършващите
тази година бе и та-
лантливата Никол
Станойкова, която
прослави Перник с не-
вероятните си музи-
кални изпълнения в
„България търси та-
лант”. Тя поздрави
приятелите и гости-
те на събитието с две
хитови песни. Никол
Станойкова е възпи-
таничка на СОУ „Д-р
Петър Берон”

„Всеки човек обича
да участва в състеза-
ния , а вашето истин-
ско състезание те-
първа предстои.
Вярвайте в чудеса, но
не разчитайте на
тях, разчитайте на
вашите знания, дър-
зост, амбиция и мла-
дост. Продължете
своето личностно
развитие и никога не
се задоволявайте с
постигнатото. Ува-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
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Информационен всекидневник

жавайте себе си и
вярвайте, запазете
младежкия си устрем
и вървете смело нап-
ред , сподели още
пред младите хора
кметът Иванов.

Той им пожела да
имат кураж да изжи-

Любомира ПЕЛОВА
Криминално прояве-

на крадла - гастро-
льорка е задържана за
кражба от бензинос-
танция.

Преди два дни бил
подаден сигнал от
служителка на пер-
нишка бензиностан-
ция, че неизвестни са
откраднали освежи-
телни напитки и дру-
ги продукти от обе-

кта. Полицаите пред-
приели разследване и
много бързо стигнали
до извършителката,
31-годишната С.Б. от
Русе. Жената е задър-
жана в Радомир. Спо-
ред криминалистите
тя се движела с още 4
девойки и един мъж.
По първоначални дан-
ни това бил специали-
тет на групата – спи-
рат на бензиностан-

Русенска крадла се вихри на бензиностанция
ции и други крайпът-
ни обекти и крадат
каквото им падне. С.Б.
е позната на органи-
те на реда с множес-
тво кражби. Била е
задържана за 24 часа
с полицейска запо-
вед.

Образувано е досъ-
дебно производство
и процесуално-следс-
твените действия
продължават.

веят живота си по
начина, който те  ис-
кат. „Пътят, който
ви предстои не е лек,
но си заслужава да
бъде извървян с дос-
тойнство и високо
вдигната глава. Бъде-
те здрави, бъдете ус-

михнати. Желая ви
от все сърце пос-
тоянство, смелост и
много упоритост.
На добър път в жи-
вота! – пожела още
Иван Иванов  на ус-
михнатите и чаров-
ни младежи.
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На приключване е сеитбата на овеса
Силвия ГРИГОРОВА

Над 5 100 дка с пред-
сеитбена подготовка за
сеитбата на пролетен
ечемик има в региона към
момента. Това информи-
раха от Областна дирек-
ция „Земеделие” в Перник.
Най-много подготвени пло-
щи за сеитбата на тази
култура има в Перник-
2 280 дка. След това се на-
реждат общините: Радо-
мир- 1 350 дка, Брезник-
1000 дка, Ковачевци- 500
дка и Земен- 60 дка. Само
стопаните от Трън оче-
видно тази година са се
отказали да сеят проле-
тен ечемик. До сега засе-
тите площи в областта с
тази култура са 3 880 дка.
С най-много засети площи
са стопаните от община
Перник- 2 180 дка. След
тях се нареждат земедел-
ските производители от
Радомир- 850 дка, Ковачев-
ци- 500 дка и Брезник- 350

Увеличава се приемът на
студентите 
Виктория СТАНКОВА

През учебната 2015/2016 г. в държавните
висши училища ще може да бъдат приети
нови 58 386 студенти, а в частните – 15 812,
реши правителството. Утвърденият прием
на докторанти е 2143 за държавните ВУЗ-
ове, 110 – за частните, и 313 – за научните
организации.

Утвърденият брой на приеманите за обу-
чение на студенти и докторанти се основа-
ва на принципа за широк достъп до висше
образование – достигане на равнище от
36% завършили висше образование на
възраст между 30 и 34 г. през 2020 г. Това
ще способства и за създаването на по-ши-
роки възможности за обучение във висши-
те училища в рамките на концепцията за
учене през целия живот. Увеличава се пла-
нираният прием по приоритетни за общес-
твото направления като педагогически нау-
ки, информационни науки, машинно инже-
нерство, архитектура, биотехнологии, рас-
тителна защита и военно дело. Решението
на кабинета за утвърждаване броя на прие-
маните за обучение студенти и докторанти
във висшите училища и научните организа-
ции в България през учебната 2015/2016 г.
е съобразен с изискванията на Закона за
висшето образование за обучение по акре-
дитирани от Националната агенция за оце-
няване и акредитация професионални нап-
равления и докторски програми при спаз-
ване капацитета на висшите училища.

Само една оферта има за
предоставяне на ГИС базирани

електронни услуги от АПИ
Силвия ГРИГОРОВА

В Агенция „Пътна инфраструктура“ вчера
беше отворена ценовата оферта на допус-
натия участник в откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка за пре-
доставяне на ГИС базирани електронни ад-
министративни услуги при издаване на
разрешения за гражданите и бизнеса от
АПИ и създаване на ГИС регистри за при-
ходни дейности. Това информираха от път-
ната агенция. Отворената ценова оферта е
на фирма „ЕСРИ-България”ООД и е на
стойност 668 000 лв. без ДДС. 

Основната цел на проекта, финансиран от
Европейския социален фонд чрез Опера-
тивна програма „Административен капаци-
тет“ 2007-2013 г., е подобряване обслужва-
нето на гражданите и бизнеса чрез разви-
тие на ГИС базирани информационни тех-
нологии.

            

Отиде си лъчезарният Светли!

дка.
На приключване е сеит-

бата на овеса. От подгот-
вените за сеитбата на
тази култура в областта
5 390 дка, до сега са засе-
ти  5 100 дка. Първи прик-
лючиха със сеитбата на
овеса стопаните от общи-
на Радомир, които тази
година засяха 2 800 дка с
тази култура. Стопаните
от Ковачевци също оста-
виха зад гърба си сеитба-
та на овеса като тази го-
дина засяха 250 дка. След-
ват: община Брезник-
1 170 дка и Перник- 880
дка. Напредва засаждане-
то на картофите. До сега
в региона е извършена под-
готовка на 3 570 дка, от
които 1 500 в Радомир и
1050 в Трън. До момента
са засадени общо 2 800
дка. Най-много площи със
засадени картофи имат
земеделските производи-
тели от Радомир- 1170

Силвия ГРИГОРОВА
601 финансови про-

верки, от които 232
планови и 369 извън
планови- по сигнали и
искания, са извърши-
ли финансовите ек-
сперти на Агенцията
за държавна финансо-
ва инспекция през
2014 година. Това е
посочено в отчета за
дейността на Аге-
нцията, приет на за-
седанието на прави-
телството в сряда.
Констатирани са ви-
новно причинени вре-
ди за 13 991 113 лв.
От тях за 5 951 422
лв. са съставени 41
акта за надчет срещу
44 длъжностни лица,
а за останалите са
направени предложе-
ния за търсене на от-
говорност по Кодекса
на труда или по об-
щия исков ред.

През миналата годи-
на са проверени 2440
обществени поръчки
на стойност
1 816 102 938 лв. Ус-
тановени са 1437 на-
рушения при 924 по-
ръчки, което пред-
ставлява 38% от об-
щия им брой. При 416
обществени поръчки
от общо проверени-
те, което представл-
ява 17%, са установе-
ни нарушения, които
водят до неспазване
на принципите на За-
кона за обществени-
те поръчки за публич-
ност и прозрачност;
свободна и лоялна
конкуренция; равно-
поставеност и недо-

пускане на дискрими-
нации. От тях най-
голям е броят-330, на
възложените общес-
твени поръчки без
проведени процедури
за възлагането им,
при наличие на осно-
вания за това. Всички
те са на обща стой-
ност 347 216 268 лв..

При 508 обществе-
ни поръчки- или 21%
от общо проверени-
те, са констатирани
нарушения, които
имат процедурен ха-
рактер: неспазване на
срокове, не изпращане
на информация за пуб-
ликуване, пропуски
при определяне, внас-
яне и освобождаване
на гаранции на канди-
датите за участие и
за изпълнение на по-
ръчки и др.

През 2014 година
финансовите инспек-
тори са установили
нарушения на бю-
джетната и финансо-
ва дисциплина в раз-
мер на 14 184 606 лв.,
за които органите на
АДФИ налагат адми-

601 проверки е извършила
АДФИ през 2014 година

дка. След тях се нареждат
стопаните от: Трън- 960
дка, Брезник- 350 дка, Пер-
ник-170 дка и Ковачевци-
150 дка. За сега само в Зе-
мен още не са започнали да
садят картофите. Първи
успяха да наторят всички-
те 960 дка засадени площи
с този зеленчук стопани-
те от Трън. Стопаните
от Земен от подготвени-
те за засаждане с карто-
фи 350 дка, вече подхрани-
ха с азот 250 дка. В сравне-
ние с миналата година,
през тази засадените с
картофи площи се очерта-
ва да са по-малко.

По данни на Областна
дирекция „Земеделие”, до
сега единствено земедел-
ските производители от
Брезник са извършили
предсеитбена подготовка
на площите за сеитбата
на силажна царевица. От
подготвените 1 200 дка,
те вече са успели да за-

нистративно-наказа-
телна отговорност.
В това число влизат
нарушения на Закона
за счетоводството;
на нормативни акто-
ве, уреждащи бю-
джетната, финансово
стопанската или от-
четната дейност; из-
вършени разходи, без
одобрени средства по
бюджетите; изпол-
зване на целеви субси-
дии не по предназна-
чение и други.

За установените
административни на-
рушения са съставе-
ни 1614 акта, в т.ч.
981 на физически лица
и 633 на юридически
лица. По образувани-
те административно
наказателни произ-
водства са издадени
814 наказателни пос-
тановления, с които
са наложени глоби и
имуществени санкции
в размер на 1 975 000
лева.

На органите на про-
куратурата са изпра-
тени 167 доклада от
финансови инспекции.

сеят 800 дка с тази култу-
ра. По всичко личи, че тази
година фуражен грах ще
сеят само стопаните от
Трън, които вече са успели
да засеят 230 дка с тази
култура. В Брезник от
подготвените за сеитба с
фуражен граф 200 дка, до

сега все още не е засят ни-
то един декар. Тази годи-
на, очевидно, единствени
стопаните от Радомир
имат намерение да сеят
соя. От подготвените за
сеитбата на тази култу-
ра 100 дка, до сега са засе-
ти 40 дка.

IN MEMORIAM

Вчера от този свят си отиде едно невероя-
тно лъчезарно момче, пред чиито силен дух
и жажда за живот се прекланяха всички. За
съжаление Светослав Йорданов, когото с
обич перничани наричаха Светли, загуби
тежката битка с рака.

24-годишното момче бе един от осемте
души в света, които имат много рядък вид
тумор на белия дроб. Той научава, че има
рак през 2010-а. Лекарите в България 3 ме-
сеца не могат да установят какъв точно е
туморът.  Пътят на борбата е дълъг, а средс-
твата за лечението са недостатъчни. За да
може да се лекува, семейството му е про-
дало единственото жилище. Светли пре-
живя една животоспасяваща операция в
България, но поради липсата на точна диаг-
ноза от страна на българските онколози,
постъпи по спешност в Анадолският Меди-
цински Център в Турция.  Битката с ковар-
ното заболяване продължи години, а перни-
чани подкрепяха с различни инициативи се-
мейството на Светли. Открита бе диемес
кампания, поставени бяха касички, в които
всеки, съпричастен с болката на семейство-
то, пускаше своята лепта, за да помогне.

Миналото лято перничани се включиха в
каузата да се поливат с ледена вода с бла-
готворителна цел, кампанията бързо доби
популярност. Поканата бе отправена и към
много публични личности с условието да
бъдат дарени и минум 10 лева. В нея се
включиха много жители на града. Тогаваш-
ният кмет Росица Янакиева също направи
парично дарение за Светли.

Организиран бе и голям концерт, на който
много музиканти от различни жанрове пяха
на пернишка сцена, за да помогнат за ма-
нипулациите при лечението на Светли.

През времето на дългата и тежка битка за
живот Светли не губеше дух, вярваше, че
ще успее да пребори болестта. Той все каз-
ваше: „Аз съм здрав – трябва ми само под-
крепа!” за съжаление нито неговия позити-
визъм, нито подкрепата на приятелите, нито
медицината успяха да го спасят. В послед-
ните дни състоянието му рязко се влошило
и той е бил поставен на изкуствено дишане.
Приятелите му с болка споделят днес, че
Светли е бил пример за силата на неговия
дух - въпреки коварната болест, е продъл-
жавал да се радва на живота си до сетният
си дъх. Беше изключително добър човек,
винаги готов да помогне на всеки, верен
приятел, човек с главни букви, казват те.

Екипът на „Съперник” поднася най-искре-
ни съболезнования на семейството и близ-
ките му !

Нова инициатива на
ЖГЕРБ и СГЕРБ-Перник 

Зоя ИВАНОВА
ЖГЕРБ-Перник и СГЕРБ-Перник органи-

зират на 16 май съвместна инициатива пос-
ветена на Световния ден на движението и
на Световния ден за борбата с хипертония-
та, съобщават от пресцентъра на ГЕРБ Пер-
ник.. Членовете на двете структури ще про-
ведат поход до хижа „Славей“, като тръгва-
нето е в 10.00ч. от спирката на Профилакто-
риума. В 11ч. на хижа „Славей“ лекция ще
изнесе д-р Радевска- терапевт-интернист.
Ще бъдат раздавани и информационни ма-
териали за борба с хипертонията. ЖГЕРБ-
Перник и СГЕРБ-Перник канят всички же-
лаещи да се присъединят към инициатива-
та.
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Новосформираното ръководство вече има свои приоритети

Зоя ИВАНОВА
На провело се на 12

Май 2015г. заседание
на Общинската орга-
низация на СДС Пер-
никза председател
на структурата бе
избран Христиан
Даскалов – на 26г.,
родом от гр. Перник,
зам. председател на
предизборния щаб на
Реформаторски блок
Перник от изборите
за европейски и на-
ционален парламент
през 2014г., член на
МСДС и председател
на МСДС Перник от
2010г, съобщават
от синята централа
в града.

За зам. председа-
тел на организация-

Искат връщането на
курмуване на полигон

Любомира ПЕЛОВА
Тридесет часа кормуване на кандидат-

шофьорите са недостатъчни за взимане на
книжка и трябва да се върнат полигоните,
заяви транспортният министър Ивайло Мос-
ковски, който не крие, че е привърженик на
възможно най-крайните мерки, които ще
дисциплинират процеса. Мнението си за
връщането на полигоните министърът е из-
разявал още по време на първия кабинет
“Борисов” през 2011 г.

Специално пригодените терени за прак-
тическата подготовка на шофьори бяха из-
цяло премахнати през 1997 г. Мотивът бе-
ше, че водачите биха се научили много по-
добре да управляват автомобила в реална-
та пътна обстановка.

Транспортният министър посочи, че вече
е възложил на “Автомобилна администра-
ция” съвместно с парламентарната Тран-
спортна комисия да обсъдят възможните
законодателни промени.

Вчера вътрешният министър Румяна Бъч-
варова обяви, че до дни по пътищата ще
заработят 148 камери. Глобите от тях се на-
лагат с електронен фиш.

В понеделник пък премиерът Бойко Бо-
рисов призова да се обяви война на джиги-
тите на пътя и за по-голяма строгост към
нарушителите. Не може да чакаме да дой-
де 24 май, за да преброим загиналите аби-
туриенти, каза той. Борисов е на мнение да
се предложи законодателна инициатива
заснетите с телефон провинения по пъти-
щата да бъдат признавани като доказа-
телство в съда.

Изявлението на министър-председателя
бе заради катастрофата в неделя в дуп-
нишкото село Яхиново, при която загинаха
петима души, а 16-годишен младеж все
още се бори за живота си.

та бе излъчен Краси-
мир Трайков – три
м а н д а т а у с п е ш е н
кмет на кметство
Кладница, кандида-
тура на СДС Перник
за нов мандат на
предстоящия мес-
тен вот.

В новоизбраното
общинско ръководс-
тво се включват
още Миглен Евлогиев
– програмист в меж-
дународна IT компа-
ния с опит в граж-
данския сектор като
координатор на Мла-
дежкия консултати-
вен съвет към Кмета
на Община Перник,
Станислав Костов –
граждански акти-
вист и управител на

дребен бизнес, както
и представители на
учителското съсло-
вие от няколко посо-
ления.

Поздравления за
избора, ръководс-
твото на СДС Пер-
ник получи от Об-
ластния председа-
тел на СДС Юлиян
Ситарски, Регионал-
ния координатор на
партията Христо
Апостолов, Главния
секретар на СДС Фи-
лип Кирев, както и
от Председателя на
СДС и Министър на
икономиката на Ре-
публика България Бо-
жидар Лукарски. Поз-
дравления бяха полу-
чени и от предста-
вителите на партии-
те-партньори на
СДС в състава на Ре-
форматорски Блок
Перник.

На проведенотоза-
седаниена общинска-
та организация на
СДС Перник бе пред-
ставена и новата по-
литическа филосо-
фия на организация-
та, която се обобща-
ва в девиза:

„Работим за Пер-
ник, с който да се
гордеем.

Работим така, че
Перник да се гордее с
нас“. 

Сред основните на-
мерения на новос-
формираното ръко-
водство, обединени
около тези два  воде-
щи принципа на поли-
тическо действие,
попадат отваряне-
то на структурата
на СДС Перник за
представители на
активното граждан-
ско общество, както
и изработването на
управленска програ-
ма от гражданите на
Перник – чрез въз-
можност за подаване
на конкретни пред-
ложения и идеи за
чиято реализация
структурата на СДС
Перник ще работи
активно.

Сред първите по-
добни предложения,
постъпили от но-
воприети членове
на СДС Перник, попа-
дат учредяването
на награда за граж-
данска журналисти-
ка, чрез която да се
насърчи и поощри
разкриването на ко-
рупционни практики
и нередности от
всякакво естество
на територията на
цялата общи-
на.Предлагат се
още: подкрепа за
инициативата за из-
граждане на правос-

Атака започва подготовка
за местните избори

Зоя ИВАНОВА

ЖГЕРБ-Перник посетиха
Народното събрание 

Зоя ИВАНОВА
ЖГЕРБ-Перник посе-

тиха Народното Съб-
рание по покана на на-
родния представител
Вяра Церовска. Те ус-
пяха да разгледат
сградата на българ-
ския Парламент и се
срещнаха със зам.-
председателят на ПГ
на ПП ГЕРБ, както и с
депутатите Милена
Дамянова и Даниела
Дариткова, съобща-
ват от централата

лавен параклис на
територията на
квартал Тева; ини-
циатива за премах-
ване заплащането на
общинските съвет-
ници; създаването
на модерен индус-
триален/бизнес парк
чрез привличането
на чуждестранни ин-
вестиции;пълно еле-
ктронизиране на ад-
министративните
услуги на местната
администрация.

Всеки гражданин
може да се включи в
написването на по-
литическата и уп-
равленска програма
на СДС Перник чрез
подаване на своите
идеи и предложения
на специалносъзда-
дена за целта стра-
ница. Повече под-
робности на страни-
цата на СДС Пер-
никв социалната
мрежа Facebook.

Бившият общин-
ски лидер на СДС Де-
сислав Аспарухов ве-
че не е член на СДС
Перник – това пък
каза областният ли-
дер на организация-
та Юлиян Ситарски.
Това не е изненада за
всички, които след-
яха събитията в
СДС Перник в пос-
ледно време. 

на ГЕРБ Перник.
„ГЕРБ е най-голяма-

та политическа сила
в страната, която в
доказала,че е нацио-
нално отговорна и ра-
боти за по-доброто
бъдеще на хората.
Това е една от основ-
ните причини да пос-
тигаме високи резул-
тати на изборите.
Вие всички допринас-
яте за тези успехи“,
заяви д-р Церовска.
Тя благодари на да-

мите от ЖГЕРБ-Пер-
ник, затова, че са ед-
на дейна и работе-
ща   организация,
която ежемесечно
реализира полезнии-
нициативи.

Дамите от ЖГЕРБ-
Перник имаха възмож-
ност да се запознаят
отблизо с работата
на Народното събра-
ние и да наблюдават
част от ежедневната
дейност на депута-
тите.

Три места в пернишкия минипарламент е
амбицията, която са си поставили от партия
Атака в града за предстоящите кметски из-
бори наесен – това обяви лидерът на нацио-
налистите Румен Ваташки. Той допълни, че
партия Атака вече работи по подготовката
за местните избори. Към партията са се вър-
нали доста стари активисти, които са рабо-
тили за нея преди години. Има и много мла-
ди хора. Националистите има подкрепа на
пенсионерски и младежки структури в об-
ластта. Партията ще издигне кандидати за
кметове и листи за общински съветници 
във всички населени места в областта – та-
ка както е било винаги досега. Вече има до-
ри личности, които се открояват като канди-
дати, но по обясними причини техните име-
на няма да се съобщят толкова рано.

„Даваме си сметка, че ГЕРБ са в едно
привилигировано положение, тъй като са
управляваща партия. Очакваме, както
всяка година, както при всички избори да
се купуват гласове. От няколко месеца тече
регистрация  към населени места, кметства,
общини, които  да помагат на определени
партии, за да спечелят техни кандидати за
кметове. Трябва да ви уверя, че от Атака та-
кива неща не са правени и няма да се
правят. Това не е наша политика. Въпреки,
че се знае и от управляващи и полиция, че
има такива хора, които се регистрират за да
подкрепят определена партия – не се прави
нищо. А това са хора,к оито няма никакво
отношение към съответното населено
място” – каза Ваташки.

Според него  ще бъде трудно, но от Атака
успех ще бъде спечелването на три  места в
местния парламент. Това ще им позволи да
имат реална възможност да променят нещо
в политиката на града. „ Апетитите за кмет-
ското място в Перник са големи. Не мога да
пророкувам кои точно ще са кандидатите,
но със сигурност това ще са хора, които са
активни през последните години в община-
та. Не очаквам изненади. 

Еднократно НВО за пети клас
и ежегодна проверка
на първокласниците 

Виктория СТАНКОВА 
Външно оценяване ще има и за децата от

пети клас. Този и изпитът за деветокласни-
ците ще се проведат еднократно, но освен
това ще се въведе и ежегоден текст за ези-
кови умения при първолаците. 

Всъщност на практика малките деца ще
бъдат подлагани на няколко теста. Единият
от тях е свързан с края на предучилищната
им подготовка, когато ще се прилага “мето-
дика за диагностика” на степента на учи-
лищна готовност. 

В края на първи клас те отново ще бъдат
тествани за езиковото си развитие. Това не
е изпит, за който се получават оценки, а
стремеж да бъдат идентифицирани тези от
децата, които отсега проявяват затрудне-
ния при боравенето с езика и четенето, кои-
то по-късно биха се отразили върху способ-
ността им да учат ефективно.
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Това ще стане след обучение на фармацевтите

Стихосбирката „Обещах да те
намеря „ представя “Съзнание”

Виктория СТАНКОВА
НЧ “Съзнание-1922 г.“организира пред-

ставяне на втората стихосбирка на Любо-
мир Чернев “Обещах да те намеря“. Проя-
вата ще започне от 18.00 ч. на 21 май 2015 г.
в галерия „Марин Гогев“. Присъстващите
ще имат възможност да се запознаят със с-
тихосбирката и с автора, който е малко поз-
нат на перничани. Стана традиция представ-
янето на книги в Перник, да предшества
представянето в София.

Стихотворенията са преобладаващо на
любовна тематика и са най-новите написани
от поета. Издател и редактор на книгата е
Валери Станков.

МОН с грижа за грамотността
на възрастните 
Виктория СТАНКОВА 

Министерството на образованието и нау-
ката показва грижи и към грамотността
сред възрастните. Освен ограмотителни
курсове за онези от тях, които са напуснали
твърде рано училището, ще се подпомагат и
работодателите, които искат да повишат
ученията за четене и писане сред своите
служители. 

Ще бъде обявена дарителска кампания за
обновяване фондовете на библиотеките. 

За учителите ще има творчески работил-
ници за създаване на задачи, които могат
да послужат за измерване на четивната гра-
мотност. Ще бъде създаден и държавен
стандарт за усвояване на българския език,
който осигурява диференциран подход при
ученето на словото като родно и като чуждо.

Нова услуга предлага НОИ
Зоя ИВАНОВА

От 02 април 2015 г. Националният осигури-
телен институт (НОИ) предлага на осигуре-
ните лица нова електронна услуга - Справка
за постъпили данни от издадени болнични
листове в Електронния регистър на болнич-
ните листове и решенията по обжалването
им (ЕРБЛРО), съобщават от пресцентъра на
националната осигурителна институция.

Това е справочна електронна услуга, коя-
то изисква въвеждане на лични данни на ли-
цето - (ЕГН, личен номер на чужденец /ЛНЧ/
или служебен номер) и персонален иденти-
фикационен код (ПИК), издаден от НОИ.

Справката отразява цялата налична ин-
формация, подадена и постъпила в Еле-
ктронния регистър на болничните листове за
издадени или анулирани болнични листове
на лицето от практикуващите в различни ле-
чебни заведения органи на медицинската
експертиза – лекари, лекари по дентална
медицина или лекарски консултативни ко-
мисии.

НОИ напомня, че срокът за подаване на
данните в ЕРБЛРО от органите на медицин-
ската експертиза по електронен път е 7-дне-
вен от издаването или анулирането на бол-
ничния лист. Когато болничния лист се пред-
ставя на хартиен носител в териториалното
поделение на НОИ (през преходния период
до 30 юни 2015 г.) срокът е 14-дневен.

Паричните обезщетения и помощи се из-
плащат на лицата по декларираните от тях
лични разплащателни или спестовни банко-
ви сметки в срок 15 работни дни след пред-
ставянето на необходимите документи за
болничните листове (декларация приложе-
ние № 15) в НОИ от осигурителя и на данни-
те от издадените болнични листове от лека-
рите. Паричните обезщетения за период, об-
хващащ повече от един календарен месец,
се изплащат в срок 15 работни дни от пред-
ставяне на документите и постъпване на
данните за първия месец от периода. За ос-
таналите календарни месеци изплащането е
до 5 работни дни след изтичане на месеца,
за който се отнасят, а за последния месец –
до 5 работни дни след изтичане срока на
обезщетението.

Зоя ИВАНОВА
Българският фарма-

цевтичен съюз  и Бъл-
гарският червен
кръст  стартират
съвместна национал-
на програма в цялата
страна, включваща
провеждането на се-

рия специализирани
обучения по първа до-
лекарска помощ за ма-
гистър -фармацевти,
съобщават от фарма-
цевтичната организа-
ция.

Първото обучение
се проведе на 9-10 май

2015г. в Националния
учебен център на БЧК
в с. Долни Лозен, обл.
София, където се про-
веде демонстрация за
оказване на първа до-
лекарска помощ от ма-
гистър-фармацевти и
Националният отбор
на БЧК по спешна по-
мощ. Екипите показа-
ха на манекени и ста-
тисти наученото по
време на курса. В него
се включиха 15 магис-
тър -фармацевти от
страната, сред които
двама от с. Приселци -
Варненско, където ли-
нейка пристига за не
по-малко от 20 мину-
ти. Всички завършили
получиха карти за ле-
гитимация и удосто-

ЧЕЗ започва профилактика на съоръженията си
Силвия ГРИГОРОВА

В изпълнение на законовите изисквания и с цел подобряване на качеството на електрозахранването, ЧЕЗ Разпределение България започва
планова профилактика на съоръженията си. Проверките и ремонтните дейности ще продължат до края на октомври и ще обхванат над 5000 трафо-
поста на компанията. Профилактиката ще се извърши с цел спазване на нормативните изисквания за експлоатация и поддържане на съоръже-
нията и подобряване на състоянието им. Това информираха от ЧЕЗ.

В периода на проверка на съоръженията се налага извършване на кратковременни прекъсвания на електрозахранването през нощта до 5 ч.
сутринта, с цел изключване на съоръженията, подлежащи на проверка на следващия ден, от нормалната схема на захранване. По този начин ще
се осигури безопасната работа на служителите и  безпрепятствени ремонтни дейности. Оперативните изключвания се провеждат нощем, за да
засегнат най-малък брой активни потребители.

“Поднасяме извинения на потребителите за създадените неудобства, но уверяваме, че в дългосрочен план качеството на доставяната еле-
ктроенергия ще бъде подобрено и прекъсванията на електрозахранването ще намалеят“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддър-
жане“ в ЧЕЗ Разпределение България.

По време на профилактиката се подменят повредени или ненадеждни съоръжения и се определят необходимите видове дейности и ремонти,
както и техниката, нуждаеща се от рехабилитация.

Клиентите на компанията могат да се запознаят с графика на планираните прекъсвания на електрозахранването, който и в периода на профи-
лактика ще се публикува ежеседмично в средствата за масово осведомяване, както и на интернет страницата www.cez-rp.bg.

Христоматия, посветена на българщината
В началото на 2015 г. учителката Детелина Денчева издава книгата си „ Сакралността на миналото или Българската сага. Още от началото пра-

ви впечатление двуединото заглавие. Едната линия на разсъждения може да тръгне по логиката сакралност, сага, спомени, сантименти, слава,
носталгия и т.н. Ако трябваше да се търси Друго заглавие на книгата авторката спокойно може да я нарече „Христоматия по история на българ-
ския дух или Българските върхове и падения„.

Самата авторка определя труда си като сборник - справочник - хронология. Това е една привидно скучна материя, но авторката е направила та-
ка, че всяка страница да оживее. В същото време непосветеният читател може да възкликне: Какъв е този водопад от думи, каква е тази меха-
нична смес от най-древната предистория и от най-древната история, та чак до днешния ден на съвременния българин? Консервативният научен
подход едва ли някога ще одобри интердисциплинарния подход, нито пък, че подобна книга завръшва с лирика.

Радващото е, че една учителка се заема с непосилната задача в исторически план да подреди българския пъзел. И тя успява. Като член на
Международната академия по българознание, иновации и култура гр. София и с помощта на интердисциплинарния подход отстояван години на-
ред от автори и имена като Сергей Иванов, Владимир Цонев, Стойчо Симов и др. Детелина Денчева постига много в умението си да намери баланс
и пресечна точка на триадата минало, настояще и бъдеще на България. В своите откровения за България тя умело вплита героичното, трагичното
и оптимистичното»

Детелина Денчева твърдо застава зад дълбоките исторически корени на българската древност, но не остава там. Позовава се на много арте-
факти и факти, на много документи и книги. Наясно е с фрагментиращия характер на историческото съдържание, което се предлага на учениците
и за отрицателните последици от подобен подход.

В първата част на книгата авторката търси изворите на българското самочувствие в казаното за нас и казаното от нас. Този подход лишава
книгата от едностранчивост и й придава обективност и точност още повече, че се цитират и приятели и доброжелатели, а така също опоненти и
врагове.

Втората част на книгата е посветена на летоброенето. Тук авторката въвежда паралелна хронология на случващото се в Европа (на четна стра-
ница) и в българските земи (на нечетна страница). В резултат на този сравнителен, а защо не и огледален анализ читателят може да придобие
представа в дадена епоха по даден проблем къде сме ние, къде е Европа. Детелина Денчева се спира на факти и хипотези без да налага свои
доктрини, но прави интересни свързвания, отпратки и лични задълбочени изводи . Провокира размисли в разломното време с верния усет на же-
на, на майка, на учителка, на поетеса. Проявява гражданска смелост и слага пръст в най-тежките български рани, независимо от кого са причи-
нени.

Комплименти и горчиви истини нищо не ни е спестено - независимо дали идват от Русия, от САЩ, от Турция или от нас самите. Подхождайки на-
дисторически тя избягва опасността конкретната политическа конюктура да я завлече в блатото на угодничеството и безизходицата. Детелина
Денчева въвежда информационна рубрика „Знаете ли че”, акцентира върху въпроси без отговори. Страниците от паралелната хронология имат
сполучливо подбрано мото с мисли на Аристотел, Хипократ, Протагор, Цар Пир, Юлий Цезар ,Еврипид Дасиодор Сенатор, Сенека, Софокъл,Омир,
Омуртаг, Г.Раковски, Никола Гигов, проф. Зигел, Сервантес, Гарибалди, Гьоте, Хр. Ботев , В. Левски, А. Страшимиров, Р. Ролан и др.

Третата част на книгата е наречена „Животът е безкрайна съпротива и вечния му смисъл е в това” - Приложение: Свидетелства на епохата. Тук
са цитирани мисли на Ив. Вазов, Г. Първанов и Здравка Евтимова и не само това.

За нас като перничани интерес представлява пернишкото присъствие на страниците на книгата : Снимката с таблото, което е дарение и собс-
твеност на Историческия музей - Перник, в което се илюстрира хронологията на възникване на европейските държави и династии от VI век до XX
век, статията на Димитрина Митова - Джонова за храм -кладенеца от с Гърло, написаното от византийските хронисти за Кракра и Крепостта Перник
и др. Пернишко присъствие са и стиховете на Евгени Бурнаски, Максим Асенов, Христо Крапер, Даниела Йотова, Петко Асенов и др. снимковия
материал от МФМИ в гр. Перник и др. Тази книга непрекъснато те тества непрекъснато те пита заеш ли това, знаеш ли онова, държи те буден. Нап-
ример кога е преведено свещеното писание на старобългарски език, колко френски крале са се клели пред Реймското коронациошго еванге-
лие, което има старобългарски произход и др.

Авторката на книгата се позовава на 43 автори и източници. Приложен е и снимков материал на българските обекти включени в списъка на
световното културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО .

Книгата на Детелина Денчева е написана с много мисъл, с много обич и с много надежди за България. Въпреки тежките истини и нерадостната
съдба на България книгата звучи оптимистично, защото преоткрива българската героика и я прави извор на самочувствие и вдъхновение. Дете-
лина Денчева със своя труд е спечелила своята битка за България. Остава това да направи и българския читател.

Както беше казал някога поета, живота се измерва не с годините, а с дирята оставена след нас. Това вече важи с пълна сила за Детелина Ден-
чева.

Димитър Дойчинов

верения за завършен
курс с валидност за 5-
годишен период в ЕС.
Специален постер в
аптеката, където ра-
ботят, ще обознача-
ва, че е на разположе-
ние магистър-фарма-
цевт, сертифициран
да оказва първа доле-
карска помощ на нуж-
даещите се.

Обучението, което
се провежда от препо-
даватели и инструк-
тори на БЧК, включва
теоретична подго-
товка и практически
умения. Програмата за
първа долекарска по-
мощ, сертифицирана
за качество от Евро-
пейския референтен
център по първа по-

мощ - Париж, Франция.
е адаптирана за ниво-
то на компетентност
на магистър- фарма-
цевтите. В края на сеп-
тември месец т.г. ще
се проведе втори курс
за магистър- фарма-
цевти в Националната
учебна база на БЧК в
Созопол, а през ноем-
ври ще бъде организи-
ран и трети във Вели-
ко Търново.

В официалния сайт
на БФС http://bphu.bg п-
редстои да се публику-
ва списък за всички ма-
гистър -фармацевти,
сертифицирани да ока-
зват първа долекарска
помощ, както и адре-
сът на аптеките, в
които работят.



Рекламно  приложение

Петък, 15 май 2015 г., брой 89 /5696/ 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 15 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)
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Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел -
0888/952 264

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

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

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

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

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

Строителна
бригада

извършва следните
услуги:

- тенекеджийски
услуги,

- хидроизолация,
- конструкция и

ремонт на покриви
- тел. 0895/996 979
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П О К А Н А
Съглсно чл.16 ал.1 и чл.17 ал.2 от ЗК и чл.20 ал.1 т.1 и ал.2 от УСТАВА на ЗКПУ
ЗКПУ “Съзнание 96” с.Бабица, общ. Брезник
Ви кани на годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 31.05.2015

г. от 10.00 ч.в читалищния салон при кметство с. Бабица, общ. Брезник, обл.Пер-
ник. При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно независи-
мо от броя на присъстващите при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1 . Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2.Отчет на УС за дейността му за 2014 г.
3.Отчет на КС за дейността му за 2014 г
4.Финансов отчет за 2014 год.
5.Освобождаване на Председателя на У С на ЗКПУ и членовете наУСиКС.
6. Избор на Председател на УС на ЗКПУ и членове на УС и КС.
7. Приемане на ГФО ЗА 2014 г.и вземане на решение за публикуване в Търгов-

ския регистър.
8. Текущи.
10.05.2015 г.
с. БАБИЦА                                                                                            Управителен съвет

Приключи първи етап от изпълнението на проект „Интегриран
воден проект за град Радомир”

Инвестиционният проект „Интегриран воден проект за град Радомир“ е първият проект,
по който община Радомир кандидатства по Оперативна програма „Околна среда“.

Основната цел на „Интегрирания воден проект за град Радомир“ е постигане на съот-
ветствие на отвеждането и третирането на отпадъчните  води на селищна агломерация
Радомир с изискванията на Директива 91/271/ ЕИО относно пречистването на отпадъчните
води от населените места за агломерации с над 10 000 екв. ж.

Проектът се изпълнява на два етапа:
Първи етап – Подготовка на инвестиционен проект „Интегриран воден проект за град

Радомир“  - на стойност 1 856 000,00 лв.
Втори етап - Изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран воден проект за град

Радомир“  - на стойност 75 344 965,87 лв.
В изпълнение на Споразумението за първи етап „Подготовка на проекта” бяха извърше-

ни следните основни дейности:
Организиране на екип за управление, координация, контрол и отчетност на Проекта в

община Радомир
Подготовка на тръжна документация, провеждане на открита процедура по ЗОП и избор

на изпълнител на консултантска услуга за Техническа помощ
Възлагане и изработка на Комплексни доклади за оценка на съответствието на проек-

тите за ПСОВ и ВиК мрежите
Възлагане и изпълнение на мероприятия за осигуряване публичност на Първи етап
Възлагане и извършване одит на Първи етап „Подготовка”
Осигуряване на разрешителни, съгласувателни писма и др. документи по проекта (раз-

решително за заустване на отпадъчни води, разрешение за проектиране на ПСОВ, разре-
шително за третиране/депониране на утайките от ПСОВ, разрешения за строеж и др.)

В резултат от изпълнението на сключените договори и на дейностите, осъществени от
екипа на община Радомир, на Първи етап „ПОДГОТОВКА” са изготвени следните проекти
и документи, необходими за реализиране на втория етап на Проекта: Подробно Предин-
вестиционно проучване; Хидроложки, геоложки и геодезически доклади; Доклад за ОВО-
С; Идейни проекти за ПСОВ и за ВиК мрежите; ПУП за площадката на ПСОВ; Програма за
управление на утайките; Анализ разходи-ползи/финансов анализ; Работни проекти за
ВиК мрежите, на базата на избран и одобрен вариант на идейни проекти; Комплексни
доклади за оценка на съответствието на проектите за ПСОВ и ВиК мрежите; Комплексно
разрешително и разрешителни по Закона за водите; Пълна тръжна документация за об-
явяване на процедури за избор на изпълнители на: Инженеринг за ПСОВ; Реконструкция
и доизграждане на  канализационната мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа
по трасето на канализацията; Строителен надзор и консултантска дейност по ФИДИК при
изпълнение на договорите за инженеринг и за строителство.

Плевнелиев иска KIA да
произвежда бронирани коли у нас

В областта на военно-
то сътрудничество ком-
панията KIA има инте-
рес да произвежда бро-
нирани автомобили. Ис-
каме да се преборим за
проекта.

Това заяви президен-
тът Росен Плевнелиев
след визитата си в тех-
нологичния гигант
Samsung при посеще-
нието си в Южна Корея,
предаде БГНЕС.

Той обясни, че воен-
ният ни министър, който
е с него в делегацията,
ще преговаря с компа-
нията, очаква се посе-
щение в България.

"Нашата отбранител-
на индустрия трябва да
даде всичко от себе си,
за да се преборим, как-
то други европейски държави в момента се борят, за този проект", каза прези-
дентът.

В сферата на образованието развитие на сътрудничеството е предвидено
със Samsung.

По думите на Плевнелиев само Samsung в България финансира милионна
програма, 84 училища участват в нея, български университети-също.

"Сумата е над 6 млн.лв. и става дума за интелигентно и интерактивно уче-
не", посочи Плевнелиев.

Samsung подписа меморандум за сътрудничество със "София тех парк".
"Очакваме у нас и други корейски компании - LG, Hundai, които имат ус-

пешни търговски операции в България, заедно със Samsung да помислят и
за използване на страната ни за аутсорсинг дестинация", отбеляза Плевне-
лиев.

Според него можем да правим центрове за обслужване на клиенти и други.
Днес е подписано и споразумение между Българската асоциация на соф-

туерните компании и Съюза на софтуерните компании на Южна Корея.
Той добави, че в земеделието и производството на храни в Корея има огро-

мен интерес към българското кисело мляко.
"Трябва наистина да вземем нещата в ръцете си и да направим нещо, за-

щото и други производители не чакат. Но тук, в Корея ние имаме огромен
пазар, който не се използва по най-добрия начин, продължи президентът. И
тук Ел Би Булгарикум ще трябва да се замислят какво и как да предприемат,
защото в Корея сме име и хората искат да купуват", подчерта той.

Президентът добави, че българските вина се търсят много, но не сме добре
представени и можем да бъдем много по-ефективни.

"Днес от министрите през президента до други представители на институ-
ции и бизнеса разпитваха за качествените български вина, които знаят кол-
ко са хубави, но ги няма", констатира държавният глава.

В областта на туризма той ще помоли министъра на туризма да помисли и
да направи специален пакет за туристически услуги за Корея.

Плевнелиев даде пример за броя на корейските туристи в Хърватия, които
се умножили седемкратно само за последната година. Подобен бил успехът
и за Словения.

Според Плевнелиев южнокорейците обичат България, тя им е интересна и
трябва да се замислим как да ги привлечем.

България предлага още сътрудничество и в енергетиката, където Корея е
световен лидер в строителството на терминали за втечнен газ.

"Поканихме и южнокорейци за концесии на български находища, също
така и за участие във високотехнологични български инфраструктурни проек-
ти. Тук говорим за реверсивни връзки и за тунели на български магистрали и
жп линии", уточни президентът.

Сдружение - ловно-рибарско дружество
„Сокол”

гр. Брезник ул. “Георги Бунджулов”     № 32 тел. 07751 38- 79 ;
email: lovnobreznik@abv.bg Изх№35/14.05.2015 год.

ОБЯВА
Управителния съвет на Сдружение „ЛРД Сокол” гр.Брезник на основание чл.26

от ЗЮЛНЦ и Устава, свиква общо събрание на сдружението на 20.06.2015 год. от
10.00 часа в малкия салон на читалище „Просвещение” гр.Брезник при следния
дневен ред:

1.Отчет на УС на ЛРД „Сокол”гр.Брезник 2014 год.
Докладва : Председателя на Сдружението .
2.Отчет на контролно -ревизионната комисия 2014 год.
Докладва:Председателя на комисията
3.Приемане план за работата на „ЛРД Сокол” гр.Брезник 2015 год.
4.Приемане бюджета на „ЛРД Сокол” гр.Брезник 2015 год.
5.Изменение и допълнение на Устава
6.Разни ,
При липса на кворум за провеждане на Общото събрание същото да се прове-

де на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ в същия ден,с един час по-късно на същото
място и същия дневен ред. Приложение :съгласно текста.

Председател: Ил. Гълъбов

проект  “Интегриран воден проект за град Радомир”
Договор - DIR-51011119-C005/15.04.2011г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет

на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Почина майката на Сергей Станишев
На 13 май почина проф. Дина Станишева - майка на лидера на

ПЕС Сергей Станишев, съобщиха от семейството.
Тя е родена в град Архангелск (Русия) през 1927 г . ,  с

произход, смесващ руската и германската култури и с корени
в Петербург.

През 1958 г. пристига в София със съпруга си Димитър.
Станишева е филолог, професор и доктор на науките в БАН и

Софийския университет "Св. Климент Охридски".
"Широко скроена личност,  с  покоряваща щедрост към

хората,  тя спонтанно претворяваше професионалните
взаимоотношения с колеги, докторанти и студенти в близки и
дълготрайни приятелства. Дина изграждаше у близките си един
особен критичен поглед към реалностите на света, и хората,
близки с нея, винаги ще се допитват мислено до този поглед,
когато е необходимо да вземат трудни решения",  пише в
съобщение на близките й, цитирано от БТА.

Поклонението ще се състои в събота - 16 май, от 11.30 часа, в
Ритуалната зала на Централните софийски гробища.
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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.

Не тръгвайте с голямата кошница от надежди рано
сутринта. До обед всяка ваша инициатива ще бъде яхна-
та и употребена от хора, склонни да разчитат винаги
на друг. Следобед ще постигнете максималното, ще по-
лучите изгодни предложения и може да сключите нов до-

говор. Добре е и за преподписване на старите договори при по-из-
годни за вас условия. Уредете си среща с евентуални спонсори,
направете първа копка на нов жилищен или бизнес обект.

Не бързайте, уговореното до обед може да не ви послужи, да
не се състои и да не даде очакваните резултати. Родените в
последната декада ще имат повече притеснения в юридически
план, особено ако се обвържат с неподходящите хора.

Предстои битка на амбициите с възможностите. Бъдете сигурни, че
всичко тръгнало наопаки ще се оправи. Ще извлечете ползи, дори и от
загубите си в днешния ден. Отложете за следващите дни подписването
на нови трудови договори. Днес Темида не работи във ваш интерес.

Не пропускайте възможността да се изявите, да направите
подходящите изказвания и връзки и да подпишете нови
договори следобед. Очаквайте обаждания и предложения, които
ще ви изведат на финалната права в бизнеса и деловите

отношения. Ще се окажете предпочетени и желани партньори.
Енергийният ви потенциал нараства, а и едно дългоочаквано обаждане и
покана може да ви обнадежди и окрили. Качествата ви ще бъдат оценени на
публични изяви и кастинги. Имате шанс да заемете шефски позиции.

Преди да приключите със старите обещания и
договорености, не започвайте нищо ново. Денят дава
възможност за финализиране на ангажименти и уреждане
на задължения. Първото обаждане за деня може да ви
обвърже негативно, но тези получени следобед отварят

повече възможности и дават шанс за печалби, съдействие и
покровителство в бъдеще. Въоръжете се с търпение, обмисляйте
всеки ход, проверявайте по различни канали получените предложения .

Днес намирате сили да се измъкнете от ситуация,
която от доста време не ви дава покой. Проблемите в
материален план ще ви подтикнат към действия и
промени, които ще се окажат печеливши във времето. До
обед обмисляйте ходовете си. В живота ви ще се появят

важни източници на сила. До вечерта може да получите изгодно
предложение и покана и в следващите дни да направите крачка в нова
посока.

Днес и във вашият живот ще изгрее светлина, ще се
появят различни шансове и хора, които ще вървят рамо до
рамо с вас в следващите месеци и може би години. Не бър-
зайте, обмислете всеки ход и до края на деня вземете важ-
но решение, даващо възможност да тръгнете по нов път.

Всички сили да се насочат към благоустройството на дома и офиса.
Не рушете, а градете. Може да получите подкрепа и дотации, да срещ-
нете приятел на неочаквано място и при необичайни обстоятелства.

Не започвайте нищо ново, преди да сте обмислили и
проучили нещата. Имате цяла сутрин да се ориентирате
в ситуацията и към края на работното време да вземете
най-изгодното за вас решение. Конкурентите ще се опи-

тат да ви разконцентрират, да ви притискат с условия, с цени на
стоки и услуги, с разсейващи ходове, на които не бива да се обръща
внимание. Още утре може да видите светлина в тунела от грижи и
да направите своя специален и печеливш ход.

Тежък ден за родените в последната декада. Запазете
самообладание, търсете начини да забавите плащания, да
отложите неприятни срещи поне до обед и да се опитате
да промените условията по договори, по цени на предлага-

ните стоки и услуги. Трудно ще се пазарите, ще откривате неточ-
ности и неистини в документи и отношения. Символ на деня е съзида-
нието. Планирайте ремонтни и възстановителни дейности.

На фона на грижите на околните вие може да
получите дългоочаквани предложения и покани и да
поставите условията си на хората, с които
работите и сте свързани с договорни отношения. До
обед изчакайте и направете нужните проучвания. Ако

започнете да правите нещо несъзнателно продължете в тази
посока.

Днешният ден калява нервите, изправя ви пред проб-
леми, които може да избегнете, ако не бързате, ако
проучите добре нещата и отложете за утрешния ден
новите си инициативи. До обед не поемайте ангажимен-
ти независимо изгодните условия, които ви се предла-
гат. Хората, склонни да проявят благосклонност и да

правят услуги са притиснати и притеснени от трети лица.

Ден на битка със самите себе си, с желанието за
бързи печалби, за търсене на предимства и
печеливши варианти в неминуемия сблъсък с
другите, които искат и се борят за същото. Ще ви
бъдат поставени условия, ще правите отстъпки и
ще се отказвате от печелившите варианти, за да

избегнете натиска.

Ден на предложения и покани, които е добре да
реализирате до края на работното време. Доверете
се на интуитивния си избор, тръгнете с тези, които
по някакъв начин ви привличат. Моментът е
благоприятен за делови и лични обвързвания.
Отложеното за следващите дни ще донесе

притеснения и ще позволи на конкуренцията да ви притисне.
Енергията ви се усилва.
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„Ñëàâàòà” âçå òî÷êè îò „Ïèðèí”(ÃÄ)
Перничани вече са на шест точки пред тима от Гоце Делчев

Страницата подготви Яне Анестиев

Волейболистите играят плейаут
в събота в зала „Христо Ботев”

Децата откриха
дните на спорта

Отборът на
„Струмска слава” от-
ново оказа сериозна
помощ на  „Миньор”
в борбата му за пър-

нес му отговори: “Б-
лагодаря ти! Обичам
т е ” . ” Б ъ л г а р с к и я т
Кристияно Роналдо”
беше известен с ек-
центричните си приу-
мици и когато беше
футболист на „Ми-
ньор”, но тогава те
бяха свързани предим-
но с ловни и риболов-
ни успехи. Златков

Бившият футбо-
лист на „Миньор” Да-
ниел Златков си та-
туира образа на съп-
ругата си Агнес, като
подарък за рождения й
ден. Публикува сним-
ката на татуировка-
та във facebook от
гр. Ловеч и й написа:
“Честит Рожден
Ден”, а хубавицата Аг-

пристигна при „чуко-
вете” със скандал от
„Пирин” (ГД) и си
тръгна със скандал,
като отиде в „Сла-
вия” без стотинка
трансфер поради две
неизплатени заплати.
След това поигра две
години в Турция преди
да акостира в „Бо-
тев”(Пловдив)

Златков се обясни
в любов с татуировка

вите две места в
Югозападната „В” ФГ
и завърши наравно ма-
ча срещу „Пирин” (Го-
це Делчев), който се

игра в сряда на град-
ския стадион в Радо-
мир. Гостите поведо-
ха в резултата още в
10-та минута, когато
след изпълнение на
корнер Мариан Ловков
с волле от десетина
метра прати топка-
та във вратата на
„Славата”. Отгово-

рът на домакините
дойде в 35-та минута,
когато Кристиян Та-
сев проби по десния
фланг и изведе голмай-
стора Екундайо Джае-
йоба в удобна пози-
ция, и той не сгреши
за 1:1. До края на мача
опитите на двата
отбора да променят
резултата не се уве-
нчаха с успех, въпреки
че имаше шансове то-
ва да се случи. Победа-
та оставя гостите
на третото място
във временното кла-
сиране, на шест точ-
ки от „Миньор”, кой-
то спечели служебна
победа с 3:0 срещу из-
вадения от групата
„Места”(Хаджидимо-
во). „Славата” остава
на осмото място без
амбиции и възможнос-
ти зя някакво същес-
твено изкачване в ос-

таващите три кръга,
но и без каквато и да
е заплаха да се озове в
зоната на изпадащи-
те отбори. От пре-
тендентите за челни-
те позиции „Обори-
ще” си свърши рабо-
тата и спечели мача
си  като гост на „Вих-
рен” с 1:3 .”Витоша”
(Бистрица) постигна
много убедителна по-
беда като гост в Слив-
ница, а противникът
на „Миньор” в неделя
„Беласица” показва доб-
ра форма в последните
кръгове този път спе-
чели гостуването си в
Кюстендил на „Вел-
бъжд”. Победа на „Ми-
ньор” в Петрич в не-
деля гарантира второ-
то място на отбора,
като всички се над-
яват на грешка на „О-
борище”, но шансове-
те за това са малки.

„Габер” разби и шампиона
Отборът на „Габер”(Габров дол) продължава победния си ход в пър-

венството на група „А” 1 от областното футболно първенство. В сряда на
своя стадион в Габров дол „Габер” надви безапелационно миналогодиш-
ния шампион – „Черногорец”(Ноевци) с 3:0. Отборът от Ноевци определе-
но не се намира в добра форма и регистрира поредица от равни срещи, в
които се измъква с попадения в последните минути, но това по никакъв
начин не омаловажава победата на отбора от Габров дол. Домакините от-
криха резултата чрез Белгин Седаев в 23-та минута на срещата. След още
15 минути Васко Василев (Шейната) вкара за 2:0, а в 72-та с нов гол беше
оформен крайния резултат – 3:0. Така отборът на „Габер” показа, че може
да надвие всеки отбор и да обърка сметките на всички, които се борят за
челните позиции в крайното класиране на групата.

Мъжкият волейболен тима на „Миньор”
излиза в събота от 14,30 в най-решителния
мач за тази спортно-състезателна година в
софийската зала „Христо Ботев. В срещата
техен противник ще е отборът на „Викто-
рия волей”, който загуби финалния плеоф
за влизане в Суперлагата срещу „Инвес-
тбанк Тетевен волей” с 0:2 срещи след ка-
то се отказа от домакинство и изигра и
двата си мача в Тевевен. Според регламен-
та на Българската федерация по волейбол
обаче сега мачът е само един и се играе на
неутрален терен. Победителят ще играе и
догодина в Суперлагата, а победеният про-
дължава във Висшата лига.

„Валяците” излизат
за титлата в Ихтиман

Отборът на „Валяците” ще се опита да
спечели 30-та си шампионска титла по ръг-
би в неделя . Перничани ще срещнат в Их-
тиман отбора на „Янтра”(Габрово). Среща-
та е от 14 часа на стадиона в Ихтиман. Пре-
ди тях, от 14 часа на същото спортно съо-
ръжение ще се проведе срещата за третото
място между отборите на НСА и „Балкан-
ски котки”(Берковица)

Днес децата от 15 детски градини от Пер-
ник  откриха Дните на спорта – съобщи
спортният експерт в общината  Десислава
Стойова. Пред Двореца на културата те
участваха в състезателни игри с типичното
за възрастта им желание и устрем, много
емоции и много радост. С оглед на възрас-
тта им, всеки участник беше награден, а
наградите бяха осигурени от община Пер-
ник и спонсори. Призовете на малките
спортисти бяха връчени от заместник-кме-
товете Румяна Гьорева и Адриан Симеонов
и началник отдел образование, култура,
младежки дейности и духовно разви-
тие. Юлияна Ефремова. Утре в спортна за-
ла „Борис Гюдеров” стартира футболен
турнир за децата  от трети и четвърти клас
за „Купата на кмета” с участието на 12 от-
бора  от Перник и Батановци. Участниците
са разделени в четири групи,като в първия
ден ще се изиграят двубоите от груповата
фаза, а ден по-късно победителите в групи-
те ще определят носителя на Купата. В не-
деля от 9 часа в зала  „Кракра” ще има тур-
нир по стрийтбол, като участниците ще бъ-
дат разделени в 4 възрастови групи: до
12,14,16 и 19 години, момчета и момичета.
Състезанията по стрийтбол ще се проведат
със съдействието на БК „Металург”. В не-
деля от 13 часа пред Двореца на културата
ще се състои демонстрационната част на
Дните на спорта, като ще има демонстра-
ции по джудо, самбо, карате и таекуондо,
ще има мажоретни състави и доста прия-
тни за публиката изненади

ЮГОЗАПАДНА  „В” ФГ

27-МИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Стр.слава – Пирин(ГД) 1:1
Миньор – Пирин(ГД) 3:0
Велбъжд – Беласица 0:1
Спортист – Чепинец 4:2
Сливн.герой – Витоша 1:5
Рилски сп- Германея 1:2
Вихрен – Оборище 1:3
Балкан – Конелиано 2:4

Класиране:
1.Оборище 74:16   64 т.
2.Миньор 50:18   61
3.Пирин(ГД) 44:18   55
4.Сливн.герой 63:28   55
5.Витоша 51:19   53
6.Беласица 43:31   53
7.Велбъжд 37:37   37
8.Стр.слава 31:35   33
9.Вихрен 29:36   32
10.Конелиано 37:74   31
11.Балкан 43:58   31
12.Чепинец 32:51   29
13.Рилски сп. 24:37   27
14.Германея  26:53   24
15.Спортист  23:54   20
16.Места  15:57   15



Àíòèñïèí êàìïàíèÿ „Ïîäêðåïÿìå áúäåùåòî” è â Ïåðíèê

АПРОПО

1215 май 2014 г.

Целта й е да се изрази съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН 

Отпускат 5,5 милиона за
униформено облекло в МВР

Любомира ПЕЛОВА
Правителството е одобрило допълнителни

разходи в размер на 5,5 млн. лв. по бюдже-
та на МВР. Средствата са необходими за
осигуряване на униформено облекло за по-
лицаи, пожарникари и спасители. За екипи-
ровка на всеки служител на реда са нужни
по 400 лв.

Вицепремиерът и шеф на силовото ми-
нистерство Румяна Бъчварова се ангажира
да търси пари от колегата си Владислав Го-
ранов за униформи на 30 000 полицаи.

За изминалата година били проведени п-
роцедури за възлагане на обществени по-
ръчки за пет различни доставки за нуждите
на служителите на МВР на обща стойност
5,47 милиона лева. За тази сума са били за-
купени шапки, обувки, дрехи и отличителни
знаци. Това обаче било само около 40% от
стойността и бройката на необходимите
екипировки.

ВЧЕРА АБИТУРИЕНТИТЕ ИЗ-
РЕВАХА ПОСЛЕДНИТЕ СИ
ПРОЩАЛНИ СЛОВА към
родното училище, които се из-
разяваха в традиционните пи-

съци, крясъци и броене до 12. На граж-
данството обаче направи добро впечатле-
ние сравнително мирния празник на зре-
лостниците, който тази година бе лишен от
бясното фучене на коли из центъра, висе-
нето през прозорците и досадните клаксо-
ни, които те карат да настръхваш. Поли-
цията бе взела предохранителни мерки и
на кръстовищата патрулките внасяха рес-
пект не само спрямо младите водачи. Ако
това е проява на самодисциплина, значи
младите са налучкали верния тон в живо-
та. Което е леко съмнително, но все пак
лудостта си има граници. Истината обаче
е по-скоро друга – катаджиите вече са
безкомпромисни след станалите напосле-
дък маса кървави поразии из пътищата на
България. Самото понятие „млад шофьор”
започна да звучи страшно, а когато той е
и абитуриент – не ти трябва македонски
сценарий.

СДС И „АТАКА”  ВЛЯЗОХА В УНИ-
КАЛНА КОАЛИЦИЯ ПРЕДИ МЕСТНИ-
ТЕ ИЗБОРИ. Вчера лидерите на двете
партии в Перник сервираха на избирателя
цял том научни съчинения за светлото бъ-
деще и още по-светлото минало. Сините
предложиха направо технологична рево-
люция, пълна с толкова иновации, че уп-
равлението на практика вече може и без
хора. За главен враг на прогреса са наро-
чени възнагражденията на общинските
съветници и липсата на християнски доб-
родетели. Атакистите, след като разнищи-
ха вътрешното и международното поло-
жение, ожалиха България, че си няма ос-
вободител, армия, ред и сигурност. Ако
идеите на двете партии видят един ден
бял свят, това ще означава две револю-
ции едновременно – едната IT  с елементи
на як популизъм, а другата ретро с еле-
менти на още по-як популизъм. Така е
преди избори – сменяват се ръководства,
хвърлят се медийни бомби и после се бе-
рат плодове. Ако въобще има какво да бе-
реш след бомбите...

те от ХИВ/СПИН се
отбелязва всяка годи-
на в третата неделя
на месец май – тази
година това е 17 май.
Вече над три десети-
летия в световен ма-
щаб на този ден сто-
тици хиляди хора уча-
стват в различни
инициативи, свърза-
ни с проблема на ХИВ/
СПИН. За първи път
денят е отбелязан на
2 май 1983 година, ко-
гато все още няма
достатъчно инфор-
мация за болестта, а
официално регистри-
раните са били някол-
ко хиляди.

Отбелязването на
Международния ден
за съпричастност
със засегнатите от
ХИВ/СПИН е повод са
се промени отноше-
нието към хората, жи-

И МВР ще си партнира
с Китай

Любомира ПЕЛОВА Повече пари за вещите лица?
Любомира ПЕЛОВА

Почасовото възнаг-
раждение на вещите
лица да е в размер на
2.3% от  минималната
работна заплата за
страната вместо досе-
гашния размер от 5
лв. Сега минималната
работна заплата е 360
лева, считано от 1
януари 2015 година, а
от 1 юли т.г. ще стане
380 лева. С тези промени възнаграждението за всеки действително
отработен час на вещите лица се предвижда да е 8.28 лв. до 1 юли и
8.74 лева - след тази дата. Идеята за повишаване на възнагражде-
нието е вписана в проект на нова Наредба за вписването, квалифи-
кацията и възнагражденията на вещите лица, публикувана на сайта
на Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.

В проекта се предлага актуализиране и на разходите, които правят
вещите лица за извършване на експертизата и изплащане на сумите
в срок до 60 дни от приемането на експертизата.  Проектонаредбата
предвижда и драстично поскъпване на някои анализи. За особено
сложни и специфични експертизи, извършени от висококвалифици-
рани вещи лица, възнаграждението може да бъде увеличено до
100%. За експертизи, извършени в почивни дни и национални праз-
ници, възнаграждението може да бъде увеличено до 100%, се пред-
лага още в проекта на наредбата.

Актуализират се и размерите на възнаграждението, което се дъл-
жи на вещото лице при отлагане на делото по независещи от него
причини - от 15 лв. на не по-малко от 20 лв., както и разходите за ед-
на нощувка - от 35 лв. на 50 лв.

За улеснение на вещите лица Наредбата предвижда възможност и
за авансово заплащане на разходите за пътни, дневни и квартирни.
В документа е предвидено още, че, ако органът, възложил експерти-
зата, откаже да приеме заключението по причини, за които вещото
лице отговаря, определеното възнаграждение да не му се изплаща,
но отказът трябва да е мотивиран.

Зоя ИВАНОВА
Както всяка година

Регионалната здрав-
на инспекция с парт-
ньорството на раз-
лични институции и
организации – П.У.Л.С,
общинска админис-
трация Перник, чита-
лище Искра Перник,
училища от облас-
тта организира кам-
пания за отбелязване
международния ден
за съпричастност
със засегнатите от
ХИВ/СПИН. В рамките
на кампанията се пла-
нира провеждане на

Вътрешният министър Румяна Бъчварова
се срещна с посланика на Китайската на-
родна република в България Н. Пр. Уей
Дзинхуа. По време на срещата са били об-
съдени възможностите за финализиране на
важни споразумения между МВР и минис-
терството за обществената сигурност на Ки-
тай в областта на правоохраната и борбата с
престъпността, съобщиха от пресцентъра на
вътрешното ведомство. “Сега е много важ-
но време за развитие на сътрудничеството
между нас”, каза посланикът с оглед общи-
те предизвикателства на съвременния свят,
в който живеят и пътуват гражданите на
двете страни. В качеството си на вицепре-
миер, отговарящ и за ресорите култура и ту-
ризъм, вицепремиерът Бъчварова обсъди с
посланик Уей Дзинхуа възможностите за
разширяване на сътрудничеството и в тези
две области.

Участие в срещата взе и военният аташе
на Китай, който отговаря и за въпросите на
полицейското сътрудничество.

безплатни и анонимни
консултации и изслуд-
вания на терен в уче-
бни заведения в Пер-
ник и Радомир; провеж-
дане на Ден на отворе-
ните врати в РЗИ Пер-
ник за безплатно ано-
нимно изследване на
граждани.  То ще бъде
на 18 май от 12-16 ча-
са. Ще се проведат и
дискусии и видеопока-
зи сред ученици от
училища в региона.
През периода на кампа-
нията ще се разпрос-
траняват информа-
ционни материали на

обществени места и
в училищата .

Международният
ден за съпричас-
тност със засегнати-

веещи с този проб-
лем. Свързаните с
ХИВ стигна, дискри-
минация и нарушаване
на човешките права
за сериозни бариери
за напредъка в разби-
рането на ХИВ инфек-
цията, за осигуряване
на грижи, подкрепа и
лечение за намаляване
на обхвата на епиде-
мията.

Регионалната здрав-
на инспекция в Перник
призовава всички
граждани да изразят
своят съпричас-
тност към засегнати-
те от болестта и
проблема ХИВ/СПИН
да запалят свещ на
прозореца на дома си
в 21.00 часа на 17 май,
като знак на почит
към жертвите на
СПИН и подкрепа на
близките им. 


