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Цветя за
мирисане

Фейсбук пространството се
изпълни с миризливи китки. Както и може-
ше да се очаква, кой друг да изнесе модата,
ако не самият Бойко Борисов? Щракна се
пред банкянските си магнолии и гледай как-
во става. Всичко живо от политик до псев-
дополитик, от известен до световно неиз-
вестен последва светлия му пример. Ме-
диите вече не смогват да публикуват всич-
ки снимки на родните „цветари”, „овоща-
ри”, „градинари” и всякакви други твари. В
средата на пролетта може и да е естестве-
но да те гали приятният мирис на цъфнали
дървета и цветя. Вярно, не всички техни
собственици са цвете за мирисане, ама пус-
ти пиар. Ситуацията е класически пример,
че лоша реклама няма. Че даже и децата ве-
че, видят ли цъфнала клонка на квартална-
та джанка, вадят телефона и си щракат
селфита.

Само за няколко дена обаче пейзажът взе
да избледнява, щото и дърветата имат
свършване. Затова може би тематичното
разнообразие трябва да продължи. Един да
си снима например краставиците, друг до-
матите, трети чушките, картофите и ка-
къвто още му се намира зеленчук под ръка.
Даже и с ланска туршия става. Вмирисана е,
но от снимката не се усеща. А и нали не
всички цветя са за мирисане?

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
От края на този

или началото на
следващия месец
ще започне издава-
нето на новите
контролни талони
за автомобилите.
Те ще съдържат
повече данни за
превозното средс-
тво, каза начални-
кът на “Пътна по-
лиция” комисар
Бойко Рановски.

Промяната във
вида на единия от
документите за
колите се наложи
заради проблеми с
гръцките и унгар-
ските власти. Те
изискваха от бъл-
гарските водачи
т.нар. голям талон
на колата, в който
са записани всички
технически харак-
теристики на пре-

Нови двама почерпени зад волана

возното средство.
Новите малки

талони ще се със-
тоят от две час-
ти и в тях вече ще
присъстват поч-
ти всички данни
от големия талон -
тегло, товароно-
симост, конски си-
ли и други. Шефът
на “Пътна поли-
ция” успокои, че за-
дължителна подм-
яна на документи-
те няма да има. Но
всеки, който же-
лае, ще може да
смени стария си
талон срещу 9 ле-
ва. Новият обра-
зец ще се издава за
всички моторни
превозни средс-
тва, регистрирани
след влизането му
сила.

45% от пътните

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

Любомира ПЕЛОВА
Въпреки всички офи-

циални и неофициални
акции на служителите
на реда за спазване раз-
поредбите на Закона за
движение по пътища-
та, неразумните шо-
фьори, сядащи подпий-
нали зад волана, не
свършват. Само за де-
нонощие пернишките
полицаи са образували
две бързи производс-
тва за шофиране след

Променлива
облачност

употреба на алкохол. В
понеделник, следобед-
ните часове, около
16.30 часа в района на
село Драгичево лек ав-
томобил «Фиат Пун-
то» със софийска ре-
гистрация е предизви-
кал лек пътен инци-
дент, забивайки се в
крайпътна канавка.
При тестването за
употреба на алкохол на
водача – 57-годишен
местен жител, дреге-

На страница 2

рът отчел 2,32 проми-
ла. Виновникът за ин-
цидента е дал кръвна
проба. Обичайният в
такива случаи 24-часов
арест в  помещението
за временно задържане
му се разминал поради
здравословни причини,
уточниха от пресцен-
търа на Областната
дирекция на МВР

Вчера, около 3 часа
сутринта, в перниш-
кия квартал «Изток» е

бил спрян за проверка
лек автомобил «Фолк-
сваген Пасат» със со-
фийска регистрация.
При тестването на 47-
годишния перничанин,
който управлявал во-

зилото, техническото
средство отчело 1,67
промил. Нарушилият
нормативната уредба
шофьор е дал и кръвна
проба за технически
анализ.

инциденти, както
и половината заги-
нали, са заради пре-
вишена и несъобра-
зена с пътните ус-
ловия скорост,
стана ясно още от
думите на Ранов-
ски. Според данни-
те на органите на
реда за януари и

март загиналите и
ранените при ка-
тастрофи са близо
до миналогодишни-
те нива. През ап-
рил обаче има
ръст на броя на за-
гиналите и ранени-
те.

Началникът на
пътната полиция

очаква тежките
инциденти да нама-
леят, след като в
началото от след-
ващия месец отно-
во започне налага-
нето на глоби от
мобилните камери
с електронен фиш.
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Петдевен фестивал ще се проведе в Алания
Виктория СТАНКОВА

Ф е с т и в а л ъ т
“Арт Мастърс”
ще събере на едно
място певци, ин-
струменталисти
и танцьори за
петдневен праз-
ник на изкуства-
та в турския ку-
рорт Алания. По
традиция съби-
тието обещава
да се превърне в
зрелищна реклама
на България, род-
ния ни фолклор и
наши таланти
пред публика от
цял свят, която
вече се събира
край бреговете
на топлото Сре-
диземно море.

Т р а д и ц и о н е н
български фести-
вал “Арт Мас-
търс” ще събере
родни таланти
от различни об-
ласти на изкус-
твото в турския
курорт Алания.
Организатор на
проявата е сдру-
жение “Арт Мас-
търс Фести-
валс”. Проявата
ще се проведе от
26 до 30 април.

2000 лева струва фалшива
диплома за висше образование 

Виктория СТАНКОВА 
2000 лева струва фалшива диплома за

висше образование. 
„Търговците“ предлагат дипломи за

всички български висши и средни учебни
заведения. Те са с много добро качество,
имат всички печати, холограми и подписи.
Това води до извода, че има вътрешни хо-
ра в Министерството на образованието,
които помагат в бизнеса.

В момента се чакат резултати от провер-
ките на полицията. Продавачите твърдят, че
са на пазара от около 10 години. По техните
думи най-търсени са дипломите за средно
образование, които са необходими за из-
важдането на шофьорска книжка.

Започва издаването на ...

Парламентът прие нужните за това тек-
стове през февруари, но все още я няма на-
редбата на министъра на вътрешните рабо-
ти, която да регламентира подробно кон-
трола и налагането на санкциите.

По думите му, заради пропуск в закони-
те, държавата остава психичноболни шо-
фьори до 10 години да карат спокойно по
пътищата. Причината е, че след издаването
на книжката, КАТ не получава обратна ин-
формация за промяна в психическото със-
тояние на водачите. Така до преиздаването
на документа, което става веднъж на 10 го-
дини, няма как да се свалят от автомобили-
те хората с психични проблеми.

Чревни инфекции
мъчат перничани

Зоя ИВАНОВА

Виктория СТАНКОВА
Екипът на Фонда-

ция „П.У.Л.С.” набира
доброволци на въз-
раст между 15 и 25 г. ,
които да участват в
организирането и реа-
лизирането на „Мла-
дежката банка”.

В България моделът
„Младежка банка” се
разпространява и
подкрепя финансово и
организационно от -
Фондация „Работил-
ница за граждански
инициативи”, като
част от програма
„Младежка банка” на
ФРГИ, осъществява-
ща се с финансовата
подкрепа на фондаци-
я „Чарлз Стюарт
Мот”.

„Младежка банка” е
уникален метод, раз-
пространен в цял
свят за въвличане на
младите хора в дей-
ности в полза на об-
щността. Той е ре-
сурс, създаден от
млади хора за млади
хора, който дава въз-
можност за работа в
екип, позволява лич-
ностно развитие,
свързано с придоби-
ване на лидерски и ко-
муникационни умения

и практически опит
във вземането на ре-
шения, управлението
на събития и проек-
ти, воденето на пре-
говори и презента-
ции, организирането
на благотворителни
събития и други. Съ-
що така „Младежка-
та банка” е и младеж-
ка комисия за отпус-
кане на грантове, уп-
равлявана изцяло от
млади хора, която по-
казва младежката
гледна точка във фи-
лантропията и под-
крепя младежки
проекти на терито-
рията на дадено насе-
лено място (град, об-
щина).

Философията на
нейното възникване
е основана на Конвен-
цията на ООН за пра-
вата на децата, като
основни принципи са
младежкото участие
и насърчаване на фи-
лантропията, осъ-
ществявана от мла-
дежи за младежи.

Основната цел, коя-
то си поставя „Мла-
дежка Банка”, Перник
е да насърчи изграж-
дането и развитието
на филантропията

сред младите, така че
тя да бъде част от
културата и ценнос-
тната система на об-
ществото.

За изпълнението на
тази цел, предстои
сформирането на еки-
п от младежи на въз-
раст между 15 и 25
години и след преми-
нато обучение, еки-
път има за задача да
събере средства за
начален капитал на
банката като органи-
зира празнични зани-
мания за малки и голе-
ми, които се израз-
яват в много игри на
открито, забавления
и веселие. С този фи-
нансов ресурс ще се
подкрепят младежки
проекти и инициати-
ви, които отговарят
на нуждите на млади-
те хора и имат за цел
дългосрочно въздей-
ствие в полза на об-
щността, развиват
социални дейности и
предприемачество.
По този начин ще се
насърчават млади хо-
ра да пишат кратки
проекти за създаване
на различни инициа-
тиви в града и да ги
реализират. 

Фондация П.У.Л.С. набира
доброволци между 15 и 25 година

Очаква се във
феста да вземат
участие близо
200 родни изпъл-
нители на различ-
на възраст - тан-
цьори, музикан-
ти, певци и ар-
тисти, които ще
презентират своя
талант и изкус-
тво пред публика-
та в турския ку-
рорт. В рамките
на фестивала уча-
стниците ще де-
филират в центъ-
ра на Алания, ще
обменят опит и
творчески идеи
по време на уър-
кшоп, ще се за-
бавляват на фол-
клорно парти.
Финалът ще бъде
грандиозен гала
концерт с уча-
стието на всички
изпълнители в ам-
фитеатъра на
комплекса. За най-
добрите ще има и
награди.

За да се превър-
не фестивалът в
незабравимо пре-
живяване за всич-
ки участници, ор-
ганизаторите са
планирали екскур-

зии в околнос-
тта. Програмата
предвижда посе-
щение в древния
град Сиде, разпо-
ложен в живопис-
ния зелен полуос-
тров на югоиз-
точното крайбре-
жие на Анталия и
парка с красивите
водопади Мана-
гавт, вълнуващо
приключение с
яхта в живописни
заливи и край тай-
нствени острови
с панорама към
в е л и ч е с т в е н а т а

планина Торос, па-
норамна обиколка
на Алания и посе-
щение на пещера-
та Дамлати, Ви-
зантийската кре-
пост със 150 кули
и Червената кула
с гледка към Зали-
ва на Клеопатра.

Предстоящото
издание на фести-
вала “Арт Мас-
търс” е четвър-
то поред. Целта
на организатори-
те от сдружение
“Арт Мастърс
Фестивалс” е да
популяризира бъл-
гарското изкус-
тво и родните
таланти зад гра-
ница. Турция е
подходящо място

за целта, тъй ка-
то по това време
на годината голе-
мите курорти ве-
че се пълнят с
туристи от цял
свят, пред които
българските ар-
тисти се из-
явяват и изпълне-
нията им предиз-
викват голям ин-
терес. Освен то-
ва участниците
могат да об-
менят опит и ид-
еи в творчески
срещи, да общу-
ват помежду си и
да се забавляват
заедно в красиви-
те курорти на
Турция на брега
на топлото южно
море.

Поради извършване на планов ремонт на главен ко-
лектор на водоснабдителната система на гр. Перник на
22.04.2015 г. от 08.00 до 22.00 ч. ще бъде преустановено
водоподаването на абонатите, живущи в кв. „Варош”
между ул. „Кракра” и ул. „Струма.

Предварително се извиняваме за причиненото неу-
добство.

Седем нови случая на чревни инфекции
са регистрирани в пернишко за миналата
седмица - съобщата в Регионалната здрав-
на инспекция.Има два нови случая на вари-
цела и един на скарлатина. Епидемичната
обстановка по отношение инфекциозните
заболявания в Пернишка област е спокой-
на. За седмицата има 42 случая на остри
респираторни заболявания и грип със за-
боляемост 54,28 %ооо.117 проверки са били
извършени на обекти в областта от инспек-
торите на Регионалната инспекция по зако-
на за здравето. 

Родители на деца с увреждания се
срещнаха със социалния министър

Зоя ИВАНОВА
В продължение на диалога с родителите

на деца с увреждания, министърът на труда
и социалната политика Ивайло Калфин се
срещна с организаторите на протестите,
съобщават от пресцентъра на социалното
министерство. Той изслуша техните пози-
ции и изрази готовност и желание за съдей-
ствие. Предстои свикване на работна група,
която да направи обстоен преглед на ефе-
ктивността на съществуващите социални
услуги, насочени към децата и лицата с
тежки увреждания. В резултат на разгово-
рите днес, министърът изрази готовност да
включи представители и на родители на де-
ца с увреждания, които не са членове на
национално представителни организации,
за да вземат и те участие в групата.

„В готовност съм за диалог и пълно съ-
действие, що се отнася до правомощията
ми като социален министър, така че заедно
да започнем работа по изработване на по-
ефективна политика, насочена към децата и
лицата с тежки увреждания и техните се-
мейства. По време на среща с национално
представителните организации на родители
на деца с увреждания, поех ангажимента
да свикам обща работна група и заедно да
разгледаме качеството и характера на съ-
ществуващите социални услуги. Към тази
група съм готов да включа и представители
на родителите на деца с увреждания, които
не са национално представени. Убеден съм,
че проблемите са едни и същи за всички и в
интерес на всички деца с увреждания и
техните семейства, би било не да се раздел-
яме, а да се обединим и да започнем реше-
нието на проблемите заедно във възможно
най-кратки срокове“, категоричен беше ми-
нистър Калфин.

от страница 1

гр. Перник, ул. Средец № 11 e-mail: vik_pernik@abv.bg

тел: 076/64 98 15 факс: 076/64 98 31
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В Пернишко отличници са брезничани, над 450 са сключените договори за саниране в страната

Любомира ПЕЛОВА
Над 450 са сключени-

те договори за саниране
по националната програ-
ма, а регистрираните
сдружения са над 2000,
съобщи регионалният
министър Лиляна Павло-
ва пред журналисти.
Според нея програмата
“се развива доста доб-
ре”. Тя изрази надежда
още през лятото да за-
почнат дейностите по
първите договори.

На сайта на МРРБ ве-
че е публикуван за об-
ществено обсъждане
проект на постановле-
ние за промени в прави-
лата по програмата. Той
е резултат от получени
много жалби от кмето-
ве, НСОРБ, сдружения
на собствениците, кои-
то настояват за пром-

Вяра Церовска разговаря
с граждани на Перник

Зоя ИВАНОВА

яна и опростяване на
част от изискванията.

Промените ще дадат
възможност на повече
жилищни кооперации да
бъдат санирани без-
платно по европейската
програма дори и при лип-
са на съгласие от стра-
на на всички собствени-
ци на апартаменти в
блока, заяви пред журна-
листи министърът на
регионалното развитие
Лиляна Павлова. Проек-
топостановлението с
допълненията и поправ-
ките е качено на офи-
циалния сайт на МРРБ
за обществено обсъж-
дане, което ще продъл-
жи до началото на пос-
ледната седмица на ап-
рил. След това Павлова
ще го внесе за одобре-
ние в дневния ред на Ми-

нистерски съвет.
При опростяване на

правилата за канди-
датстване по енергий-
но ефективната програ-
ма регионалното минис-
терство се е съобрази-
ло с множеството жал-
би и предложения от
кметове, Националното
сдружение на общините
и Сдружението на собс-
твениците на многофа-
милни жилища.

Облекчаването на

изискванията ще са по
три главни направления,
посочи министърът. Ед-
ната възможност пред-
вижда да не се пречи на
санирането на няколко
входа от дадена жилищ-
на кооперация, ако оста-
налите още не са гото-
ви и не са събрали под-
писи от собственици-
те.

“Например, ако един
блок има 10-20 входа, е
много трудно да се съ-
берат подписи и съгла-
сие от всичките собс-
твеници. Идеята е, ако
примерно 5-6 входа са го-
тови, да могат да вне-
сат документи и да за-
почнат първи ремонти-
те, докато останалите
секции в блока събират
съгласие”, обясни Павло-
ва.

Втората група с пред-
ложения пък предвиж-
дат, когато един-двама
собственици не са в Бъл-
гария или вече са си нап-
равили енергийни ремон-
ти на апартаментите,

ПП АБВ организира
кръгла маса в Перник

Зоя ИВАНОВА
ПП АБВ организира кръгла маса  за об-

съждане на конкретни  възможности за кан-
дидатстване и разработка на проекти с ди-
ректно финансиране както по европейските
фондове, така и по оперативни програми.
Събитието ще се състои днес -22 април /
сряда/  от 13 часа в конферентната зала на
Двореца на културата в Перник.

В рамките на кръглата маса ще бъдат
представени информационни материали по
темите. За лектори са поканени дългого-
дишни специалисти по оперативните прог-
рами, както и експерти от Министерството
на труда и социалната политика.

Във форума  ще вземат участие предста-
вители на областни и общински администра-
ции, бизнеса и неправителствени организа-
ции в качеството им на бенефициенти. 

Не се готвят промени в
достъпа до медицинска помощ

Зоя ИВАНОВА
Във връзка с изнесените по-рано днес

твърдения от КНСБ, „че Министерство на
здравеопазването готви отново промени в
Наредбата за осъществяване правото на
достъп до медицинска помощ. Наново се
говори за възможност гражданите да се от-
кажат от здравните си вноски и да запла-
щат здравните услуги кеш или чрез здрав-
но застраховане.“, категорично заявяваме,
че тази информация е невярна и спекула-
тивна, съобщават от пресцентъра на здрав-
ното министерство.

Министерство на здравеопазването по ни-
какъв начин не готви и няма намерение да
прави промени в Наредбата за осъщест-
вяване правото на достъп до медицинска
помощ, ограничаващи правото на достъп до
здравни услуги на пациентите. Съгласно
действащото законодателство на Р Бълга-
рия, здравното осигуряване е задължител-
но и солидарно.

Министерство на здравеопазването съв-
местно с Националната здравноосигурител-
на каса и съсловните организации е сфор-
мирало работна група, която има задачата
по съответни критерии да определи меди-
цинските дейности, които ще формират два-
та пакета – основен и допълнителен.

Над 2,9 милиарда евро е
бюджета на Програма за

развитие на селските райони
Силвия ГРИГОРОВА

Одобрен е актуализиран проект на
Програма за развитие на селските райо-
ни 2014-2020 г. като основа за преговори
с Европейската комисия. ПРСР 2014-
2020 г. е стратегически документ за уп-
равление на финансовите средства, съ-
финансирани от Европейския земедел-
ски фонд за развитие на селските райо-
ни, в рамките на новия програмен пе-
риод. Общият бюджет на Програмата е
над 2,9 млрд. евро, от които 2,4 млрд. ев-
ро са предоставени на България от ЕЗ-
ФРС.

Трите основни цели, към които е насо-
чена Програмата, са повишаване на кон-
курентоспособността и балансирано раз-
витие на селското стопанство и храни-
телната промишленост; опазване на еко
системите и устойчиво управление, из-
ползване на природните ресурси в земе-
делието, горското стопанство и храни-
телната промишленост, предотвратяване
на климатичните промени и приспособ-
яване към тях; социално-икономическо -
развитие на селските райони, осигурява-
що нови работни места, намаляване на
бедността, социално включване и по-
добро качество на живот.

Дават ниви под наем в Трънско

да не блокират изпълне-
нието на целия блок по
програмата за саниране.

“Това са най-важните
предложения, които са
постъпили в МРРБ и са
залегнали в норматив-
ните промени. Облекче-
нието в процедурата
ще бъде направено до
края на месеца”, увери
регионалният минис-
тър.

Както „Съперник” ве-
че писа, отличниците в
нашия регион са брезни-
чани. Там вече са  склю-
чени договорите за без-
платно саниране на пър-
вите четири блока в
града. Сградите са сред
първите 40 в страна-
та, за които са подписа-
ни контракти с Българ-
ската банка за разви-
тие за финансиране по
Националната програма
за енергийна ефектив-
ност. Блоковете са пос-
троени между 1980 и
1986 година, а апарта-
ментите в тях са общи
192.

Любомира ПЕЛОВА
С решение на Об-

щинския съвет в
Трънско ще отдават
под наем ниви от об-
щинския поземлен
фонд. Това ще стане
след проведени тър-
гове за площите, а на-
чалният размер на го-
дишната наемна цена
ще е между 10 и 20 ле-
ва за декар. Цената е

в зависимост от ка-
тегорията на земите,
съобщиха от местния
минипарламент.

Наемът на земи от
общинския поземлен
фонд за трайни насаж-
дения и зеленчукови
градини е 15 лева за
декар годишно за Х и
IX категория земи, 18
лв./дка за VII и VIII ка-
тегория, 20 лв./дка за

VI категория, 25 лв./
дка - V-та. Най-висок -
30 лв./дка е наемът за
IV-та категория земи.

Община Трън пла-
нира да отдаде под
наем 50 земеделски
имота. За 2015 годи-
на е предвиден при-
ход в размер на 90
000 лева от наемни
сделки с общинско
имущество.

1126 случая на превишена скорост
констатирани в спецоперация на КАТ
Любомира ПЕЛОВА

1126 случая на пре-
вишена скорост и още
387 други нарушения
са констатирали от
пътната полиция
след приключилата
сутринта операция
“24 часа контрол на
скоростта” . За нару-
шения на скоростта
за денонощие са със-
тавени 591 акта и
474 фиша, съобщават
от Главна дирекция
“Национална поли-
ция”.  По Закона за
движение по пътища-
та на 61 шофьори на
автомобили, които не
са санкционирани на
място поради невъз-
можност за безопасно
спиране, ще бъдат из-
пратени покани за
явяване в съответно-
то поделение на МВР.

В специализираната
операция са участва-

ли 319 служители от
областните полицей-
ски дирекции и СДВР,
които са контролира-
ли спазването на ог-
раниченията за ско-
рост в общо 521 точ-
ки в страната.  По
време на акцията е
отчетено общо пони-
жение на средната
скорост на терито-
рията на страната.
Резултатът е дено-
нощие без жертви на
пътя. Регистрирани
са 156 леки пътно-
транспортни произ-
шествия и 20 тежки,
в които са пострада-
ли 24 души.

При пътната опера-
ция непрекъснато в
продължение на 24 ча-
са екипи на „Пътна
полиция” следяха за
спазване на скорос-
тта в населените
места, както и по

главните и второсте-
пенни пътища на те-
риторията на стра-
ната.  Под наблюде-
ние бяха и участъци-
те между селата и
малките населени мес-
та. На катаджиите бе
разпоредено да кон-
тролират и  употре-
бата на алкохол, пра-
воспособността на
шофьорите, наличие
на застраховка
„Гражданска отго-
ворност” и използва-
нето на обезопаси-
телни колани и каски.

Преди дни начални-
кът на „Пътна поли-
ция” Бойко Рановски
отчете, че 45% от
всички катастрофи,
както и 52% от
смъртните случаи
през 2014 г., са ста-
нали заради висока
или несъобразена
скорост.

Народният представител от ПП ГЕРБ д-р
Вяра Церовска проведе приемна за граж-
дани в офиса на партията в Перник, съобща-
ват от пресцентъра на партията.   Въпроси
към депутата отправиха жители от цялата
област. Като основни проблеми  в малките
населени места бяха фиксирани липсата на
работни места и ниското заплащане. По
време на приемната д-р Церовска разго-
варя и с кмета на гр. Трън Станислава Асе-
нова. Тя потърси съдействие от народния
представител във връзка с искането за зак-
риване на кабинетите за спешна медицин-
ска помощ в общините Брезник и Трън. Це-
ровска пое ангажимент да съдейства за
разрешаването на поставения проблем.  „И-
ма много голям интерес към ежеседмични-
те открити приемни, защото хората очакват
да получат отговор или подкрепа за разре-
шаването на проблемите им. Ние в ГЕРБ за-
лагаме на диалог и личен контакт, за да мо-
жем да сме полезни на съгражданите си“,
категорична е д-р Церовска.
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От Здравната каса са категорични, че болните нямат поводи за притеснение

По-важни от учебниците
са учителите
Виктория СТАНКОВА

Нови учебници може да има само след
приемането на новия Закон за предучилищ-
ното и училищно образование.

„На първо място е законът, с който се въ-
веждат новите стандарти и едва тогава но-
вите учебници”, обясни на брифинг министъ-
рът на образованието проф. Тодор Танев и п-
ризна, че наистина има големи недоразуме-
ния по отношение на учебниците.

Най-често за такива недоразумения сиг-
нализират родителите, стана ясно още от ду-
мите му. „Министерство на образованието и
науката не може да настоява за друго съ-
държание”, отсече обаче проф. Танев и об-
ясни, че образователното ведомство може
единствено да организира процеса за еве-
нтуална промяна на учебниците.

Въпреки това от МОН вече са потърсили
съдействие от Българската академия на
науките (БАН) и от Историческия факултет
на Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски”.

„Отговор получихме само от Историчес-
кия факултет, с който ни обясниха, че исто-
рията подлежи на тълкуване и авторите на
учебниците преценяват съдържанието”,
разказа образователният министър, цитиран
от КРОСС.

Според министъра въпросът за учебници-
те е важен, но много по-важна е ролята на
учителите.

„Един учител може и без учебници”, отсе-
че министърът и призна, че самият той е
имал такъв учител по история.

В момента учителската професия е нерег-
ламентирана, но Танев обяви, че би искал да
бъде.

В  А  Ж  Н  О

Зоя ИВАНОВА
В писмо от Районна-

та здравноосигурител-

на каса медиите се ин-
формират за направе-
ното във връзка с ле-

чението на онкоболни
пациенти. В писмото
се казва: “Във връзка с
изразено безпокойство
от страна на онкобол-
ни пациенти, че няма
да бъде осигурена те-
рапията им, информи-
раме следното:

Към днешна дата На-
ционалната здравноо-
сигурителна каса
(НЗОК) е изплатила от-
четената дейност на
всички изпълнители на
болнична медицинска
помощ за здравнооси-
гурителни плащания за
2014 г. и за първото
тримесечие на 2015 г.,
с изключение на надли-
митната дейност за м.
февруари т.г. Тези

средства, след провер-
ка, ще бъдат заплатени
през м. април, заедно
със заплащането на
дейност м. март 2015 г.

Това се отнася и за
лекарствата за лечение
на онкологични забол-
явания. 

Изпълнителите на
болнична медицинска
помощ, при необходи-
мост, имат възмож-
ност с писмено заявле-
ние до районните
здравноосигурителни
каси да увеличат разме-
ра на разходите за дей-
ността си, като преви-
шат тези разходи за ме-
сеца с 5% от същото
тримесечие или от
стойността за следва-Въвеждат временна

организация на движение по
АМ ”Тракия” и „Хемус”

Силвия ГРИГОРОВА
 Въвежда се временна организация на

движение по три участъка от АМ „Тракия“ и
по лявото платно на виадукт „Елешница“
на АМ „Хемус“, поради началото на плани-
раните ремонтни дейности. Това информи-
раха от Агенция „Пътна инфраструктура”.
Движението по тях ще бъде шахматно -с
прехвърляне от едното платно в другото.

От вчера по АМ „Тракия“ е ограничено
движението в участъците от км 5 до км 11,
от км 60 до км 62 и от км 64 до км 69. Дви-
жението в тези участъци ще се пренасочва
и ще се извършва двупосочно в платното в
посока София.

Ограничено е и движението по лявото
платно на виадукт „Елешница“ на АМ „Хе-
мус“ в посока София и ще се извършва
двупосочно в дясното платно в посока Вар-
на. Обособени са две ленти за движение на
МПС в посока София и една лента в посока
Варна.

От АПИ апелират шофьорите да спазват
указанията на пътя, за да не се допуснат
произшествия.

Изнесени  приемни за
земеделските производители

Силвия ГРИГОРОВА
Национална служба за съвети в земеде-

лието организира пет изнесени приемни в
областта през месец април. Това информи-
раха от Областна дирекция „Земеде-
лие”. Целта на тези приемни е да се разши-
ри и улесни достъпа на земеделските
производители до консултантските услуги
на службата. Приемните ще се проведат -
в общинските службипо земеделие в след-
ните населени места: Първата от тях е нас-
рочена за днес-21 април, в Брезник от 13.
до 17 часа. Следващите приемни са на: 22
април 2015 г. - Ковачевци от 09:30-12:30 ча-
са; 22 април 2015 г. – гр. Земен от 13:00-
17:00 часа; 24 април 2015 г. – гр. Радомир
от 09:30-12:30 часа и на 24 април 2015 г. –
гр. Перник от 13:00-17:00 часа.

По време на изнесените приемни всеки
стопанин ще може на място да получи ак-
туална информация и съвети по поставени
от него проблеми в областта на земеделие-
то и развитието на селските райони. Стопа-
ните могат да се информират и за възмож-
ностите за финансиране по Програмата за
развитие на селските райони 2014 -2020 г.,
схемите за директни плащания и национал-
ните  схеми за подпомагане.

 

Започва ремонт на проблемните участъци
от АМ „Хемус“ и „Тракия“

Силвия ГРИГОРОВА
От днес стартират ремонтните дейности по двете автомагистрали „Хе-

мус” и „Тракия”, информират от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.

 Министерски съвет осигури по бюджета на МРРБ 100 млн. лв. от цен-
тралния бюджет, за рехабилитация на най-критичните участъци на автома-
гистралите „Тракия“ и „Хемус“, които са в много лошо състояние и не са
ремонтирани повече от 20-30 години. Това обяви  министърът на регионал-
ното развитие и благоустройството-Лиляна Павлова. Тя уточни, че преван-
тивно от 1 април в проблемните отсечки бе въведено ограничение на ско-
ростта за движение от 90 км/час, тъй като след зимния сезон състоянието
на настилките се е влошило допълнително и движението с висока скорост
крие опасност за пътуващите.

Лиляна Павлова поясни, че с одобрените средства ще започне поетапен
ремонт на 80 км участъци от двете магистрали, при много ясен график.
Предвижда се извършване на пълна рехабилитация, включително ремонт
на пътната основа, доставка и монтаж на нови мантинели, пътни знаци и
маркировка. Ремонтите на АМ„Тракия“ обхващат участъците от 5-ти до 10-
ти км, от 60-ти до 90-ти км и от 119-ти до 134-ти км. За АМ „Хемус“ участъци-
те са четири – по направлението Шумен- Варна, които също ще бъдат ос-
новно ремонтирани.

Министър Павлова съобщи още, че в рамките на осигурените средства
ще се извърши основен ремонт и на всички мостове и съоръжения по ста-
рите участъци от магистралите, с което общият фронт на ремонтните дей-
ности ще обхване около 150 км. Целта е да се подновят всички  дилата-
ционни фуги, отводнителните системи и съоръжения. Министърът подчерта,
че мостовете и съоръженията по аутобаните не са ремонтирани от много го-
дини и са в лошо състояние. Констатирани са  редица проблеми като отво-
рени дупки на места, какъвто е случаят с виадукта при „Елешница“, при км
8 от АМ „Хемус“ , което създаде затруднения в движението, защото е опа-
сен за преминаване. Освен дупките в асфалта са установени компромети-
рани фуги, липса на бетонова плоча, която е пропаднала до арматура. Тако-
ва е състоянието и  на част от другите мостове.

„Само ремонта на моста при „Елешница“ ще струва около 8 млн.лв. по
предварителни изчисления, защото ще се махне изцяло асфалта, бетонни-
те плочи, след което ще се поставят нови, ще се монтира нова хидроизола-
ция и нов асфалт.

Министърът добави, че ще се предприемат мерки и по двете магистрали
в участъците,  в които се създават условия за аквапланинг при дъжд. В тях
са предвидени дейности по отводняване, промяна на наклоните на пътното
платно. Паралелно с тези ремонти тази година ще приключат и започнали-
те ремонти в предишния мандат на кабинета „Борисов“, допълни още Пав-
лова. Това са виадукта „Бебреш“ на АМ „Хемус“ , където не е завършено
дясното платно, както и ремонта на два виадукта по АМ „Тракия“ – при км
61 и км 67, където са ремонтирани по едно от платната.

„Две години не само че не бяха завършени проектите, но не са и разпла-
тени от предишното правителство. Затова ще завършим ремонтите до края
на годината и ще ги разплатим“, категорична бе Лиляна Павлова.

Тя подчерта, че строително-ремонтите дейности ще продължат през це-
лия строителен сезон-от края на месец април до месец октомври. АПИ и
фирмите – изпълнителки изготвят график за временна организация на
движението, който ще се съгласува с МВР, за да бъде създадена времен-
на организация на движение. Това означава ограничаване на скоростта и
преминаване двупосочно в лентата, в която няма строителни дейности. „То-
ва ще доведе до забавяне в предвижването и затова апелирам всички пъ-
туващи да имат търпение и разбиране, че при такива сериозни ремонтни
дейности движението ще бъде затруднено“, призова министър Павлова. Тя
обясни, че обходни маршрути няма да може да се организират навсякъде,
затова водачите трябва да спазват стриктно въведените ограничения и да
са много внимателни.

 

щото тримесечие. 
Ако се налага, лечеб-

ните заведения могат
да сформират листи
на чакащите, като в
тях не би следвало да
се включват онколо-
гично болни и пациен-
ти в спешни състоя-
ния, а други болни.

На заседание на 28 ап-
рил т.г. ще бъде пред-
ложено на Надзорния
съвет на институция-
та лекарствата за ле-
чението на онкологич-
ните заболявания, от-
говарящи на извърше-
ната дейност, да бъ-
дат заплатени изцяло,
като този механизъм
действа през цялата
година.”

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

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

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД е еди-

нствения доставчик и производител на топ-
линна енергия на територията на гр. Перник
за битови нужди. Дружеството ни предвиж-
да нови възможности и подобряване на
предлаганите услуги по топлоснабдяване,
включително разширяване на топлопренос-
ната мрежа.

Предлагаме, от следващият отчетен пе-
риод, СЧИТАНО ОТ 01.05.2015Г.  на всички
лоялни клиенти на дружеството, да се въз-
ползват от възможността за индивидуални
отстъпки,  като гарантираме най-икономи-
чески изгоден начин на отопление, съобра-
зен с Вашите нужди.

Считано от 20.04.2015год., Ви каним, в удо-
бно за Вас време да обсъдим нашето пред-
ложение, като договорим индивидуални ус-
ловия за предлагане на услугата, на адрес
пл. „Св. Иван Рилски” №1 (сградата на Мин-
на дирекция)-приемната за работа с клиенти
на „Топлофикация-Перник” АД-стаи №10,
№10А и №13. Работното време е всеки рабо-
тен ден от 08.00ч. до 18.00ч.

Можете да се възползвате от нашето пред-
ложение, в случай, че нямате просрочени за-
дължения за ползвана топлинна енергия.

Необходими документи, при договаряне
на индивидуални отстъпки:

1.Документ за собственост на топлофици-
рания имот;

2.Лична карта на клиента (титуляра на пар-
тидата);

3.Пълномощно, в случай, че собственика
не се яви лично;

4.Удостоверение за наследници, в случай,
че собственика е починал;

Желателно е индивидуалните условия да
бъдат договорени преди началото на отопли-
телния сезон.

Дружеството предлага безплатен монтаж
на отоплителни тела и възстановяване на
тръбните инсталации за БГВ.

тел. за контакт 076/658 203; 076/658 411
от ръководството



Рекламно  приложение

Сряда, 22 април 2015 г., брой 74 /5681/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 25 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 23 800 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, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ. РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
13.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ. 2, ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
14. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТР., ЕТ.3, ТЕР. - 45 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
16. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
17. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 - 74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. КВ. КАМЕНИНА, 1 ЕТ., ЗП: 48 КВ.М,
ДВОР: 420 КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ. - 100 000 ЛВ.
3. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300КВ.М - 9 900 ЛВ.
4. С. ДРЕН, 2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
5. С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66 КВ.М, ДВОР: 2 160 КВ.М - 26 000 ЛВ.
6. С. ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800КВ.М - 32 000 ЛВ.
7. С. КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300КВ.М - 20 000 ЛВ.
8. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000КВ.М - 20 000 ЛВ.
9. С. БУСИНЦИ, 2 ЕТ., ДВОР 400 КВ.М,
РЗП: 80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА - 16 600 ЛВ.
10. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
11. УПИ 2 150 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ - 43 000 ЕВРО
12. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.

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

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

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
3. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
5. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
8. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
9. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя - 45 000 лв.
10. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
11. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
12. Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.
13. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.
14. Къща ниската част над Автогарата, близнак 2 ет., гараж, дв. 150 кв.м- 32 000 лв.
15. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.
16. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
17. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
19. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.
20. Парцел, кв. Стара чешма, 800 кв.м, рег., ток, вода, до къщи- 13 000 лв.
21. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Апартамент, Изток, ет. 2, 68 кв.м., ново стр. - 22 800 евро 
2. Гарсониера, ул От.Паисии, ет:7(8), ТЕЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх, пл, зад х-л Струма, тер. - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Р. Център, без ТЕЦ - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Проучване, ет:7, юг, ТЕЦ - 20 800 лв.
6. Гарсониери, Ид. ц., ет. 4, ет. 6 - 29 000 лв.,33 000 лв.
7. Гарсониера, Пашов, тер., преустр, ет:7(8) - 23 000 лв.
8. Гарсониери, Тева, ет. 5, ет. 3 - 19 000 лв.,16 500 лв.
9. Гарсониери, Мошино, ет. 2, ет. 8 - 21 000 лв.,18 900 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 22 април 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Боксониера, Пашов, нов блок, ет. 5, нап. обзаведена - 120 евро
3. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, ремонтиран - 230 лв.
5. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
6. Етажи от къщи с отделни вх., и напълно обз., Проучване -400 лв. Варош - 300 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1. Здрава къща, Център, тх, пл, сутерен и етаж,
ЗП: 92 кв.м., двор: 300кв.м., с локално отопление -

40 000лв.

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

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

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

ПРОДАВА:

Земеделска земя,
с. Негованци, 3,5дка

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

02 4767 277  (без посредник)



Имоти, реклами8 22 април 2015 г. Съперник

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

Фирма търси охранители до 55 г. - тел.
076/681 288; 0894/751 427

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

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

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, гарсониера кв.
Твърди ливади, обзаведена, ТЕЦ, по
договаряне - тел. 0888/476 853

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

Давам под наем, обзаведени стаи

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

други

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

Продавам 3 врати с каси дървени
60-90 лв./бр.; 2 прозореца дървени
остъклени, по договаряне - тел.
0897/827 822

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

Цикли, фугира, пренарежда, ла-
кира, качествено, безпрашно -
тел 0889/323 933

Продавам газов пистолет Зора-
ни с фактура и разрешително - 60
лв., бутилка за газ - 40 лв. - тел.
0878/223 831 Пламен

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

317

Продавам  нови китеници 100

процента вълна размери 270/220

см, 2 броя по договаряне - тел.

0876/189 358

Продавам  казан за ракия,

хилти, водни помпи, вибратор за

бетон, циркуляр за дърва,

шмиргел, електромотори - тел.

0889/318 305

Продавам  чисто нов таблет

Айпад Еър - тел. 0888/132 731

Аделина

Продавам  5 млади заплодени

овце и 2 агнета по 25 кг. - тел.

0893/582 158

Агенция за запознаства
“Намерима” - запознаства с цел
приятелство, любов, брак.

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

ЛИЧНИ
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ЗАПОВЕД
№  676

гр. Перник,   20.04.2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. З и ал. 7 от Закона за

общинската собственост, решение № 957/ 22.12.2014 г., решение № 489/ 20.06.2013
г., решение № 980/ 05.02.2015 г., № 1003/ 26.03.2015 г. на Общински съвет — Пер-
ник и гл. 9 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НПУРОИ), приета с Решение № 289 по протокол № 1 от 29.01.2009 г. на
Общински съвет — Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

на терени и помещения - общинска собственост,   както следва:
1. Терен 3,00 кв.м. (петно 1), намиращ се в гр. Перник, кв. „Твърди ливади”,

на спирка „Шахтьор” - посока София (част от имот № 55871.504.526 по Кадастрал-
ната карта), за продажба на вестници. Улица — публична общинска собственост.
При начална тръжна цена— 40,00 лв./ кв.м.

2. Терен 4,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Димова махала”, до бл. 93
(част от имот № 55871.506.71 по Кадастралната карта), за търговска дейност. АОС
№ 8423/ 27.08.2014 г. При начална тръжна цена - 8,00 лв./ кв.м.

3. Помещение 15,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и
Методий”, бл. 61, вх. Б, за търговска дейност. АОС № 3198/ 18.06.2004 г. При на-
чална тръжна цена — 4,76 лв./ кв.м.

4. Помещение - 16,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, кв. „Мошино”, в сгра-
дата на ПГТС „Арх. Й. Миланов”, ет. I, за стоматологичен кабинет. АОС № 2952/
27.02.2003 г. При начална тръжна цена — 6,70 лв./ кв.м.

5. Сграда - 77,00 кв.м., намираща се в с. Богданов дол (УПИ I, кв. 24 по плана
на с. Богданов дол), за търговска дейност. АОС № 1094/ 08.01.1999 г. При начал-
на тръжна цена — 4,50 лв./ кв.м.

6. Терен -18,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Тева (част от кв. 189 по
плана на гр. Перник - кв. „Тева”), за разполагане на навес. АОС № 4139/ 28.08.2006
г. При начална тръжна цена - 2,50 лв./ кв.м.

7. 11 бр. стълбове на уличното осветление за разполагане на реклам-
но-информационни табели с обща площ 16,50 кв.м. (11 бр. х 0,75 кв.м.
-двустранно) намиращи се както следва:

- на детелината, на отклонението за кв. „Изток. Улица — публична общинска
собственост.

- ул. „Ленински проспект” до маг. „Билла”, кв. „Изток”. Улица — публична об-
щинска собственост.

- скоростна магистрала, пред отклонението за гр. Перник. Улица — публична
общинска собственост.

- на детелината, на отклонението за Перник — ЦГЧ. Улица — публична общинска
собственост.

- бул. „Юрий Гагарин”, на кръстовището между стоматологията, 6л. 80 и
кафе „Съни”. Улица — публична общинска собственост.
- ул. „Св.Св. Кирил и Методий” кв. „Димова махала” — с/у маг. „Пени”. Улица —

публична общинска собственост.
- пътен възел „Марина бара”, отклонението за Перник — ЦГЧ. Улица — публична

общинска собственост.
- пътен възел „Марина бара”, отклонението за Перник — ЦГЧ посока кв. „Бела

вода”. Улица — публична общинска собственост.
- ул. „Софийско шосе, срещу сградата на „Областно пътно управление”,
Улица — публична общинска собственост.
- пред хотел „Струма”. Улица — публична общинска собственост.
- пред светофара на кръстовище на ул. „О. Паисий” и ул. „Миньор” — посока
пазара. Улица — публична общинска собственост. При начална тръжна це-

на—18,00 лв./ кв.м.
8. 37 бр. стълбове на уличното осветление за разполагане на реклам-

но-информационни табели с обща площ 51,80 кв.м. (37 бр. х 0,70 кв.м.
-двустранно) намиращи се както следва:

- ул. „Граово”, част от кв. 27 по плана на гр. Перник, кв. Клепало. Улица — пуб-
лична общинска собственост.

- ул. „Граово”, част от кв. 58 по плана на гр. Перник, кв. Клепало. Улица — пуб-
лична общинска собственост.

- ул. „Бяла Слатина”, част от кв. 58 по плана на гр. Перник, кв. Клепало. Улица —
публична общинска собственост.

- ул. „Брезник”, част от кв. 57 по плана на гр. Перник, кв. Клепало. Улица —
публична общинска собственост.

-   пл. „Св. Иван Рилски”, част от кв. 208 по плана на гр. Перник - ЦГЧ. Улица   —
публична общинска собственост.

- ул. „Радомир”,част от кв. 208 по плана на гр. Перник - ЦГЧ. Улица — публична
общинска собственост.

- ул. „Св Св. Кирил и Методий”, част от кв. 204 по плана на гр. Перник - ЦГЧ.
Улица — публична общинска собственост.

ул. „Батак”, част от кв. 160 по плана на гр. Перник, кв. „Проучване” Улица —
публична общинска собственост.

- ул. „ Софийско шосе”, при моста по плана на гр. Перник, Пригаров р-н. Улица—
публична общинска собственост

- ул. „Струма”, част от кв. 281 по плана на гр. Перник - ЦГЧ. Улица — публична
общинска собственост.

- ул. „Р. Даскалов”, част от кв. 231 по плана на гр. Перник - ЦГЧ. Улица —публич-
на общинска собственост.

-   ул. „Струма” ,част от кв. 1 по плана на гр. Перник — ЦГЧ. Улица — публична
общинска собственост.

-  ул. „П. Каравелов”, част от кв. 282 по плана на  гр. Перник - ЦГЧ. Улица—
публична общинска собственост.

-  част от кв. 242 по плана на  гр. Перник - ЦГЧ. Улица — публична общинска
собственост.
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- ул. „Батак”, част от кв. 167 по плана на гр. Перник, кв. „Проучване” . Улица    —
публична общинска собственост.

- ул. „Радомир”,част от кв. 208 по плана на гр. Перник - ЦГЧ. Улица — публична
общинска собственост.

- пътя за с. Дивотино, част от кв. 160 по плана на гр. Перник, кв. „Проучване” .
Улица — публична общинска собственост.

- част от кв. З по плана на гр. Перник кв. Изток. Улица — публична общинска
собственост.

- част от кв. 63 по плана на гр. Перник кв.  Изток. Улица — публична общинска
собственост.

- част от кв. 349 по плана на гр. Перник   кв. Пригаров район, ул. „Софийско
шосе”. Улица — публична общинска собственост.

- магистрала Перник — София. Улица — публична общинска собственост.
-   магистрала Перник — София. Улица — публична общинска собственост.
-   магистрала Перник — София. Улица — публична общинска собственост.
- част от кв. „Димова махала” гр. Перник. Улица — публична общинска собственост.
част от кв. 31 по плана на гр. Перник   кв. „Димова махала” . Улица — публична

общинска собственост.
- до „Стадион” кв. „Изток” . Улица — публична общинска собственост.
- част от кв. 106 по плана на гр. Перник, кв. Изток. Улица — публична общинска

собственост.
-    в близост до жп - прелез в кв. Изток. Улица — публична общинска собственост.
- в близост до жп - линия в кв. Изток. Улица — публична общинска собственост.
- транзитна магистрала. Улица — публична общинска собственост.
- с/у завод „Стомана” . Улица — публична общинска собственост.
- транзитна магистрала с/у бензиностанция „Лео” . Улица — публична общинска

собственост.
- кв. „Димова махала”. Улица — публична общинска собственост.
- кв. „ Бела вода”. Улица — публична общинска собственост.
- част от кв. 301 по плана на гр. Перник   кв. „Пригаров район”. Улица — публична

общинска собственост.
- част от кв. 312 по плана на гр. Перник   кв. „Пригаров район”. Улица — публична

общинска собственост.
- част от кв. 326 по плана на гр. Перник кв. „Пригаров район”. Улица — публична

общинска собственост. При начална тръжна цена— 18,00 лв./ кв.м.
9. Помещения с обща площ 24,00 кв.м. /2 помещения по 12,00 кв.м./,

намиращи се в с Мещица, в сградата на кметството, за стоматологичен кабинет.
АОС № 7203/ 10.12.2012 г. При начална тръжна цена- 2,50 лв./ кв.м.

10. Терен 13,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, част от кв. 301 по плана на гр.
Перник — „Пригаров район”, за търговска дейност. Улица — публична общинска
собственост. При начална тръжна цена— 4,50 лв./ кв.м.

11. Терен — 13,50 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Твърди ливади”,част от
имот 55871.506.17.1 по Кадастралната карта, за навес. АОС № 5483/18.01.2007 г.
При начална тръжна цена— 5,70 лв./ кв.м.

Необходими документи за участие в търга
1. Заявление за участие по образец;
2. Декларация по образец;
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на фирмата или до-

кумент – декларация, съдържаща Единен идентификационен код /ЕИК/
4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа,

когато се участва чрез пълномощник или заверено копие от него;
5. Документ за самоличност /заверено копие от личната карта/
6. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
7. Документ за закупени книжа /оригинал/
8. Документ за внесен депозит /оригинал/
9. Предлагана цена /оферта/
Офертите на участници, за които след служебна проверка се устано-

ви, че имат непогасени задължения към ОП „ОССТО”, ОП „Пазари” и
Дирекция „Местни приходи” при Община Перник към датата на провеж-
дане на търга, няма да бъдат допуснати до по- нататъшно участие и
няма да бъдат отваряни и разглеждани.

Търгът да се проведе на 08.05.2015 г. от 9,30 часа в заседателната зала на
Община Перник ет. 1.

Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни
документи в запечатан, непрозрачен плик /като върху плика се залепва
заявлението за депозиране на документи/, в Отдел „Управление на човешките
ресурси и деловодство”, при Община Перник, където се завеждат с входящ
номер и се отбелязва часа на подаването им, до 16,00 ч. на предходния ден на
търга. ‘
Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие,

търгът се счита за непроведен, повторния търг да се проведе на 15.05.2015 г. от
9,30 часа в заседателната зала на Община Перник етаж 1. Подадените документи
оферти и депозита за участие на неявилите се участници не се връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за терените и помещинията,
условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие в търга, се запла-
ща в касата на ОП “ОССТО” /Отдел „Управление на човешките ресурси и деловодс-
тво” - партер, гише № 9/, за сумата от  50,00 лева и се получава на етаж 9, стая 6.

Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за съответния
обект, се заплаща в касата на ОП „ОССТО” /Отдел „Управление на човешките
ресурси и деловодство”— партер, гише № 9/

С участниците спечелили търга да се сключи договор за наем за срок от 5 /пет/
години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „Общинска собс-
твеност, спортни и туристически обекти”.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за
оглед на обектите.

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване на
настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.

Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, заповедта да се публикува в местен ежеднев-
ник и в интернет страницата на Община Перник, най-малко 15 дни преди крайният
срок за подаване на заявления за участие, както и извлечение от заповедта да се
обяви на видно място в сградата на общинската администрация в 3 /три/ дневен
срок от нейното издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет Е. Манчева.
КМЕТ: /инж. Иван Иванов/
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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.

Всичко, което свършите сами, ще носи ползи и пари.
Не се препоръчва сключване на колективни трудови до-
говори, както и участия в съвместни инициативи. Ще
стане още по-неприятно, ако се стремите към чужда

любов или си позволите друг тип неравностойна връзка. Ако
сте сънували нещо объркано и животът ви може да се обърка.
Не поглеждайте встрани от семейната пътека и тази вечер не
закъснявайте.

Тази вечер Луна и Венера се целуват в знака на Близнаците.
Ще бъдете провокирани да опитате от забранения плод, ще се
опитвате да измислите извинения за вечерта, за да бъдете
там, където ви е по-приятно. Бъдете внимателни, не

споделяйте тайни и намерения. Всичко, което се върши в комбина и в екип,
ще работи за чужди интереси. Не е изключена компроматна игра. И
независимо дали вие я играете или ви я спретва някой друг, със сигурност
истинската любов ще страда.

Днес и утре Луната дефилира във вашия знак и на небето ще
я видим в съвпад с изкусителката Венера. Аспектът е
благоприятен за модни дефилета, за уреждане на изложби и
артистични инициативи. Препоръката е всеки да играе сам, да

не влиза в съглашателства и да не участва в комбина, при която не се
знае кой пие и кой ще плаща. Любовните ви връзки са подложени на
изпитание, а който в момента е сам, може да се запознае с фаталната си
връзка, която ще му даде заслужени уроци или щастие.

Трудно ще игнорирате магичните привличания, ще ви бъ-
де още по-трудно да останете верни и лоялни. Днес с леко-
та се прекрачват границите в любовта. Няма значение
кой какви съвети ви дава. Вървите неотклонно към някой,
който още утре може да ви предаде и подведе. Препоръчва

се пасивност и нищо правене. Не поемайте служебни ангажименти
тази вечер. Започнатото на майтап ще излезе от рамките на добрия
тон и ще ви омае. Алкохолът също е лош съветник.

Ден за представителни и артистични инициативи. По-
сетете изложби и театрални постановки. Ако ви предло-
жат да избирате между доброто и злото, по-добре не пра-
вете никакъв избор. Не се знае по какъв начин ще се объ-
рнат нещата още утре. Тази вечер е магична, може да нап-

равите и бебето или дори две. Луна и Венера са в съвпад в знака на
двойствените Близнаци. В такъв момент не е препоръчително да
поемате странични ангажименти.

Днес прекрачвате границата, която сами сте си съз-
дали. Някой ще направи признание в любовта, от което
после ще му се иска да се откаже. Бъдете особено вни-
мателни към всеки, който се опитва да влезе в личната
ви вселена, да разбере на какъв етап са работата или

личните ви отношения с партньора. Не е ден за нови запознанства
и поемане на обща отговорност. Ако подпишете колективен тру-
дов договор, ще носите на гърба си още някого.

Днес в живота ви може да влезе едно измамно чувс-
тво, което на първо време ще ви хипнотизира с излъч-
ване, ще ви донесе протекция и възможност да изпита-
те неподозирани усещания и страсти. Изкушенията

пред вас са големи и дано не направите грешен избор. Подложе-
те на проверка чувствата и намеренията на другия, преди да
предприемете нови стъпки във връзката си.

Днес сте разпънати на кръста между работата и
така желаните и предлагани удоволствия. Вероятни
са неприятни разговори с работодатели и подчинени,
прибързани изводи и напън да се освободите по-бързо
от всичко, което ви затруднява и отклонява от една

връзка, която ви привлича неудържимо. Не взимайте прибързани
решения, особено такива, които ще ви отклонят от целите,
преследвани отдавна.

Ден на предателства на всички нива. На едно място
ще излъжете и ще предадете някого, но на друго това
ще се случи с вас. Не е ден за нови запознанства, за
сключване на нови договори и работа в екип. Увелича-
вате дистанциите с хората, които обичате или до

момента са били част от доверения ви екип и тръгвате към
непроверени и неравностойни връзки.

Ако днес и утре слушате повече сърцето, отколко-
то ума и опита си ще направите грешка и ще изпус-
нете питомното в желанието да хванете дивото. Ра-
ботете самостоятелно, изолирайте се от хора и об-
стоятелства, които ви вкарват в зависимости и ви
държат встрани от софрата, която сами сте подре-

дили пред някого.

Днес изоставяте всяка предпазливост, хуквате
към срещи и връзки, които са завладели съзнанието
ви и са изместили разума. Ще отхвърлите съветите
на миналото и пак ще се доверите на някого, който
вероятно отново ще ви предаде. Ден на фатални
привличания, които може да объркат приятелството

с любовта и да накарат две души да страдат и още някой друг
покрай тях.

Ден на неравностойни връзки, към които ви
предизвиква и притегля кризата, липсата на работа,
средства, приятелства и любов. Всеки компромис
ще води след себе си низ от ограничения, проблеми и
неприятности. Няма значение каква е причината за
действията ви, важното е да си дадете сметка дали

сте склонни да платите цената.
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Òðè ìåäàëà çà ÑÓ „Îëèìïèåö” îò Åâðîïåéñêîòî
Виктория Павлова, Карина Василева  и Александрина Миткова се върнаха с бронз от Нови сад

Страницата подготви Яне Анестиев

Иво Ангелов по стъпките
на Армен Назарян

С в е т о в -
ният и евро-
пейски шам-
пион в кла-
с и ч е с к а т а
борба Иво
Ангелов уве-
рено върви
по стъпките

на своя треньор Армен Назарян и в личен
план. Асът ни в кат. до 59 кг очаква второто
си дете всеки момент. И в почивния ден
прескочи от Тетевен, където е с национал-
ния отбор на лагер, до Перник, за да види
семейството си.  ”Кой знае, малкият може
да се появи и по време на турнира „Никола
Петров” в края на седмицата – каза шего-
вито Иво Ангелов. – Сега не сме толкова
притеснени, защото вече сме минали по то-
зи път. Но очакваме с нетърпение новия
член на семейството, а най-нетърпелива е
двегодишната ни дъщеря Яна.” Армен На-
зарян подобно на Иво Ангелов стана баща
за втори и трети път „в движение”. Синът
му Гриша се роди, докато таткото ставаше
световен шампион в Будапеща през 2005, а
две години по-късно бе на лагер в Само-
ков, когато на бял свят дойде и дъщеря му
Инеса.  ”Това са хубави емоции и дават до-
пълнителна мотивация да си на 100 процен-
та на тепиха – каза Назарян. – Направихме
много добра подготовка, условията бяха
отлични в Тетевен. Радвам се, че всички
момчета са здрави и всички ще участват на
„Никола Петров”. А победителите ще си
осигурят участие на европейските игри
през юни.” 

Самият Иво Ангелов обяви, че с нетърпе-
ние очаква турнира, който ще бъде по поз-
натите правила – с партер. През февруари
отборът участва на „Дейвид Шулц” в САЩ
и там бе приложен експеримент – без пар-
тер, който не допадна на повечето състеза-
тели.  

„Балкан” излезе начело в група „А” 1
Отборът на „Балкан” спечели много важна среща с оглед

на развитието на борбата в група „А”1 от областния футболен
шампионат и поведе в класирането. За това помогнаха и
неуспехите на конкурентите в лицето на „Витоша” и „Черно-
горец”. Домакините от „Банище” и гостите им от Мещица са
изиграли оспорвано първо полувреме, приключило без да
бъдат отбелязани голове. Всичко най-интересно се е случило
през втората част. Четири минути след подновяването на иг-
рата „Балкан” е открил резултата с попадение на Християн
Христов. В 65-та минута Ивайло Темелков от гостите е израв-
нил, но след още седем минути Ангел Владов е направил ре-
зултата 2:1. Това съотношение на силите се е задържало до 
две минути преди изтичане на редовните деветдесет, когато
Станислав Слишков в 89-та и Кирил Владов в последната от
редовните са направили победата на „Балкан” твърде убеди-
телна. Така балканци са начело във временното класиране,
но с два мача повече от „Черногорец”(Ноевци)

ККС „Давид” взе приз на конни надбягвания
Състезателят на Клуба по конен спорт „Давид” Пламен Га-

нев с кобила Катрин спечели второ място на конните надб-
ягвания ,които се проведоха през уикенда в село Априло-
во,община Горна Малина, съобщи президентът на клуба Ма-
рия Пенева. Първи е станал представител на домакините. В
края на месеца представители на клуба ще вземат участие в
състезание по прескачане на препятствия в Кнежа,  а на 9-ти
май им предстои ново състезание по надбягване, което ще се
проведе в Равно поле.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪР-
ВЕНСТВО

ГРУПА „А” 1

21-ВИ  КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Виктория Павло-
ва- кат.+ 75 кг. при
девойки до 18г. ,
Карина Василева –
кат. 72 кг. и Але-
ксандрина Митко-
ва – кат. 80 кг. при
девойки до 20г.
спечелиха бронзови
медали на Европей-
ското първенство

Марянова-кат.60 кг.
и Боряна Цветкова-
кат.70 кг., сребърен
медал за Цветелина
Ц в е т а н о в а -
кат.48кг. и още
бронзови медали за
Габриела Гигова,
Галя Иванова, Ми-
дия Ахмедова, Иза-
бела Христова, Йоа-
на Пишмишова,На-
талия Сосерова.За
пореден път млади-
те ни самбисти по-
казаха, че България
е една голяма сила в
този спорт и има
за какво да се гор-
деем с тях!

по самбо в Нови
Сад, Сърбия. Трите
медалистки учат в
Спортно училище
„Олимпиец”, а  Кари-
на  и Александрина
са и от един
клас.Виктория Пав-
лова и Александрина
Миткова са състе-
зателки на СК „Крак-

ра” с треньор Игли-
ка Милентиева. Ка-

рина Василева е със-
тезателка на
СК”Перун” с тре-
ньор Галина Венева.
И трите момичета
са медалисти от Ев-
ропейското пър-
венство миналата
година в Касерес,
Испания.От 16 до
20 април  в столица-
та на Войводина си
дадоха среща на-
д 400 млади самбис-
ти от 22 страни
от Европа. Бълга-
рия записа на своя
сметка  2 шампион-
ски титли, извою-
вани от Изабел

Ботев – Ерма   0:1
Чорни – Спортист 1:0
Верила – Черногорец 2:2
Ввитоша – Габер 1:2
Минерал – Металург 0:5
Балкан – Дружба 4:1

Класиране:
1.Балкан 50:21               41 т.
2.Витоша 48:19               40
3.Черногорец 36:8                 40
4.Металург 69:14               39
5.Чорни 25:29               28
6.Дружба 35:34               26
7.Минерал  34:31               23
8.Ботев 30:30               21
9.Габер 26:49               21
10.Ерма 17:42               17
11.Верила 27:55               15
12.Пирин 26:42               11
13.Спортист 15:64               8

ГРУПА „А”2

17-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Свраките – Партизан                               2:3
Вихър – Стр.сокол                                   0:1
Студена – Буря                                         0:2
Левски – Енергетик                                 1:5
Светля – Китка                                         2:4
Сарата – Бенковски                                 0:1

Класиране:
1.Енергетик 54:8                 40
2.Партизан 52:23               35
3.Студена 36:22               29
4.Китка 41:32               24
5.Свраките 44:38               24
6.Буря 22:30               23
7.Стр.сокол 25:19               19
8.Бенковски 17:24               15
9.Вихър 24:43               15
10.Светля 23:38               14
11.Левски 13:47               12
12.Сарата 18:45               9

ДЕЦА „Б”

13-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Стр.слава – Върба 4:0
Марек – Германея 0:3
Студена – Дружба                                    0:5
Миньор 2013 – Кракра                           0:20

Класиране:
1.Кракра 102:2               33
2.Дружба 42:3                 25
3.Стр.слава 33:25               22
4.Германея 39:16               21
5.Върба 22:38               15
6.Марек 14:22               12
7.Чорни 8:20                 11
8.Студена 8:63                 4
9.Миньор 8:87                 1
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От 31 на брой спасителните групи ще бъдат трансформирани в осем

Прокуратурата настоява за
постоянен арест на Ченалова

Любомира ПЕЛОВА
Софийска градска прокуратура протести-

ра решението на Градския съд, с което об-
виняемата съдийка Румяна Ченалова бе
пусната под парична гаранция от 8000 лева.

В края на миналата седмица съдът отхвър-
ли искането на държавното обвинение тя  да
бъде задържана за постоянно, защото не
счете всички доказателства срещу нея за
достатъчно убедителни. Ченалова е обвине-
на в длъжностно и документно престъпле-
ние, но съдиите признаха за доказано само
второто. В официално съобщение днес от
прокуратурата заявиха, че считат, че най-
адекватна на “демонстрираното процесуал-
но недобросъвестно поведение от обвиняе-
мата Ченалова е най-тежката мярка за неот-
клонение „задържане под стража”. След ка-
то е била надлежно уведомена, че трябва да
се яви пред разследващите органи, тя не е
сторила това, подчертаха от държавното об-
винение.

КАКВО ДРУГО МОЖЕ ДА СЕ
СЛУЧИ НА ЕДНА ГОРА, АКО
НЕ СЕЧ? Макар да сме в се-
зона на залесяването, новини-
те за изсичане са по-атрактив-

ни. Затова чуете ли нещо за гората, да
знаете, че секирата играе. В тоя сценарий
се вписва и дивотинската гора, заради
която напоследък се вдигна малко шумо-
тевица, като начало превантивна. После
може да се окаже, че от мухата се прави
слон, както е възможно и обратното – сло-
нът да се превърне в муха. Бдителни ди-
вотинци надигнаха вой срещу унищожа-
ването на част от дърветата в горските
местности и поставиха в шах лесовъдите.
Да обясняват, че сечта е санитарна, е
трудно, щото габаритите на дървесината
говорят друго. Да си признаят, че става
без тяхно съгласие, значи сами да си вка-
рат автогол, че не могат да стопанисват
народното богатство. А да документират,
че всичко е планирано, значи да се са-
мообвинят в задкулисни сделки. Положе-
нието е като при царските гори – не се
знае чии са, всеки оспорва правото на
другия, а някой пълни гуша от дърводоби-
ва. Добре, че само тая хипотеза – с цар-
ските гори, още не е разработена. Та нали
се знае, че Дивотино е царско село. Защо
и горите да не са на Симеон Втори?

ТО ЗЕМЯ НЕ ОСТАНА, ОБАЧЕ ДЕ-
НЯТ НА ЗЕМЯТА ПРОДЪЛЖАВА ДА
СЕ ЗАЧИТА като празник. Само като чуе
земя, нашенецът започва да си мисли не
за планетата, а за личната и обществената
земя. Тая, която дава под аренда, за да
взима някой чувал жито, тая, която е пред
блока му и всеки ден гледа как се пълни с
всякакви боклуци, тая, която гази, когато
тръгне за работа и му пълни обувките с
кал, тая, която изгребват от площада, за
да я покрият с плочки и най-после – тая,
която гледа на шарените проспекти като
божествено създание. Затова и 22-ри ап-
рил не хваща дикиш като символ на еко-
логията, а като знак за земята като не-
воля, с която трябва да се бориш цял жи-
вот. И накрая да станеш на пръст, както е
казано в Евангелието.

да останат само осем
отряда, в които да
бъде съсредоточена
повече техника и хора.
Но щаба не се отпуска
допълнително, как ще
стане това не е ясно.
Сега колегите ги ка-
рат да станат пожар-
никари. Те на сила
няма да станат, ако
искат, ако не искат -
довиждане, напускат.
Как ще останат спе-
циалисти? От тези
10 човека какви да са -
кранисти, танкисти,
химици, радиационна
защита. Да кажем, че
оставям по един от
всяка специалност.
Той как ще осигури на
тази област денонощ-
на защита”, коменти-
ра експертът по ра-
диационна защита на
населението и коман-
дир на спасителен
екип в София Тони
Райчев.

Според него напре-
жението, което назр-
ява в системата, е ог-
ромно, а спасителите
недоумяват защо по-
редните промени в
дейността им се
правят в такъв мо-
мент за страната.

„В София сега ще ос-
тане един от тези

КАТ не може да глобява по клипове
и снимки при превишена скорост

Любомира ПЕЛОВА

центрове и ще об-
служва пет-шест об-
ласти. Кога този спа-
сителен екип ще оти-
де примерно до Кюс-
тендил, след колко
време ще тръгне.
След тази година, в
която в България се
случиха такива катак-
лизми - природни, тех-
нологични, и се видя,
че има нужда от силна
спасителна система,
точно в този момент
се закрива една пер-
фектно действаща
система”, заяви Рай-
чев. 

От синдиката на
служителите в МВР
са категорични, че
готвените промени
представляват риск
за населението. „Това
е отговорността за
опазването на здраве-
то и живота на хора-
та. Ако се наложи да
обясним на граждани-
те по най-драстичен
начин, че това е базо-
ва необходимост, а не
услуга или някакъв
каприз, ние сме гото-
ви и най-вероятно ще
излезем на масов на-
ционален протест”,
посочи зам.-председа-
телят на федерация-
та Илия Кузманов.

Убиецът от „Соло” се измъкнал заради
зависимост на съдия Румяна Ченалова

Любомира ПЕЛОВА
От дни вече медиите

гърмят - съдия Румяна Че-
налова не е взела мерки
за задържането на убиеца
от дискотека „Соло” Или-
ян Тодоров в страната, за-
щото е била в зависимост.
Обвинението отправиха в
публичното пространство
Радмила и Михаил Въжа-
рови – родители на убития
преди 6 години Кирил Въ-
жаров. То гръмна най-напред в сутрешния блок на bTV. Ченалова
попречи на това да се приложи законът, заяви Въжарова. На въпро-
са как се е почувствала, когато в съда се е разминала с Ченалова,
но този път съдийката е била в белезници, тя отговори: „Не се разми-
нахме – аз я чаках”.

Почернената майка посочи, че дори и в тази ситуация, при която
Ченалова е обвиняема, тя пак е била с привилегии. „За първи път
видях коридор, по който да мине – тя пак беше с привилегии”.

Въжарова изтъкна и нещо друго – никой от гилдията не е излязъл
да защити Ченалова, както например преди години имаше демонс-
трации за Мирослава Тодорова. „Исках да видя подкрепа на нейни
колеги – нямаше такива”.

„Докато съдиите са зависими от политиците, няма да има съдебна
реформа”, заяви от своя страна и Михаил Въжаров. Той обясни защо
е отишъл в съда при гледането на мярката за неотклонение на Чена-
лова: „Да видя нейния морал, как ще се държи, какво ще е нейното
поведение. И не мога да кажа, че останахме доволни”.

Според бащата, съдийката е оставила на свобода „масов убиец”,
тъй като Илиян Тодоров е извършил повече от едно убийства. „Тя
просто му даде паспорта и му каза: „До 24 часа, моето момче, на-
пускай България, давам ти шанс”.

Тя се оправдала с досъдебното производство, което не си свърши-
ло работата по намиране на единия от ножовете на Тодоров. Въжа-
ров нарече това „огромна лъжа”.

„Защо след нашето дело тя отиде в търговското отделение? Защо-
то й е било обещано - освобождаваш Илиян Тодоров и те местим”,
заяви Въжаров. Според него, такива обещания са дадени не само на
Ченалова. Той е подал цялата информация, която има по въпроса, на
ВСС.

Любомира ПЕЛОВА
Вътрешното ми-

нистерство е на път
да ликвидира спаси-
телните служби към
пожарната,  алармира-
ха от Синдикалната
федерация на служи-
телите в МВР. Иде-

Служителите на КАТ могат да санкциони-
рат по клипове и снимки всички нарушения,
с изключение на превишена скорост, об-
ясни шефът на „Пътна полиция” Бойко Ра-
новски.

За целта обаче този, който е снимал,
трябва да се съгласи да свидетелства.  „Ко-
гато говорим за нарушаване на изискване-
то за максимална скорост, това трябва да
бъде установено по надлежния ред с техни-
ческо средство, одобрено и регламентира-
но, няма друг начин”, уточни той.  И добави,
че според Закона за движение по пътищата
техническите средства, които се използват
за контрол на скоростта, трябва да бъдат
проверени и одобрени съгласно Закона за
измерванията и да са минали първоначална
или последваща проверка от Института по
метрология.

Рановски коментира още, че в момента
има достатъчно настроения за изготвяне на
изцяло нов Закон за движение по пътищата
като правилата и санкциите ще бъдат разде-
лени от изискванията към водачите и мотор-
ните превозни средства. Такава европейска
практика има.

През януари 22-годишен българин бе гло-
бен и остана без книжка в испанския град
Лас Педроньерас, защото шофирал с 240
км/час. Той бе задържан, след като в You-
Tube би публикуван клип, който показва “ге-
ройството” му. През август 2014 г. полиция-
та в Хърватия спря за превишена скорост
българин, карал с 215 км/час. Той бе глобен
е с 2000 куни (280 евро) и му бе наложена
забрана за шофиране на територията на
Хърватия за 12 месеца.

1126 случая на превишена скорост и 387
други нарушения констатираха от пътната
полиция след приключилата миналия петък
операция “24 часа контрол на скоростта” в
България.

ята за намаляване
броя на групите „Спа-
сителна дейност” към
пожарната беше ланси-
рана още преди някол-
ко месеца от бившия
вътрешен министър
Веселин Вучков. В раз-
гара на нарастващото

недоволство от
страна на огнеборци-
те, които заплашваха
с протест през фев-
руари, той коменти-
ра, че до края на годи-
ната техниката на
пожарната ще бъде
почти изцяло обнове-
на и в тази връзка не
е нормално да имаме
толкова на брой спа-
сителни служби в
страната.

В действителност,
в края на миналата
седмица регионални-
те дирекции на по-
жарната в 19 от об-
ластните градове са
получили писмено
разпореждане за пред-
стоящите структур-
ни промени, които
засягат спасителна-
та дейност. От най-
големия синдикат на
служителите в сек-
тора обясниха, че се
предвижда огромна
част от спасителите
да бъдат преквалифи-
цирани в пожарника-
ри, за да не се стигне
до съкращения.

От 31 на брой спа-
сителните групи ще
бъдат трансформи-
рани в 8. Какви риско-
ве крие това?

„Сега се предвижда


