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Прожекциите ще бъдат в театралната зала “Георги Русев”.
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На две
скорости

За да бъде в крак с европей-
ските норми, и България активно се включи
в мащабната континентална акция срещу
бясното каране по пътищата. Вчера в 31
държави – членки на Европейския съюз ед-
новременно се провеждаше акция „Ско-
рост”. Това комай е редкият ни шанс да до-
кажем, че Европа се движи на една скорост,
а не на две, както ни агитират европеси-
мистите. Дали българските скорости са
по-луди от европейските – ще видим от
отчета на катаджиите утре.

Няма да е зле обаче освен да синхронизи-
раме автомобилните скорости с европей-
ските, да се включим и в една друга мащаб-
на акция, например „Пътища”. И в нея да си
мерим асфалта със западняците, за да вле-
зем в крак с европейското магистрално
строителство. Че както ни подплашиха в
последните дни, прехвалените ни аутобани
от скоростни ще се превърнат в четвър-
токласни междуселски пътища с тотални-
те ремонти и ограничения през лятото. То-
гава пътуващият българин ще усети какво
означава да караш на ниска предавка в жега-
та. И Европа на две скорости ще му се от-
чете както на километража, така и на ке-
сията. И особено на нервите...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
След повече от две

десетилетия Перник
вече ще има кино! Това
е отговор на огромно-
то желание на пернича-
ни да могат да гледат -
филми в Перник, вмес-
то да пътуват до сто-
лицата, заяви кметът
на общината Иван Ива-
нов. Той допълни, че в
киносалона, който ще е
в театралната зала
„Георги Русев”, ще има
прожекции всеки пе-
тък, събота и не-
деля. В петък те ще са
две две вечерни. Кино-

Великденско състезание в Езиковата гимназия 

салонът ще посреща
зрителите от 18 и 20
часа. В събота и не-
деля, освен вечерните
прожекции, ще има и по
една детска, чието на-
чало ще е от 11 часа.
Така месечно в града
ще могат да бъдат
видяни между 10 и 12
филма. Ще наблегнем
на модерното европей-
ско кино, ще представ-
яме и класически българ-
ски филми, както и ава-
нгардни филми на млади
автори. Ще се поста-
раем да задоволим и ин-
тереса на децата и юно-

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

шите, за да не висят те
само пред компютрите
или дискотеките, допъл-
ни директорът на теа-
търа Горчев, чиято е
инициативата за новото
пернишко кино. Реализи-
рането на идеята за из-
ползването на теат-
ралната зала и като ки-
носалон стана възмож-
но благодарение и на
кмета Иван Иванов, с
чието съдействие в
бюджета на общината
бяха осигурени необхо-
димите средства и бяха
закупени екранът  и апа-
ратурата срещу 8 500

Виктория СТАНКОВА 
Тази събота на 18 ап-

рил от 10 часа в сградата
на ГПЧЕ „С. Радев” ще се
проведе традиционното
Великденско математи-
ческо състезание за уче-
ници от 1 до 12 клас.

Състезанието е инди-
видуално. Всяка тема съ-
държа 15 задачи с изби-
раем отговор, които са
разделени в пет групи по
трудност. Темите за 7-
ми и 12-ти клас са във
формата на изпита за
външно оценяване и ДЗИ.

Подробности за провеж-
дането, класирането и
наградените се обявяват
в интернет-страницата
на ГПЧЕ „ С. Радев”, къде-
то ще намерите и готов
формуляр за заявка http:/
/simeonradev.org. Награди-
те се получават в ГПЧЕ
„С. Радев” до 30 април.

Заявките за участие с
приложен списък се прие-
мат в ГПЧЕ „С. Радев”,
на eli_igova@abv.bg, или на
тел. 0879168956 и
0886719592 до 13,30ч. на
17.04.2015г.

Променлива
облачност

На страница 12

лева, заяви директорът
на пернишкия театър
Иво Горчев. Партньор и
в бъдещата работа, как-
то досега ще е Тодор

Петков – управител на
„Арт Етърнъл Синема”
ООД. 
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Îáùèíñêî ïðåäïðèÿòèå å ñïàñåíèå çà òðîëåèòå!
Не ми слагайте в устата думи, които не съм произнесъл, гневи се кметът
Любомира ПЕЛОВА

Дни наред слушам как
в устата ми слагат ду-
ми, които не съм казал.
Изключително неприя-
тно ми е, когато се ти-
ражират неверни при-
казки дори от синдика-
ти. Тази спекулация
трябва да спре. Моята
единствена позиция
във връзка с кризата в
„Тролейбусен тран-
спорт”, която от-
стоявам открай време
е, че спасението е в
създаването на ново
общинско предприя-
тие, заяви градоначал-
никът на община Пер-
ник Иван Иванов. Той
припомни, че пробле-
мът е започнал да се
трупа много назад във
времето, търговско-
то дружество пък и
неговите управители
не могат да се справи с
дейността си, а вина-
та за състоянието му
се хвърля върху кмета.
„Тъй като проблемът е
повече от сериозен, но
той не може да бъде
решен с магическа
пръчка, предложих на
Общинския съвет, кой-
то е принципал на то-
ва търговско дружес-
тво, като модел за из-
лизане от кризата съз-
даването на ново об-
щинско предприятие,
където принципал е
кметът на Перник. Той
ще управлява това
дружество, чрез упра-

Изнесено заседание в Радомир на
Областния съвет за развитие

Любомира ПЕЛОВА
Радомир бе домакин на изнесеното засе-

дание на Областния съвет за развитие,
председателствано от областния управител
Ирена Соколова. В заседателната зала
влязоха кметове, заместник-кметове и
представители на  всички общини и пред-
седатели на общинските съвети в областта,
както и представители на КНСБ, СРС „Под-
крепа“ и Регионална дирекция „Социално
подпомагане”. Общинските кметове пред-
ставиха своите предварителни предложе-
ния за проекти, които да бъдат включени в
целенасочената инвестиционна програма в
подкрепа на развитието на Северозападна
България (областите Видин, Монтана и Вра-
ца), Родопите, Странджа, погранични, пла-
нински и полупланински слабо развити ра-
йони на Министерство на регионалното раз-
витие и благоустройството, включваща и
райони от област Перник. Разработките са
насочени към развитие на селския тури-
зъм, намаляване на безработицата чрез от-
криване на нови работни места, обновяване
на вече съществуващата инфраструктура и
изграждане на нова такава, с цел подобр-
яване качеството на живот на жителите в
Пернишкия регион. До един месец експер-
тна група ще изготви окончателните пред-
ложения, които да бъдат изпратени до ми-
нистерството за включване в програма-
та. На заседанието бяха представени Мони-
торингов доклад за изпълнение на Облас-
тната стратегия за развитие на социалните
услуги за 2014 година и Годишен план  за
развитие на социалните услуги през 2015г.
След одобряването на тези два документа,
те ще бъдат утвърдени от областния упра-
вител на област Перник.

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

ЗА ЗАПИСВАНИЯ,
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН 080090080

„Топлофикация” удължи
безлихвената ваканция

Силвия ГРИГОРОВА
 Битовите клиенти на „Топлофикация Перник”

имат възможността да се възползват от обяве-
ното от дружеството безлихвено плащане на
сметките за консумирана топлинна енергия и
отстъпките, които се правят на изрядните або-
нати до 30 април 2015г.

 Безлихвената ваканция, която „Топлофика-
ция Перник” стартира на 14 февруари, трябва-
ше да приключи на 15 април. Ръководството на
дружеството е взело решение да предостави на
абонатите си възможност да платят сметките си
без начислената лихва за просрочие до края
на април. Клиентите, които искат да се възпол-
зват от предоставената им възможност, могат
да си платят на касите на „Топлофикация-Пер-
ник” в Минната дирекция и Банка ДСК-кв.” Из-
ток”.

От „Топлофикация Перник” напомнят на бито-
вите абонати, че има определени изисквания,
за да се възползват от тази възможност.

Първото от тях е при цялостно плащане на те-
кущите задължения. В този случай освен, че
ще си платят дълговете без дължимата лихва,
абонатите ще се възползват и от отстъпка от
13.7% върху дължимата сума.

При цялостно плащане на задълженията, за
които са предприети действия за събиране по
съдебен ред, клиентите на топлофикационното
дружество ще бъдат освободени от дължимата
лихва за просрочие.

При цялостно плащане на задължения по ве-
че образувани изпълнителни производства, би-
товите абонати могат да се възползват от без-
лихвеното плащане, след като си заплатят дъл-
жимите такси и разноски по изпълнението при
съответния съдебен изпълнител, при който е об-
разувано изпълнителното дело.

Стари вещи се превръщат
в изкуство

Виктория СТАНКОВА
Авангардните артисти имат оригинален под-

ход към стари и изхвърлени от употреба вещи,
които с помощта на тяхното въображение и та-
лант се превръщат в дизайнерски мебели и де-
корации. “MOONBOOM” и Борис Сергинов ще
открият изложба „Нови територии – кросдис-
циплинарни практики” на 21 април в галерия
“Артсалон” в Перник.

Стари вещи ще се превърнат в произведения
на изкуството и дизайнерски мебели и декора-
ции в изложба „Нови територии – кросдисцип-
линарни практики” на творческата група
“MOONBOOM” идния вторник в Перник. Галерия
“Артсалон” ще приюти работите на Биляна Ка-
лоянова, Руслан Лозев и Весела Станоева и
Евелина Гебрева. Специален гост в експози-
цията ще бъде друг авангарден творец, добре
познат на пернишката публика - Борис Серги-
нов.

 Групата “MOONBOOM” обединява млади ав-
тори, които работят в областта на дизайна.
Творците изследват нови територии на реализ-
ма, поставяйки банални обекти в необичаен
контекст и търсят нетрадиционни изразни
средства, размивайки границата между реално
и дигитално.  С оригинален творчески подход и
със социална ангажираност те посягат към из-
хвърлени от употреба стари вещи, които в еже-
дневието смятаме за ненужни и ги превръщат в
уникални дизайнерски мебели и декорации.
Посланието на творците е, че трябва да се от-
насяме с по-голямо внимание към всичко, кое-
то ни заобикаля. Така от една страна пазим
околната среда по-чиста, а от друга правим вът-
решните пространства по-естетични.

Изложбата на творческата група “MOON-
BOOM” ще бъде открита на 21 април от 17, 30 ч.
в галерия “Артсалон” в Перник.

Силвия ГРИГОРОВА
Ученици от столичния

учебен комплекс “Българ-
ско школо” и  лесовъди от
Държавно горско стопанс-
тво „Радомир” засадиха
вчера 10 декара с млади
фиданки от черен бор
край село Владимир в об-
щина Радомир. „Залесява-
нето се реализира със съ-
действието на „Овергаз”.
Това означава, че компа-
нията финансира почво-
подготовката на терена,
самото залесяване и от-
глеждането на вече създа-
дената горска култура.
Ще залесяваме черен бор,
тъй като тук има вече
създадена култура от че-
рен бор, която, както се
вижда, е в добро състоя-
ние. В  залесяването уча-
стват деца от столично
училище, които с наша по-
мощ ще създадат 10 дка
нова гора. Целта ни е де-
цата сами да участват в
залесяването. Вярвам, че
това не само ще остави
хубав спомен у тях, но и се
надяваме те да проявят
интерес и след време да
дойдат и да видят какво е
състоянието на младата
гора”, поясни директорът

на ДГС ”Радомир”- инж. Ве-
селин Владов.

„Преди 16 години „Овер-
газ” самостоятелно стар-
тира кампания за възста-
новяване и опазване на
българската гора. Една от
инициативите, които реа-
лизира компанията е „Да
запазим България зелена и
чиста за нас и нашите де-
ца”. В резултат на тази
инициатива,  до момента
на територията на стра-
ната са засадени около 160
000 дръвчета на площ от
над 450 декара. Тази годи-
на сме тук, в землището
на село Владимир, със съ-
действието на горско сто-
панство „Радомир”, поя-
сни екологът на компания-
та- Радостина Иванова. 

На залесяването присъс-
тваше и Мария Беловар-
ска- от Изпълнителната
агенция по горите”, която
поздрави децата и им по-
жела спорна работа.

Директорът на ДГС”Ра-
домир”, заедно с още лесо-
въди, показаха нагледно на
децата как да се засадят
двугодишните фиданки, за
да се прихванат и разви-
ват добре. Въодушевени,
 децата с огромно стара-
ние, под вещото ръководс-
тво на лесовъдите, се зае-
ха да засадят малките
борчета. Те се зарекоха,
догодина по това време
отново да дойдат тук, за
да се уверят сами как
вървят младите дръвче-
та.

Ученици залесиха 10 декара гора

вител и той носи пъл-
ната 100% отговор-
ност за състоянието
на това дружество.
Новото дружество ще
влезе в бюджета на Об-
щина Перник и при
необходимост ще бъде
дофинансирано, ще бъ-
де регулатор на град-
ския транспорт. Така
ще бъде поставено на-
чалото на създаването
на една система за ин-
тегриран градски
транспорт. Това е еди-
нствено вярното ре-
шение за слагане на
край в хаоса в градския
транспорт”, твърди
Иванов. Той поясни, че
създаването на ново-
то общинско предприя-
тие може да стане след
първото полугодие на
тази година, когато ще
може да се направи ак-
туализация на бюдже-
та. Имаме готовност
в рамките на около 3-4
месеца след това да за-
почне да функционира
новото общинско
ппредприятие, което
да се напълни със съ-
държание”, допълни
още Иванов. Как обаче
работниците ще бъ-
дат сигурни, че отно-
во ще бъдат върнати
на работа, а няма да се
озоват на улицата без
препитание? Отгово-
рът на този въпрос е
предложил вчера градо-
началникът на среща с
работниците – изхо-

дът е още сега да бъде
сключено споразумение
с всеки един от тях, че
 че след като започне
да функционира ново-
то предприятие, той
ще бъде назначен на ра-
бота. „Самата дей-
ност изисква квалифи-
цирани хора, а в момен-
та излишни сред персо-
нала няма, напротив
има дори дефицит от
такива специалисти. В
този вид и при тази
система обаче тролеи-
те нямало как да просъ-
ществуват” поясни
кметът.  Дублирането
на маршрута на тро-
леите от бусове е проб-
лем, но не е в основата
на кризата в екотран-
спорта- там главното е
липсата на научно обо-
снована транспортна
схема. Когато тя се раз-
работи и приеме, бусо-
вете ще бъдат елими-
нарани.Тук големият
проблем е, че „Тролейбу-
сен транспорт” иска да
работи, но не може да
предложи услугата. А
именно в такива случаи
се намесват и легитим-
ни, нелегитимни пре-
возвачи. Когато обаче
има реално предлагана
услуга, може да се тър-
си начин да се сложи ред
в транспорта. Аз обаче
в никакъв случай няма
да оставя перничани да
висят по спирките. Гра-
доначалникът отказа
да коментира идеята

на съветникът от „А-
така” Румен Ваташки
пернишките минипарла-
ментаристи да се отка-
жат от заплатите си
за няколко месеца и с
тези пари да бъдат за-
купени рециклирани

тролеи. Това за мен е
чист популизъм, бе еди-
нствената му кратка
реплика във връзка с из-
явлението на лидера на
пернишката структу-
ра на партията на Во-
лен Сидеров.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

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

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД
УВЕДОМЯВА

Клиентите на дружеството, че могат
да се възползват от обявените- безлих-
вено плащане и отстъпки на касите на
„Топлофикация-Перник” АД в Минна ди-
рекция и Банка ДСК Изток ДО
30.04.2015Г.

Подробна информация може да бъде по-
лучена на касите на дружеството, на
тел 076/658-406; 658 408, както и в
приемната на адрес пл.”Св. Ив. Рилски”
№1, стая 10.
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Çàïî÷âà êîíêóðñúò “Åâðîïà çà ìåí”
Той беше обявен от народния представител от ПП ГЕРБ д-р Вяра Церовска

Извънредна сесия за
тролеите иска КНСБ

Любомира ПЕЛОВА

Текстовете могат да
бъдат донесени лично
в офиса на ПП ГЕРБ-
Перник на ул. Търгов-
ска N:30. Всички есета
ще бъдат прочетени
и оценени от компе-
тентното жури, чий-
то председател е ли-
дерът на ЖГЕРБ Ире-
на Соколова. Победи-
телите ще станат из-
вестни до края на ме-
сец юни. Отличените
ще бъдат обявени на
специална церемония.
Първата награда е
осигурена от евроде-
путата Андрей Нова-
ков и е посещение в
Европейския парла-

Активизира се свлачище
край Драгомирово

Любомира ПЕЛОВА

мент е Брюксел. Кла-
сираният на второ
място ще получи лап-
топ, а за третата
награда е таблет.
„Надявам се в конкур-
са да се включат мно-
го младежи и да ни по-
кажат своето креа-
тивно мислене и идеи
за развитието на
страната ни като
част от европейско-
то семейство. Очаква-
ме да получим тексто-
ве, в които да открие-
м находчив подход,
тъй като темата поз-
волява да развихрят
въображението си“,
каза д-р Церовска.

Любомира ПЕЛОВА
На извънредно за-

седание се събра
Общото събрание
на Асоциацията по
ВиК- Перник. При на-
личието на изискуе-
мия кворум съглас-
но Закона за водите
бе обсъден и приет
бюджета за 2015
година, съгласно чл.
198в, ал. 4, т. 9 от
Закона за води-
т е .   П о в т о р н о т о
приемане на бю-
джет 2015 бе необ-
ходимо поради из-
вършената корек-
ция, състояща се в
прехвърлянето на
сумата, предвидена
за външни услуги,
която е формирана
от бюджетите за
2014 и 2015 година.
В приетия на засе-
данието бюджет
сумата е прехвърле-
на като разход за
други плащания и
възнаграждения на
персонала /граждан-

Заседава извънредно Общото
събрание на ВиК асоциацията

ски договори/. Към
момента и до про-
веждането на кон-
курсите по Кодекса
на труда е сключен
граждански договор
с ВиК-експерт, уто-
чниха от областна-
та администрация. 

Кметовете на об-
щини и представи-
телите на ВиК ин-
формираха за проб-
леми и затрудне-
ния, свързани с ос-
тарялата ВиК ин-
фраструктура и
необходимостта от
влагането на значи-
телни средства
за  инвестиции от
страна на ВиК. Уча-
стниците в Общо-
то събрание на вод-
ната асоциация
единодушно под-
к р е п и х а     п о д х о д а ,
относно размера на
инвестициите, кои-
то ще вложи ВиК
операторът да бъ-
дат много добре
прецизиран, за да

се прецизира со-
циалната поноси-
мост на цените на
услугите за населе-
нието. До няколко
дни до Министерс-
тво на регионално-
то развитие и бла-
гоустройство ще
бъде изпратено,
становището на
Областния управи-
тел по образеца на
договора за стопа-
нисване, поддържа-
не и експлоатация
на ВиК системите и
съоръженията и
предоставяне на
водоснабдителни и
канализационни ус-
луги. Предстои ор-
ганизирането на ра-
ботни срещи, на об-
ластния управител
и председател на
асоциацията по ВиК
Ирена Соколова, с
всички заинтересо-
вани страни по пос-
тавените от члено-
вете на Асоциация-
та въпроси.

 Вече трета седмица работниците и слу-
жителите в общинското търговско дружес-
тво “Тролейбусен транспорт” ,  след оредно-
то спиране на тока заради неплатени задъл-
жения, са в принудителен престой. Според
РС на КНСБ вината е на работодателя. От
синдикалната централа твърдят, че въпреки
серията срещи с кмета на общината и пред-
седателя на Общинския съвет решение не е
намерено. Персоналът в дружеството пък
не е получил част от заплатата за февруари
и тази за март, а в средата на април все
още не са получени и аванси за месеца. Со-
циалното напрежение ескалира с всеки из-
минал ден, алармират от КНСБ.

Вчера, по искане на председатеиля на -
САР  към КНСБ Стефан Седефчев, предста-
вители на РС на КНСБ, председателят на
синдикалната организация в “Тролейбусен
транспорт” Валентина Пантева и работници
от дружеството отново се срещнаха с кмета
на Перник и председателя на Общински съ-
вет. “ За съжаление и на тази среща не се
стигна до никакво решение. За пореден път
кметътобясни, че пътя е само и единствено
чрез създаването на ново общинско пред-
приятие. Кога и как ще се случи това във
времето? Какво се случва през това време
с работниците и служителите? Има ли изгот-
вен икономически анализ? На тези въпроси
конскретни отговори не получихме! Управи-
теля на дружеството също не можа да отго-
вори на въпросите ни кога и как ще плати
дължимите работни заплати, защото дру-
жеството не работи и няма никакви прихо-
ди!? се казва в становището на РС на
КНСБ. 

“В „Тролейбусен транспорт ЕООД” ра-
ботят 117 човека. Всеки ден те идват добро-
съвестно на работа. Всеки ден се надяват
да се намери трайно решение за техните ра-
ботни места, за хляба им! Явно да този мо-
мент никой от хората, от които зависи това
не желае да реши проблема!    Затова РС на
КНСБ Перник и СО на КНСБ при “Тролейбу-
сен транспорт” ЕООД Перник настоява за
свикване на неотложна сесия на Общински
съвет Перник, на която да се вземе реше-
ние за спасяване на дружеството и хората в
него!” се казва още в официалната синди-
кална позицияа, изпратена до медиите.

Зоя ИВАНОВА
Конкурс на тема

„Европа за мен“ стар-
тира от днес в Пер-
ник. В него могат да
се включат всички
младежи на възраст
между 18 и 25 годи-
ни.  Конкурсът е по
инициатива на народ-
ният представител
от ПП ГЕРБ д-р Вяра
Церовска и най-мла-
дият евродепутат
Андрей Новаков. Же-
лаещите да се вклю-
чат в инициативата
могат да изпращат
своите есета до 15
юни на имейл адре-
с pernik_pr@gerb.bg.

В сряда, към 15:45 часа се е активизира-
ло свлачище в района на радомирското се-
ло Драгомирово, съобщиха от областната
администрация. Движението на пътни пре-
возни средства е било спряно за около 30
минути. След разчистване на земните маси,
около час и половина по-късно то е било
пуснато. Останало е ограничението в трафи-
ка  за автомобилите, пътуващи от Кюстен-
дил към Перник, поставена е и сигнализа-
ция с пътни знаци.

Екипи на Районно полицейско управление
- Радомир дежурят на място. Работата по
пътното платно ще продължи до окончател-
ното приключване на почистващите дейнос-
ти, поясниха от областната администрация. 

7 паметника с национално
значение стопанисва

община Перник
Виктория СТАНКОВА

В община Перник има 7 паметника с национално
значение, 85 архитектурни и исторически, 98 худо-
жествени и археологически. В Радомирско със ста-
тут на национален археологически и художествени
са 4 обекта, в Трънско - 27 , в Земен - 13. Още 248
архитектурни и исторически паметници има в общи-
на Трън, 91 в Радомирско, 52 в Брезнишко, 15 в Зе-
менско и 6 в община Ковачевци. В граничния трън-
ски край са съхранени 139 художествени и архео-
логически паметници, в съседната му община Брез-
ник - 65, Земен - 34 и Ковачевци - 23. Това съобщи
директорът на Регионалния исторически музей Еми-
лия Велинова в рамките на дискусията на тема
„Църквите в местността Свети Спас – открития, проб-
леми, социализация” в Регионалния исторически
музей. Проявата е посветена на 18 април - Между-
народен ден за опазване на културното наследство.

В дискусията се включиха още доц. д-р Надя Ма-
нолова, археологът Василка Паунова, Детелина Тър-
нева и Илиян Кутев от клуб „Съхрани българското”
и етнографката Цветана Манова.

Участниците във форума бяха поздравени от за-
местник-кмета Румяна Гьорева и заместник-облас-
тния управител Илинка Никифорова.

„Всичките тези паметници са огромно наследство
в нашата област и се нуждаят от специални грижи.
Те  съхраняват в себе си неразкрит потенциал, кой-
то може да се превърне в едни от стратегическите
източници за общо социално икономическо разви-
тие”, сподели още Велинова.
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Ïðîåêòúò “È àç èìàì ñåìåéñòâî” å óñïåøåí
Благодарение на него стотици деца са намерили своя дом и семейство

18 проекта по подмярка 4.1
са регистрирани в ИСАК

Силвия ГРИГОРОВА
Земеделските стопани проявяват огромен инте-

рес към възможностите, предлагани от подмярка
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Прог-
рамата за развитие на селските райони 2014-2020
г. Само до 16 часа в първия ден от приема на зая-
вления за подпомагане, са въведени 18 проекта в
Интегрираната система за администриране и кон-
трол. В областните дирекции на Държавен фонд„Зе-
меделие“ в страната е създадена организация за
бърз прием на документите на кандидатите по подм-
ярката.

Преобладаващата част от тези проекти са за ин-
вестиции в сектор „Растениевъдство“ с цел подобр-
яване на производствения процес и повишаване -
на обема на произведената продукция. Подадени
са проектни предложения за земеделска техника,
основно за производство на етерично-маслени,
зърнено-житни култури, трайни насаждения, лозя.
Пет от първите подадени проекти са за стопанства,
намиращи се в Северозападна България.

Въведените до момента в Интегрираната систе-
ма проекти са за над 13,7 млн. лв. Общият размер
на финансовата помощ, за която кандидатстват, е
близо 7,2 млн. лв.

От ДФ”Земеделие” припомнят, че приемът на зая-
вления за инвестиции за закупуване на земедел-
ска техника  е до 18 май 2015 г. Ще се подпомага
закупуването на техника, използвана за обработка
на почвата и прибиране на реколтата: трактори, са-
моходна техника – колесни трактори, верижни трак-
тори, специализирани самоходни машини, силажо-
комбайни, зърнокомбайни и друг вид самоходни
машини и сменяема прикачна техника и инвентар.

Алармират за зачестили
измами за работа в Чехия

Силвия ГРИГОРОВА
Посолството на Република България в Прага предуп-

реждава сънародниците ни, че в последно време се наб-
людава значително увеличение на броя на българите, и-
змамени от различни посредници,обещаващи им работа
в Чехия. След кратък престой в страната и след привър-
шване на малкото пари, с които са тръгнали от България,
измамените граждани изпадат в крайно затруднено по-
ложение и нямат средства дори да се завърнат по домо-
вете си. Ежедневно българи се оплакват от лошите бито-
ви  условия и условията на труд, при които са принудени
да работят, от много по-ниско от обещаното заплащане
или от изгонване от работа и никакво заплащане за ве-
че положения труд, придружено често пъти със заплахи
и физическо насилие от работодателите. От Изпълнител-
на агенция „Главна инспекция по труда” информират, че
са постъпвали сигнали от измамени  за работа българи в
Чехия. От Инспекцията по труда подчертават, че е важно
да се отбележи, че за да бъде ефективен контролът, осъ-
ществяван от инспекторите по труда, в сигналите трябва
да има достатъчно индентифицираща информация за ли-
цата, които предлагат работа. С цел по-ефективен кон-
трол, от ИА”ГИТ” дават няколко важни съвета:

Преди да бъде прието предложение за работа в Чехия
 е задължително то да бъде внимателно обмислено, а ле-
гитимността и надеждността на посредника  или работо-
дателя проверена чрез достъпни източници. Това са:
Агенция по заетостта, местни полицейски власти, допит-
ване до близки и познати с опит в тази дейност;

Не оставяйте личните си документи на агенции, пос-
редници или работодатели – при необходимост,  давайте
им само фотокопие от документите си;

Не заплащайте предварително суми за наемането Ви
на работа; изисквайте документ за всичко заплатено;

При постъпване на работа изисквайте от посредниците
или работодателите си да Ви представят всички догово-
ри, регистрации, лицензи, доказващи правото им да нае-
мат работници; постарайте се да научите имената, нацио-
налността, телефона и адреса и всякакви други данни
на посредниците и на бъдещите Ви работодатели;

Изисквайте да Ви се изготви индивидуален трудов до-
говор с ясно определени условя на труд, заплащане,
здравни и пенсионни осигуровки, настаняване и почив-
ка; не подписвайте документи, чието съдържание не раз-
бирате – поискайте задължително  превод на български
език;

В случай на измама или съмнения за такава, незабав-
но се обърнете към органите на Чешката полиция и по-
дайте писмена жалба срещу измамниците, като предос-
тавите цялата Ви известна информация за тях;

Уверете се още при тръгването си от България, че раз-
полагате с достатъчно средства за завръщане у дома в
случай на подобна измама.

Зоя ИВАНОВА
Агенцията за со-

циално подпомагане в
партньорство с 83
общини вече трета
година изпълнява
проекта „И аз имам
семейство”. Проек-
тът се реализира с
финансовата подкре-

За да отпразнуват заедно Възкресение Христово от 9
до 13 април тази година сръбският град Босилеград
проведе за двадесет и втори път Международен детски
Великденски фестивал в който участваха 670 деца и
юноши от балканските държави -  Сърбия, България,
Македония и представители на българските общности в
Украйна и Молдова.. Основната идея на фестивала
…”Чрез християнските традиции за “борене” /
”надчукване”/ с великденски яйца, боядисването и
украсяването им, с песни и танци, участниците да се
запознават и сбилжават в дух на високите морални
християнски ценности”…

Фестивалът се организира от Сдружение “ГЛАС”-
Босилеград, с помощта на Столична община,
Министерство на културата, Министерство на младежта и
спорта, Държавна агенция за българите в чужбина и
общините Босилеград, Благоевград, Кюстендил, Мездра
и Перник.

Освен състезателната част на фестивала,
организаторите се бяха постарали да предложат и богата

културна програма чрез която отправят своите послания за мир, добросъседство, приятелство и разбирателство
сред подрастващите на Балканите – екскурзии до Рилски манастир и Благоевград в България, черквата
“Св.Трайца” от 1833 г.  в с.Извор и уникалната ферма “Осми ден” в с.Белут - Босилеградско. Всяка година този
фестивал събира неколкостотин участници за Великден и през тези дни Босилеград видимо оживява.

България бе представена от градовете София, Стара Загора, Кюстендил и Перник - ученици от Х-то ОУ “Алеко
Константинов” и Сурвакарска групи при НЧ”Пробуда-1928 г.” село Богданов дол.

На първия ден на фестивала бе проведена дискусия посветена на значението на Великденския фестивал,
приноса му за развитието на традициите и туризма в региона. В съпътстващите изяви на фестивала бе открита
изложба “70 години СОУ “Гео Милев” град Раднево. Фолклорните концертите по откриването на фестивала на ТФ
“Родолюбие” гр.Кюстендил, на босилеградските танцови ансамбли и гостите от Молдова, вечерните концерти на
човека-глас Краси Аврамов, балет “Джуниър”, Алфредо Торес и Айвън, Стенли и танцови формации за спортни
танци, а атрактивното представяне на зимните сурвакарски игри от сурвакарската група на село Богданов дол
допринесоха за доброто настроение и възхищение както на участниците във фестивала, така и на жителите на
града.

В конкурса за “Яйце бияч” участваха 550 души в три възрастови категории /до 5 г., до 10 г. и до 15 г./.
Представителите от Х-то ОУ”Алеко Константинов” град Перник – Галина Еринина – 5 г. достигна до полуфинал, а
Илиян Андреев – 10 г. стигна до финал и се класира на ²V-то място.

Приказката за босилевградския великденски фестивал, започнала през далечната 1993 година няма да спре, ще
се разказва още дълго.

Милчо Георгиев - фолклорист

родилното отделение
в приемните семей-
ства. От общия брой
настанени деца 80 са с
увреждания.

Благодарение на
приемните семейства
по проекта  от специа-
лизираните институ-
ции са изведени 677 де-
ца, а от резидентни
услуги  209 деца. За
829 деца е било прекра-
тено настаняването в
приемните семейства,
като от тях 188 деца 
са реинтегрирани в
биологичното си се-
мейство, 478 деца са
осиновени, 38 са в се-
мейство на близки и
роднини.

Празник на празниците!

па на Оперативна
програма „Развитие
на човешките ресур-
си”, чрез него се при-
лага нов подход при
п р е д о с т а в я н е т о
приемна грижа и се ра-
боти за увеличаване
броя на приемните се-
мейства, които се

грижат за деца в риск.
Одобреното първо-

начално финансиране
на проекта от близо
15 милиона лева след
четирикратно удъ-
лжаване на действие-
то си достигна бю-
джет от почти 23 ми-
лиона лева. От стар-
тирането на услуга-
та приемна грижа
през май 2012 г. до
края на март  2015 г.
в общините партньо-
ри по проекта са прие-
ти общо 1834 заявле-
ния от кандидати за
приемни родители, ка-
то комисиите по
приемна грижа са ут-
върдили 1173 прием-

ни семейства, от кои-
то 1093 професионал-
ни.  Към 31 март 2015
г. в приемните семей-
ства по проекта са
отглеждани и възпи-
тавани 1989 деца.

Реализирането на
дейностите по проек-
та допринася и за пре-
дотвратяване на нас-
таняването на деца в
специализирани инсти-
туции, като до момен-
та общо 1103 деца от
общността са наста-
нени в приемни семей-
ства вместо в специа-
лизирани институции.
Половината от деца-
та са новородени и са
настанени направо от

Рeгионалният мениджър на ЧЕЗ за
България се срещна с Явор Хайтов

Силвия ГРИГОРОВА
Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България – Петър Докладал се срещна със  заместник председателя

на Народното събрание – Явор Хайтов. На срещата бяха обсъдени възможностите за подобряване на норма-
тивния климат и обслужването на фирмите от района на Враца. Петър Докладал потвърди отново ангажи-
мента на ЧЕЗ да работи за европейско качество на услугите с оглед осигуряване на добри условия за биз-
нес средата в региона.

„ЧЕЗ е компания, която осъзнава своя ангажимент пред обществото, бизнеса и икономиката на страната.
Ние възприемаме своята отговорност като партньор на инвеститорите и работим за открита комуникация с
институциите и поддържането на диалогични и прозрачни отношения с нашите клиенти“, подчерта Петър
Докладал

По време на срещата са обсъдени и необходимите нормативни промени за облекчаване на процедури с
оглед на по-лесен достъп на бизнеса и населението до предлаганите от ЧЕЗ услуги. Компанията е достав-
чик на жизненно важна за икономиката и за бита услуга и се чувства длъжна да предложи на своите клиен-
ти най-доброто решение за сигурността и качеството на услугите, които доставя.Сътрудничеството с инсти-
туциите позволява на компанията да намира оптималните решения в полза на гражданите.



Рекламно  приложение

Петък, 17 април 2015 г., брой 71 /5678/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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. Парцел, Тева, 345 кв.м - 21 000 лв.
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
27. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
29. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
30. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
31. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Центъра, ет. 2, т/гредоред, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
3. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
4. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
5. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
8. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
9. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
10. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя- 45 000 лв.
11. Тристаен, кв. Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, тераси - 36 000 лв.
12. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
13. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
14. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.
15. 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, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
18. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
19. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
20. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.
21. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Апартамент, Изток, ет. 2, 68 кв.м., ново стр. - 22 800 евро 
2. Гарсониера, ул От.Паисии, ет:7(8), ТЕЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх, пл, зад х-л Струма, тер. - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Р. Център, без ТЕЦ - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Проучване, ет:7, юг, ТЕЦ - 20 800 лв.
6. Гарсониери, Ид. ц., ет. 4, ет. 6 - 29 000 лв.,33 000 лв.
7. Гарсониера, Пашов, тер., преустр, ет:7(8) - 23 000 лв.
8. Гарсониери, Тева, ет. 5, ет. 3 - 19 000 лв.,16 500 лв.
9. Гарсониери, Мошино, ет. 2, ет. 8 - 21 000 лв.,18 900 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.
11. Двустаен, Център, ет. 3, без ТЕЦ , 2 тер. - 35 000 лв.
12. Двустайни, ул. Струма, ет. 2, ет. 5 - 43 000 лв.,39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, тх. , пл., ет. 2, много добър - 32 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, 2 тер., ет. 7(8), раб.асансьор - 29 700 лв.
15. Двустаен, Пашов, срещу”ПЕНИ”
ЕПК, ет. 4, ремонтиран - 34 000 лв.
16. Двустайни, Мошино, ет. 4, ет. 1 - 29 700 лв.,27 000 лв.
17. Двустайни, Мошино, ет. 3, ет. 6,
преустроен в Тристаен, ремотиран - 37 000 лв.
18. Двустайни, Изток, ет. 4, ет. 6, ремонтиран - 38 000 лв.,16 500 евро
19. Двустайни, Тева, ет. 5, ет. 6, тер, раб.асансьор, ет. 3 - 28 800 лв.
20. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 4, 3 тер - 30 800 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 6, непреход., ТЕЦ - 36 000 лв.
22. Тристаен, Р.Ц, ул. Кракра, ет. 5,ПВЦ,105 кв.м. - 45 000лв.
23. Тристаен, Тв. ливади, партер, за търг.цел,
с радрешителни - 27 000 евро
24. Тристаен, Пашов, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ - 24 000 лв.
25. Тристаен, ул. Струма, ет. 6 - 48 500 лв.
26. Тристаен, Изток, 94 кв.м., ет. 6, ТЕЦ - 35 000 лв.
27. Тристаен, ул. От. Паисии, ет. 7, 3 тер - 38 000 лв.

Съдействие за жилищни кредити

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 
28. Къща, с. Дивотино, Център, дв. 1 200 кв.м. - 30 000 лв.
29. Къща, Клепало, мазе и етаж, дв. 300 кв.м. - 35 000 лв.
30. Къща, с. Зидарци, 1 ет., дв. 600 кв.м, асфалт - 13 000 лв.
31. УПИ, кв. Даскалово, 530 кв.м., ток, вода, равен - 24 000 лв.
32. УПИ, гр. Брезник, 1 дка., ток, вода - 21 000 лв.
33. Къща, Долни Раковец, 2 ет., 2 дка. - 20 000 лв.

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

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



Имоти, реклами 7Съперник 17 април 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

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

път - по договаряне

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер., до канала - 32 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 30 900 лв.
5. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.
6. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, 59 кв.м, ТЕЦ, без тер. - 26 000 лв.

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

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

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

ПРОДАВА:

Здрава къща, Център, тх., пл., сутерен и ет.,

ЗП: 92 кв.м., дв. 300кв.м.,

с локално отопление - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавам 3 врати с каси дървени 60-

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, охраняемо складово

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

други

90 лв./бр.; 2 прозореца дървени ос-
тъклени, по договаряне - тел. 0897/
827 822

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

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

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

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

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

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

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

Цикли, фугира, пренарежда, лаки-
ра, качествено, безпрашно - тел
0889/323 933

Продавам газов пистолет Зорани с
фактура и разрешително - 60 лв., бу-

ЛИЧНИ

КУПУВА

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

тилка за газ - 40 лв. - тел. 0878/
223 831 Пламен

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

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

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

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

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

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

40 годишен материално осигурен самос-
тоятелен търси своятата половинка - тел.
0877/107 878

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПЕРНИКБИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПЕРНИКБИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПЕРНИКБИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПЕРНИКБИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПЕРНИК

отдава помещения под наем заотдава помещения под наем заотдава помещения под наем заотдава помещения под наем заотдава помещения под наем за
малки производства или услугималки производства или услугималки производства или услугималки производства или услугималки производства или услуги

на преференциални наемни цени.на преференциални наемни цени.на преференциални наемни цени.на преференциални наемни цени.на преференциални наемни цени.
За повече информация на телефон

076640425;  GSM  0889333348
или  на място :  кв. „ Могиличе

„, ул. „ Света Петка „  № 63
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На 3000 адреса в страната
ще измерват за радон

За първи път на 3000
адреса у нас започва из-
мерване за наличие на
радиоактивния газ ра-
дон. Ще бъдат предло-
жени превантивни мерки
на хората в засегнатите
райони

Главният държавен
здравен инспектор д-р
Ангел Кунчев заяви
пред БНР, че измерване-
то се налага, защото га-
зът радон* е рисков фак-
тор за развитието на рак
на белите дробове.

Ще се правят изслед-
вания в жилищни, об-
ществени и производс-
твени сгради, като с осо-
бено внимание ще бъдат
направени измервания-
та на местата, където с
часове има деца – учи-

лища, детски градини и ясли.
"Изследването технически не е трудно, но поради обема си изисква доста под-

готвителна работа. Става въпрос за 3000 адреса в цялата страна. По около 100
детектора се разпределят във всяка област – и в градове, и в села. Те трябва да
престоят на даден адрес 6 месеца. След това инспекторите ги прибират и пос-
тавят нови, за да получат картина на наситеността с опасния газ в продължение
на 1 година", допълни Ангел Кунчев.

По думите му, в местата, където има риск, има строителни мерки, които могат
значително да намалят концентрацията на радон. Главният здравен инспектор
обясни, че ако не е много висока концентрацията, понякога дори монтирането на
вентилационна уредба или дори по-често проветряване са достатъчни, за да на-
малят концентрацията до допустимите рамки.

Проф. Добромир Пресианов, преподавател във Факултета по Физика на Софий-
ския университет допълни, че няма място за притеснение.

"Тук става въпрос за технически напълно решим проблем. Това го показва и
световният опит, и нашият. В нашата страна има 20 сгради с много тежък радонов
проблем, идентифициран, които са успешно санирани и радоновият проблем в тях
е преодолян с технологии, които са напълно в съвременната технологична налич-
ност", каза ученият.

Нов алтернативен метод за наличието на радон в дадена сграда е анализ на
стоял в нея дълго време компакт диск или DVD, което обитателите са склонни „да
пожертват“, разкри проф. Пресианов.

*Радонът (Radon), Rn е радиоактивен химичен елемент. Има основания да се
смята, че високото съдържание на радон в жилището може да доведе до рак на
белите дробове. Такива изследвания са правени и в България. Така например в
район с по-висока смъртност, причинена от рак на белите дробове, е била устано-
вена и повишена концентрация на радона във въздуха в жилищните сгради.

В Киев е застрелян известен журналист и писател
За второ убийство на известна личност

с проруски позиции в Украйна за
последните 24 часа съобщиха световните
агенции.

В Киев днес е бил застрелян
проруският журналист и писател Олес
Бузина, предаде Франс прес, цитирана
от БТА.

Журналистът е бил застрелян до дома
си в центъра на украинската столица,
съобщава на Фейсбук страницата си
съветникът във вътрешното министерство
Антон Герашченко.

Пресслужбата на министерството е
потвърдило информацията, посочва АФП.

Според Герашченко по журналиста е
стреляно от автомобил с чужд номер.

Олес Бузина е известен журналист, писател и телевизионен водещ, съобщава
ТАСС. Той е бивш главен редактор на вестник "Сегодня", откъдето напуска
заради несъгласие с налаганата цензура от собственика "Медия група Украйна"
В Киев вчера бе убит бившият депутат във Върховната рада от Партията на
регионите Олег Калашников - съюзник на сваления президент Виктор Янукович.

Той е четвъртият близък до Янукович, който умира при съмнителни
обстоятелства през последните два месеца, отбеляза Франс прес.

В средата на март Олександър Пеклушенко бе открит мъртъв с огнестрелна
рана на шията, като според следствието става дума за самоубийство.

Малко преди това бившият депутат Станислав Мелник бе намерен мъртъв от
съпругата си в банята на дома им недалеч от Киев.

А в края на февруари Михайло Чечетов - друг депутат с висок ранг от същата
партийна фракция, се хвърли от 17-я етаж на сграда в Киев. Той бе разследван за
злоупотреби с власт и главният прокурор на Украйна бе заявил по телевизията,
че ще последват и други обвинения.

Съдия към митничари: За дребни пари сте се продали
Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста шестимата задържани

за контрабандния канал на цигари през ГКПП "Капитан Андреево".
"Жалкото е, че за дребни пари сте се продали", лаконично каза съдия Евдокия

Кемалова, след като потвърди най-тежката мярка за неотклонение, цитирана от
БГНЕС.

В ареста остават митничарите Юри Гудев и Христо Палазов, граничният полицай
Янчо Георгиев, служителят Николай Перчемлиев, управителят на спедиторска
фирма Динко Щилянов, както и началникът на смяна на митницата на граничния
пункт Красимир Добрев.

Те са обвинени, че през март са пропуснали през българо-турската граница 15
ТИР-а с контрабандни цигари. По предварителни данни, чрез контрабандата
държавният бюджет е ощетен с 56 милиона лева само за месец.

Пред магистратите всички те заявиха, че са невинни и искат да бъдат пуснати с
по-лека мярка, съобщи Радио Пловдив. Адвокатите им настояваха, че срещу
подзащитните им няма събрани достатъчно доказателства за съпричастност към
контрабандната схема.

Защитникът на Юри Гудев, адвокат Стефан Левашки, заяви пред журналисти,
че едва ли е тайна, че в българските митници цари анархия. Според него от
събраните доказателства не може да се твърди, че неговият клиент е най-виновният
човек на света и всичко е доста объркано.

"Не знам защо не се търси отговорност на по-високо ниво", каза още адвокатът.
Прокуратурата беше на обратното мнение и изтъкна, че опасността шестимата

да извършат ново престъпление не е хипотетична, а реална.
Определението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЕРНИК
На основание Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи и

Заповед на директора на ЦСМП — Перник

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

1.Автомобил марка „СИТРОЕН“, модел „ДЖЪМПЕР D” с ДК № РК 4038 АА,
начална тръжна цена: 800.00 /осемстотин лева / лева

2. Автомобил марка „СИТРОЕН“, модел „ДЖЪМПЕР D“ с ДК № РК 8391 АК  с
начална тръжна цена — 980. 00/ деветстотин и осемдесет лева / лева

3. Автомобил марка „СИТРОЕН“, модел „ДЖЪМПЕР D“ с ДК № РК 8383 АА  с
начална тръжна цена - 1 300.00 /  хиляда и триста лева / лева

4.Автомобил марка „СИТРОЕН“, модел „ДЖЪМПЕР D“ с ДК № РК 4039 АА /
специален автомобил/ с начална тръжна цена -1 400.00 / хиляда и четиристотин
лева / лева

5.Автомобил марка „УАЗ “, модел „396206 “ с ДК № РК 8395 АК с начална тръжна
цена - 2 100.00 /две хиляди и сто  лева / лева

Условията и правилата за провеждане на търга, както и описанието на вещите с
началната им продажна цена, са на разположение на адрес гр. Перник, ул.
”Брезник„ № 2.

Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 20.04.2015 г. до 29.04.2015.
от 10.00 ч. до 16.00 ч., като за автомобил марка,, СИТРОЕН “, модел „ДЖЪМПЕР D“
с ДК № РК 4039 АА огледът ще се извършва във филиала на ЦСМП в град Радомир,
а за автомобил марка „УАЗ“, модел „396206“ с ДК № РК 8395 АК огледът ще се
извършва във филиала на ЦСМП в град Земен.

Депозитът за участие в търга за всяка вещ е 10 на сто от началната тръжна цена
и се внася в касата на дружеството до 29.04.2015г.

Търгът ще се проведе в сграда на лечебното заведение от 11.00 на 30.04.2015 г.
Плащането на цената се извършва в касата на лечебното заведение в 3-дневен

срок от продажбата, след приспадане на депозита.

Мъж застреля жена си и опита да се самоубие
57-годишен мъж е застрелял

с пушка съпругата си, след
което опитал да се самоубие.
Драмата се разиграла в
хисарското село Мало
Крушево, съобщиха от МВР-
Пловдив.

Сигналът за стрелба в
животновъдна ферма в село
Мало Крушево е получен
вчера в 9.25 часа на тел. 112.

Изпратените на място
полицейски и медицински
екипи открили мъртва 43-
годишна жена, а съпругът й -
на 57 години - в безпомощно
състояние. При огледа по
телата на двамата са открити
прострелни рани.

Според първоначалната
информация, афектиран от
лични мотиви, той застрелял с пушка съпругата си, а след това опитал да отнеме
и собствения си живот. Оръжието е законно притежавано.

Мъжът е откаран в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. От лечебното заведение
съобщиха, че той е с прострелна рана в гърдите, състоянието му е тежко, но няма
пряка опасност за живота му, съобщи "Марица".

Преди година 36-годишният военен полицай Валери Калчев от Враца застреля
съпругата си Клавдия, а след няколко часа сам захапа дулото на пистолета и се
простреля. Ревност бе причината за драмата.

След три седмици в столична болница, Калчев издъхна, а двете му малки деца
останаха пълни сираци.



Мозайка10 Съперник17 април 2015 г.

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

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.

Тенденцията е всичко да се разрешава по максимално бър-
зия и благоприятен начин. До два дни ще се похвалите с нап-
редък, пари и постижения, с повишение или покана, които ще
дадат нова насока на личния ви и професионалния потенциал.
Една от грешките на родените под Овен е, че дълго блъскат

с глава стената пред себе си, вместо да се огледат, да намерят про-
лука или просто да заобиколят. Постъпете дипломатично, потърсе-
те подходящия и печеливш вариант.

Бъдете сигурни, че каквото и да се случи днес, в каквото и
затруднение да изпаднете ще разрешите въпроса, ще
намерите изход от всяка неприятна и непривична ситуация и
ще постигнете набелязаните цели. Ако на едно място ви

отхвърлят, на друго ще ви приемат с овации и ще ви предложат много по-
добри условия. Да му мислят работодателите. Телецът играе ролята на
талисман на работното място. Ако той напусне, фирмата има
тенденция да фалира.

За родените в последната декада проблемите ще са повече.
Очаквайте предложения и покани, които ще осигурят
съдействие и съюз за нещо много добро и изгодно в бъдеще. Ще
намерите изход от ситуация, която не ви дава покой и мира от

доста дълго време. Добре е да се изпробват повече варианти, да не се
зацикля над една възможност или неизгодно предложение. Винаги има друго
решение, друга възможност и шанс, които само чакат да ги забележите и
откриете. И в любовта сте привлечени от нещо ново.

Денят се свързва със стихията на водата. Всичко
може да тръгне, да се отмие, да се забрави негативно-
то и да се намери път към океана на големите възмож-
ности. Направете изпреварваща крачка, търсете оп-
тималния вариант осигуряващ ви професионален и ли-

чен напредък. Подпишете нов договор, организирайте срещи с
посредници и доставчици, направете и нужните резервации за
почивката на море.

Мислете за прекрасни неща и те може да ви се случат.
Ден на отворените врати. Не пренебрегвайте покани,
разгледайте всеки предложен вариант и може да
спечелите повече. Стихиите в нас и около нас търсят
поле за изява. Преградите са лесно преодолими. Намира се

подходящото и изгодно решение за всички засегнати в една лична
или делова ситуация. Не чакайте друг да поеме командването,
заемете управленски позиции.

Родените в третата декада ще изпитват повече на-
товарвания, ще се налага да правят компромиси, да се
отклоняват от цели и амбиции и да подкрепят чуждата
инициатива. Движете се оптимистично. Това, което
днес ви се дава на час по лъжичка, утре ще ви бъде пред-

ложено направо от бутилката. Търсете мястото на най-малкото
съпротивление и премерения риск и действайте неотклонно. Не се
отказвайте лесно.

Нищо важно и значимо да не се отлага за следващите
дни. Сега е моментът да направите отдавна премислян и
пресметнат ход. Ден за старт на нова бизнес инициати-
ва, за подписване на нови договори и брак. Направете нуж-
ните заявки и резервации. С малко усилия и комбинативен

ум ще се внедрите на място, където в миналото вратата пред вас
е била затворена. Преградите са лесно преодолими или съществу-
ват само в ума ви. Организирайте събрания и делови срещи, търсе-
те странични възможности и печалби.

Днес с лекота ще се измъкнете от задължение или анга-
жимент, който вече ви дотежава. Намирате си заместник,
уреждате пътувания и подписвате договор за странична
дейност. Планирайте среща с брокери и разгледайте пред-
лаган имот. В живота ви се появява добрата случайност.

Доверете се на интуицията, на усета си за хора и ситуации. На прага
сте на едно откритие или разкритие, което ще ви улесни, ще даде ко-
зове в една или в друга посока.

За родените след 11 декември денят носи повече
неприятности и грижи. Ще бъдете подложени на натиск и
атака от няколко страни. Огледайте се. Предлага се
трети вариант, на който не сте обърнали достатъчно
внимание и който ще ви донесе предимства в следващите

два дни. Днес късметът ви ще се отприщи, ще се наложи да
направите своя ход и да отговорите на атаките. Търсете
допълнителна информация по интересуващите ви въпроси.

Един от най-силните ви и доходоносни дни за месеца. Всичко,
което предприемете, може да ви направи богати и актуални.
Добре е за подписване на нови трудови договори, за уреждане на
странична дейност, за среща с доставчици и производители.
Преговорите ще тръгнат по вода, ще се разберете с лекота
дори и по въпроси, за които не сте имали допирни точки.

Нуждата е притиснала всички.

Ден на интуитивно получените знания. Ще се досетите
и ще направите връзката в отношения и положения, които
до момента са оставали тайна за вас. Това ще помогне да
вземете окончателно решение, да направите крачка напред
без излишни илюзия и притеснения. Днес и утре късметът
ви се отприщва като пълноводна река. Не се стопирайте

излишно и без това животът достатъчно ни е ограничил. Всичко, което
предприемете, ще носи ползи, ще ви измъква от застоя.

Ден на реката от възможности, която разделя и сближава два-
та бряга от варианти. Интуицията ще бъде вашият мост, пома-
гащ да направите избора си, да постъпите различно, да се реши-
те на пътуване, преместване и нова работа, ако условията на ва-
шия бряг не ви удовлетворяват. Доверете се на усета си, не слу-
шайте чужди съвети, особено ако зад тях прозира желание за из-

ползване и заробване. Мислете за прекрасни неща и те ще ви се случват. Всич-
ко, което се посади и посее в днешния ден, ще се хване и даде богата реколта.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
13/СЛУ-6731-5/31.10.2014 г.

ОБЩИНА ПЕРНИК СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, по смисъла на чл.131
от ЗУТ, че с Решение №989 от 05. Февруари 2015 г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК на ос-
нование чл.21, а.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, е одобрен проект за подробен ус-
тройствен план парцеларен  план за обект: Трасе и сервитут на част от път III-6032
„Лесковец–Батановци” при км4+850 до км5+150, засягащи части от имоти с иденти-
фикатори 008008, 08009, 008012, 008013, 008015, 008018, 008019, 008021, 008022, местност
Дрене, имот с идентификатор 040002, местност Арбанас, имот с идентификатор 040001,
местност Кошараница, имоти с идентификатори 010016, 000120, 009015 и 009012, местност
Връшник, по КВС на гр.БАТАНОВЦИ, ЕКАТТЕ 72223, община Перник.

Решението на Общински съвет е обнародвано в Държавен вестник бр.22 от 24.03.2015 г.
На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл. 45, ал.3 от ЗСМСА, заинтересуваните лица мо-

гат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890
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„×óêîâåòå” ñïå÷åëèõà  íà ìàãèÿ â Ñàìîêîâ
Димитър Панталеев отбеляза за „Миньор” в 94-та минута на мача

Страницата подготви Яне Анестиев

Определянето на противниците
на волейболистите
тече с пълна сила

Сериозен мач чака юношите на „Миньор”
Юношите старша възраст на „Миньор” имат тежко гостуване в

предстоящия 21-ви кръг на първенството на зона София. Пернича-
ни гостуват в Благоевград на местния „Пирин”. Това е един от отбо-
рите,които перничани не успяха да победят и завършиха наравно
0:0 на стадиона в Мещица.  Иначе „Миньор” продължава да води в
класирането заедно с отбора на „Левски”. Столичани пък имат осо-
бено лесна задача, след като са домакини на слабака „Конелиано”.
Третият в класирането – ЦСКА няма шанс да прибави точки в акти-
ва си, тъй като почива. В останалите срещи „Септември” е домакин
на „София” 2010, „Оскар Елит” приема „Велбъжд”, „Локомотив” до-
макинства на „Вихрен”, а в Панагюрище ще се срещнат местният
„Оборище” срещу  „Витоша”(Бистрица)

Иво Ангелов тренира с алжирци и румънци
Чужденци дойдоха на лагери с нашите национали за турнира “Да-

н Колов-Никола Петров”, който ще е в столичната зала “Христо Бо-
тев” (24-26 април). Тимът ни в свободния стил е в Банско заедно с
националите на Алжир, Румъния, Македония, Албания и Латвия.
Следващата седмица се очакват съставите на Египет, Италия и
Швейцария.

Борците в класическия стил с миньорци Иво Ангжелов и Але-
ксандър Костадинов в състава  са в Тетевен, където тренират с ал-
жирци и румънци. Чакат се още отборите на  Египет, Италия и Из-
раел.Женският ни тим е в Самоков, където се чакат състезателки от
Египет, Тунис и Италия. До момента са заявени състезатели от
24 държави - Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Германия,
Египет, Израел, Иран, Италия, Казахстан, Латвия, Македония, Маро-
ко, Норвегия, Румъния, Словакия, Тунис, Украйна, Унгария, Швей-
цария, Швеция. , Турция, Сърбия и Молдова.

Противниците на „Миньор” и
„Славата” изиграха отложен мач

В отложен мач от ХХ кръг на ЮЗ “В” гру-
па, отборите на Спортист 2012 (Своге) и
Сливнишки герой (Сливница) завършиха
при резултат 1-3.Героя поведе с 0-1 в 52-та
минута, когато Николай Иванов отбел-
яза. Пет минути по-късно резултата стана 0-
2, а голмайстор бе Ивайло Цветков-Пифа от
дузпа, която свогенци оспорваха, смятай-
ки, че играта с игра на защитника е невол-
на.Домакините намалиха на 1-2, в средата
на полувремето, а в 73-та мин. бившият иг-
рач на ЦСКА, Ботев Вр и Локомотив Мз Пе-
тър Златков удари гредата на вратата на
гостите.Крайното 1-3 офроми нападателят
Мариан Хаджиев в 83-та минута.Неделя 19
април са следващите двубои на двата ти-
ма.Сливнишки герой (Сливница) , в който
посреща Струмска слава 1927 (Радомир), от
16 часа на градският стадион в Сливница.
Закъсалият доскорошен участник в “А” и
“Б” ФГ тим на Спортист пък има тежката за-
дача да се изправи срещу  ФК Миньор
(Перник) в Своге.

ОБЛАСТЕН ФУТБОЛЕН УИКЕНД

ГРУПА „А” 1

21 КРЪГ

18/19 АПРИЛ

17,00 ЧАСА
121 ФК БОТЕВ - ФК ЕРМА - Н
122 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК СПОРТИСТ - Н
123 ФК ВЕРИЛА - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - Н
124 ФК ВИТОША - ФК ГАБЕР - С
125 ФК МИНЕРАЛ - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - С
126 ФК БАЛКАН - ФК ДРУЖБА - Н
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК ПИРИН
 

ГРУПА „А” 2

17 КРЪГ
18/19 АПРИЛ - 17,00 ЧАСА
97 ФК СВРАКИТЕ - ФК ПАРТИЗАН - Н
98 ФК ВИХЪР - ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - Н
99 ФК СТУДЕНА - ФК БУРЯ - Н (10,30 Ч)      
100 ФК ЛЕВСКИ - ФК ЕНЕРГЕТИК - С
101 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК КИТКА - Н
102 ФК САРАТА - ФК БЕНКОВСКИ - Н

Крайно класиране
в Суперлигата

Отборът на Марек Юнион-Ивкони (Дупни-
ца) спечели шампионската титла в първата
ни група по волейбол при мъжете Суперлига-
та Бачково - изворна вода за настоящия се-
зон 2014/2015. С този успех дупничани прена-
редиха крайното класиране в таблицата, тъй
като в плейофите се играе само и единствено
за титлата. Така всеки един отбор отстъпва с
едно място надолу от подредбата след ре-
довния сезон. Тимът на Добруджа 07 остава
със сребърните медали, а Монтана (Монтана)
завършва с бронзови отличия.Само Миньор
и КВК Габрово не променят позициите си,
тъй като те не играха плейофи.

Ето крайното класиране в Суперлигата:
1. Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2. Добруджа 07 (Добрич)
3. Монтана (Монтана)

4. ЦСКА (Cофия)
5. Нефтохимик 2010 (Бургас)

6. Пирин (Разлог)
7. Арда (Кърджали)

8. Левски Бол (София)
9. Миньор (Перник)

10. КВК Габрово (Габрово)

Миньор постигна
инфарктна и много
важна победа с 1:0 при
гостуването си на
Рилски спортист в
отложен мач от 21
кръг на Югозападна-
та В група. Перничани
се добраха до трите
точки в даденото от
съдията четирими-
нутно продължение, а
в герой се превърна
резервата Димитър
Панталеев. Полуза-
щитникът засече с
глава едно центриране
на Мирослав Тодоров
от корнер и прос-
треля вратаря на до-
макините Гьорев.През
целия мач скиорите иг-
раха затворено в своя-

та половина. С изти-
чане на времето ата-
ките на Миньор ста-
наха хаотични и не ве-
щаеха сериозна опа-
сност.Двубоят започ-
на с надмощие на чуко-
вете и в 6-ата минута
Александър Алексан-
дров се освободи от
двама защитници, но
от няколко метра пра-
ти топката в напреч-
ната греда.Постепен-
но възпитаниците на
Христо Янов потънаха
в шаблона и трудно
създаваха положения.
Съдийството също не
бе на ниво, като рефе-
рът накъса излишно
мача, което попречи
на двата тима.

Отборът на Инвестбанк Тетевен Волей
(Тетевен) започна с победа в полуфинални-
те плейофи във Висшата лига, след като
спечели с 3:0 (25:22, 25:20, 25:14) срещу
Черно море БАСК (Варна) пред близо 400
свои фенове. Дългата пауза в първенство-
то заради участието на юношеския нацио-
нален отбор на Европейското първенство в
Турция явно се отрази на играчите на Тете-
вен и в първия гейм те допуснаха доста
грешки. Въпреки това, обаче, не допсунаха
изненади, а след като поведоха с 1:0, в
следващите две части вземаха инициати-
вата от самото начало и записаха чиста по-
беда.С 18 точки за успеха се отличи Еми-
лиян Мирчев, а 13 добави Мартин Мечка-
ров. Мач №2 от серията е във Варна на 17
април от 18:00 ч, като при нов успех Тете-
вен Волей ще се класира на финал във
Висшата лига. Снощи се игра мача на вто-
рата полуфинална двойка между Славия и
Виктория волей. Най-вероятно след прик-
лючване на турнира за Купата на страната
ще се изиграе и финалната среща. Победи-
телят ще влезе директно в Суперлигата, от
която изпадна КВК Габрово. Загубилият
ще е противник на Миньор в плейаута, кой-
то със сигурност ще се изиграе след прик-
лючване а финалния двубой.
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Прожекциите ще бъдат в театралната зала “Георги Русев”.

Активира се свлачище
край Витановци

Виктория СТАНКОВА
Активира се свлачище по пътя

за село Витановци в местността
„Смъртния завой”, алармира кме-
тът на населеното място Първан
Симов. Той е информирал общин-
ското ръководство и  вчера на
място е пристигнал екип от спе-
циалисти, както и главният инже-
нер Богомил Алексов. За да се
предотвратят по-големи щети, ка-
то откъсване на пътното платно,
след направения оглед е спряна
едната лента на пътя и е ограни-
чено движението на тежкотовар-
ни автомобили. Днес ще заседава
и сформирания кризисен щаб към
общината.

Всички водачи преминаващи по
трасето в двете посоки да бъдат
внимателни, предупреждава Пър-
ван Симов.

НЕ ЗНАЕМ КАКВИ ПАРИ СЕ
ДАВАТ ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИ-
ТЕ СТАНЦИИ, които мерят
чистотата на въздуха, ама все
си мислим, че няма нужда от

тая народополезна дейност. Много по-точ-
но фините и не толкова фините прахови
частици могат да се установят по два еле-
ментарни начина, които не изискват нито
стотинка. Първият – по прането на балко-
ните. И вторият – по стъклата на автомоби-
лите. Затова последната така наречена но-
вина, че в Перник за 158-ми път през пос-
ледните две години е имало наднормено
запрашаване, не прави вече никакво впе-
чатление. Гражданите си го знаеха още от
миналия месец. Кога е било три дена да
не вали дъжд и Перник да не е бил пра-
шен? Особено сега, в разгара на разкоп-
ките на площада, преминаването покрай
които превръща пешеходците в нещо като
воденичари. Затова временно да затворят
измервателните станции, поне ток или ба-
терии да не хабят, щото преливат от пусто
в празно. Или най-малкото да засекретят
данните като опасни за националната ни
сигурност. Така ще ни е по-спокойно. И
по-леко ще дишаме. А колите и прането
отдавна сме прежалили.

БИТКАТА ЗА СПАСЯВАНЕ НА ТРО-
ЛЕИТЕ СЕ ТРАНСФОРМИРА ВЕЧЕ В
БОРБА за спасяване на работниците в
депото. Срещи на високо равнище между
кмета, председателя на Общинския съвет,
ръководството на търговското дружество
и синдикатите търсят сламката, за която
да се хване удавникът. Дали има така-
ва  скоро ще стане ясно. Едва ли обаче
ще се изясни ще изплува ли екологичният
транспорт из пушеците на алтернативните
превозвачи, които само това чакаха да
захапят траспортната схема отвсякъде.
Така че ако стотина семейства бъдат спа-
сени от глад и мизерия в близките някол-
ко месеца, остава да виси въпросът за
хилядите пътници, които се возят, или по-
точно – не се возят на „тирантите”. Щото
явно има доста извозени...

между 10 и 12 фил-
ма. До края на април
перничани ще гледат
освен „Козият рог“ и
„Жокерът“ с Джей-
сън Стейтъм и „У-
чебник по любов“ с
Робърт Дениро.  Май
ще донесе приятна
изненада за киномае-
ните, тъй като сре-
щу 10 лева ще бъдат
пуснати пакети от
по 5 филма, допълни-
ха вчера инициатори-
те.

Градоначалникът
уточни, че заради
заявения интерес от
десетки перничани,
се мисли и за пускане-
то на автокино и
лятното кино. Упра-
вителят на „Арт си-
нема” допълни, че е
работил и с други об-
щини, но перничани са
го очаровали със
своята експедитив-
ност. Само два месеца
били нужни след пър-
вите разговори с кме-
та Иванов, за да ста-
не една идея реален
факт. В града ви ще
могат да се видят и
европейски и холивуд-
ски филми, които не
са показвани в големи-
те мултиплекси, поя-
сни Тодор Петков. Тук

Безплатна среща с уролог
в Перник за проблемите

на простатата
Зоя ИВАНОВА

ще бъдат прожекти-
рани и творби на мла-
ди режсьори, за чии-
то творби досега не е
намерен салон, в кой-
то да бъдат показа-
ни. Искам да зарадвам
перничани с още една
вест - вече е постиг-
нато с ръководство-
то на „София филм
фест” Перник да бъде
съпътстващ  град на
столицата, в който
ще се прожектират
лентите, включени в
програмата на феста.
Пак в Перник ще е про-
моцията и на новия
български филм „На
педя под земята”,
който ще бъде пока-
зан и на фестивала в
Кан, допълни Тодор
Петков. Общината и
театъра имат идея
за отварянето на по-
малък киносалон в
бившата видеотека
на Двореца на култу-
рата с капацитет от
70 места, където да
бъдат прожектирани
най-новите холивуд-
ски филми с нови тех-
нологии. Ще бъде нап-
равен проект за кан-
дидатстване по евро-
пейските програми за
култура, които вече
са отворени.

Тече полицейска спецоперация 
„24 часа контрол на скоростта“ 

Специализирана полицейска операция “24 часа контрол на скоростта” започ-
на вчера. Акцията е инициирана от европейската мрежа на службите на Пътна
полиция – TISPOL в 22 от общо 31 държави-членки на организацията. Тя се про-
вежда на територията на цялата страна. започна вчера в 6 часа сутринта и ще
приключи днес по същото време.  

Нарушенията, свързани с превишаване на разрешената скорост за движе-
ние, са често явление във всички европейски държави. Те са и сред най-се-
риозната причина за тежки пътно-транспортни произшествия и смърт по пътища-
та в Европа. Голяма част от тежките пътни инциденти у нас, при които има убити
и пострадали, са причинени от същия фактор - движение с превишена или не-
съобразена скорост. Ето защо осъществяването на засилен контрол по спазва-
не на скоростните режими е от изключително значение за подобряване на път-
ната обстановка и намаляване на жертвите по пътищата.

При предишната операция „24 часа контрол на скоростта“, проведена на 11-
12 март, само за едно денонощие бяха констатирани 1073 нарушения на скорос-
тните режими. В хода й пътните инциденти намаляха значително, намаляха и
жертвите, подобри се общата пътнотранспортна обстановка, отчитат от Пътна по-
лиция.

Междуведомствен координационен
център ще се бори с контрабандата
Няколко държавни структури ще обединяват усилията си в борбата с контрабандата и

контрола на движението на рискови стоки и товари, реши правителството.
Между дирекциите на МВР “Борба с организираната престъпност”, “Национална поли-

ция” и “Гранична полиция”, ДАНС, Агенция “Митници”, Националната агенция за прихо-
дите и Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация” ще бъде създаденМежду-
ведомствен координационен център, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

Той ще работи в непрекъснат режим, а ръководството му ще се поеме от служител на
ГДБОП, определен със заповед на министъра на вътрешните работи.

“Със създаването му се цели оптимизиране на взаимодействието и координацията
между компетентните структури за противодействие на нарушения и престъпления,
ощетяващи държавния бюджет”, обясниха лаконично от кабинета. 

Неофициално правителствени източници коментират, че това е преходно решение
преди постепенно да се пристъпи към новата идея за сливане на приходните агенции -
Митниците и НАП. В същото време решението може да се приеме и като институционали-
зиране на срещите при премиера, които се провеждат всяка сряда с цел борба с кон-
трабандата. В тях участват представители на същите институции, които ще влязат и в но-
вия координационен орган. 

Любомира  ПЕЛОВА

 Официалната цере-
мония по откриване-
то ще е на 18 април
от 17.30 часа, а
от 18 часа любители-
те на киното ще мо-
гат да се насладят на
филма „Козият рог“ -
на режисьора Методи
Андонов и на велико-
лепните изпълнения
на Катя Паскалева и
Антон Горчев, на кои-
то са поверени глав-
ните роли. „Надяваме
се по този начин да
сме отговорили на
нарастващия инте-
рес и желанията на
съгражданите си“,
каза още Иванов.

За перничани, кои-
то искат отново да
си припомнят тръп-
ка от оживелия ек-
ран, е полезно да
знаят, че цените на
билетите ще е поно-
сима – 6 лв за възрас-
тните, докато сред-
ната цена на билет в
столичните кина е
9,50 лв. За децата би-
летчето ще струва 4
лв, а придружава-
щият го възрастен
ще плаща по 5 ле-
ва. Месечно в Перник
ще се прожектират

ВАНДАЛЩИНА!

Перник ще бъде домакин на поредната
среща, която се организира от дружеството
на уролозите в кампанията за проблемите
на простата. В нея уролози от цялата стана
дават разяснение за доброкачествената
простатна хиперплазия и ползата от навре-
менното й диагностициране и лечение. На-
пълно безплатна информационна среща за
проблемите на простата за граждани със
специалист уролог ще се проведе в Перник,
като част от кампанията  „Отиди на прег-
лед”. Срещата ще се проведе на 18 април,
събота от 11.00 часа в читалище „Елин Пе-
лин” на ул. Радомир 3. Срещата е отворена
за всички граждани, които имат интерес и
въпроси по темата. „Отиди на преглед”
включва напълно безплатни образователни
срещи в различни региони на България.
Кампанията стартира за втори път през фев-
руари тази година, след успешното си пър-
во издание през 2012 и 2013 година, когато
бяха проведени повечце от 100 срещи в
различни населени места. Основната цел е
да се насърчат мъжете над 50 годишна въз-
раст да обърнат повече внимание на симпто-
мите на болестта  да потърсят медицинска
помощ.

Още не приключил ремонта по централ-
ната градска част... “съвестни” перничани
започнаха да чупят онова, което е поставе-
но.. Заслужаваме си цялата мръсотия, в
която живеем.. 
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