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Новият кметски екип удържа обещанието си за открито и прозрачно управление

Св. мчк
Василиск. Св.

мчк Йоан-
Владимир

Арт и Ко - 0898/47 12 53 Интелект - 076/67 09 00
Кантора Перник - 076/60 28 94 Кали Консулт - 0898/62 06 96
Габи М - 076/ 60 13 15 Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Еда - 0888/68 95 35 Елион - 076/ 60 19 23
Престиж - 076/60 00 01 Орел - 0898/94 56 94
Жоки - 0888/54 88 67 Ива - 076/60 13 38
Симеон Д -  076/60 26 26

Мизерията
незаконна

Съдът обяви за незаконна
минималната работна заплата, прието
след толкова дандании миналата година и
обявена като целогодишен коледен подарък
за бедните работещи. Така България изпад-
на в уникалното състояние да не може да
се радва на мизерните доходи на онеправда-
ните трудови хора.

Още един повод да се пипне нещо в съдеб-
ната власт, която сякаш си няма друга ра-
бота, освен да слага прът в колелата на
прогреса. И то във времена, когато мини-
малната работна заплата е обект на всеоб-
що охулване от синдикати и работодатели.
За едните е равнозначна неузаконена бед-
ност, за другите – безбожни данъци и оси-
гуровки.

Така България ще трябва да се издърпа са-
ма от минимума, в който живее, като се
хване за косата, подобно на барон Мюнхау-
зен. Трудна работа, а при положение, че опо-
зицията отново напъва на всичко отгоре
десетте процента върху тая заплата да се
връщат обратно на хората. Освен прави-
телството да реши тия пари да ги върне
съдът, та белким се усети, че истинската
болезнена реформа трябва да започне в не-
го.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Вестник „Съпер-
ник” участва в обяве-
ната от общинската
управа обществена
поръчка за „публику-
ване в местни вес-
тници – ежедневници,
на обяви, съобщения
и други текстове,
свързани с дейнос-
тта на община Пер-
ник”. Тя бе обявена в
средата на март в
синхрон с обещание-
то на новия кметски
екип за открито и
прозрачно управле-
ние. Според огласени-
те по правилата усло-
вия, посочени в доку-
ментацията, в общес-
твената поръчка мо-

жеха да участват  мес-
тни издания, отговар-
ящи на тях. В указания
срок вестник ”Съпер-
ник” депозира докумен-
тация за участие, до-
като другото перниш-
ко издание – „Градски
вестник” по необясни-
ми причини не участва
в конкурса. До този мо-
мент в. „Съперник”
премина успешно пър-
вите два етапа на об-
явената процедура.
Първият включваше
отварянето на офе-
ртите и допускането
до участие, вторият -
отварянето на ценови-
те предложения. Оча-
ква се обявяването на

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

130-260
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ÊÓÐÁÀÍ ÇÀ ÇÄÐÀÂÅ ÍÀ
ÑÏÀÑÎÂÄÅÍ Â ÐÀÄÎÌÈÐ

“ÌÈÍÜÎÐ” ÌÎÆÅ È
ÄÀ Å Â “À” ÃÐÓÏÀ

ÍÀÃÐÀÄÈÕÀ ÄÅÖÀÒÀ -
ÃÎÐÄÎÑÒ ÍÀ ÏÅÐÍÈØÊÎ

Информационен всекидневникПроменлива
облачност

Перничанин загина под
колелата на влака

Любомира ПЕЛОВА
Влак прегази 36-годишен перничанин. Инцидентът

е станал в сряда, около 22,30 часа вечерта, на око-
ло 300 метра преди ЖП спирка „Метал”. Композиция-
та, пътуваща от София за Перник, е блъснал 36-годи-
шен мъж от областния град, който е починал на
място. Разследващи полицаи и съдебен лекар са из-
вършили оглед на местопроизшествието. Трупът на
починалия е закаран в Съдебна медицина за ауто-
псия. За по-малко от 24 часа три драми се разиграха
по железопътната линия между София и Перник. От
пресцентъра на МВР съобщиха за други два инци-
дента. Единият от инцидентите е станал късно през
нощта, а другият рано сутринта вчера, когато мъж е
загинал на място, блъснат от влак на гара Горна
Баня в София.

ОБЩИНА ПЕРНИК
24 май

Ден на българската просвета и култура и на славянската писме-
ност 2015

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
11:00 ч. Площад “Св. Иван Рилски”

– ул. “Св. Св. Кирил и Методий” – Дворец на културата
-Парад на училищните знамена

11:15 ч. Пред Двореца на културата
-Ритуал за издигане на националния флаг

-Слово на кмета на Община Перник инж. Иван Иванов
-Щафетно предаване на символното “Знаме на знанието”

от представители на Випуск 2015 на Випуск 2016
11:30 ч.Пред Двореца на културата

„Талантите на Перник” – концертна програма с участието
на художествените състави на ОДК
17:00 ч.Пред Двореца на културата

„Честит празник” – открита сцена за изява
на пернишките творчески формации

решението на назначе-
ната от кмета на об-
щината Иван Иванов
комисия и евентуално-
то сключване на дого-
вор за изпълнение.

Поемайки управле-
нието на Перник, по-
литическа партия
ГЕРБ в лицето на нова-
та кметска управа, да-
де дума, че ще гаран-
тира прозрачност
във всяка управленска
сфера, в това число и
в икономическата по-
литика на общината.
С обявяването на об-
ществената поръчка
тя още веднъж дока-
за, че изпълнява пое-
тите ангажименти.
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Êóðáàí çà çäðàâå íà Ñïàñîâäåí â Ðàäîìèð
Миряните се събраха край манастира “Възнесение Господне”
Любомира ПЕЛОВА

С традиционния
курбан за здраве поче-
тоха вчера радомирци
празникът Въэзнесе-
ние Господне или Спа-
совден. Местните
миряни се събраха
край манастира „Въз-
несение Господне”,
който се намира на
около три километра
от града, в полите на
планината Голо бър-
до. Отец Александър
отслужи литургия за
прамовия празник на
обителта, осветен бе
и курбан за здраве.
Благославянето на
ястията, които след
това се раздават без-
платно на миряните е
стара традиция в то-
зи край. Събралите се
десетки жители на

Наградените ученици
от Пернишка област
1. Памела Мартинова Петрова, Алекс Кънчев Са-

шов, Антон Бисеров Миланов, Петър Арсов Борисов,
Борис Даниелов Стойчев, Алберто Любомиров Ки-
рилов, Венелин Антониев Петков -  трето място – от-
бор в Национален турнир по Ръгби 5-7 клас от VI
СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Перник

2. Елеазара Александрова Александрова трето
място в Национален кръг на състезанието по ан-
глийски език, Лонгман, 28.03.2015 г. 7 клас от ОУ
Св. Ив. Рилски

3. Венцислава Славкова трето място в Национал-
но състезание “Като Левски” 5 клас от ОУ “Христо
Смирненски” - Радомир

4. Карина Василева Василева трето място  - де-
войки до 20 год.  в Европейско първенство по сам-
бо- Нови сад /Сърбия/  11 клас от Спорно училище “
Олимпиец”

5. Александрина Емилова Миткова трето място  -
девойки до 20 год.  в Европейско първенство по
самбо- Нови сад /Сърбия/  11 клас от Спорно учили-
ще “ Олимпиец”

6. Виктория Георгиева Павлова трето място  - де-
войки до 18 год.  в Европейско първенство по сам-
бо- Нови сад /Сърбия/  10 клас от Спорно училище “
Олимпиец”

7. Фердина Илиянова Николаева трето място в Ев-
ропейско състезание по таекуондо – Италия 6 клас
СОУРИЧЕ “Д-р Петър Берон”

8. Стийвън Росенов Владимиров второ място в  ХV
Национално състезание „Природата наш дом” гр.
София 6 клас от ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци

9. Петя Руменова Симеонова и Лиляна Веселино-
ва Димитрова второ място – отбор в ХV Национално
състезание „Природата наш дом” гр. София 5 клас
и 6 клас от ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци

10. Сава Савов второ място – стих в Национално
състезание “Като Левски” 6 клас от ОУ “Христо
Смирненски” – Радомир

11. Петър Петров второ място – есе в Национално
състезание “Като Левски” 6 клас от ОУ “Христо
Смирненски” – Радомир

12. Велизара Велизарова Радославова второ
място - категория Английски език в Национално он-
лайн състезание по превод “Слова с пера” 7 клас
от СОУРИЧЕ “Д-р Петър Берон”

13. Николай Красимиров Йорданов второ място в
Международен турнир “Математика без граници” 3
клас ОУ Св. Ив. Рилски

14. Анна Яворова Каменова второ място в Между-
народно състезание Младежи и поезия - Туиджо,
Италия 5 клас от СОУРИЧЕ “Д-р Петър Берон”

15. Самуил Красимиров Методиев и Бойко Але-
ксандров Милчев първо място – отбор в Национална
олимпиада по Информационни технологии 8 клас от
Професионална гимназия по икономика – Перник

16. Веселин Василев Манчев първо място в На-
ционална олимпиада по История и цивилизация 7
клас от СОУ” Св. Св. Кирил и Методий”гр. Земен

17. Роберта Сашова Шопска, Вероника Димитро-
ва Данаилова и Биляна Тодорова Стойнева първо
място – отбор в Национално състезание по озелен-
яване и цветарство 9-11 клас от ПГТС “Арх.Й.Мила-
нов”

18. Кристиана Романова Методиева първо място в
Национално състезание по електронно банкиране
на Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов
12 клас от Професионална гимназия по икономика
– Перник

19. Александра Димитрова Найденова първо
място в Национален кръг на състезанието по ан-
глийски език, Лонгман, 28.03.2015 г. 5 клас от ОУ
Св. Ив. Рилски

20. Емили Ивайлова Венциславова първо място в
Национално състезание по ключови компетентности
по природни науки – Кюстендил 10 клас от СОУРИ-
ЧЕ “Д-р Петър Берон”

21. Александра Красимирова Стоянова първо
място място - категория Немски език в  Национално
онлайн състезание по превод “Слова с пера” 11
клас от СОУРИЧЕ “Д-р Петър Берон”

22. Ана-Мария Бойкова първо място – стих в На-
ционално състезание “Като Левски” 7 клас от ОУ
“Христо Смирненски” – Радомир

23. Ивана Йорданова Николова първо място в
Държавно първенство по Таекуондо 6 клас от ОУ
“Св. Константин Кирил Философ”

24. Деница Милетиева Василева първо място в
Международен турнир “Математика без граници” 3
клас от ОУ Св. Ив. Рилски”

25. Деян Кирилов Маджарски първо място; Лау-
реат по философия и литература в национална оли-
мпиада - БЕЛ; международна олимпиада- Филосо-
фия 12 клас от ГПЧЕ “С. Радев” град Перник

общината на манас-
тирската поляна из-
виха и празнично хоро.

За историята на са-
мия манастир „Възне-
сение Господне” не се
знае много, но стари
хора разказват, че на
неговото място се е
намирал един от най-
големите и предста-
вителни манастири в
района – „Св. Aрхангел
Михаил (или Гаврил)“,
който бил резиденция
и на архийерея на Ра-
домирската епископи-
я. Според местните
предания манасти-
рът е изграден по
времето на Втората
българска държава, а
при падането й под
турско робство е раз-
рушен. При повторно-
то му построяване

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с постъ-

пили сигнали от бди-
телни граждани, че са
свидетели на бране на
защитения растите-
лен вид урумово лале,
Регионалната инспек-
ция по околната среда
и водите в Перник на-
помня отново, че Уру-
мовото лале е българ-
ски ендемит, защитен
от Закона за биологич-
ното разнообразие и е
включен в Червената
книга на Република
България. Сериозна
заплаха за запазването
на вида представлява
безразборното късане
на цветовете, изко-

реняването на лукови-
ците и унищожаване-
то на местностите, в
които той вирее.

Вида урумово лале
попада в приложение
№3 от Закона за био-
логично разнообразие,
обнародван в Държа-
вен вестник. Брой 77
от 2002 г. Съгласно
чл. 40, ал. 1 от същия
закон, за растителни-
те видове, които по-
падат в приложение
№3 се забраняват:  

х/ Брането, събира-
нето, отрязването,
изкореняването или
друг начин на  унищо-
жаване на екземпляри
в техните естестве-

РИОСВ: Урумовото лале е в
Червената книга на България

манастирът е разо-
рен по време на ав-
стро-турската война
през 1737 г. Чак през
1926 г. светата оби-
тел отново е възоб-
новена, а в сегашния
си вид съществува
от 1992 г.

ни области на разпрос-
транение;

х/ Притежаването,
отглеждането, пре-
насянето,  превозва-
нето, изнасянето  зад 
граница, търговията
и предлагането за про-
дажба или размяна на
взети от природата
екземпляри.

Нарушителите на
Закона за биологично-
то биоразнообразие
се наказват с  глоба
от 100 до 5000 лв. за
физическите лица, а
на юридическите лица
и едноличните тър-
говци се налага иму-
ществена санкция от
500 до 10 000 лв.

Според християн-
ските вярвания след
смъртта и възкресе-
нието си Христос се
среща с учениците си
в продължение на 40
дни. На 40-тия той се
качва на Елеонския
хълм и от там пред

очите на всички се
възкачва на небето, к-
оето се смята за край
на Христовия път на
земята. На български
празникът носи име-
то „Спасовден“, кое-
то произлиза от спа-
сение.

 

“Обещах да те намеря” представиха пред перничани
Виктория СТАНКОВА

В галерия „Марин Гогев“  писателят Любомир Чернев ще предста-
ви втората си стихосбирка „Обещах да те намеря“.Повечето от твор-
бите са писани през 2014г и началото на 2015,но има и няколко сти-
хотворения създадени през 80-те и 90-те години на миналия
век.Творбите са на различна тематика,но преобладава любовната
поезия.

Любомир Чернев е роден през1960 г. в София. Негови творби са
издавани във вестниците „Народна младеж“,“Студентска трибу-
на“,“Народна младеж“,“Пулс“ и в списанията „Читалище“,“Пламък“
и др.През 1991г. излиза първата му стихосбирка“Градски хрони-
ки“,издадена от издателство „Младеж“ и е под редакцията на Петър
Андасаров“

Кримка крие дрога в чорапа
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин е задържан за притежаване
на наркотични вещества.

Около 18 часа в сряда служители на пер-
нишкото Първо районно управление на
МВР, при извършване на патрулна дейност
в парк „Митко Соколов”, проверили 30-го-
дишния жител на областния град К.П. За-
белязвайки униформените, мъжът изхвър-
лил цигара, съдържаща суха зелена листна
маса. След направения му личен обиск, в
единия му чорап е било намерено и иззето
топче със същото съдържание. К.П. е кри-
минално проявен, познат с кражби и нарко-
тични вещества. Задържан е за 24 часа с
полицейска заповед. По случая е образу-
вано и досъдебно производство.

Днес е матурата по математика
Виктория СТАНКОВА

Днес на 22 май - в 7 часа , в Министерството
на образованието и науката, ще бъде изтеглен
изпитният вариант за втория задължителен
зрелостен изпит по избор между 13 учебни
предмета. Изтегленият номер на варианта ще
важи за изпита по всеки предмет.

Най-много зрелостници – 17 671, тази година
са избрали като втори задължителен ДЗИ био-
логия и здравно образование. 14 638 дванаде-
сетокласници са пожелали да се явят на изпит
по география и икономика, а английският език
е предпочетен от 11 598 абитуриенти.

Изпитът започва в 8.00 часа и продължава 4
астрономически часа, а за учениците със спе-
циални образователни потребности – 6 часа.

В 9.00 часа ще бъде изтеглен изпитният ва-
риант за национално външно оценяване по ма-
тематика за VII клас. Изпитът ще започне в
10.00 часа. Той се състои от 2 модула. Първият
е модул за национално външно оценяване и е
задължителен за всички. Той съдържа 20 тес-
тови задачи от два вида – задачи от затворен
тип с четири възможни отговора, от които само
един е верен и задачи със свободен отговор
(числов, символен или словесен). Продължи-
телността на изпита е 60 минути, а максимал-
ният брой точки, който могат да получат учени-
ците, е 65. Резултатът от националното външно
оценяване по математика се вписва като теку-
ща оценка. Вторият (допълнителен) модул се
състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2
задачи със свободен отговор, без да се при-
вежда решение и 2 задачи с описание и аргу-
ментация на решението. Продължителността
на този модул, който не е задължителен, е до
90 минути, а правилното решение на задачите
носи 35 точки. Максималният резултат от двата
модула е 100 точки.
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Инициативата на новото ръководство е по случай 24 Май

Зоя ИВАНОВА
Първата инициати-

ва на новото ръко-
водство на СДС Пер-
ник ще бъде свързана с
подкрепа на родното
образование. По слу-
чай 24 май – Денят на
българската просвета
и култура и на славя-
нската писменост

Нова книга на Детелина Денчева
Виктория СТАНКОВА

„Сакралността на миналото или българ-
ската сага”  е името на книгата, която ще
бъде представена идната седмица в мал-
кия салон на Двореца на културата. Неин
автор е Детелина Денчева  В представяне-
то ще вземат участие Елена Огнянова, ръ-
ководството и членовете на МАБИК. Атрак-
ция в програмата ще бъде народният певе-
цъ Илия Луков. Входът е свободен за всич-
ки желаещи. Проявата ще бъде представе-
на на 26 май от 18 часа.

Детелина Денчева е и автор на книгите
“Уловени мигове” (2002), “Лоши момичета”
(2003) и “Земенска община - духовни и
еко-маршрути” (2005). Тя е  отличена през
2006 г. с награда от Съюза на краеведите в
България.

Регионална кампания против
тютюнопушенето

Зоя ИВАНОВА
Регионалната здравна инспекция  – Перник

провежда Регионална кампания за огранича-
ване на тютюнопушенето и отбелязване на 31
май – Световен ден без тютюн. Същата ще
продължи  до 31 май 2015 г.Регионалната
кампания протича под мотото: „Стоп на тютю-
нопушенето”.Целта на кампанията е насочена
към акцентиране на рискове върху здравето,
свързани с употребата на тютюн и провежда-
не на ефективна политика за намаляване ни-
вата на потребление на тютюневи изделия.За-
дачите на кампанията са: да се популяризи-
рат сред младите хора вредите от тютюнопу-
шенето и да се разгласи възможността за
безплатно консултиране на пушачи, желаещи
да откажат тютюнопушенето, предоставяна
от РЗИ – Перник.Посланията на кампанията
са: Кажи СТОП на тютюнопушенето!Спрете
незаконната търговия с тютюневи изде-
лия!Живей без тютюн. Бъди независим!Не
пуши, а се разходи!“Пази себе си и тези, кои-
то те обичат!За реализиране на поставените
цели и задачи РЗИ – Перник организира дис-
кусии  и видеопокази за вредата от тютюно-
пушенето върху здравето с ученици, провеж-
дане на измерване на нивото на въглероден
оксид в издишания въздух от пушачи и па-
сивни пушачи, консултации за отказ от тютю-
нопушене и провеждане на Регионално
здравно изложение в Общински младежки
дом – гр. Перник на рисунки от проведен през
2014 г. конкурс на тема “Цигарите – дим да ги
няма” в периода 18.05.2015 г. - 29.05.2015 г.

всяко училище получи
за подарък книга - на-
ръчник  за ефективно
ангажиране и участие
на заинтересованите
страни по проекти и
програми в сферата на
образованието, наука-
та и иновациите,
съобщават от синята
централа в града.  

Автор на книгата е
Христиан Даскалов –
новоизбраният пред-
седател на СДС Пер-
ник. В академичното
издание са представе-
ни ключови казуси от
публичната и бизнес
практика, разгледани
са и международните
стандарти за участие
на заинтересованите
страни /стейкхолдъри-
те/ в образователни
инициативи и кампа-
нии. 

Бидейки участник в
процеса по разработ-
ване на Оперативната
програма „Наука и об-
разование за интели-
гентен растеж“ 2014-
2020г., общинският
председател на СДС
разчита, че книгата
ще бъде ценен наръч-
ник за училищните ди-

ректори при защита-
та на техните проек-
ти при кандидатства-
не по тази и др. евро-
пейски програми, кои-
то са разгледани в из-
данието.

“Вярваме, че само
чрез работа в мрежа - с
включването на всич-
ки заинтересовани
страни, можем да нап-
равим успехите на пер-
нишките училища още
по-осезаеми, а труд-
ностите да оставим в
миналото”, пишат от
Общинския съвет на
СДС Перник в своя поз-
дравителен адрес до
директорите и колек-
тивите на учебни за-
ведения на терито-
рията на Община Пер-
ник.

“Горд съм от образо-
ванието, което съм

Регламентираха законово
еднодневните трудови договори

Силвия ГРИГОРОВА
Три промени в Кодекса на труда одобри

правителството на заседанието си тази сед-
мица. Това са: въвеждането на еднодневни
трудови договори, промени в работно време
с променливи граници и уеднаквяването на
продължителността на платен отпуск за
всяко дете без ограничения.

Предлага се приемането на нова законо-
ва разпоредба, с която се дава възможност
на регистриран земеделски стопанин да
сключва еднодневен трудов договор с ра-
ботник. Този вид договор ще може да се
сключва в основна икономическа дейност
„Растениевъдство” само за прибирането на
реколтата от плодове, зеленчуци и розов
цвят, за професии, които не изискват спе-
циална квалификация. Предвидено е, че ра-
ботник ще може да полага труд по този вид
договори не повече от 90 работни дни в ка-
лендарната година. Изрично се упоменава,
че работодателите не изпращат уведомле-
ния в Националната агенция за приходите,
не връчват длъжностна характеристика и не
издават заповед за прекратяване на трудо-
вия договор поради изтичане на срока му.
Предвижда се издаване на наредба от ми-
нистъра на труда и социалната политика, в
която ще се определят условията и редът за
издаване, регистриране и отчитане на тези
трудови договори. Законопроектът предвиж-
да тези работници да се осигуряват само във
фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и
професионална болест”, а паричните обезще-
тения при настъпила трудова злополука и про-
фесионална болест да се изплащат за срока
на неработоспособността, но за не повече от
90 календарни дни. С промени в Закона за
здравното осигуряване се създава възмож-
ност за времето, през което ще бъдат наема-
ни, лицата да бъдат здравно осигурявани, ка-
то здравноосигурителните вноски да се
внасят авансово от работодателите, заедно с
вноските за социално осигуряване. Предла-
гат се и изменения, с които ще се даде въз-
можност лицата, които полагат труд по време
на сезонната селскостопанска работа да не
бъдат лишавани от паричните обезщетения за
безработица. Очаква се регламентацията на
трудовия договор за един ден да доведе до
приходи в бюджета на държавното обществе-
но осигуряване с до 19 200 000 лв. и от данъ-
ци върху доходите на физическите лица с до
5 300 000 лв. Предвидено е разпоредбата да
се прилага до 31 декември 2015 г. След като
бъде направен анализ на приложението й, мо-
же да се удължи нейното действие, включи-
телно да се разшири приложното й поле и за
други дейности при доказана ефективност.

 В същия законопроект се предлага и пром-
яна относно установяването на работно време
с променливи граници. Целта е създаване на
правна възможност за по-голяма гъвкавост
на работното време за работника или служи-
теля и въвеждане на по-либерален режим при
разпределение на работното време в рамките
на работната седмица.

С друга промяна се предвижда след изпол-
зване на отпуск поради бременност, раждане
или осиновяване, ако детето не е настанено в
детско заведение, всяка работничка или слу-
жителка да има право на допълнителен от-
пуск за отглеждането му до навършване на
2-годишна възраст. Предложената промяна
цели уеднаквяване на продължителността на
отпуска за майчинство за четвърто и следва-
що дете с този за първо, второ и трето дете.
Така се осигурява равнопоставеност при от-
глеждането на децата в семейството, незави-
симо от техния брой. В резултат от предложе-
ната промяна правото на платен отпуск за
майчинство за четвърто и следващо дете ще
бъде в размер на две години, а не на година и
половина, както досега. Поради това отпада
необходимостта от 6-те месеца неплатен от-
пуск, на който имаха право такива майки.

Предлага се и нова административна мярка
– контролните органи на инспекцията по тру-
да да могат да поставят специален знак в
случаите, когато спират дейността на пред-
приятия, производства и обекти, тъй като на-
рушенията на правилата за здравословни и
безопасни условия на труда застрашават жи-
вота и здравето на хората.

 

34 анулирани работи на матура
Виктория СТАНКОВА

МОН даде подробна
информация за прове-
дения Държавен зре-
лостен изпит по бъл-
гарски език и литера-
тура. Завършващият
випуск е 58 745 учени-
ци, от тях са се явили
52 886 ученици, което
е 91,72 % от ученици-
те в 12-ти клас.

При провеждането
на държавния зрелос-
тен изпит по българ-
ски език и литерату-
ра са анулирани 34 ра-

боти, от които 18 за
преписване и 16 за
ползване на мобилна
техника по време на
изпита. Най-много
анулирани работи има
в област Кърджали –
общо 15 - 4 за препис-
ване и 11 за ползване
на мобилна техника. В
София-град са анулира-
ни общо 5 – 2 за пре-
писване и 3 за ползване
на мобилна техника, в
област Русе – 3 за пре-
писване, в област
Пловдив и Софийска

област по 2 за препис-
ване.

В резултат на видео-
наблюдението са уста-
новени нарушения на
квестор извън изпит-
на зала, за което ще му
бъде потърсена дис-
циплинарна отговор-
ност.

Министерство на об-
разованието и науката
благодари на компетен-
тните органи за по-
мощта и съдействие-
то за нормалното про-
тичане на изпитите.

получил в родния Пер-
ник и Ви благодаря за
тази възможност, коя-
то Вие като общност
от просветители сте
предоставили на поко-
ления перничани. Знай-
те, че със всяка малка
победа, спечелена кау-
за и превъзмогнат
проблем, Вие изгражда-
те бъдещето на дър-
жавността у нас. За-
щото държавата – то-
ва сме всички ние, и от
нивото на просвете-
ност на всеки един за-
виси утрешния ни об-
лик като местна об-
щност, като граждан-
ско общество, като
нация”, заключава в
своето обръщение
към пернишкото учи-
телство председа-
телят на СДС Перник
Христиан Даскалов.

Проектът “И аз имам семейство” ще
се реализира до края на октомври

Зоя ИВАНОВА 
Успешната реа-

лизация на
проекта „И аз
имам семейство”
доведе до ново
удължаване на
действието му с 5
месеца до края
на октомври 2015
г., съобщават от
Агенцията по со-
циално подпоага-
не. С оглед фи-
нансовото оси-
гуряване на пред-
лаганага услуга
„приемна грижа” бюджетът на операцията се увеличава с над 5 ми-
лиона лева, като общият му размер вече надхвърля 28 милиона лева,
при първоначално финансиране от 15 милиона лева. Проектът се реа-
лизира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 83
общини и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”. Чрез него се прилага нов подход при
предоставянето на приемна грижа и се увеличава броят на приемни-
те семейства, които се грижат за деца в риск.

От стартирането на услугата до края на април  2015 г. в 83-те общи-
ни партньори по проекта са приети общо 1835 заявления от кандида-
ти за приемни родители, като комисиите по приемна грижа са утвър-
дили 1176 приемни семейства.  Настанените в приемни семейства
деца по проекта са 2025. Общо 1130 деца от общността са настанени
в приемни семейства вместо в специализирани институции. Благода-
рение на приемните семейства по проекта  от специализираните ин-
ституции са изведени 684 деца, а от резидентни услуги  211 деца. За
886 деца е прекратена приемната грижа, като 513 са осиновени, а
197 са реинтегрирани в биологичното си семейство.
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Те са гласували във фотонокурса „Не позволявайте дърветата да станат дървесина”

Все повече българи
се изследват за ХИВ

Зоя ИВАНОВА
Над 78 000 души са изследвани за ХИВ през пър-

вото тримесечие на 2015 г. в лаборатории и лечеб-
ни и здравни заведения в страната. Общият брой на
инфектираните с ХИВ в България към 12 май 2015
година е 2 121 лица, сочат данни на Министерството
на здравеопазването. От началото на 2015 година
към 12 май са регистрирани нови 78 ХИВ–позитив-
ни лица. Отново броят на новорегистрираните мъже
е четири пъти по-голям от броя на новорегистрира-
ните жени – 66 от новооткритите ХИВ–позитивни са
мъже, а 12 са жени.

Министерство на здравеопазването е разкрило
пет сектора за лечение на пациенти с ХИВ към ин-
фекциозните клиники в София, Пловдив, Варна,
Плевен и Стара Загора с допълнителното финанси-
ране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, ту-
беркулоза и малария. В секторите за лечение се
проследяват общо 992 души с ХИВ към 31 март
2015 г. 759 от тях получават съвременно антиретро-
вирусно лечение, като Министерство на здравео-
пазването има сключени договори над 20 медика-
мента. По данни на секторите за лечение на пациен-
ти с придобит имунен дефицит в страната починали-
те с ХИВ/СПИН през 2014 г. са 33 лица.

Дейностите по Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” се изпълняват от мрежа от 19 КАБКИС и
над 50 неправителствени организации, като за цел-
та са разкрити 35 здравно-превантивни центъра за
работа с най-рисковите групи, 18 младежки клуба и
са предоставени 17 мобилни медицински кабинета.
Със средства от Глобалния фонд се подкрепя фун-
кционирането и на 3 нископрагови метадонови
програми за инжекционно употребяващ наркотици
в Пловдив, Пазарджик и София.

Актуализираха Наредбата
за пчелния мед

Силвия ГРИГОРОВА
При етикетирането на меда се въвеждат нови пра-

вила. Едно от тях позволява поленът да не се из-
писва като съставка на пчелния мед, тъй като е не-
гов естествен съставен елемент. Другото ново изи-
скване гласи, че при етикетирането на меда ще се
посочва страната, в която той е добит. Това пред-
вижда изменението и допълнението на Наредбата
за изискванията към пчелния мед, предназначен
за консумация от човека.

Изменението на Наредбата е свързано с новите
европейски изисквания, които въвеждат и изисква-
нето върху етикета да се посочва страната или
страните на произход, където е бил добит медът.

Изискванията влизат в сила от 24 юни 2015 г.
Продуктите, които са пуснати на пазара или етике-
тирани преди тази дата могат да продължат да бъдат
предлагани на пазара до изчерпване на количес-
твата. Целта на измененията е да се гарантират
справедливи търговски практики и да се защитят
интересите на потребителите.

Радослав Миленков е новия за шеф на
Фонда за гарантиране на влоговете

Силвия ГРИГОРОВА
 Управляващите определиха Радослав Милен-

ков за председател на управителния съвет на
Фонда за гарантиране на влоговете в банките за
нов 4-годишен мандат. Той е магистър по финан-
си, завършил е УНСС с отличен успех и прите-
жава дългогодишен опит в банковата сфера. В
професионалната си дейност е работил като ин-
вестиционен посредник, одитор в „Делойт и Туш
България“. В периода 2003-2011г. е заемал раз-
лични ръководни позиции в системата на „Първа
инвестиционна банка“, включително член на Уп-
равителния съвет, а от 2012 г. до ноември 2014
г. е бил член на Управителния съвет на „Общин-
ска банка“ и изпълнителен директор на банката.

С Решение №772 на Министерския съвет от 19
ноември 2014 г. Миленков беше определен за
председател на управителния съвет на Фонда на
мястото на подалия оставка Росен Николов.

След кризата в КТБ, правителството обръща
много сериозно внимание върху контрола на
ликвидността на банките. Целта е да не се повто-
ри никога проблемът с КТБ, което да наложи
държавата да възстановява часкт от влоговете.

 

Силвия ГРИГОРОВА
Над 800 снимки по-

лучи ЧЕЗ за участие в
стартиралия през ап-
рил фотоконкурс на
тема „Не позволявай-
те дърветата да ста-
нат дървесина“. Лю-
бители и професио-
нални фотографи от
цялата страна качиха
на специално създаде-

ния сайт -
www.moitesnimki.bg,
свои снимки, които
отразяват отноше-
нието им към опазва-
нето на природата ка-
то лична и обществе-
но значима кауза. За
две седмици сайтът е
посетен от над
18 000 потребители.
Най-много са получе-

ните снимки от Плов-
див, Ямбол, Варна и
Бургас. Всички снимки
могат да се видят в
галерията на сайта -
http://moitesnimki.bg/
bg/page/77/galeriya.

До 27 май, на уебсай-
та www.moitesnimki.bg
може да се гласува за
одобрените за уча-
стие в конкурса фо-

тоси. Всички клиенти
на ЧЕЗ, които изпол-
зват електронна фак-
тура или се регистри-
рат за услугата, ще
могат да гласуват за
качените снимки. ЧЕЗ
ще награди трима от
участващите в гласу-
ването с професио-
нални, огледално-реф-
лексни /DSLR/ фотоа-
парати.

Участникът в кон-
курса, получил най-
много харесвания за
снимката си в сайта,
ще спечели първото
място и ще получи
ваучер за фототехни-
ка в размер на 500 лв, а
класираният на второ
място – ваучер за фо-
тотехника за 250 лв.
Такива награди ще по-
лучат и определените
отделно от журито
двама победители от
участниците в кон-

Здравни организации ще работят в екип 
Зоя ИВАНОВА 

Ръководствата на съсловните организации на
лекари, зъболекари, фармацевти и специалисти по
здравни грижи заедно ще отстояват интересите на
гилдиите, които представляват, съобщават от
централата на Българския лекарски съюз. 

„Ние сме съсловните организации и трябва да се
постараем условията, при които реализираме нашата
професия, да бъдат максимално добри. Затова
смятам, че и най-лошия диалог е по-приемлив от най-
добрата война,” заяви председателят на БЗС д-р
Борислав Миланов. По думите на проф. Илко Гетов,
председател на БФС, най-важното в момента е да се
запази статута и мястото на съсловните организации,
които по закон имат право да участват при
определяне правилата в здравеопазването.Той
предложи да се споделят становища по различни
проблеми. 

Милка Василава, председател на Българската
асоциация на професионалистите по здравни грижи,
също подкрепи идеята за единни действия и поиска
подкрепа за поставяне на един важен за сестринството въпрос – липсата на кадри. 

Съсловните организации ще си сътрудничат по конкретни проблеми в областта на продължаващото
професионално развитие, в сферата на международната и законово-нормативната дейност. 

Следващата среща ще се състои на 22 юни в офиса на Българския фармацевтичен съюз.

Евродепутатът Мария Габриел и Столична библиотека
стартират национална кампания „Читател на годината”

Зоя ИВАНОВА
Ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател на

Групата на ЕНП Мария Габриел и Столична библиотека, с подкрепата на Българската библиотечно-информацион-
на асоциация,  стартират в навечерието на 24 май национална кампания „Читател на годината”, съобщават от
пресцентъра на ГЕРБ Перник. Кампанията е провокирана от изследване, според което 5% от българите не са про-
чели нито една книга през живота си. Близо 32% от пълнолетното население на страната споделят, че през пос-
ледната една година не са прочели нито една книга, а 27% са на мнение, че не е нужно да четат.

Целта на инициативата е да стимулира интерес към четенето сред всички възрасти чрез библиотеките, които
имат централна роля за подобряване на уменията за четене. Всички регионални библиотеки приветстваха кампа-
нията и ще се включат в нея без изключение.

„Всеки пети сред 15-годишните, както и много от възрастните граждани в Европа не умеят да четат. Държавите
от ЕС си поставиха за цел до 2020 г. делът на гражданите, имащи затруднения с четенето, да бъде намален от
20 % на по-малко от 15 %. Липсата на основни умения за четене и писане излага на риск гражданите от социално
изключване, затруднява ги при намирането на работа, понижава жизнения им стандарт. Вярвам, че с инициатива-
та за насърчаване на четенето в партньорство с библиотеките в страната ще успеем да допринесем за реализира-
нето на идеята за учене през целия живот. Във всички свои форми – книжни или електронни, книгите са ценни ин-
струменти за споделяне на знания, разбирателство, откритост към другите и към света”, коментира Мария Габ-
риел.

По регламент, всяка една от регионалните библиотеки, участващи в кампанията, ще излъчи измежду своите чи-
татели „Читател на годината 2015” на базата на най-голям брой заети книги през годината. Наградата за всички
отличени с приза е посещение на Европейския парламент в Брюксел, осигурено от евродепутата Мария Габриел.

В националната кампания за насърчаване на четенето „Читател на годината”се включват:
Столична библиотека и регионалните библиотеки в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца,

Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе,
Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

курса.
Общо 58 снимки ще

бъдат включени в из-
ложба на „Моста на
влюбените“ до НДК в
периода 9-23 юни. Жу-
ри в състав Вера Гоце-
ва – фотограф и гла-
вен редактор са сп.
„ФОТОмания“, Вихрен
Георгиев – създател и
фотограф на „People
of Sofia“ и Велина
Шишкова – графичен
дизайнер в „ЧЕЗ Еле-
ктро България“ АД,
ще оцени фотогра-
фиите и ще избере 28
от тях. Останалите
30 ще са тези, събра-
ли най-много харесва-
ния в сайта.

Резултатите от
конкурса, както и
всички печеливши
участници, ще бъдат
обявени на сайта
www.moitesnimki.bg на
29.05.2015 г.



Рекламно  приложение

Петък, 22 май 2015 г., брой 94 /5701/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 22 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 20 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ЕТ. 2, БЛ. ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
8. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 39 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
10. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ.
11. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ. 1, ТЕЦ, ДОБЪР ВИД - 50 000 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 СТРОИТЕЛСТВО, 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: 420КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2.КВ. МОШИНО, 1 ЕТ. ЗП: 67 КВ.М, ДВОР: 820 КВ.М - 32 000 ЛВ.
3.КВ. ПРОУЧВАНЕ, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 450 КВ.М-65 000 ЛВ.
4.С.  ДРАГИЧЕВО, ЗП:101 КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ. -100 000 ЛВ.
5.С. КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 26 000 ЛВ.
6.С. Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900 ЛВ.
7.С. ДРЕН, 2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
8.С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66КВ.М, ДВОР: 2 160 КВ.М - 26 000 ЛВ.
9.С. ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800 КВ.М - 32 000 ЛВ.
10.С. КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300 КВ.М - 20 000 ЛВ.
11.С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000КВ.М - 20 000 ЛВ.
12.С. БУСИНЦИ, 2 ЕТ., ДВОР 400 КВ.М,
РЗП: 80 КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА - 16 600 ЛВ.
13.УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
14.УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК,
ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25 ЕВРО/КВ.М
15.УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
5. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
7. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
9. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
11. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
12. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
13.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
14. Къщи и апартаменти в Делта Хил
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
16. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
17. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 25 000 лв.
18. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
19. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
20. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
21. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
27. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
29. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
30. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
31. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 2, луксозно обзавеждане - 200 евро
4. Тристаен, Център, ет. 2, напълно обзаведен - 350 лв.
5. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
6. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

АПАРТАМЕНТИ:
1. Едностаен Изток, до КАУФЛАНД,
преустр. в 2-ст, РVС, - 13 990 евро
2. Едностаен, Изток, ЕПК, ет. 7,
южна, до ДСК - 16 999 евро
3. Двустаен, ЦГЧ, нова тухла,
след ген.ремонт, ет. 4, 72м2 - 31 999 евро
4. Двустаен Тева -72 м2, ет. 6,
изцяло източен, по БДС - 10 300 евро
5. Двустаен Мошино, 76 м2, ет. 4,
ново стр. акт 14 - 28 121 евро
6. Двустаен Изток, ет.1, до ОДЗ,
РVС, саниран, тераса - 15 555 евро
7. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3,
ТЕЦ, тераса, освежен - 15 444 евро
8. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7,
ТЕЦ, след ремонт, обзаведен - 15 888 евро
9. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 2,
преустр. в 3 ст, ТЕЦ, тераса - 19 999 евро
10. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7,
РVС, реновиран, преустроен - 21 300 евро
11. Двустаен до „Казабланка”,
ет. 2, нова сгр. с акт 16, обитаем - 33 700 евро
12. Двустаен Изток, до БИЛЛА,
ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, подобрения - 24 990 евро
13.Тристаен Изток, ет. 5, ТЕЦ,
нов панел, РVС, до пазара - 34 900 евро
14. Тристаен Юр. Гагарин,
102 м2, ЕПК, ет. 7, югозапад - 38 999 евро
15. Тристаен Изток, нов, акт 16,
луксозен интериор и обзавеждане- 70 900 евро
16. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток, ет. 3,
нова сграда, луксозен,обитаем- 48 999 евро
17. Четиристаен ЦГЧ, ет. 9/от 11/,
лукс. ремонт и гаранц.
пълно обзавеждане - 44 990 евро
18. Търг. сграда ЦГЧ, РЗП - 330 м2,
четири нива, самост. подход - 165 000 евро
19. Магазини Изток, работещ, търг. к-с,
25 и 36 м2, лукс. изпълнение – 15 800 евро

 20. АПАРТАМЕНТИ и МАГАЗИНИ, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО

-акт 16, до БИЛЛА- ИЗТОК
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
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. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
13. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
17. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
18. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
25. Земеделска земя Селищен дол, 11 дка, 5.5 дка

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Център, ТЕЦ, с обзавеждане - 200 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 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 - 19 900 лв.
3. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
4. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
5. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.
6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
7. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 22 май 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, 65 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 26 000 евро
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
5. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
6. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
7. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 евро
10. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
11. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
12. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 евро

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2
тер. тип звезда - 25 000 лв.
2. Тристаен, Изток, ет:1, ТЕЦ, 3

тер, 90 кв.м., на спирка - 36 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

2. Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК -
21 000 лв./ч.л./М
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, ПВЦ, част. обз - 230 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Таванска стая,
ул. Търговска, тх.
- 12 500 лв.   

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

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

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

Наема дългосрочно,
многостаен апартамент с

3 спални, дневна и кухня, спешно.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

02 4767 277  (без посредник)



Имоти, реклами8 22 май 2015 г. Съперник

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

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

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

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

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

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

Търся момиче за работа на Нон стоп в
кв. Изток - тел. 0897/937 701

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

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.

пулс,разстояние,изгорените ка-
лорий,време.Размер 50/80/120см.
Осем степени на натоварване. -
тел. 0894/746 767

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

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

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

Продавам Sony Xperia Z, закупу-
ван от Германос. В отлично състоя-
ние с  следи от употреба. Работи без
никакви проблеми. Отключен към
всички оператори. Този месец се
очаква да получи ъпдейт до послед-
ния Андроид 5.0.Аз съм първи собс-
твеник. Пълен комплкет. Както съм
го купил от магазина. Не приемам
никакви Бартери. - тел. 0899/871
995офис 507 - тел. 0898/562 213

КУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

В ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НА
СЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИ,,,,,

ОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪН
- - - - - ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;

02/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 98

Фирма "Глобус Билд" ЕООД
търси да назначи,

за базата си в
гр. Батановци, Мотокарист с

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

Продавам
тристаен, Изток,

ЕПК,
ул. Ю. Гагарин,

- 49 000 лв.
– тел.

0886/008 898
и

0887/233 551      

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

Търся жена за помощ
в домакинството

на половин работен ден,
изисквания: чисто съдебно досие,
непушач, шофьорски умения не са
задължителни, но са предимство

- тел. 0895/441 002 от 9.00 до 20.00 ч.

карта за кристален звук, с които
ще усетите всяка частица от
всеки филм или игра и 2TB
Хард

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

Продавам велоергометър
не ползван!Измерва

Строителна
бригада

извършва следните
услуги:

- тенекеджийски
услуги,

- хидроизолация,
- конструкция и

ремонт на покриви
- тел. 0895/996 979



Съперник 9Дайджест 22 май 2015 г.

Община Брезник, на основание заповед  № 684/20.05.2015 год. обявява търг с
явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост и земи
по чл. 19, както следва:

1. Сграда на един етаж, състояща се от 4 стаи, коридор и помещение за фурна
със ЗП от 110 кв. м, находяща се в терен , представляващ имот пл. № 5214, кв. 40
и участващ  в УПИ „За комбинат ” по РП на с. Садовик. Предмет на дейност:
производство на млечни продукти. Месечна наемна цена 55 лв. , облагаеми с
ДДС.

2.  Едноетажна сграда със ЗП 75 кв. м, намираща се в терен, представляващ
УПИ XIII- „За обществено обслужване и озеленяване ”, кв. 8 по РП на с. Билинци.
Предмет на дейност: стопанска. Месечна наемна цена 18.75 лв., облагаеми с
ДДС.

 3.  Петно за павилион № 8 на кооперативния пазар в гр. Брезник, кв. 58 А по РП,
с площ 6 кв. м  за монтиране на павилион за търговска дейност. Месечен наем
18.00 лв. , облагаеми с ДДС.

4. Земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землищата на Видрица, Ноевци, Гоз,
Д. Секирна, Садовик, Красава, Конска, Ребро, Гигинци, Ръжавец, Брезнишки
Извор, Непразненци и Брусник, съгласно списък в Общината.

Дата, място и час на провеждане на търга: 02.06.2015 год. от  10.00 ч. в заседа-
телната зала на Общината.

Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 16.06.2015 год. от 10.00 ч.
в заседателната зала на Общината.

Размера на депозита – 10 % от обявената цена. Внася се от 25.05.2015  год. до
29.05.2015 год. – 16.00 ч. в касата на общината. За повторния търг – от 08.06.2015
год. до 12.06.2015 год. – 16.00 ч.

Други тръжни условия –  за участие в търга следва да се подаде молба и
удостоверение за актуално състояние на фирмата, която участва в търга, депо-
зитната квитанция, удостоверение от отдел „МДТ” и удостоверение от дирекция
ОСПО и ХД, че кандидатът не е длъжник.  Същите, заедно с депозитната квитан-
ция,  се подават в срока за внасяне на депозита. На търга се представя доку-
мент за самоличност и ако е необходимо - пълномощно.

 За повече информация: Община Брезник, стая  22, тел. 07751/21-60.
  КМЕТ: (В.Узунов)

Община Брезник, на основание заповед  № 685/20.05.2015 год. обявява търг с
явно наддаване за продажба на недвижими имоти и движима вещ:

1.Поземлен имот № 000076, местност „Разкръсие” в землището на с. Горни
Романци, с площ 1.578 дка с начин на трайно ползване „селскостопански склад”,
в размер на 2490 лв.

2.Поземлен имот с идентификатор 06286.12.45, местност „Гледан” , гр. Брез-
ник, с площ 471 кв. м, в размер на 3111.53 лв.

 3. Плуг – тракторен навесен тип ПН-4-25, инв. № 3, фабричен № 5867, година на
производство 1990 год., в размер на 200 лв., облагаеми с ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: 02.06.2015 год. от  09.00 ч. в заседа-
телната зала на Общината.

Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 16.06.2015 год. от 09.00 ч.
в заседателната зала на Общината.

Размера на депозита – 10 % от обявената цена. Внася се от 25.05.2015  год. до
29.05.2015 год. – 16.00 ч. в касата на общината. За повторния търг – от 08.06.2015
год. до 12.06.2015 год. – 16.00 ч.

Други тръжни условия –  за участие в търга следва да се подаде молба и
удостоверение за актуално състояние на фирмата, която участва в търга, депо-
зитната квитанция, удостоверение от отдел „МДТ” и удостоверение от дирекция
ОСПО и ХД, че кандидатът не е длъжник.  Същите, заедно с депозитната квитан-
ция,  се подават в срока за внасяне на депозита. На търга се представя документ
за самоличност и ако е необходимо - пълномощно.

 За повече информация: Община Брезник, стая  22, тел. 07751/21-60.
  КМЕТ: (В.Узунов)

До 22 юни могат да се подават
молби за вземания от КТБ

До 22 юни могат да се предявяват искови молби за вземанията от Корпоратив-
на търговска банка, съобщиха на сайта на банката, обявена в несъстоятелност.

Вложителите с негарантирани влогове не е необходимо да подават специално
молба, тъй като синдикът е длъжен да ги впише в списъка служебно.

Синдиците в КТБ служебно вписват като приети вземанията на вложителите в
банката; както и тези на работниците и служителите, произтичащи от трудово
правоотношение с банката, възникнало до една година преди датата на реше-
нието за откриване на производство по несъстоятелност.

Служебно се вписват и установените с влезли в сила актове публични взема-
ния.

До два месеца от обявяването на несъстоятелността, което в случая с КТБ
означава 22 юни, могат да се предявяват искания за вземания. Молбите трябва
да бъдат внесени на ръка в деловодството на КТБ АД на адрес: София 1000, ул.
„Граф Игнатиев“ № 10.

Молбите могат да бъдат изпращани и по пощата на същия адрес. Тези ще се
считат подадени в срок, ако пощенското клеймо носи дата преди изтичане на
срока.

Молби за предявяване на вземанията не могат да бъдат подавани по електро-
нен път, а такива, които са адресирани до клоновата мрежа или до съда по несъс-
тоятелността, могат да не достигнат до деловодството на синдика в предвидения
от закона срок.

Междувременно днес депутатите приеха промяна в Закона за банковата не-
състоятелност с изменение на Закона за Данъка върху добавената стойност, спо-
ред която временните синдици ще могат да изискват незабавни плащания въз
основа на извлечение от счетоводните книги.

Неотдавна премиерът Бойко Борисов заяви, че до 30 май темата с назначава-
нето на международна фирма, която да извърши одит на КТБ, ще бъде приклю-
чена. 11 фирми искат да правят това, но досега единствено швейцарската компа-
ния CCI е заявила официално, че ще направи предварително проучване на слу-
чая и ако бъде наета, може да помогне за намирането на липсващите 4,2 млрд.
лв.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

Съдът отказа да пусне от ареста руснака Герман Костин
Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста Герман Костин,

обвинен в убийството на 5-годишния Никита Леонтиев.
Тялото на русначето беше намерено в куфар край Пасарел на 20 март. Съдебно-

медицинската експертиза установи, че смъртта на Никита е настъпила чрез
задушаване в периода от 13 часа на 8 февруари до 6.20 часа на 10 февруари.

Герман Костин пък бе задържан на 8 май, след като разследващите откриха
неговa ДНК по кърпата, с която е било завито детето. Записи от камери на Пътната
агенция са заснели как Костин се придвижва с автомобила си към мястото на
престъплението по пътя София-Пасарел. Неговият мобилен телефон също е бил
засечен в района на престъплението. Мотивите за убийството все още не са ясни,
защото Костин не признава вината си. Днес руснакът поиска от апелативните
магистрати да бъде пуснат на свобода. Адвокатката му Капка Гиргинова пък
заяви пред съда, че доказателствата по делото са оскъдни, едностранчиви и по
никакъв начин не доказват вината на клиента й, съобщиха Дарик и "Фокус".

Според магистратите обаче има вероятност, ако Костин бъде освободен, да
извърши ново престъпление или да се укрие. Затова го оставиха за постоянно в
ареста, като решението им не подлежи на обжалване.

По неофициална информация руснакът е заподозрян и за убийството на
майката на малкия Никита - Анна Леонтиева. Към момента обаче убийството на
35-годишната жена не е разплетено.

Тялото на жената бе открито разчленено край Приморско на 2 март.
Преди дни от прокуратурата съобщиха, че досъдебното производство за

смъртта на майката се води в Бургас и към момента не са събрани достатъчно
доказателства кой е убиецът.

Майката на пребитата Сияна се
оплака от насилие в ареста

Майката на 2-годишното момиченце от Търговище, обвинена в жесток
побой над него, е била малтретирана в ареста и е в пълен психически
срив.

Това твърдят новият защитник на майката на Сияна - Любослава
Любенова, Мартин Пеев, и нейният приятел Ахмед Ахмедов пред Нова
телевизия.

Сияна бе в критично състояние след жесток побой от майка си - с
няколко счупени ребра, травми на далака и панкреаса. 21-годишната
Любослава Любенова е в следствения арест в Търговище, след като
съдът й наложи мярка за неотклонение "задържане под стража".

Жената се е отказала от служебния защитник и на 18 май е
упълномощила за свой адвокат Мартин Пеев. Според него тя е била
малтретирана физически и психически по време на разпитите.

„Не ми предоставиха помещение да се видя с нея насаме, както е по
закон. Бях въведен в помещението за свиждане и ми се наложи да
говорим през стъкло. На дясната й страна забелязах отпечатък от
пръсти, предполагам дамски, понеже бяха тънки. Личеше разстоянието
между пръстите, но понеже беше тъмно, не можех да реагирам на
момента. Тя не можеше да говори. Питах я само: „Ти ли го направи?
Длъжен съм да знам", тя отговори: „Нищо не съм направила". В същото
време на кокалчетата на пръстите имаше пресни наранявания, не мога
да ви кажа от какво, но имаше кръв", казва Мартин Пеев.

Адвокатът разказва, че поискал преглед от лекар, който му обяснил,
че нараняванията са от охлузване в стената.

Любослава отговаряла неадекватно.
Неин приятел пък твърди, че тя е била заплашвана от полицаите.
„Оперативните са й казали, тоест са я заплашвали, че ще й почернят

живота, това са нейни думи: щели да я хванат за краката и да я хвърлят
от прозореца", казва Ахмед Ахмедов.

От полицията в града казаха, че нито майката, нито служебният й
защитник, са се жалвали от упражняване на натиск.

Пеев пък твърди, че при задържането й не е бил осигурен адвокат и
тя е в ареста заради съмнително самопризнание.

Според обвинителния акт, Любослава е извършила побоя над детето
си на 28 април, а животозастрашаващите травми са установени при
операция на 2-ри май.

„Едно дете с тези травми може ли да оживее пет дни? В разпита й на
обвиняем има едно изречение - „Аз се признавам за виновна", и нищо
друго. Тя даже казва: „Аз се признавам за виновна, но не мога да дам
обяснения, защото тук в момента не се чувствам добре", допълва Пеев.

От районната прокуратура в Търговище съобщиха, че научават за
твърденията на адвокат Пеев от медиите.

Въпреки това ще ги проверят.
Наблюдаващият прокурор Валентин Василев съобщи още, че

психиатричната експертиза на Любослава предстои да бъде направена
до дни.

Малката Сияна е в приемно семейство и се чувства добре. Дни след
изписването на детето от болницата, приемната му майка сподели, че
детето вече се храни само и търси компанията на другите деца, когато
излизат навън.
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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.

Ден с възраждаща сила. Всичко може да се постигне. Дори
и непостижимото преди може да стане реалност с един
разговор, едно обаждане или признание. В живота ви се появ-
яват тайни и явни източници на сила. Родът се сплотява,

усилията се насочват към благоустройството на дома и офиса, към
финансиране на нови проекти, за уреждане на документи и разреши-
телни. Юридическата ви позиция е силна, а утре с навлизането на
Меркурий във вашия знак и финансово ще се стабилизирате.

Днес може да постигнете много с увещания и убеждаване,
с желание да се постигне консенсус по спорни лични и семей-
ни дела. Енергията ви се усилва, а утре и разпоредителната
ви сила ще нарасне с навлизането на Марс във вашия знак.

Съветът към тези, които се опитват да ви изнудват, е да се смирят и
приемат днешните ви условия, защото утре вече ще налагате свои-
те и ще действате безкомпромисно по всички линии на живота.

Днес и утре ще постигнете максималното в
предлагащите се условия. Добре е да си представите
мислено това, което искате да постигнете. Вижте с
подробности картината на бъдещия си дом, офис или

лична връзка. Денят се свързва с фонтана от преливаща творческа
енергия, която ще ви вдъхнови за основни промени и реорганизации в
начина ви на работа и живот. Направете всичко, за да се улесните
дейността си.

Ако започнете да правите нещо несъзнателно, продъл-
жете в тази посока. Ден свързан с крамата на рода, с тра-
дициите, с възможността да се възобновят стари връзки,
да се реставрира къщата на село, да се обнови офиса, да се
направят подобрения у дома и на работното място. Сим-

вол на деня е фонтана от постоянно преливаща енергия, която ни ка-
ра да се замислим за личната си и духовна самостоятелност.

Родените около 1-10 август днес може да почерпят. В
живота ви ще се появи възможност, която отдавна тър-
сите. Сами ще изиграете спонсорска роля в нечия работа,
избор и начин на живот. Съдбата среща този, който има
едно, с този, който предлага друго, и двамата се напасват

чудесно. Не отклонявайте предложения. Сега е моментът да стар-
тирате нови творчески проекти, да организирате срещи и разговори
с тези, които могат да ви подкрепят.

Ден както за работа,така и за активен отдих.
Насочете усилията си към подсигуряващите
фактори, към всичко, което ще подкрепи личната ви
инициатива и самостоятелност, ще подсигури дома
и нуждите на близките. Не се разсейвайте в

странична посока. Сега е моментът да се оправят семейните
и колегиалните отношения, да се пресметне кой от какво се
нуждае и какво ще струва това на общия бюджет.

Символ на деня са градежът и съзиданието. Не рушете,
опитайте да възстановите не само стари връзки и отно-
шения, но и да направите някои ремонти и обновяващи
действия у дома и на работното място. Всичко негатив-
но, случващо се днес, ще се преодолее с лекота, ще намери

бързото се разрешение и ще се забрави. Препоръчва се медитация
над кармата на рода. Подновете роднински и междусъседски отно-
шения, обмислете съвместни инициативи и ремонти.

За родените във втората декада денят предлага
изкушаващи положения на избор, които ще ви отдалечат
от семейната програма, ще ви дадат възможност да
заминете и да оставите тежестите и задълженията на
близките. Една командировка може бързо да приключи

поради случващото се у дома. Заедно с това може да влезете и в
неприятни отношения с шефовете, особено ако не сте съобразили
своята програма с тяхната.

Денят възражда стари амбиции, прокарва пътека
към сърца и съдби, свързва тези, които дълго са били
разделени или застопорени в личната си инициатива.
Чудесен ден за сключване на нови партньорски догово-
ри, за първа копка, за начало на ремонтни и възстано-

вителни дейности. В живота ви ще се появят неочаквани спон-
сори, тайни и явни източници на сила и енергия.

Един от най-благоприятните дни за начало на строителс-
тво на нов дом, офис или селскостопански постройки. Всич-
ко предприето ще носи късмет и ще трасира амбицията ви
в една по-далечна перспектива. Символ на деня е фонтанът
от бликаща жизнена енергия. Личният ви потенциал търси
поле за изява. Не се ограничавайте и стопирайте, търсете

спонсори, начини и средства за задвижване на стари и нови програми.

И за вас денят носи активност и амбиция, но не в
посока на семейството и родовия интерес. В живота ви
ще се появят изкушаващи фактори, които ще ви
заблуждават, че работят за ваше благо. Днес всеки
дърпа чергата към себе си, а вие направо я подарявате на
хора, които не биха се застъпили за вас, не биха ви

подкрепили и защитили. Задвижва се родовата карма, каквото има да
се изплати, ще започне да се изплаща.

В днешния ден с голяма вероятност ще сбъднете
една мечта, ще направите връзка с хора, които ще
ви подкрепят в личните и професионални инициати-
ви, ще финансират ваши проекти, покупки и ремон-
ти.  Ден за медитация над кармата на рода. Предста-
вете си с подробности и колкото можете по-ярко

това, което искате да постигнете и то ще започне да се полу-
чава. Добре е за начало на ремонти и строежи.
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„Ìèíüîð” ìîæå è äà  å â „À” ãðóïà
Това смята треньорът на вратарите Ивайло Петров – Пифа

Страницата подготви Яне Анестиев

Избраха шахматистка
за най-красива абитуриентка

Шахматистка грабна приза за най-красива
абитуриентка на 2015 година. Конкурсът се про-
веде в столичен клуб, а победителка стана 18-
гoдишнaта Мина Попова. Красавицата  има
сред отличията си титла по шахмат от олимпиа-
да в итaлиaнc?ия гpaд Peджo Eмилия. Нейн
треньор е Стефан Стойнов, който е подготвял и
Веселин Топалов.  „Oт мaл?a игpaя шax, ?aтo
чecтo xoдex дa ce cъcтeзaвaм в гpaдин?aтa
„Kpиcтaл“. Kaтo ги биex, мe чepпexa cъc
cлaдoлeд. Cлyчвaлo ce e дa изяждaм пo 10
cлaдoлeдa нa дeн“, сподели Попова. 

Фенове премираха
футболистите на „Ботев”
Футболистите на “Ботев” (Пловдив) бяха

приятно изненадани преди сутрешната трени-
ровка.  Разбра се, че  Петър Пенчев се е появил
с пачки пари в съблекалнята, като сумата е би-
ла раздадена на играчите, които извоюваха по-
бедата с 3:2 над ЦСКА.Премията идва от фено-
вете, на които играчите благодарят сърдечно.
Бултрасите още преди мача с “армейците” бяха
обещали бонус на футболистите, ако ги зарад-
ват. Така и стана, след което запалянковците за
пореден път доказаха, че държат на думата си.
БЛИЦ разбра, че премията, която футболистите
са си разделили е точно 20 000 лева.Сега “ка-
нарчетата” са амбицирани да зарадват под-
дръжниците си и с успех в Битката за Тракия.
Гостуването на Берое е в събота от 17:30 часа,
когато са и другите два мача от първата шести-
ца на “А” група.

Каратанчева на победа
от основната схема в Париж
Сесил Каратанчева направи още една решител-

на крачка към класирането си в основната схема
на Ролан Гарос. След като вчера спечели българ-
ското дерби с Елица Костова в три сета, днес вто-
рата ни ракета премина през американката Мария
Санчес (№187) отново след три части за крайното
6-3 6-7(5) 6-1.Така в решителния трети кръг Сесил
очаква Тамира Пашек (№195), която се справи с
Жули Коан. Пашек и Сесил са се срещали само
веднъж досега - през 2011 г. австрийката печели с
6-1 6-3 на турнира в Щутгарт. Иначе Каратанчева
можеше далеч по-лесно да си реши двубоя срещу
Санчес, но пропусна мачбол във втория сет. До то-
зи срив в играта ? сервисът бе най-силното оръ-
жие на българката, която бе вкарала над 80% от
първите си начални удари и бе спечелила около
70% от точките на тях. Същевременно Каратанче-
ва притискаше Санчес на ретур и мачът изглежда-
ше безпроблемен.Първият сет вървеше равнос-
тойно до 3-3, след което Сесил проби и затвърди, а
в деветия гейм отново взе подаването на Санчес,
повеждайки в сетовете след 46 минути игра.Втора-
та част започна с ранен пробив, който Каратанче-
ва удържаше до осмия гейм, а при 5-3 българката
пропусна мачбол, след което брейкът бе отразен
от 187-та в света. Последваха още два гейма за
Санчес, която поведе с 6-5 и на свой ред сервира-
ше за сета, но Сесил показа железни нерви.Тай-
брекът също беше драматичен. Американката стиг-
на до 5-4 преди двата си начални удара, но при 6-4
Сесил взе точката, отразявайки първия сетбол, но
след това се предаде на свой сервис и резултатът
бе изравнен.

За радост всичко премина по ноти в решителна-
та част и Каратанчева вече мисли за последното
си препятствие преди основната схема. С два зат-
върдени пробива българката поведе с 5-1, след
което стигна до 0-40 на ретур и нови три мачбола,
слагайки точка на спора от втория си опит след
два часа и 18 минути на корта.

Отборът на „Ми-
ньор” играе във фут-
болен град. Това заяви
в интервю треньо-
рът на вратарите на
тима Ивайло Петров
– Пифа по време на
награждаването на

Гоцев ще играе в Баку,
Скримов в Световната лига
Два отбора ще представят България на най-значимите

събития през тази година – европейските игри в Баку и
Световната лига. При разпределението на отборите брез-
ничанинът Светослав Гоцев попадна в отбора на Баку
заедно с капитана Тодор Алексиев, братята Георги и Ва-
лентин Братоева, другия център Нокилай Николов и т.н.
Така  Скримов заминава за контролите в Сърбия , а Го-
цев ще играе другата седмица в Гърция. Двама абсолют-
ни дебютанти в мъжкия национален отбор на България
намериха място сред избраниците на селекционера Пла-
мен Констатинов за предстоящите две контроли със Сър-
бия.Първият новак, който заминава с групата за Западна-
та ни съседка е разпределителят на Монтана (Монтана)
Любомир Агонцев. Място в тима отново пък извоюва и
младият Георги Манчев, който преди две години попадна
в състава, но в последствие получи контузия и дълго
време се възстановяваше. Другият дебютант е централ-
ният блокировам на Пирин (Разлог) Мартин Палийски.От-
борът ни ще отпътува  вчера в 16:00 часа, а проверките
ще бъдат в петък и събота (22 и 23 май).

 Ето и списъка с тези, които ще вземат участие в мачо-
вете със Сърбия:

Разпределители 
Георги Манчев
Любомир Агонцев
Посрещачи
Николай Пенчев
Мирослав Градинаров
Тодор Скримов
Станислав Петков
Диагонали
Владимир Николов
Венелин Кадънков
Данаил Милушев
Центрове
Виктор Йосифов
Мартин Палийски
Красимир Георгиев
Теодор Тодоров
Либеро
Теодор Салпаров
Владислав Иванов

„Етър”, така че, ако
написаното по медии-
те е вярно,то „Ми-
ньор” ще има право да
играе. Все пак, трябва
да се изчака и реше-
нието на футболната
централа, което ще
покаже има ли шанс
написаното по медии-
те да ставе факт.
Пифа не пропусна да
коментира и ситуа-
цията с лицензите на
ЦСКА и „Локомо-
тив”(София), като си
припомни времето,в
което  той играеше в
ЦСКА и отборът не
получи правото да иг-
рае в евротурнирите
като особено неприя-
тно. Според ттреньо-
ра на вратарите на
„Миньор” мястото на
отбор като ЦСКА си е
в „А” група.

Красен Кралев: Даваме
базите на този ЦСКА, който

бъде припознат от феновете
Министърът на младежта и спорта Кра-

сен Кралев коментира днес въпроси,
свързани с лиценза на ЦСКА. 

“За да се стигне до тук, явно управле-
нието на клуба през годините не е било
достатъчно рационално. Ние не можем да
се бъркаме в работата на футболния съюз.
Има си правила на ФИФА и УЕФА, които
важат за всички клубове. Трябва да се
мери с еднакъв аршин, когато говорим за
Локо Пд, за Ботев, за Монтана, заЛевски,
за ЦСКА, за всички отбори. Трябва да се
отнасяме еднакво и да има справедли-
вост. Ясно е, че участие в евротурнирите е
невъзможно за Локо Сф и ЦСКА. Трябва
да изчакаме да видим какво ще се случи
с участието им в А група. Нашата задача
като министерство е да гарантираме, че
базите на ЦСКА ще отидат в правилните
ръце. В това дружество, което ще наследи
традициите и ще бъде припознато от фе-
новете като ЦСКА“, каза министър Кра-
лев. 

Той отново  заяви, че не е нормално
някои отбори да харчат много повече
средства от тези, с които разполагат и то-
ва да остане без последствия, което пък
ощетява тези, които спазват финансова
дисциплина. Министърът коментира и въп-
роса със спортните бази както и какви са
възможностите за помощ от държавата. 

“Няма как министерството да съдейства
на клубовете за лицензите. Много е труд-
но, да не кажа невъзможно, държавата да
се намесва в работата на футболния съюз.
За това ФИФА и УЕФА са категорични.
Имат правила, които трябва да се спазват,
разясни Кралев. - Оттам нататък, когато
излязат окончателните решения ще ви-
дим какви възможности има да се подпо-
магат клубовете. Все пак даването на ба-
зата на ЦСКА за един по-дълъг период
няма да е малка помощ. Продължават да
вървят спекулации по темата. За да я зат-
ворим, отново повтарям – базите са на
ЦСКА. Клубът не плаща никакъв наем за
тях. Те са отдадени за срок от 20 години
срещу ангажимент за инвестиции от стра-
на на собствениците.

детски футболен
турнир. Според бив-
шия вратар на ЦСКА
отборът е обезпечен
финансово, всичко се
изплаща навреме, та-
ка че „Миньор” от
финансова гледна
точка спокойно може
да бъде в „Б” група, а
защо не и в „А”. Що се
отнася  довъзможнос-
тите перничани да се
появят във втория
футболен ешелон след
увеличаване на брой-
ката на отборите Пи-
фа каза,че засега всич-
ко е в сферата на пи-
санията  по медиите
,няма нищо официал-
но. Иначе идеите били
да се поканят двата
най-добри втори от-
бори във „В” групите.
В тай класация „Ми-
ньор” е втори, след
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С тях се срещна областният управител Ирена Соколова

Иззеха над 720 литра
алкохол без бандерол

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки

полицаи из-
зеха голямо
количество
алкохол и
цигари без
бандерол.

Акцията е
проведена
преди ден от служители на сектор „Проти-
водействие на икономическата престъп-
ност” при Областната диресция на МВР в
Перник и колегите им от радомирското ра-
йонно управление на полицията. Полицаите
проверили имот в земенското село Калище,
собственост на 63-годишен местен жител.
Намерени и иззети са 720 литра алкохол в
пластмасови туби с различна вместимост и
10 400 къса цигари от различни марки без
акцизен бандерол.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

ПЕРНИК ВСЕ ЕДНО Е СТО-
ЛИЦА НА „ИСЛЯМСКА ДЪР-
ЖАВА” В ЕВРОПА. Сякаш
тук се събират всички ужасии
на държавата. Няколко дена

подред сигнали за бомбени заплахи теро-
ризираха и службите, и хората. Вчера
влак отново окървави релсите, преди сед-
мица – пак. Някаква безумна пандемия е
обхванала града и го държи като терорист
заложник. Така не се живее! Всяка сут-
рин да се събуждаш с ужаса на някаква
черна прокоба, белязала родния ти град.
В този смисъл сигурно се налага някакво
извънредно положение, което да засегне
най-напред душите на хората. Може би
врачките и оракулите ще излязат с еднин-
но становище по въпроса – всичко се дъл-
жи на годишнината от адското заметресе-
ние, разлюляло Перник през май 2012 г.
Затова и днешните молебени трябва да
бъдат не само за изчистване на страхове-
те от оня черен 22 май, но и за всеопроще-
ние на всичко живо, което може да прави
бели и да всява смут в и без това смутния
живот на перничани.

СТРАХОВЕТЕ, ЧЕ ЗМИИ ПЛЪЗНАХА
ИЗ ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СА
НАПЪЛНО ОСНОВАТЕЛНИ. Тая гад мо-
же да се очаква най-вече по площада, къ-
дето камънаците са идеална среда за
нейното съществуване. Колкото е по-напе-
чено мястото, толкова повече се въди
змийската напаст. Майката му е озелен-
яване, свежи и поддържани площи и ре-
довно почистване на змиярниците. Нещо,
което трудно се вписва във финансовите
възможности на всяка община, особено
на Пернишката. Сезонът на змиите обаче
е само в началото си. Тепърва започват да
съскат и други отровни змии – предизбор-
ните. Ще съскат не само междупартийно,
но и вътрешнопартийно. Борбата за кмето-
ве и съветници се очертава да бъде доста
отровна и със силно подчертан змийски
акцент. Затова ако някой ще се справя с
отровната гад, да го направят всички, що-
то и една змия е достатъчна да отрови
кръвта на невинните хора, наречени еле-
кторат.

то Ваня Коконова зая-
ви: «Над 30 ученика
от цялата област до-
несоха невероятни ус-
пехи през тази година
от състезания по об-
щото образование,
философия, българ-
ски, история и циви-
лизация. Перник има
няколко златни меда-
листи от междуна-
родни състезание. Из-
ключителна горда
съм и съм щастлива
че имаме медалисти
във всяка сфера – и в
науката, и в спорта.
Тук днес са нашите
състезатели от спор-
тно училище „Олим-
пиец”, които донесоха
медали от европейски
състезание по самбо,
таекуон-до, ученици-
те от 6-то училище с
бронзови медали по
ръгби. Така че тази
година е една от най-
плодородните по от-
ношение на постиже-
ния и награди“, каза
Коконова.

При връчването на
наградите на най-доб-

Бъчварова: Работим по всички линии срещу трафика на хора
Любомира ПЕЛОВА
Работим по всички линии срещу трафик на хора. Работим вътре в

страната и по границата. Поздравявам колегите за успешната спе-
цакция, за да можем да овладеем и неутрализираме трафикантските
мрежи, които се организират много бързо, заяви министърът на вът-
решните работи Румяна Бъчварова. Тя подчерта, че трафикантските
мрежи са основна заплаха и са основният канал, по който тече уве-
личеният миграционен натиск. “Ако успеем да се справим с този
проблем, ще облекчим голяма част от усилията си по охрана на гра-
ницата. Законодателните предложения в сферата на миграционния
натиск се подготвят”, каза тя.

Вътрешният министър увери, че се работи активно по темата за
преодоляване на всички предизвикателства, които има в момента
пред националната ни сигурност и ситуацията в Европа. “Не можем

да решим проблемите, които идват от глобалните процеси и предизвикателства без съвместни усилия с останали-
те държави и служби. Това не отменя ангажимента ни да търсим и най-добрите национални решения”, убедена е
Бъчварова.

По време на Международната конференция “Укрепване на сътрудничеството между Европа, Близкия изток и
Северна Африка в борбата с нарастващата заплаха от тероризъм, радикализъм и чуждестранни бойци”, Бъчваро-
ва коментира, че страните от ЕС, включително и България са изправени пред една нова ситуация. “Това, което
трябва да направим и работим ежедневно е идентифицирането на основните рискове и проблеми и намирането на
конкретни решения”, допълни министърът. Според Бъчварова, глобалните предизвикателства изискват глобални
решения, за да могат да бъдат решени по най-добрия начин във всички държави. “Позицията ни е да участваме
активно в европейския дебат за това какви да са конкретните мерки. Успоредно с търсенето на оперативни реше-
ния се опитваме да намерим и наши решения. Предизвикателствата, които стоят пред нас в момента не са малко и
в контекста на икономическото и социално положение в страната”, подчерта Бъчварова. Тя допълни, че гаранти-
ране на сигурността на границата е първостепенна задача.

Любомира ПЕЛОВА
На специално тър-

жество вчера облас-
тният управител на
Перник Ирена Соколо-
ва се срещна с учени-
ците, отличили се в
национални и между-
народни състезания и
олимпиади през 2015
година. Връчвайки
специалните награди
на децата, донесли
много гордост на
своите учители и ро-
дители, на своите
земляци, Соколова им
пожела да продължат
да работят упорито,
защото резултатите
винаги ще дойдат са-
мо след много работа,
те винаги ще бъдат
резултат на изключи-
телно усилен труд.
Помнете, каза още,
тя, че ще полагате
много усилия, а ще по-
лучавате по-малко. Не
очаквайте успехите
да дойдат изведнъж.
Работете. И вървете
по пътя си с гор-
дост! Помнете, че
който влага повече,
получава повече. Да-
вайте! Защото дава-
нето е присъщо на бо-

рите сред най-добри-
те, най-много овации
спечели Деян Маджар-
ски – възпитаник на
пернишката езисова
гимназия „Симеон Ра-
дев”. Той учи в англий-
ска паралелка и е спе-
челил ръво място на
две международни
състезания по фило-
софия, проведени в
Пловдив и Шумен.
Представил се е от-
лично и на  междуна-
роден форум в Есто-
ния. Това е прецедент
за България и ние сме
горди с нашето мом-
че, заяви началникът
на РИО Ваня Коконо-
ва.

На празника вчера
присъстваха и двама-
та зам.областни упра-
вители на Перник
Илинка Никифорова и
Валентин Димитров,
директори на учебни
заведения от целия
регион, преподавате-
ли на децата, които с
право бяха наречени
най-добри сред най-
добрите.

гатия човек. Бъдете
благодарни на хората
до вас, на вашите учи-
тели, на вашите роди-
тели. Обичайте хора-
та до вас, защото Бог
не случайно ни е дал
едно специално чувс-
тво, което нито едно
друго живо същество
няма – любовта!” бяха
част от думите на гу-
бернатора Ирена Соко-
лова към децата, пре-
ди да им връчи награ-
дите.

П е р н и ш к и я т
зам.кмет по образова-
нието Румяна Гьорева
се обърна към учени-
ците с думите : „Скъ-
пи деца, от цялото си
сърце ви поздравявам
с вашите постижения.
Пожелавам на най-доб-
рите сред най-добри-
те да вървят все така
смело към реализация-
та на своите мечти, а
постигнатите успехи
досега да ги вдъхнов-
яват и да надминават
в бъдеще себе си!” Гьо-
рева им още да бъдат,
здрави, умни, щастли-
ви и да вървят напред
все така устремено.
„Мечтайте и сбъдвай-

те мечтите си”, по-
жела на младите хора
зам.кметът на Радо-
мир Любка Димитро-
ва.

Много сила, много
упоритост и много
нови успехи пожела на
учениците и зам.кме-
тът по образование-
то на община Брезник
Михаил Евтимов.

Началникът на Ре-
гионалния инспекто-
рат по образование-


