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Великото
преселение

Започна великото предизбор-
но преселение на народите. До вчера обе-
злюдяващи общини взеха да се пълнят с на-
род като ромска къща с деца за социални по-
мощи. Преселението наподобява онова от
времето на Аспарух, когато прабългарите
са прекосили половин Европа, за да се на-
местят на кръстопътя на историята.

Така е в нас. Всяка изборна година е па-
метна. Велики избори, велики управници, ве-
лики списъци с избиратели. Величаем се ка-
то македонците с техните велики митинги
и конграмитинги. Ако някой заблуден изби-
рател още смее да пита къде са инвенсти-
циите през мандата – ето ги! Както в оня
стар комунистически майтап, че и деца ще
ви направим, днешните кметове направиха
жителството като привлекателна турис-
тическа дистинация.

Сега остава да калкулират точната
сметка на приходите и разходите, та да го
докарат до 50% плюс един, след което жи-
телството да стане ненужно поне за чети-
ри години. Ако аспаруховите българи се за-
селиха по тия места за векове, то днешни-
те прабългари номади са далеч по-скромни
– катунясват за половин година до избор-
ния ден, след което стават исторически не-
потребни.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
41-годишен перни-

чанин е настанен в
болница след незако-
нен добив на въглища.

Инцидентът е ста-
нал в събота, когато
около два часа след
полунощ в дежурната
част на Областната
дирекция на полиция-
та е бил подаден сиг-
нал за намерен в без-
съзнание мъж в пер-
нишкия квартал «Руд-
ничар». Служители на
реда установили, че
става въпрос за 41-го-
дишният В.М., който

добивал незаконно въг-
лища от временен из-
коп. Пострадалият е
бил транспортиран м
МБАЛ «Рахила Ангело-
ва», където му била
оказана първа помощ.
Медиците установили,
че нелегалният копач е
обгазен и е оставен в
стационара за наблю-
дение, но опасност,
според специалистите
за живота му няма.

Това не е първата
жертва на нелегалния
въгледобив в Перник.

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61
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Любомира ПЕЛОВА
Криминално прояве-

на джебчийка е задър-
жана в Перник, съоб-
щиха от пресцентъра
на Областната ди-
рекция на МВР.

В събота, около
10,20 часа в полиция-
та е подаден сигнал,
че в магазин за дрехи
втора употреба е
направен опит за
джебчийска кражба.
Пристигналите на
място полицаи задър-
жали 51-годишната
перничанка С.П. Жена-
та опитала да ограби
възрастна жена, бър-
кайки в чантата й, в

която имало пор-
тфейл с лични доку-
менти и сумата от
116 лева.

Крадлата е била за-
държана за 24 часа. По-
късно й е наложен пос-
тоянен арест. Тя е поз-

Пипнаха джебчийка, докато
пребърквала чужда чанта

Войната по пътищата взе
жертва в Брезнишко

Любомира ПЕЛОВА
Млад мъж е загинал при катастрофа в Брез-

нишко. Трагедията се е разиграла в последния
работен ден на миналата седмица, около 18,30
ч. малко преди брезнишкото село Ръждавец.
Лек автомобил „Фолксваген Поло”, управл-
яван от 48-годишния перничанин Г.Р. катастро-
фирал, удряйки се челно в колонка на гараж. В
резултат на сблъсъка на място е починал возе-
щият се в автомобила 27-годишен младеж с
постоянен адрес в село Банище, Брезнишко.

Шофьорът е бил закаран в МБАЛ „Р. Ангело-
ва”, където са установени фрактури на долни
крайници и лицеви кости, но опасност за живо-
та му няма. Взета му е кръвна проба за хими-
чен анализ за употреба на алкохол, резултатите
от която се изчакват.

ната с множество
кражби, вече е била
осъждана и е изтърп-
явала ефективни при-
съди. Образувано е до-
съдебно производство
и работата продължа-
ва.

На страница 2

Облачно,
дъжд с

гръмотевици
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 Борбата с него се
води от години, реа-
лен резултат няма –
социално слаби, пре-
димно роми, продъл-
жават да копаят зем-
ята вече в самите жи-
лищни зони на града,
за да вадят остатъ-
ците от «черното
злато».

При операции на
криминалисти от сек-
тор «Противодей-
ствие на икономичес-
ката престъпност» и
общинския инспекто-
рат някои се сблъс-
кват със закона. В
края на април напри-
мер трима бяха хвана-
ти с 30 чувала неза-
конно изкопани въгли-
ща, натоварени в ка-
мион «Ивеко» с бла-
гоевградска регис-
трация. Изровената
от тях шахта беше в
горичката над сграда-
та на бившата сто-

Концерти и открити уроци в
младежкия дом в Мошино

Виктория СТАНКОВА

Дворецът на културата
събира посланици

Виктория СТАНКОВА
Дворецът на културата отваря врати за

вечер на Венецуела. Събитието ще се със-
тои днес на 19 май  в сградата на културна-
та институция. На него ще присъстват от
страна на посолството на Боливарската ре-
публика Венецуела - Н. Пр. Ориета Капони,
извънреден и пълномощен посланик на Бо-
ливарската република Венецуела, г-жа Ма-
рия Елена Гонсалес, съветник в Посолство-
то, г-жа Марица Барето, консул и г-жа Ма-
риели Рейес, администратор.

Програма ще започне в 17 часа с излож-
ба „Фолклорни традиции”. Тя ще бъде под-
редена във фоайето.  По-късно от 17, 15 ча-
са в малкия салон на Двореца ще бъде
прожектиран филма „Синьото ябълково
дърво”.

Вечерта ще завърши в ресторант „Дворе-
ца” с дегустация на венецуелски ястия и
ром. Входът е свободен за всички, които
искат да се потопят във Венецуела.

Над 4,7 милиона лева има
да взема община Радомир

Любомира ПЕЛОВА
В края на миналата година просрочените

вземания на община Радомир са надхвърляли
4,7 милиона лева, твърдят общински съветни-
ци.

Най-много са дължимите суми от таксата за
битовите отпадъци. Те са около 3 милиона ле-
ва. Над 1,8 милиона лева път са несъбраните
вземания от данъци. От наеми на жилища са
просрочени 283 537 лв., от наем на терени и па-
зари - 95 390 лв., на помещения - 95 265 лв.

На 920 438 лв. възлизат просрочените задъл-
жения на общината в края на миналата година.
Те са предимно за чистота - 838 287 лв. и за те-
кущи ремонти - 77 076 лв.

Община Радомир прави опити за разсрочва-
не на задълженията на юридическите лица, за
да се увеличи събираемостта, уточняват от ад-
министрацията.

Ден на отворените врати
в районния съд в Брезник

Любомира ПЕЛОВА
Ръководството на Районен съд – Брезник

готви Ден на отворените врати. Той ще се про-
веде на 21-ви май т.г. Целта е да бъде повише-
на правната култура на гражданите, които ще
могат да се запознаят отблизо с работата на
съдебната система и по този начин да се пови-
ши не само правната им култура, но и да се по-
виши дзоверието им към работата на съда,
поясняват от институцията.

Подобни инициативи вече са практика в
цялата страна и дават възможност да бъде
видяна отбилзо дейността на правораздава-
телните органи. В Пернишко инициативата се
радва на определен интерес, най-активни оба-
че са младите хора, за много от които Денят на
отворените врати в съдилищата се оказва от-
правна точка за избора на бъдещата им про-
фесия.

В Брезник Денят на отворените врати мина-
лата година бе проведен в края на април, кога-
то за местните хора беше осигурен достъп до
деловодствата на съда – наказателно и граж-
данско, съдебно - изпълнителна служба и бю-
ро „Съдимост”. Приоритет в работата на Райо-
нен съд – град Брезник е да защитава правата
и законните интереси на гражданите, юриди-
ческите лица и държавата. Независимата съ-
дебна власт придава стабилност, ненакърни-
мост и справедливост за всеки. Работата на
Районен съд – град Брезник е подчинена на
равните права на всички граждани в Републи-
ка България. Не се допускат никакви ограни-
чения на правата или привилегии, основани на
народност, етническа принадлежност, лично и
обществено положение. Нашата основна цел е
да придобием характеристиките на модел на
съд, отговарящ на изискванията на Европей-
ския съюз, заявяват още от институцията.

матологичната по-
ликлиника, в разшире-
ния градски център,
на метри и от вът-
решно-градската ма-
гистрала и жилищни
сгради.

През февруари ми-
налата година поли-
цията в Перник за-
държа 16 души за не-
законен добив на 5
тона въглища.

Пернишката облас-
тна управа от години
настоява за решение
на проблема с нерегла-
ментирания добив на
въглища и предлага
това деяние да бъде
квалифицирано като
престъпление и това
да бъде облечено в за-
конова форма. По дан-
ни на Икономическа
полиция около 400 ду-
ши в Перник се препи-
тават с незаконен до-
бив на въглища. Това
са социалнослаби
граждани, предимно
от ромски произход,

Зоя ИВАНОВА
Младежката органи-

зация на БСП Перник
възстанови пешеход-
ната пътека, която
се намира на магис-
тралата срещу ново-
построеното спор-
тно игрище в Димова
махала. Младежите
направиха това във
 връзка с предстоя-
щото откриване на
стадион „Звезда” в
кв. „Димова махала”,
който бе възстано-
вен със средства, от-
пуснати от прави-
телството на Пламен
Орешарски и с актив-
ното съдействие на
пернишкия народен
представител в 42-ро
НС Станислав Влади-
миров, поясняват от
партийната централа
на БСП. Оттам допъл-
ват, че младежите не
са  получили съдей-
ствие от Общината,

която отказала  да им
помогне и да разреши
подновяването на пъ-
теката, макар младе-
жите да били пуснали
уведомителни писма
и молба за разрешение
за осъществяване на
акцията.

Младежите от БСП
възстановиха част
от пешеходната пъ-
тека със собствени
усилия и средства.
„Събрахме по между
си необходимата за
мероприятието су-
ма“, обясниха те. „Пе-
шеходната пътека е
от изключително зна-
чение за този участъ-
к, където водачите
на МПС не спазват ог-
раничението за ско-
ростта, а сега, след
като скоро ще се от-
крие и игрище, ситуа-
цията става още по –
опасна за преминава-
щите хора”, подчер-

Младежка инициатива за
възстановяване на пешеходна пътека

които копаят във
всички възможни ра-
йони на града, влизат
в концесионните пло-
щи на въгледобивни-
те предприятия, рис-
кувайки живота си.
По данни на полиция-
та за по-малко от три
години трима души са
намерили смъртта си
в нелегалните гале-
рии. Незаконните руд-
ничари преди години
подкопаха и жп линия-
та Перник - Волуяк, за
чието укрепване след
това държавата вло-
жи 3 млн. лв. Необез-
покоявани от никого,
въглищарите секат
безпроблемно близки-
те гори, като изпол-
зват стволовете на
дърветата за крепе-
жен материал в шах-
тите. Според сигнали
на жители на кварта-
лите «Рудничар и
«Стара Тева», изкопни-
те работи се извър-
шват буквално под

таха младите социа-
листи. Заместник-
председателите на
МО в БСП - Перник об-
ясниха, че в този уча-
стък ще преминават
много деца и местна-
та управа трябва да
обърне внимание и да
постави необходими-
те съоръжения за ог-
раничаване на скорос-
тта.

„Граждани от „Ста-
ра Тева” се оплакаха,
че на това място има
множество инциден-
ти и искат да се сло-
жи изкуствена нерав-
ност“, добавиха мла-
дежите. Общинските
съветници от БСП и
коалиция, които взеха
участие в акцията,
поеха ангажимента да
поставят искането
на хората пред кмета
още на следващото
заседание на Общин-
ски съвет-Перник.  

Съставите и формациите при Младежки
дом – Мошино ще представят поредица от
годишни концерти и уроци в края на май и
през месец юни. Първи ще зарадват свои-
те почитатели малките балеринки на балет
майстора Татяна Андонова. На 20 май от
18.00ч. в салона на НЧ ”Съзнание” ще из-
несат заедно своя годишен концерт „Дет-
ска планета” Школата за класически балет
и Детска вокална група ”Хвърчило” с музи-
кален ръководител Елена Христова.

На 27 май от 17.00ч. в РМД – Мошино
предстоят откритите уроци на гимнастички-
те от Школата по художествена гимнастика
с ръководител Албена Паунова, а на 28 от
18.00ч. ще покажат умения очарователните
танцьори на старши треньора Людмила То-
мова от Спортен клуб ”Надежда”.

В тези дни родители и почитатели на ба-
летното изкуство, на хубавата музика и
песни, на гимнастиката, на спортните и със-
тезателни танци ще могат да се насладят
на изявите, подготвили им талантливите
възпитаници от школите и клубовете на
младежкия дом.
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прозорците и къщите
им. Заради доброто
качество и приемли-
вата цена незаконно
добитият кюмюр
бързо се продава. Спо-
ред неофициална ин-
формация по този на-
чин се копаят еже-
дневно по 60-70 тона
въглища, срещу което
бедните рудничари
получават надница
от 30-40 лв. Починала-
та в началото на го-
дина пернишка депу-
татка Росица Янакие-
ва, която бе и близо
два мандата кмет на
града, твърдеше, че
на територията на
Перник действа орга-
низирана група, коя-
то се занимава с не-
регламентирания до-
бив и с пласмента на
въглищата. Според
криминалисти неза-

конният въгледобив
ще продължи да про-
цъфтява, докато не
се промени Наказател-
ния кодекс, защото в
него в момента нерег-
ламентираният до-
бив на подземни бо-
гатства не е залегнал
като престъпление. В
такива случаи зако-
нът предвижда еди-
нствено съставяне
на административни
актове. Те пък са реал-
но несъбираеми, тъй
като нелегалните ми-
ньори са бедни, безра-
ботни и безимотни
граждани и няма какво
да им се вземе. Много
често дори самото
съставяне на актове-
те се оказва невъз-
можно, защото нару-
шителите не прите-
жават документи за
самоличност.
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Èñêàò çàêðèâàíåòî íà ÷åòèðè ïåðíèøêè êìåòñòâà
БСП започва процедура по организирането на референдуми за спасяването им

Зоя ИВАНОВА
Вече има официално

писмо от зам.минис-
търа на регионално-
то развитие и бла-
гоустройство Иван
Аспарухов, с което
той приканва Общин-
ски съвет –Перник да
закрие кметствата в
Изток, Църква, Калкас
и Бела вода.  – това

Слухове за закриване на
пощенски станции в

селата Бела вода и Расник
Зоя ИВАНОВА

На проведените открити събрания в селата Бе-
ла вода и Расник на които са присъствали освен
партийни членове и жители на съответните насе-
лени места е поставен въпроса за евентуалното
закриване на пощенските клонове там. Лидерът
на БСП Ненко Темелков каза, че хората са спо-
делили, че има писма за закриването на пощен-
ските станции. Той поясни, че не е видял тези
писма. Но подобни сигнали има и от Студена, Кра-
лев дол  и други населени места. Което само по
себе си е достатъчно тревожен факт. Причината
за евентуално такова  закриване е, че са иконо-
мически неизгодни.

„Пощите имат и социални функции. Не може
всичко да е сведено до фискални икономически
аргументи. Има грижа за тези хора, които живеят
в тези населени места.Ако има намерения да се
приватизират те, и да се обслужват хората от час-
тни фирми, управляващите да го кажат открито” –
допълни Темелков.

На 43-то място сме
по училищни знания

Виктория СТАНКОВА
България е на 43-то място в глобалното

класиране на училищните знания, съставе-
но от аналитичния център на Организация-
та за икономическо сътрудничество и раз-
витие (ОИСР).

Според данните, изчислени на базата на
тестове на 15-годишни деца по математика
и науки, страната ни се нарежда във втора-
та половина на класацията, която разглеж-
да показатели в общо 76 страни. Подроб-
ностите около училищно класиране ще бъ-
дат представени на Световния образовате-
лен форум в Южна Корея през следващата
седмица. Безспорен фаворит в него е Ази-
я като под номер едно по училищни знания
се нарежда Сингапур, следван от Хонконг -
на второ място, Южна Корея на трето и
Япония и Тайван, които делят четвъртото.
Челната десетка се допълва от Финландия,
Естония, Швейцария, Холандия и Кана-
да. На последно и предпоследно място се
нареждат съответно Гана и Южна Африка.

беше обявено на прес-
конференция в цен-
тралата на БСП .

БСП и групата съ-
ветници са катего-
рично против подоб-
но решение. Църква,
Изток и Бела вода съ-
ществуват като
кметства от преди
1989 година. Работи-
ли са години, това е

административно об-
служване за хората, в
което не може да се
прилагат финансови
критерии. За  да се
правят поредните
икономии, категори-
чен беше областният
лидер на столетница-
та Ненко Темелков.

„За да спрем и да
предотвратим подоб-
ни желание, групата
съветници ще внесе
писмена инициатива
за провеждане на ре-
ферендуми в четири-
те кметства. По зако-
на за допитванията
за това са необходими
подписите на не по-
малко от една-чет-
върт от съветници-
те, което означава,
че са необходими 11-
12 гласа. Въпросът
който ще се съдържа
в бъдещия референ-
дум или инициатива-
та е „ Да се закрият

ли кметствата” с два
прости отговора
„да” и „не”. Вече е за-
почнало събирането
на подписи за инициа-
тивата” – каза още
Темелков.

От БСП поясниха, че
е абсурдна причината,
която се изтъква ка-
то причина за закрива-
нето на кметствата.
А именно – това, че
те  нямат идентифи-
кационни номера в на-
ционалния класифика-
тор. Това е админис-
тративен въпрос,
който не влияе върху
съществуването или
несъществуването на
кметствата като та-
кива. В закона ясно е
казано при какви усло-
вия може да същес-
твува едно кметство.
А те са – наличие на
над 100 души и въз-
можност за изпълне-
ние на предоставени-

Днес изтича срокът за
служебна бележка на

зрелостниците за матурите 
Виктория СТАНКОВА 

До 19 май дванадесетокласниците, които
са заявили желание да се явят на държавни
зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат
служебната си бележка, че са допуснати до
изпитите. Това съобщиха от пресцентъра на
Министерство на образованието и науката.

В служебната бележка се отбелязват да-
тата, часът и училището, в което зрелостни-
кът трябва да се яви на 20 май 2015 г. на за-
дължителния ДЗИ по български език и лите-
ратура, и на 22 май 2015 г. на втория задъл-
жителен изпит по предмет по избор, както и
на съответната дата за трети ДЗИ по жела-
ние.

Експертите от Министерството на образо-
ванието и науката напомнят, че зрелостните
изпити започват в 8.00 часа и са с продъл-
жителност 4 астрономически часа. За уче-
ниците със специални образователни пот-
ребности продължителността е 6 астрономи-
чески часа.

В деня на всеки изпит зрелостникът
трябва да се яви в сградата, в която ще по-
лага ДЗИ, с документ за самоличност (лич-
на карта, паспорт или свидетелство за уп-
равление на МПС) и със служебната бележ-
ка за допускане до държавни зрелостни из-
пити, трябва да заеме и определеното му
работно място 15 минути преди началото на
изпита. След това зрелостниците трябва да
предадат на квесторите изключените си мо-
билни телефони, както и да носят и ползват
химикалка, която пише с черен цвят. Пола-
гащите матури нямат право да напускат из-
питната зала по-рано от 1 час след началото
на държавния зрелостен изпит.

Всеки зрелостник получава изпитен ком-
плект, който съдържа-лист с указания за ра-
бота и прикрепена към него идентифика-
ционна бланка, лист за отговори и свитък за
свободните отговори. Баркодовете, намира-
щи се на идентификационната бланка, на
листа за отговори и на всяка страница от
свитъка за свободните отговори, са уникал-
ни и поредни, чрез тях се гарантира едноз-
начното съответствие между всички компо-
ненти на изпитния комплект, поради което
не трябва да се разделят.

Всеки зрелостник получава и копие на из-
питния вариант за съответния изпит, като
има право да работи върху теста, но е за-
дължително да отбелязва верните отговори
само върху листа за отговори и върху свитъ-
ка за свободните отговори.

 Въпроси от затворен тип с дадени въз-
можни отговори, от които само един е ве-
рен. Отговорите на тези задачи трябва да се
отбелязват с черен химикал в листа за отго-
вори, а не върху тестовата книжка. Верният
отговор се отбелязва със знака Х в кръгче-
то с буквата на съответния отговор.

Ако след това ученикът прецени, че пър-
воначалният отговор не е верен и иска да го
поправи, трябва да запълни кръгчето с
грешния отговор и да отбележи с Х буквата
на друг отговор, който приема за верен. За
всяка задача трябва да е отбелязан не по-
вече от един действителен отговор. Като
действителен отговор на съответната зада-
ча се приема само този, чиято буква е от-
белязана със знака Х.

Има и задачи със свободен отговор. Отго-
ворите на тези задачи се отбелязват в сви-
тъка за свободните отговори. Трябва да се
четат внимателно инструкциите. Срещу но-
мера и главната буква на съответната зада-
ча/на съответното подусловие се записва
верният отговор.

Третата задача е за създаване на текст
(БЕЛ, чужд език, история и цивилизация,
география и икономика, цикъл “Философия-
”).

Държавният зрелостен изпит по българ-
ски език и литература включва 41 задачи,
които са 40 тестови задачи с максимален
брой точки 70 и задача за създаване на ар-
гументативен текст, свързан с художестве-
на творба или с откъс от нея, с максимален
брой точки 30. Общият максимален брой
точки е 100.

Полицаи и пожарникари в пенсия на 50?
Любомира ПЕЛОВА

Утре ще стане ясно
окончателно на каква
възраст ще се пенсио-
нират полицаи и по-
жарникари, които се
трудят при най-теж-
ки условия. Това да
стане при навършва-
не на 50 години, а тех-
ните началници - на
53 години, настоява
синдикатът на служи-
телите в МВР при
продължаващите до
сряда разговори за
пенсионната рефор-
ма. “На практика
предлагаме въвеждане
на две категории
труд за служители-
те, наети по закона за
МВР”, обясни Вален-
тин Попов - председа-
тел на полицейския
синдикат. Той припом-
ни, че от 1 април тази
година промени в за-
кона за МВР вече са
въвели разграничение
между оперативните
работници в система-
та “Сигурност” и ад-
министрацията. Чи-
новниците вече са
със статут “държав-
ни служители” и за
тях не важат усло-

те от общината фун-
кции. И по отношение
на четирите кметс-
тва тези предпостав-
ки са на лице. Закрива-
нето на кметствата
става след описана в
закона процедура и об-
щинския съвет следва
да проведе такава. Без
каквато решение на
общински съвет би
било незаконосъобраз-
но. И за да се пресече
такова действие на
общинския съвет, гру-
пата на БСП инициира
такъв референдум и
такава процедура ще
се проведе.

От БСП подчертаха,
че в действията им не
бива да се търси ни-
каква политическа
кампания  - трима от
кметовете не са от
БСП, само кметът на
Бела вода е представи-
тел на червената коа-
лиция.

вията за ранно пен-
сиониране. Без въз-
можност за ранно
пенсиониране са и
всички в системата
на МВР, които са нае-
ти на трудови дого-
вори. “Сред служите-
лите по закона за МВР
има такива, за чиято
работа се изискват
повече физически и
психически усилия,
има риск за живота и
здравето им, а среда-
та, в която работят,
е много стресова”,
обясни още Попов.

Точно за тях нас-
тояваме пенсионна-
та възраст да е 50
години. Такава напри-
мер е работата на по-
жарникарите и тя
трябва да се разгра-
ничи от работата на
началниците в пожар-
ната, посочи Попов.
Полицейският синди-
кат обаче е катего-
рично против по-на-
татъшно увеличава-
не на тази пенсионна
възраст. Вицепремие-
рът Ивайло Калфин
предложи от догоди-
на за всички работе-
щи в системата Си-

гурност да се въведе
пенсионна възраст
от 50 години и 10 ме-
сеца, която плавно с
по два месеца на годи-
на да се увеличава до
достигане на 55 годи-
ни. Вицепремиерът
призова вчера колеги-
те си от силовите
министерства да
предложат в специал-
ните закони разгра-
ничения на различни-
те видове труд, така
както настояват
синдикатите. “Беше
нужно тези разпоред-
би да се пишат в зако-
ни.

Може категоризи-
рането на труда в си-
ловите ведомства да
се направи в отделни
наредби, така както е
регламентирано за
първа, втора и тре-
та категория труд”,
смята Валентин По-
пов. Разговорите за
пенсионната рефор-
ма, която прави-
телство смята да
приеме на заседание-
то си в сряда, ще
продължат днес и
утре. Както стана
ясно, кабинетът е
склонен да намали
предвиденото увели-
чение на осигурител-
ните вноски по нас-
тояване на бизнеса.
Предвижда се да от-
падне намерението
за вдигането на оси-
гуровката за безра-
ботица, а ръстът на
осигуровката за пен-
сии да бъде по-нисък
от първоначално
предвижданите 3.5%.
Един от вариантите
е вноската за пенсия
да нарасне само с 2 %.
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Обученията ще се провеждат по график

МВР подкрепи абитуриенти – деца на
загинали и пострадали служители

Любомира ПЕЛОВА
По традиция всяка година Министерството на вът-

решните работи заделя специални средства за де-
ца от семейства на загинали и пострадали при из-
пълнение на служебния си дълг служители на ве-
домството, които завършват средното си образова-
ние.

С помощта на всички дарители, подкрепили бла-
городната кауза, тази година петима зрелостници
бяха подпомогнати с по 500 лева. Средствата са за-
делени от сметката на Националната  благотвори-
телна кампания за подпомагане на децата на заги-
налите и пострадалите при изпълнение на служеб-
ните задължения служители от системата на МВР,
която се осъществява под патронажа на министъра
на вътрешните работи.

От вътрешното министерство напомнят, че средс-
твата се набират целогодишно чрез изпращане на
sms на номер 1866 за абонатите на всички мобилни
оператори или чрез гласово обаждане на
090051866 за абонатите на Vivacom. Цената на
краткото съобщение е 1 лв. без ДДС, а на гласовото
обаждане - 0.99 лв. без ДДС. Средства могат да се
прeвеждат и по транзитна банкова сметка с IBAN:
BG71 BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD,
Българска Народна Банка, Централно управление.
Натрупаните суми се разпределят между семей-
ствата на пострадали и загинали по време на из-
пълнение на служебните задължения служители от
системата на МВР.

Засадените площи с картофи
тази година ще бъдат
по-малко от миналата

Силвия ГРИГОРОВА
Над 6 100 дка с предсеитбена подготовка за про-

летен ечемик има в областта към 15 май. Това ин-
формираха от Областна дирекция „Земеделие” в
Перник. Най-много площи с предсеитбена подготов-
ка за тази култура има в община Перник- 3010 дка.
Следват общините: Радомир- 1 350, Брезник- 1 200
дка, Ковачевци- 500 дка и4 Земен 60 дка. До сега
са засети общо 5 520 дка. Най-много площи са за-
сети в Перник- 2 910 дка. След това се нареждат:
Брезник- 1 200 дка, Радомир- 850 дка, Ковачевци-
500 дка и Земен- 60 дка. Първи приключиха със
сеитбата на тази култура стопаните от Ковачевци, а
ден след това и колегите им от Земен. До момента
все още никъде в областта не е започнало подхран-
ване на площите с пролетен ечемик.

На привършване е сеитбата на овеса. В областта
към 15 май има 6 250 дка с предсеитбена подготов-
ка за тази култура. До момента от тях са засети
6 160 дка. Първи приключиха със сеитбата на ове-
са стопаните от Брезник, които засяха 1 500 дка с
тази култура. След тях завършиха сеитбата и стопа-
ните от:Земен, които засяха 100 дка, Ковачевци-
250 дка и Радомир- 3 300 дка. Все още на са прик-
лючили с този ангажимент стопаните от Перник,
които до сега за засели 930 дка и  от Трън- които са
засели до момента 80 дка. Никъде в региона не са
започнали подхранването на площите с овес.

 Бавно напредва сеитбата на силажната цареви-
ца. Към 15 май в региона има общо 1 620 дка с
предсеитбена подготовка за тази култура. До мо-
мента от тях са засети 1 220 дка, от които 800 в
Брезник,  в Радомир- 200 дка и в Трън- 220. Първи
започнаха подхранването на засетите площи стопа-
ните от Трън.

Напредва засаждането на картофите. До сега в
областта има 3 960 дка с предсеитбена подготовка
за засаждането на този зеленчук. Най-много под-
готвени за засаждане площи има в Радомир- 1 500
дка и в Трън- 1 360 дка. Следват Земен- 400 дка,
Брезник- 350 дка, Перник- 200 дка и Ковачевци-
150 дка. До момента общо в региона са засадени
3 173 дка. Първи приключиха с картофите стопани-
те от Ковачевци, които засадиха 150 дка. След тях 
с тази задача се справиха и стопаните от Перник,
които засадиха 200 дка с този зеленчук и от Брез-
ник, които имат 350 дка. Напредват и стопаните от
Радомир, които вече са засадили  1 173 дка. След-
ват ги стопаните от: Трън- 1000 дка и Земен-300 дка.
В сравнение с предходни години, по всяка вероя-
тност тази година засадените картофи ще бъдат по-
малко.

За сега само земеделските производители от
Трън и Земен са започнали подхранване на засаде-
ните площи.

Силвия ГРИГОРОВА
От 19 до 27 май

Югозападното дър-
жавно предприятие
организира провеж-
дането на обучения
по стопанисване на

горите и маркиране
на насажданията,
които са предвидени
за ползване през
2016г.

 Обученията ще се
проведат по предва-

рително определен
график на терито-
рията на пет дър-
жавни горски сто-
панства. В тях ще
вземат участие: слу-
жители от 38-те те-

риториални поделе-
ния на предприятие-
то, представители
на Министерството
на земеделието и го-
рите, Изпълнителна-
та агенция по горите
и РДГ, Лесотехничес-
кия университет, Ле-
созащитна станция –
София и Горска семе-
контролна станция –
София.Маркиране на
насажденията, съг-
ласно изискванията и
целите на различни-
те видове сечи; сто-
панисване на горите,
попадащи в горските
типове природни
местообитания –
принципи и режими;
техническо изпълне-
ние на дейностите

Външното ни министерство предупреждава
за зачестили измами за работа в Словения

Силвия ГРИГОРОВА
След като през април дипломатическата мисия на България в Прага предупреди за зачестили сигнали за измами, свързани с оси-

гуряване на работа в Чехия на български граждани, подобно предупреждение дойде и от Посолството ни в Словения.
Със започването на пролетно-летния сезон зачестяват постъпващите в Посолството на България сигнали за некоректно отношение

към българи от страна на словенските им работодатели, затова предупреждават от дипломатическата ни мисия в Любляна. Оттам ин-
формират за репортаж по Телевизия Словения, в който се изнасят данни за екплоатиране на български работници от страна на някои
фирми в Словения. Според репортажа фирмите развиват дейност в Лошката долина, в централна Словения, където през последните го-
дини полицията е разследвала десетки сигнали срещу некоректни работодатели, като „жертвите“ са основно от България. Те се изпра-
щат в Словения с едногодишни договори, но малко по-късно са принудени да напуснат и трябва да избират дали да се приберат в Бъл-
гария или да останат в предприятието да работят на черно.

От Посолството отбелязват, че е наложително да се увеличи осведомеността на кандидатите за работа да не подписват договори на
словенски език, чието съдържание не разбират и в които не са фиксирани задълженията на работодателя за изплащането на заплата-
та и осигуровките.Последните случаи, при които се търси съдействието на посолството, показват, че често българските граждани не
правят разлика между договор за работа и за наемане на жилище, твърдят от дипломатическата ни мисия.

Във връзка с предоставената от Посолството информация „Главна инспекция по труда информира”, че през 2014 г. и през т.г. не са
постъпвали сигнали от български граждани, чиито права са били нарушени при полагане на труд в Словения. Инспекторите по труда
са готови да реагират на всеки подаден сигнал за нарушаване на българското законодателство относно изпращането на българи в
Словения, но е необходимо в него да има достатъчно данни за идентифициране на изпращащата фирма. За съжаление няма достатъч-
но работещи механизми, с които да се идентифицират предварително предприятията, които осигуряват работа в Словения, за да бъде
извършен превантивен контрол.

 „Главна инспекция по труда” взема предвид подадената от Посолството информация и вече е потърсено  съдействие от контролния
орган в Словения, за да бъдат идентифицирани български предприятия, изпратили  наши сънародници при местни работодатели, при
които правата им са били нарушени. От Посолството беше предоставено име на една българска фирма, за която се предполага, че е
нарушила законодателството като е осигурявала работа на българи в Словения. Започнала е проверка и са предприети мерки за уста-
новяване на връзка с представител на фирмата.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ЗАМИНАВАЩИТЕ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА?
Лицата, търсещи работа в чужбина, трябва да знаят, че когато използват услугите на фирми-посредници, е необходимо да тръгнат от

България с преведен на български и подписан трудов договор с чуждестранния работодател. В него трябва да са видни всички данни
за него и условията на труд и заплащане. На по-късен етап, на базата на този договор, може да бъде извършена проверка и да бъдат
защитени правата им. Трябва да имат сключен и посреднически договор с фирмата-посредник, който включва определени атрибути,
разписани в специална наредба. Той задължително трябва да съдържа коректни данни за посредника и мястото, на което е подписан.

При изпращане от предприятие, осигуряващо временна работа, трябва да се сключи трудов договор с него. Трудов договор трябва
да бъде сключен и с предприятие, което командирова свои работници и служители зад граница за своя сметка и под свой контрол. То-
зи договор се сключва задължително преди постъпване на работа. Лицето трябва да подпише и уведомление за регистрацията му в
Националната агенция за приходите.

Отказът да бъдат подписани такива договори е сигнал, че лицата, търсещи работа, могат да станат жертва на измама. Сигурен знак,
че става въпрос за измама, е нежеланието на обещаващия работа да се срещне лично с лицето, което търси заетост и комуникация
само по електронен път. В тези случаи „ГИТ” няма правомощия да се намесва, а и за разследващите органи е изключително трудно
да бъдат идентифицирани измамниците.

Искането на такси и други плащания под каквато и да е форма за осигуряване на работа в чужбина също е сигнал за евентуална
измама. В законодателството е регламентирано, че фирмите-посредници и предприятията, осигуряващи временна работа, нямат право
да искат такси под каквато и да е форма. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото осигуряват работна ръка.  Работода-
телите, които командироват свои работници и служители за изпълнение на дейности в чужбина, също нямат право да искат такси. Най-
често се искат суми за издаване на формуляр А1 за командироването им, който се издава напълно безплатно от НАП. При евентуално
плащане е наложително да искат документи, доказващи заплатените суми.

ФОРМИ НА ИЗМАМА
Важно е да се събере предварителна информация за условията, при които може да се осъществи един или друг начин на изпращане

за работа в чужбина. Напоследък масово се предлага услугата настаняване в семейство по програма „О Пеър“. Това е програма,
предвидена за млади хора, на които срещу грижи в семейство се дава възможност да изучават език. Трябва да се има предвид, че по
нея има ограничения за възрастта - до 30 г., на заетостта - не повече от 5 часа дневно, а заплащането е под формата на дневни.

Друга схема за измами е събирането на такси за консултиране за самонаемане, най-вече във Великобритания и Германия. Всеки
може да се запознае с процедурата сам по интернет и дори да се регистрира онлайн.

КОИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИРМИТЕ-ПОСРЕДНИЦИ
Фирмите посредници, както и предприятията, осигуряващи временна работа, трябва да имат издаден лиценз от Агенцията по заетос-

тта. Списъкът на лицензираните предприятия може да бъде открит на сайта на Агенцията. На сайта на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда” регулярно се публикува информация относно рисковете при търсене на работа в чужбина. Последно такава беше
разпространена на 7 април 2015 г., когато Министерството на външните работи предупреди за зачестили сигнали за измамени българи
в Чехия.

по определяне и от-
белязване на дърве-
тата за сеч. Това са в
общи линии основни-
те теми, които ще
бъдат дискутирани.
На терен ще бъдат
коментирани най-чес-
то срещаните проб-
леми при маркиране-
то, както и въпроси
от практиката на
горските служители.

Основни акценти
по време на обучи-
телните семинари
са: отговорността,
професионализма и
качеството на рабо-
та в процеса на мар-
киране, както и дис-
циплината на ползва-
не в маркираните на-
саждения.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

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

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

9. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
5. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
7. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
9. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
11. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
12. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
13.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
14. Къщи и апартаменти в Делта Хил
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
16. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
17. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 25 000 лв.
18. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
19. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
20. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
21. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, Дивотиро, 832 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. Двустаен, Изток, ет. 2, луксозно обзавеждане - 200 евро
4. Тристаен, Център, ет. 2, напълно обзаведен - 350 лв.
5. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
6. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. Къща, с. Калище, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв.1 170 кв.м - 18 500 евро

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ТЕЦ, обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Център, ТЕЦ, с обзавеждане - 220 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
6. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
7. Етаж от къща, над Общината, необзаведен - 150 лв.
8. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.

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

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

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

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
2. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
3. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
4. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
5. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.
6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
7. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван- 52 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 19 май 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, тер. подобрения - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 26 000 евро
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, подобрения - 25 200 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, 65 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 26 000 евро
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
5. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
6. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 евро
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро
11. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
5. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 36 000 лв.
6. Тристаен, в района на Болницата, 83 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
8. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
9. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
10. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

2. Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК -
21 000 лв./ч.л./М

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер., до канала - 32 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 30 900 лв.
5. Изток, ет. 5, юг., ТЕЦ - 33 000 лв.
6. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв. 400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
3. Къща, Църква, тх./пл., ЗП: 72 кв.м,  дв. 550 кв.м - 90 000 лв.
4. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 лв.
5. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
6. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
7. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, ПВЦ, част. обз - 230 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. Таванска стая,
ул. Търговска, тх.
- 12 500 лв.   

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

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

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

Наема дългосрочно,
многостаен апартамент с

3 спални, дневна и кухня, спешно.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

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

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

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

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

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

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

Кастинг Агенция “Артис Студио”
набира статисти за филмова продукция
в гр. Перник между 18-65 год. тел. -
0878/167 857

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни
50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

рените калорий,време.Размер 50/
80/120см. Осем степени на нато-
варване. - тел. 0894/746 767

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

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

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

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

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

ЛИЧНИ

КУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМ
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Фирма "Глобус Билд" ЕООД
търси да назначи,

за базата си в
гр. Батановци, Мотокарист с

документ. За контакти:
г-жа Александрова - 0885007517.

Продавам
тристаен, Изток,

ЕПК,
ул. Ю. Гагарин,

- 49 000 лв.
– тел.

0886/008 898
и

0887/233 551      

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

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

други
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12-13-годишни смесват
алкохол с амфетамини

Драстично се увеличава
употребата на
психоактивни субстанции
от деца. 12-13-годишни
пият алкохол в комбинация
с амфетамини. Все повече
жени пият.

Това алармира Соня
Тотева, директор на
Държавната психиатрична
болница за лечение на
алкохолизъм и
наркомании - Суходол, на
дискусия за психичното
здраве, организирана от
депутата от ПФ Султанка
Петрова (ВМРО) в
парламента, съобщи БТА.

Както стана ясно, близо
30% от българските
ученици са употребявали
40 и повече пъти алкохол в
живота си, като това са

36% от момчетата и 22% от момичетата. 2/3 от учениците са пушили поне веднъж,
1/4 от 16-годишните са опитвали наркотици.

Тотева обясни, че има и увеличаване на броя на жените, които употребяват и
злоупотребяват с алкохол и комбинация бензодиазепини с алкохол.

Тя уточни, че количествата нерискова алкохолна употреба е бира от 330 мл, 50
милилитра концентрат или една чаша вино.

Психичното здраве - остър проблем
Тотева коментира, че в болницата в Суходол има недостиг на медицински кадри,

но има голям интерес от страна на социалните работници и психолози.
Работи се по проекти за обучение на специалисти за т.нар. краткосрочни

интервенции.
Гълъбина Тарашоева от Центъра за психично здраве "Проф. Никола

Шипковенски" обясни, че психичната болест не е само медицински, но и социален
проблем, тъй като липсва съзнание за болест, а при липса на лечение има вероятност
за рисково поведение.

Затова, по думите й, е нужен интегративен модел на психичното здравно
обслужване. Тарашоева допълни, че съвременната психиатрия е психиатрия в
общността.

Нужно е диференциране спрямо различните потребности на болните.
Например психиатричните отделения в многопрофилните болници имат много

важно място, но не могат да изпълняват функциите на центровете за психично
здраве, които са за кризисни интервенции, тоест за остри състояния, свързани с
краткосрочно хоспитализиране и бързо ресоциализиране, обясни Тарашоева.

Според нея са необходими промени в Закона за лечебните заведения за
диференциране на различните по профил психиатрични лечебни заведения и
изменения в Закона за здравното осигуряване във връзка с остойностяване по
дейности в различните психиатрични лечебни заведения.

"Финансирането на психосоциалната рехабилитация трябва да премине от МТСП
към МЗ", смята тя.

Теменужка Матева, директор на Центъра за психично здраве - Русе, коментира,
че психичната болест не е заразна, но равнодушието е и именно то е опасно.

У нас - лоши показатели
Членовете на ЕП вече призоваха страните в ЕС да увеличат усилията си за

защита на младите, като стриктно прилагат законодателството относно
възрастовото ограничение за консумация на алкохол.

Те препоръчаха да се изследва ефектът на рекламите на алкохол върху младите
хора и да се ограничи показването им.

Европейският парламент ще обсъди въвеждането на предупреждения върху
бутилките с алкохол, подобни на посланията по кутиите с цигари.

България отново е сред страните с най-лоши показатели по отношение на
здравето, показа доклад на Европейската комисия за здравеопазването през
2014 г. Българите са сред европейците с най-ниска продължителност на живота,
висока смъртност, заболеваемост и с много нездравословни навици.

Нареждаме се на трето място по дял на пушачите, на второ по брой пациенти в
болниците и на първо по дял на починалите от сърдчен удар, също и на
предпоследно място по консумация на плодове.

По отношение на алкохола България е точно на ръба на средната стойност за
Европа с 10.2 литра алкохол на глава от населението, изпити през 2012 г. Водачи
по този показател са Естония и Литва с по над 12 л. на човек.

Президентът: Да сложим
комунизма в музея и учебниците

Преходът ще приключи тогава, когато сложим комунизма по обективен начин
в музея и в учебниците, каза президентът Росен Плевнелиев.

Държавният глава откри изложбата "Желязната завеса - България 1944-1989"
в градинката на "Кристал" в София, съобщи БТА.

Истината все още се замазва, все още се правят опити за романтичен поглед
върху този период и това не е само в България, това е в много държави, посочи
Плевнелиев.

Посланикът на Германия у нас Детлеф Лингеман посочи, че изложбата ни
напомня да не приемаме ценностите, които имаме днес като нещо, което се
разбира от себе си. Свободата е ценно благо, каза той.

На свой ред Плевнелиев каза, че няма да спре да апелира и да очаква от
българския политически елит най-после да сложим комунизма по един обективен
начин в учебниците и в музея.

Убити българи на границата
Между 1947-1952 г. са документирани 152 случая на убити български граждани

на българската граница при опита им да избягат от комунистическия режим, а
между 1961-1989 г. още 339, посочи Марко Арнд, ръководител на бюрото на
фондация "Конрад Аденауер" в София.

Той допълни, че истинската цифра вероятно е по-голяма и изследователите
трябва да свършат още работа.

Политиците - длъжници на хората
По думите на държавния глава българските граждани имат пълното основание

да са недоволни от това, а българските политици са техни длъжници. Плевнелиев
изрази притеснение от начина, по който се отнасяме в Югоизточна Европа и на
изток към историческото наследство на комунизма.

Докато в Германия, в Централна Европа отдавна комунизмът е намерил своята
обективна оценка от народа, от историците, сложен е в музеите и в учебниците,
така както и фашизмъм, и народите отдавна са се обединили в тяхната обективна
оценка за случилото се, в нашата част на Европа това още не е факт, отбеляза
държавният глава.

Държавният глава очаква и подкрепа за идеята на президентската институция,
по която се работи заедно със Столична община за музея "Българския 20-ти
век", в които да бъде показана истината на следващото поколение за спасението
на евреите, за фашизма, комунизма, за националните катастрофи, за прехода.

Имаме ли смелостта да бъдем коректни към децата си и да направим
"Българския 20-ти век" като национална кауза, да се обединим около истината,
да затворим по честен начин една страници, за да можем по още по-устойчив и
коректен начин да отворим нова, попита Плевнелиев.

Три държави разследват
бомбата в българския автобус
Полицията в Чехия, Унгария и България разследва случая с намереното

взривно устройство в български автобус от Прага за Варна. То беше открито в
автобус на фирмата "Омега груп 48", в който пътували българи. Инцидентът стана
в неделя в унгарската столица Будапеща. Бомбата е била скрита в багаж на
пътник, изчезнал на една от почивките. За момента самоличността му не е
известна. След като на мястото е бил повикан отряд за борба с тероризма, сапьори
са унищожили взривното устройство. Главната дирекция за борба с
организираната престъпност проверява случая, а по него работят и полицията в
Чехия и Унгария, съобщиха "Фокус" и БНР. Не се изключва взривното устройство
да е поставено заради нарушени бизнес интереси на конкуренти. Разследват се
обаче всички възможни версии, включително опит за терористичен акт. Днес
сутринта българското посолство в Унгария е било уведомено за случая.
Председателят на автобусните превозвачи Ивайло Константинов обясни, че при
международни превози за контрола на пътническия багаж се разчита изцяло на
граничните и митническите проверки, а поставянето на скенери по автогарите би
оскъпило превозите.  "Всеки един от тези курсове преминава поне през няколко
гранични пункта, където и багажът на пътниците, и автобусите биват
контролирани. Разчита точно на това, евентуално такива злоупотреби да бъдат
установени точно там. Това обаче не решава проблема. Голяма част от пътуващите
за Европа ползват нерегламентирани превози, които изобщо не влизат в
автогари", обясни Константинов.  Бившият следовател Георги Илиев, който
участва в разследването на атентата на летище "Сарафово", определи случилото
се в Будапеща като опит за терористичен акт. По думите му, пораженията, които
нанася подобно взривно устройство са много тежки.

"Това е един категоричен случай, класически, на довършен опит за извършване
на терористичен акт и този терористичен акт е насочен както към граждани от
други държави, така и животът на българските граждани, пътуващи в този автобус,
е бил подложен на опасност. Всички транспортни средства, които са пригодени
за масов транспорт, са мишена на терористите", заяви той.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

Денят започва с излишно бърборене, с коментари и
недоразумения както у дома, така и на работното
място. Родените в последната декада да не поемат
излишни рискове и да не провокират агресията на

околните. Ако имате здравословен или юридически проблем,
консултирайте се със специалист в съответната област.
Не прибягвайте да услугите на лаици, за да не влошите
положението.

Стегнете се и до обед свършете важното за деня.
Околните се разсейват, трудно влизат в час, не
схващат дълбочината на зараждащите се проблеми и
губят позиции, докато вие печелите и се ориентирате

правилно в ситуацията. Следобед ролите ще се разменят,
разговорите ви ще се разводнят, ще излязат от рамките на
добрия тон и няма да отразяват нуждите на момента.

Трудно начало на деня. Очертават се неприятни
разговори, срещи с хора, които ви се иска да избегнете, но
работата го налага. До обед времето минава в спорове и
разправии както у дома, така и на работното място.

Следобед от раз ще се разрешат поне два проблема, а за третия
някой друг ще се погрижи.

И за вас денят не започва по правилата, особено ако
и вие не ги спазвате. Вероятни са скандали на
работното място и разговори, които не дават
отговор на болезнените въпроси. Ще има опити да ви
прехвърлят чужда отговорност, да ви товарят с

допълнителни задачи и да ви настройват негативно към една
печеливша сделка. Преди да вземете каквото и да било решение,
информирайте се от специалист.

Неблагоприятен ден за събрания и провеждане на ко-
лективни инициативи. Трудно се взимат решения. Все-
ки дърпа чергата към себе си, защитава лични мнения
и позиции, без да се съобразява с изискванията на мо-
мента и претенциите на другите. Някъде ще избух-

нат скандали, от които е добре да се възползвате по най-бързия
начин. Следобед навлизате в рисков период и в следващите два
дни ще се сблъскате челно с почти неразрешими проблеми.

Днешният ден ви дава възможност да напреднете
в службата, да получите място и пост, който нас-
коро е освободен и овакантен. Действайте активно.
Днес обсаждаме и крепостите, които ще паднат
след време. Не се занимавайте с обяснения и увеща-

ния.

Тежка сутрин за родените в последната декада. Не
тръгвайте с голямата кошница. Амбициите ви ще
ударят на камък, ще бъдете посрещнати с неприятни
изисквания на работното място, а у дома ще се отворят
непредвидени ремонти и случайности, които ще ви

затормозят. До обед газите в проблеми, но следобед един по един
ги разрешавате или ги оставяте на друг.

На работното ви място днес е голяма говорилня. Не
спорете и не чакате съдействие. Свършете сами
това, което е важно. Не вярвайте на думи и сълзи, на
обещания и изнудващи изисквания. Доверете се на
инстинктите си. Следобед навлизате в рисков период.

Ще ви подвеждат, ще се налага да вършите нещо, което е в
задълженията и приоритетите на друг.

Започнете деня с проучване на предстоящите
задачи и възможности за старт на нови инициативи.
Търсете експертно и квалитетно мнение по
интересуващите ви въпроси. Препоръчват се срещи с
капацитети и специалисти. С приятели и колеги

разговорите няма да вървят, а споровете нищо няма да решат.
Каквото отложите за следващите два дни ще ви донесе пари и
предимства.

Родените в последната декада получават
предупредителни знаци, с които е добре да се
съобразят. Очакват ви главоболия на работното
място, претенции от страна на шефове и колеги и
неудобни разговори, които нагнетяват
обстановката. Съветът е да не влизате в спорове, да

не провокирате интриги и да стоите встрани от битките за
власт и влияние.

Проявете далновидност, не позволявайте да ви
въвличат в спорове и безсмислени разговори до обед.
По-добре е да закъснеете за работа, вместо да
участвате активно в губещи инициативи. Битките
се водят с нечестни средства. Може да качите

кръвното и да съжалявате за проявената толерантност.
Следобед навлизате в един от силните си периоди за месеца и до
два дни ще се похвалите с победа на няколко фронта.
Отлагайте всичко важно за утре.

Ден на напразни напъни и опити да се постигне
компромис, да се започне важна инициатива и да се
сложат в ред емоционалните отношения. Губите позиции
и сили в безсмислени спорове. Не му е времето и мястото
за уточняващи разговори. Вечерта ще получите нужната
ви информация и защита и в следващите дни ще

заплувате в спокойни и обезпечени води. Всичко, което предприемете
днес, ще се нуждае от корекции и поправки. Сънищата ви са пророчески,
а получените информации навременни и важни.
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„Миньор” не може
да стигне „Оборище”
Оборище (Панагюрище) си осигури про-

моция за „Б” група два кръга преди края
на сезона в Югозападната „В” група. Тимът
от главния град на Априлското въстание
стана недостижим на върха след победа
5:0 над Рилски спортист 2011 (Самоков).
Най-близкият преследвач Миньор (Перник)
загуби с 0:2 регионалното дерби с Беласи-
ца (Петрич) и остана на 6 точки от Обори-
ще. Според родната преса, съществува
възможност БФС да покани Миньор в „Б”
група, за да се запълни втория ешелон.
Както е известно, очаква се елитните тимо-
ве да имат дублиращи състави във втора
дивизия, което ще увеличи бройката. Ина-
че вече са ясни всички първенци на чети-
рите „В” групи, които ще играят в „Б” гру-
па през следващия сезон. Това са Дунав
(Русе), Спартак (Плевен), Оборище (Пана-
гюрище) и Поморие.   От втория ешелон из-
падат Ботев (Враца), Черноморец (Бургас),
докато Раковски и Спартак (Варна) бяха
извадени.

Ще наказват хокеистите
от Сборная

Руският национален отбор по хокей ще
бъде наказан от Международната федера-
ция за неуважението, което показаха към
канадския химн по време на финала на
Световното първенство в Чехия. Канадци-
те победиха с 6:1 на финала, а шефът на
световния хокей Рене Фейзъл обяви, че
ще има наказание за руските хокеисти,
които тръгнаха да загряват по време на из-
пълнението на канадския химн. ”Не бях
виждал подобно нещо и се разочаровах
много. Ще обсъдим този въпрос с руската
федерация, но със сигурност ще има нака-
зание. Не приемам това, което се случи и
няма да има компромис”, заплаши Фейзъл.

“Лудогорец” в компанията
на “Селтик”

Лудогорец спечели четвърта по-
редна титла в „А“ група. Такава се-
рия в българския футбол не е имало
повече от 30 години, откакто ЦСКА
става шампион в четири поредни се-
зона в периода 1980-83 г. Единстве-
ната друга серия в родния футбол,
включваща четири поредни титли е
поредицата от девет последователни
първи места в „А“ група на ЦСКА в
между 1954 и 1962 г.  Агенция БЛИЦ
направи проучване къде се нарежда
Лудогорец сред актуалните шам-
пионски серии в Европа. Осем отбо-
ра от настоящите първенци на стра-
ните си имат повече поредни титли –
Линкълн Ред Импс (Гибралтар), Дина-
мо Загреб (Хърватия), БАТЕ Борисов
(Беларус), ХИК Хелзинки (Финлан-
дия), Базел (Швейцария), Скендер-
беу (Албания), Олимпиакос (Гърция)
и Марибор (Словения).  Тимът от Раз-
град пък дели една позиция с гран-
дове като Ювентус и Селтик, както и
с уелския Ню Сейнтс, които също
имат по четири поредни титли в мо-
мента. В края на сезона Андерлехт
също може да се присъедини към
тях, ако спечели битката с Гент за
първото място в Белгия. Същото се
отнася и за молдовския Шериф, кой-
то кръг преди края изостава на три
точки от лидера Дачия. В останалите
първенства или няма отбор в шам-
пионска серия, или тя е с по-малко
от четири поредни титли. Такива нап-
ример са тези на Байерн и ПСЖ – по
три.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

28-МИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Президентът на
БФ по ръгби връчи
златните медали и
шампионската тит-
ла на “Валяците” кои-
то победиха “Ян-
тра”/Гб/ с 22:17 във 
финалната среща иг-
рана пред двеста зри-
тели на стадион “Бо-

ученическите игри.
Ето и крайното класи-
ране в турнира:

1.ОУ „Елин Пелин”
2.СОУ „Д-р П.Берон”
3.10-то ОУ „Ал.кон-

стантинов”
4.7-мо ОУ „Г.С Ра-

ковски”
Индивидуални награ-

ди:
Най-добър вратар:

След двудневни
футболни битки ста-
на ясно класирането и
индивидуалните наг-
ради от турнира за
Купата на кмета. То-
ва е единственото
състезание в Перник,
в което децата  пред-
ставят училищата, а
не клубовете си, като
изключим,разбира се,

Адриан Светославов
10-то ОУ

Най-добър защит-
ник: Валентин Петров
– СОУ „Д-р П.Берон”

Най-техничен със-
тезател: Радослав Бу-
нев 11-то ОУ „Елин
Пелин

Голмайстор с 15 гола
Християн Симеонов 7-
мо ОУ „Г.С. Раковски”

ОУ „Елин Пелин” с Купата на кмета

тев” в Ихтиман За-
местник- кметът на
Ихтиман Георги Илиев
даде сребърните меда-
ли и вицешампионска-
та титла на “Янтра”/
Габрово/, които в то-
зи мач бяха достоен
съперник на перничани.
В спор за третото

място НСА би “Ба-
лканските котки” с
13:3 и заслужено граб-
на бронзовите медали.
Срещата в Ихтиман
започна с лек превес
на перничани, които
откриха резултата в
13-ата минута чрез
национала Георги Вак-
линов за 5:0. В допъл-

нителния удар Марио
Филипов не улучи  в-
ратата, като резул-
татът остана непро-
менен. В 31-ата мину-
та Мартин Стефанов
се измъкна от отбра-
ната на “Валяците” и
затисна  топката на
крайната линия за 5:5.
В допълнителния удар
Стефан Стефанов не
сполучи и резулта-
тът продължи да е
равен. В 37-ата мину-
та перничани изпол-
зваха схватката си и
Антонио Иванов нап-
рави есе за 10:5, а в до-
пълнителния удар Ма-
рио Филипов добави
две точки за 12:10.
През второто полув-
реме перничани приба-
виха десет точки към
своя актив чрез есета
на Златков и Иванов,
а габровци чрез пълно
есе на Филип Иванов

и  Стефан Стефанов
за крайното 22:17
точки.След срещата
играещият треньор
на “Валяците” Анто-
нио Иванов каза:

“От името на от-
бора, който спечели
тридесетата си
титла искам да благо-
даря на съпругите и
приятелките на мом-
четата, които ни по-
магат да играем  ръг-
би. Благодаря на на-
шите благодетели,
които ни помагат да
съществуваме като
клуб и да печелим
титли. Благодаря и
на кмета на Перник
инж. Иван Иванов,
които помогна фи-
нансово за този мач,
затова утре целият
отбор ще му връчим
купата за шампиони,
която спечелихме в
Ихтиман”.

“Беласица” не пожали “Миньор”
Беласица победи Миньор Пк с 2:0 на терена в петричкото село

Коларово и така спря съперника за първото място в Югозападната
В група, което бе спечелено от Оборище Панагюрище.Комитите ре-
шиха мача в рамките на 4 минути през второто полувреме. В 65-ата
Стоев посрещна лошо избита от защитата топка и я прати в мрежа-
та зад Леонтиев. Точка в спора постави Спириев с красив гол от 18
метра. Полузащитникът на Бела с прехвърлящ удар забоде топката
в горния десен ъгъл за 2:0.Перничани пропуснаха куп положения
през първата част, като най-фрапиращото бе на Томи Костадинов
11-ата минута. Юношата на ЦСКА подцени ситуацията и насочи ле-
ко топката към празната брата, но притичал бранител с шпагат успя
да я избие в корнер. През втората част чуковете изиграха най-сла-
бите си 45 минути за пролетния полусезон. Така за тях остана на-
деждата БфС да запълни Б група, която ще бъде увеличена на 22
или 24 тима с вторите в крайните класирания в третия ешелон.

Пирин(ГД) – Балкан 6:0
Конелиано – Вихрен 2:4
Оборище – Рилски с 5:0
Германея – Сливн.герой 2:1
Витоша – Спортист 3:1
Чепиец – Велбъжд 2:0
Беласица – Миньор 2:0
Места – Стр.слава 0:3 (сл)

Класиране:
1.Оборище 79:16 67 т.
2.Миньор 50:20     61
3.Пирин(ГД) 50:18     58
4.Витоша(Б) 54:20     56
5.Сливн.герой 64:30     55
6.Беласица 45:31     48
7.велбъжд 37:39     37
8.Стр.слава 34:35     36
9.Вихрен 33:38     35
10.Чепинец 34:51     32
11.Балкан 43:64     31
12.Конелиано 39:78     31
13.Рилски сп 24:42     27
14.Германея  28:54     27
15.Спортист  24:57     20
16.Места 15:60     15
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Те спечелиха състезанието по пожароприложен спорт в Кюстендил

Стартира търг за
застраховане на

„Хемус“ и „Тракия“
Силвия ГРИГОРОВА

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира
обществена поръчка за „Застрахователни ус-
луги по сключване на застраховка „Имущес-
тво“ на ограничителни системи по трасето на
автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала
„Тракия“.

Целта е да бъдат покрити рисковете и въз-
становени разходите на АПИ при възникване
на щети нанесени на ограничителните систе-
ми от пътно-транспортни произшествия, пожа-
ри, експлозии, бури, проливни дъждове, на-
воднения, градушки, естествено натрупване
на сняг или лед, земетресение, свличане или
срутване на земни маси и т. н.

Срокът за изпълнение на обществената по-
ръчка е 12 месеца, а прогнозната стойност е
440 000 лв. без ДДС. Кандидатите могат да по-
дават оферти до 17 ч. на 25 юни т. г. Критерият
за избор на изпълнител е икономически най-
изгодна оферта.

ТРУДОВАТА ИНСПЕКЦИЯ
ТРЯБВА ДА ВЗЕМА СЕРИОЗ-
НИ МЕРКИ ОТНОСНО безо-
пасните условия на работа в
новите пернишки рудници.

След като се видя, че славата на града на
черното злато е вечна, остава само този
факт да се официализира законово. Де-
мек, незаконните шахти около „Рудни-
чар” да си получат статута на минни пред-
приятия и там да се въведе трудовото за-
конодателство, за да не се получава като
оная вечер, когато едва спасили един за-
душен „миньор”. Дълго време се напъва
държавата и местната власт да спре тая
рудничарска напаст, обаче кръвта вода не
става. Явно копаенето ще продължи поне
докато рудникът не отиде до долната
земя като в приказките.

ИДЕЯТА НА РЕГИОНАЛНОТО МИ-
НИСТЕРСТВО ДА ЗАКРИЕ ЧЕТИРИ
КВАРТАЛНИ КМЕТСТВА на територия-
та на Община Перник може и да е неско-
посана, но в нея има рационално зърно.
Точно преди изборите четири кметства по-
малко означава икономисване на безум-
ни партийни харчове и не по-малко нерви
от политическите централи. И без това на
хората много-много не им пука за властта,
едва ли ще се вдигнат на спонтанни бун-
тове под лозунга: „Искаме си кметство-
то!”. Кметствата си искат настоящите и бъ-
дещи кметове, за което това си е гаранти-
рано работно място, а за партийните цен-
трали – политически имидж. И преди годи-
ни гледахме този филм, но лентата се скъ-
са по средата. Дали сега, когато отново се
прожектира в Общинския съвет, лентата
няма да се скъса накрая, предстои да ви-
дим. А може би финалът ще гледаме нае-
сен, когато Перник ще се „радва”, оси-
ротял с четири кметства и попълнил безра-
ботните в бюрото по труда с десетина ква-
лифицирани чиновници. Така че минис-
терството наистина може да окаже неоце-
нима услуга от една страна на граждани-
те, като им спести ходенето по предизбор-
ни минигни и слушането на празни обеща-
ния, а от друга да освободи партиите от те-
гобата да се чудят кого да лансират за
кандидат кмет и откъде да му търсят пари
за кампанията.

та на населението” се
класира на първо
място в зоналното
състезание по пожа-
роприложен спорт.
Надпреварата беше
проведена на 15-ти
май в град Дупница. В
нея участваха огне-
борци от дирекциите
в Кюстендил, Перник
и Благоевград. Състе-
занието бе открито
от директорът на Ре-
гионална дирекция
„Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението„ в Кюстен-
дил комисар Гроздан
Христов. Наградният
фонд – купи, медали, 
грамоти и парични су-
ми, бе осигурен от
клубовете по пожа-
роприложен спорт в
трите дирекции.

В дисциплината
„100-метрова пътека
с препятствия” на
първо място се  кла-
сира Славчо Ефти-

И на Стрезимировци ще приемат
обратно незаконни имигранти

Любомира ПЕЛОВА
Разширява се броят на граничните пун-

ктове, на които България и Сърбия ще могат
да приемат незаконно пребиваващи лица.
Това стана на база на одобреното от Минис-
терския съвет междуправителствено спора-
зумение на България и Сърбия за промяна
в протокола за прилагане на споразумение-
то на ЕС и Сърбия за обратно приемане на
незаконно пребиваващи лица.

Досега с документа, подписан през 2011
година, се определяха конкретните изи-
сквания, условия и процедури за прилагане
на реадмисионното споразумение в двус-
транните отношения между България и Сър-
бия. В него бяха посочени два гранични
контролнопропускателни пункта в България
за изпълнение на реадмисията – Аерогара
София и ГКПП „Калотина”.

С одобрената сега промяна се включват
допълнителни сухопътни ГКПП-та за обрат-
но приемане на незаконно пребиваващи ли-
ца – „Брегово”, „Връшка чука”, „Стрезими-
ровци” и „Олтоманци”. Това решение ще
доведе до оптимизиране на реадмисионна-
та процедура и намаляване на разходите по
трансферите.

Август и септември ще
има закъсали болници

Зоя ИВАНОВА 
Заради методиката на НЗОК за финанси-

ране на лечебните заведения, още през ме-
сеците август и септември може да има за-
късали болници. Това каза в интервю за
БНТ председателят на УС на БЛС д-р Вен-
цислав Грозев. Той отбеляза, че при недос-
татъчност на парите и недофинансиране на
клиничните пътеки болниците няма да имат
капацитета да се справят със средствата,
които ще получат. Според него 15-те млн.
лв., които вчера НЗОК отпусна на 146 ле-
чебни заведения, са недостатъчни. Ето за-
що от БЛС смятат да поискат още средства
за здравеопазване, стана ясно от думите
му.

Д-р Грозев също така отбеляза, че не е
редно да се прави разграничение между
това кои болници какви допълнителни пари
да получат. Той напомни, че университет-
ските болници получават 2% увеличение на
бюджетите си, а всички останали, които из-
вършват спешност – 1%.

Над 270 с присъди за
транспортни престъпления

Любомира ПЕЛОВА
От началото на 2015-

та година осъдени за
отнет човешки при пъ-
тен инцидент в пер-
нишкия Окръжен съд
са два. И в двата слу-
чая става дума за ус-
ловни наказания. Пър-
вата присъда от 10 ме-
сеца лишаване от сво-
бода е вече влязла в
сила, втората, при която водачът на автомобила е карал с превишена
скорост в града и е отнел предимство на пешеходец на «зебра», ре-
зултатът от което се оказало фатално, е две години затвор, но то под-
лежи на обжалване.

272-ма души в момента излежават присъди за транспортни прес-
тъпления. От тях обаче само четирима са затворниците, които ще
прекарат в килия над 10 години, показва справка на Министерството
на правосъдието.  Сред осъдените ефективно най-голям е броят на
тези, чиито наказания са под половин година - 105 души. Следват
осъдените с присъди между една и три години - 59 затворници. С
един по-малко - 58 са осъдените с наказание между 6 месеца и го-
дина. 29 души са с присъди между 3 и 5 години, а 17 - с наказание
между 5 и 10 години. Най-малко - четирима са затворниците, които
трябва да прекарат в килията над 10 години.

Статистиката на МВР сочи, че в периода 2010-2013 г. са станали 26
977 катастрофи в страната. Загиналите при тях са 2634, а ранените -
33 343.  От началото на тази година до 12 май жертвите на войната по
пътищата са 216, а ранените - 2628. Анализът на МВР показва, че
най-често жертви стават шофьорите, следвани от пътниците и пеше-
ходците.

В началото на декември м.г. Върховният касационен съд потвърди 9-
годишната присъда на таксиметровия шофьор Михаил Куртев, който
през юли 2013 г. помете 12 души на “Цариградско шосе”. При катас-
трофата загина 25-годишната Станислава Асенова, а няколко дни след
инцидента в болница почина и 6-годишната Елена.

11 месеца по-рано върховните магистрати потвърдиха и 12-годишна-
та присъда на 25-годишния Данаил Георгиев, който през 2011 г. прега-
зи 6-ма младежи в Симеоновград. На 23 април 2011 г. - Великден - Да-
наил Георгиев прегази Красимир, Яница, Гошо, Евгени, Трифон и Ме-
лин - и ги уби на място, а други двама - момиче и момче, бяха тежко ра-
нени.

20-годишният братовчед на шофьора - Живко Желев, който му е пре-
доставил колата, пък получи 7 години затвор.

Най-тежките санкции, които предвижда Наказателният кодекс по де-
ла за катастрофи, са за причиняване на инцидент в пияно състояние
или когато е причинена смъртта или нараняването на повече от двама
души, или на пешеходна пътека. Законът приема това като деяния по
непредпазливост и санкциите са от 5 до 15 години.

Ако катастрофата обаче е умишлена, санкциите са от 10 до 20 годи-
ни, а в особено тежки случаи - от 15 до 20 години или доживотен затвор.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишките огне-

борци са първенци в

комплексното класира-
не от зоналното със-
тезание по пожаропри-

ложен спорт. Дома-
кин на проявата беше
Регионална дирекция
ПБЗН в Кюстендил.

Отборът на пер-
нишката Регионална
дирекция „Пожарна
безопасност и защи-

мов Илков от Район-
ната служба в Трън,
а второто място  в
същата дисциплина
зае Борис Александро-
в Йосифов от Пер-
ник .

Отборите от три-
те югозападни облас-
ти са се състезавали
в 4 дисциплини – „из-
качване с щурмова
стълба”, „100-метро-
ва пътека с препя-
тствия”, „пожарна
щафета 4 х 100 с
препятствия” и
„бойно разгръщане
от мотопомпа”.

На второ място в
надпреварата се кла-
сираха кюстендилци,
а третото място ос-
тана за отбора на
Благоевград.

Перничани ще пред-
ставят зоната в ре-
публиканското пър-
венство във Варна
през месец юни тази
година.


