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Санкцията е заради невнесен в срок корпоративен данък
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Смешен
плач

В момента държавните ни
мъже са изпаднали в почуда и тиха завист
спрямо комшиите. След като разтурихме
сгледата около „Южен поток” и вече не ме-
лим брашно с руснаците, взехме на въоръ-
жение една нихилистична политика да се по-
диграваме на газовите проекти, дето ще
ни заобиколят. Най-напред се изгаврихме с
„Турски поток”, кой знае защо. Сега, когато
потокът ще стане и гръцки, продължихме
да лаем като кучето, което хем не яде сено-
то, хем не го дава на друг. А руснаците обе-
щават да ни разлаят още повече, щото след
Гърция потокът щял да мине и през брат-
ска Македония, Сърбия и така до белия ев-
ропейски свят.

Чувството ни за хумор обаче е все по-пла-
чевно. Не само пропуснатите материални,
но и пропуснатите морални ползи си личат
от самолет. Може пак да купуваме газ, но
цената вече ще е турска, гръцка или маке-
донска. Точно като на зеленчуците от тия
топли страни.

Затова наеженото ни самочувствие и ви-
сокомерието, с което посрещаме газовите
успехи на южните съседи, са пряк резултат
от едно деформирано управленско безси-
лие. Далечен намек, че пораженията в нацио-
налното ни самочувствие след турското
присъствие продължават да присъстват.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Силвия ГРИГОРОВА
Банковите сметки

на 240 фирми от Пер-
ник и региона с невне-
сен в срок корпорати-
вен данък могат да
бъдат запорирани,
ако до края на месеца
не успеят да платят
дълга си или не пред-
ставят обезпечение
за него. Става дума за
деклариран, но невне-
сен в законовия срок
до края на март кор-
поративен данък от
фирми, регистрирани
в цялата страна. Това
информираха от прес-
центъра на Национал-
ната агенция за при-
ходите в Перник.

 Преди да започне

По-малки глоби докато няма паркинги

принудително изпъл-
нение обаче, от НАП
ще осъществят кон-
такт с представител
на фирмата по теле-
фона. От колцентъра
на ведомството ще
разяснят на длъжника
възможностите, кои-
то има за плащане и
рисковете от неиз-
пълнение на задълже-
нията, включително
възможността иму-
ществото на дружес-
твото да бъде изне-
сено на публична про-
дан.

 От Приходната
агенция напомнят на
длъжниците, че зако-
нът допуска по из-
ключение и плащане

Туристическа агенция

Посока.ком
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

Любомира ПЕЛОВА
Промените в Закона

за движение по пъти-
щата, предложени от
управляващите, кои-
то са на първо и вто-
ро четене в пленарна-
та зала на Народното
събрание, предвиж-
дат драконовски мер-
ки за паркиране по
тротоари и паркове.
З а к о н о т в о р ц и т е
предлагат глобите да
започват от 30 лева и
да стигат до 200.  Де-
путат от Реформа-
торския блок обаче
предлагат таванън на
финансовата санкция
да не надхвърля 50 ле-

Слънчево

ва, докато общините
не решат проблема с
местата за паркира-
не. Според него по-ви-
соките глоби трябва
да имат дисциплини-
ращ ефект, но за уве-
личението на тази е
рано, защото общини-
те не са осигурили
възможност за парки-
ране в градовете. Той
припомня и още нещо
- глоби и сега могат
да се налагат, но кон-
тролните органи не
го правят. Нарушите-
лите не се санкциони-
рат и в момента, та-
ка че самата големина
на глобата не е от съ-

ществено значение. 
Тъй като събираемос-
тта на подобни глоби
е много ниска, трябва
да се търси решение
и в тази посока.

В Перник картина-
та не е по-различна,
напротив, с реконс-
трукцията на цен-
тралната градска зо-
на дори стана почти
трагична. Колите са
по тротоари, градин-
ка, по самите улични
платна и безопаснос-
тта на пешеходците
може да бъде гаран-
тирана само ако им
раздадат крила.  Най-
рискова е зоната при

Детмаг – точно сре-
щу сградата на об-
щината. Там има ав-
тобусна спирка и
ползващите мар-
шрутката се оглеж-
дат непрекъснато
дали няма да бъдат
пометени от изниз-
ващ се пред тях или
зад гърба им автомо-
бил. В същото време
обаче големият пар-

кинг в района на му-
зея предлага доста
места, но шофьори-
те си „пестят” раз-
карването дотам. Не-
ка не е 200 лева, пре-
калено е на днешния
етап, но глоби
трябва да има и те
трябва да се съби-
рат. Защото и пеше-
ходците, не само шо-
фьорите, са хора.

на части при времен-
ни финансови затруд-
нения. За целта длъж-
никът трябва да се
свърже с публичния
изпълнител в НАП, да
представи обезпече-
ние и погасителен
план, поемайки задъл-
жение заедно със ста-
рите, да покрива и
всички нововъзниква-
щи задължения към
бюджета.

 Агенцията за при-
ходите предлага еле-
ктронна справка за за-
дължения на сайта. За
тази цел е необходим
електронен подпис
или безплатен персо-
нален идентифика-
ционен код .
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Тя ще продължи до 30 юни и е организирана от Регионалната здравна инспекция
Зоя ИВАНОВА

Р е г и о н а л н а т а
здравна инспекция  –
Перник организира
Регионална информа-
ционна кампания за
опазване на околна-
та среда. Същата ще
се проведе в периода
от 21 април 2015 г.
до 30 юни 2015 г. По
време на кампанията
ще се отбележат 22
април 2015 г. - Меж-
дународен ден на
Земята и 05 юни
2015 г. - Световен
ден за опазване на
околната среда.Ре-
гионалната кампа-
ния ще протече под
мотото: “ЧИСТА
ОКОЛНА СРЕДА –
ЧИСТО БЪДЕЩЕ!”.
Целта на кампания-
та е да привлече
вниманието на об-
ществото върху
проблемите на око-
лната среда и да ак-
тивизира младите

Удължават срока за
подаването на декларациите

за условията на труд
Силвия ГРИГОРОВА

Срокът за подаване на годишните декла-
рации и уведомления за 2014 г. за състоя-
нието на условията на труд в предприятия-
та се удължава до 31 май 2015 г. това ин-
формираха от Инспекцията по труда в Пер-
ник. От там поясниха, че тези декларации
се подават ежегодно от работодателите
въз основа на чл.15 от Закона за здравос-
ловни и безопасни условия на труд. По еле-
ктронен път декларациите и уведомленията
ще могат да се изпращат и по време на
празничните дни.

От Инспекцията по труда отчитат, че въве-
дената нова информационна система, през
която се подават декларациите и заявле-
нията по електронен път, е създала извес-
тни неудобства на потребителите, заради
появили се в хода на активното й използва-
не проблеми. Те са отстранявани своевре-
менно, веднага след установяването им от
потребителите.

От „Главна инспекция по труда” инфор-
мират, че основното затруднение създава
фактът, че много от фирмите, които са за-
дължени да подават такива документи, по
традиция изчакват крайния срок. За първо-
то тримесечие са подадени по електронен
път около 30 000 декларации и заявления.
В същото време само през първите две
седмици на април подадените документи
са около 40 000. Затова  Инспекцията по
труда  апелира към потребителите, въпреки
удължаването на срока, да продължат да
подават декларациите и уведомленията и
да не чакат крайния срок.  

Увеличиха компенсациите за
пропаднали фуражни култури

Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Вчера в Банско започ-

на третото поредно за-
седание на Регионалния
съвет за развитие на
Югозападен район под
председателството на
областният управител
на Перник Ирена Соколо-
ва.

Освен основния със-
тав на съвета на разви-
тие, в който влизат об-
ластните управители и
кметове, представите-
ли на министерствата,
представители на неп-
равителствени и бран-
шови организации и на
университетите в ре-
гиона, на заседанието
присъстват и предста-
вители на бизнеса.

Специална покана е
отправена към предсе-
дателя на Регионалния
съвет за развитие на
Североизточен район -
Стоян Пасев, областен
управител на област
Варна, с цел установява-
не на сътрудничество,
споделяне и обмяна на
идеи между Регионалния
съвет за развитие на
Югозападен район и Ре-
гионалните съвети за
развитие на останали-
те 5 района в страната.

На заседанието, кое-
то продължава и днес,
ще бъде предоставена
информация за възмож-
ностите за финансира-
не на проекти на бизне-
са от Югозападния ра-
йон /ЮЗР/ - по опера-
тивна програма „Инова-
ции и конкурентоспособ-

ност“ 2014-2020 г., прог-
рама „Хоризонт 2020“ и
от други източници.

Представителите на
Висшите учебни заведе-
ния от Югозападния ре-
гион ще представят
възможностите за фи-
нансиране на проекти по
Оперативна програма
„Наука и образование за
интелигентен растеж“
2014-2020 година, прог-
рамите за териториал-
но сътрудничество,
програма „Хоризонт
2020“ и от други източ-
ници. От Министерство
на земеделието и храни-
те ще докладват за със-
тоянието на горския
фонд в Югозападен ра-
йон и превенция на неза-
конното изсичане на го-
ри.

Представители на
Министерство на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството ще за-
познаят членовете на
Съвета с предприетите
мерки по отношение
разработване на Стра-
тегия за икономическо
възстановяване и разви-

тие на Северозападна
България, Странджа, Ро-
допите и други погра-
нични, планински и по-
лупланински слаборазви-
ти райони и на Инвести-
ционна програма за целе-
насочено интегрирано
развитие на изостава-
щите райони в Бълга-
рия.

От Агенция „Пътна
инфраструктура“ ще
бъде представен доклад
за състоянието на из-
граждането на автома-
гистрала „Струма“ Лот
2, участък „Дупница –
Благоевград“, както и
ще предоставят инфор-
мация относно предви-
дените за рехабилита-
ция през 2015 г. пътища
от първокласната, вто-
рокласната и треток-
ласната пътна мрежа
на територията на
ЮЗР.

Обсъдени ще бъдат и
предприетите от Ми-
нистерство на земеде-
лието и храните мерки
по отношение разработ-
ване на Стратегия за
българското село.

Регионален съвет за развитие
на Югозапада се събира в Банско

за грижа към приро-
дата с всекидневни
действия за нейно-
то опазване.Задачи-
те на кампанията са:
да се предостави ин-
формация на децата
за рисковете, които
крие замърсяването
на околната среда,
да се съдейства за
формиране на граж-
данско поведение и
чувство на отговор-
ност за опазване на
околната среда, да се
мотивира обществе-
ността за личен при-
нос в ограничаване
на замърсяването на
околната среда.Пос-
ланията на кампа-
нията са: Дървета-
та пречистват въз-
духа, който ние за-
мърсяваме! Пазете
ги!;От Природата за
хората, от хората за
природата!;Да съхра-
ним нашето природ-
но богатство!;Запа-

зи природата, ти си
част от нея!;Нека
бъдем разумни и па-
зим това, което има-
ме! За реализиране на
поставените цели и
задачи РЗИ – Перник
планира осъщест-
вяване на следните
дейности: организи-

ране и провеждане на
дискусии сред учени-
ците и деца от дет-
ските градини по от-
ношение замърсяване-
то на околната среда
и последиците от то-
ва върху здравето на
човека, изготвяне на
информационни мате-

риали за здравните
рискове от замърс-
яването на околната
среда и за отбелязва-
не на 22 април 2015 г. -
Международен ден на
Земята и 05 юни 2015
г. - Световен ден за
опазване на околната
среда.

 Размерът на подпомагане за зърнени и фу-
ражни култури по схемата за Държавна помощ
за компенсиране на загуби от напълно пропад-
нали площи през 2014 г. ще бъде увеличен. То-
ва информираха от Областната дирекция на
Държавен фонд „Земеделие” в Перник. Реше-
нието затова е взето на заседание на Управи-
телният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.
Обезщетението на производствените разходи
на стопаните за пропаднали от неблагоприятни
климатични условия площи с фуражни култури
се увеличава от 50 до 80%. Плащането ще бъде
извършено през 2015 г.

Промените са направени поради острата нуж-
да на сектор „Животновъдство“ от осигуряване
на фураж за изхранване на животните. От
ДФ”Земеделие” напомнят, че за стопаните, при
които зърнените и фуражни култури през мина-
лата година са унищожени 100 %, беше опре-
делено обезщетение в размер на 50% от произ-
водствените разходи, а плащането бе предви-
дено да се извърши на два транша до 2016 г.

Увеличеното подпомагане за царевица, лю-
церна, фуражен грах и грахово-овесена смес-
ка ще бъде извършено в рамките на остатъчния
ресурс от утвърдените от  ДФ”Земеделие”
средства за помощта, които възлизат на 6 млн.
лева. Земеделските стопани, чиито площи са
напълно пропаднали, но не са били застрахова-
ни, ще получат 50% от полагащата се компен-
сация за съответния вид култура.

Схемата за Държавна помощ за компенсира-
не на загуби на земеделски стопани за напъл-
но пропаднали площи в резултат на природни
бедствия или неблагоприятни климатични усло-
вия се прилага от 2007 г. Подпомагането е във
вид на директни помощи за напълно унищоже-
ни култури. Компенсациите се дават за дей-
ствителни разходи за отглеждане на дадена
култура и се изчисляват на базата на техноло-
гични карти.

Задава се проблем и с
лекарства за диабетици

Зоя ИВАНОВА
Националната здравноосигурителна каса

трябва да реши дали да продължи да плаща
част от сумите за две лекарства, съдържащи
алфалипоева киселина за т.нар. “диабетно стъ-
пало”. Ако това стане близо  15 хил. диабетици
у нас са застрашени да останат без реимбур-
сиране на  тези лекарствата .За тази опасност
алармира председателят на сдружение “Диа-
бет, преддиабет и метаболитен синдром” Ма-
рияна Александрова.Към настоящия момент
НЗОК плаща част от сумата за две лекарства,
съдържащи алфалипоева киселина, която об-
лекчава сетивните нарушения.В писмо до На-
ционалния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарства и лекарствени продукти, Минис-
терството на здравеопазването е предложи-
ло изваждането на двата медикамента от по-
зитивния лекарствен списъкОпасенията на па-
циентската организaция са, че хранителната
добавка не може да замести лекарството.Дру-
гото притеснение е, че страдащите от диабетно
стъпало, са хора в напреднала възраст и в гол-
ямата си част неплатежоспособни.Решението
за премахването или оставянето за лекарства-
та в позитивния списък трябва да бъде взето в
30-дневен срок.В България според статисти-
ката от това заболяване страдат около 500 000
души. 40% от хората обаче не знаят, че имат
диабет.

.
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Îáëàñòåí êîíêóðñ „Àêàäåìèÿ çà ìîäà”
Инициативата е на губернатора Соколова, която е и неин патрон

Любомира ПЕЛОВА
Ученици от пети и

шести клас, от всич-
ки основни и средни
училища в област
Перник, ще пред-
ставят своя талант
в областен конкурс за
изработване на скици
на модели за облекло
„Академия за мода”.
Целта на инициатива-
та е чрез творчес-
твото и красотата,
която сами ще създа-
дат, децата да възпи-
тат у себе си усет

Мускетарите взривиха
ОДК с Чехов

Виктория СТАНКОВА

към естетичното, да
развият сръчността
си и да формират
трудови навици, да
усвояват умения за
работа в екип. Пред-
видените дейности
ще помогнат на уче-
ниците да изразят
своето собствено
виждане и уникалнос-
т.

Участниците в кон-
курса ще се състеза-
ват в пет категории
– облекло за училище,
за отдих и туризъм,

за празник, за бал и
бански костюм. По
отличените скици ще
бъдат изработени ди-
зайнерски модели във
фабриката - парт-
ньор и с активното
участие на ученика,
създал модела, които
ще се представят на
модно ревю до края на
месец май.

Инициативата е по
идея и под патронажа
на областния управи-
тел на Перник Ирена
Соколова, като се реа-
лизира с подкрепата

на С.У.П. България
ООД, Регионален ин-
спекторат по образо-
ванието и Център за
кариерно ориентира-
не – Перник.

“Големият смисъл
на тази Академия е да
стимулира и подкре-
пи учениците да
мислят творчески и
да се научат да изра-
ботват нещо с ръце-
те си. Усвояването
на сръчности и уме-
ния става с пряка ра-
бота, с докосване до
материалите, с проба

Жените от ЕНП се 
събраха във Варшава

Зоя ИВАНОВА

Ще посрещнем 105 таланти 

и грешка. Ако не нау-
чим децата в ранни-
те си години да изра-
ботват сами някакъв
реален продукт и да
натрупат реален опи-
т после определено е
по-трудно”, каза Со-
колова.

От облястната ад-
министрация уточни-
ха, че финалната цере-
мония по връчване на
наградите ще се про-
веде на 27 април  от
14 часа, в Обединен
детски комплекс Пер-
ник.

Виктория СТАНКОВА
105 участници на

възраст от 24 до 26
години  са заявили
участие в междуна-
родния конкурс за кла-
сическа музика, който
ще се провее от 24 до
26 април в Двореца на
културата в Перник,
съобщи вчера на спе-
циална пресконферен-
ция директорът на
културната инсти-
туцията Петьо Фет-
фов.

Младите таланти
ще бъдат  разделени в
6 възрастови групи и
в две категории – за
музикални школи и му-

зикални училища. Му-
зикантите ще бъдат
оценявани от жури с
председател Райчо
Христов , а най-добри-
те ще  получат награ-
ди 

Това е десетото
юбилейно издание на
Международния кон-
курс за млади изпъл-
нители на класическа
музика. То ще е под
патронажа на кмета
на Перник, който съ-
що ще осигури и наг-
рада – статуетка и
1000 лв.  За първа го-
дина ще има и приз на
областния управи-
тел, който ще е за му-

зикална школа. Награ-
ди ще получат също и
двама педагози, както
и двама музиканти за
най-добър клавирен
съпровод. За най-мал-
ките участници също
е осигурена изненада.
Едно момченце и едно
момиченце ще бъдат
зарадвани с огромни
плюшени мечки. Деца-
та са под 6 години,
уточни Фетфов. 

Водещ на конкурса е
артистът Божидар
Попчев , който пък
дарява целия си хоно-
рар като приз за най-
артистично изпълне-
ние

В международния ден на танца
Перник гледа „Monocrossing”
Виктория СТАНКОВА 

На Междуна-
родния ден на
танца - 29 ап-
рил, от 19.00 ч.
в театралния
салон на Дворе-
ца на културата
перничани ще
имат възмож-
ността да гле-
дат мултиме-
дийния танцов
с п е к т а к ъ л
„ M o n o c r o s s i n g ” .
Входът е свобо-
ден .

О р и г и н а л н и я т
пърформанс е
съвместна про-
дукция между
б ъ л г а р с к а т а
танцова компа-
ния Derida Dance
и Central Europe
Dance Theater,
Будапеща, под-
крепен от Ми-
нистерство на
културата на
Република Бълга-
рия и ще пред-
стави на мес-
тната публика
едно от най-ди-
намично разви-
ващите се изкус-

тва в световен
мащаб – съвре-
менния танц.

Събитието е
съвместна ини-
циатива на Об-
щина Перник,
Derida Dance
Centеr, с любез-
ното съдей-
ствие на Общин-
ския драмати-
чен театър
„Боян Дановски”
в Перник. То се
реализира по
проекта “Култу-
рен мениджмънт
в бъдещето” на
Derida Dance
Center, финанси-
ран от Фонда за
иновации в кул-
турата на Асо-
циацията за раз-
витие на София.

„ M o n o c r o s s i n g ”
е мултимедиен
танцов спекта-
къл, в който ге-
роите премина-
ват през различ-
ни виртуални
пространства и
п р е д и з в и к а т е л с -
тва в непрес-
танното търсе-

не на това, кое-
то ще им помог-
не да изпълнят
своята лична
мисия. В спекта-
къла танцьори-
те поемат рол-
ята на герои на
една интерак-
тивна история,
задвижвана от
н е п р е с т а н н о
проучване и ре-
шаване на пъзел,
докато достиг-
нат до своята
крайна цел.

Идеята и хо-
реографията на
спектакъла е на
Живко Желязков,
визуалната сре-
да – на Полина
Стоянова, музи-
ката- на Иван
Шопов, танцът
– на Филип Ми-
ланов и Петя
Мукова, костю-
мите – на Сне-
жана Палазова.
П р о д у к ц и о н н и
мениджъри са
Атанас Маев –
България и Дора
Трифонов – Унга-
рия .

Мускетарите” на  Ваня  Михова взривиха
снощи залата на ОДК с премиерното си
представление „Сватба” и „Юбилей” по
А.П.Чехов. Сполучливата компилация меж-
ду двете пиеси на руския класик, дело на
режисьора Ваня Михова, изкара най-добро-
то от актьорския талант на „Мускетарите”.
Публиката прекъсваше на няколко пъти
представлението с бурни аплодисменти, за-
ради добрите изпълнения на някои от пер-
сонажите.

Завладяващата емоция и страст на сце-
ната, които набираха непрекъснато скорост,
градираха и достигнаха почти до кресчен-
до,  остави без дъх публиката, която бе във-
лечена изцяло в самото представление.

Това бе последна премиера за дванайсе-
токласниците от трупата- Денис Симеонов,
Цветелина Железова, Християн Йорданов,
Волен Пламенов , Ивон Коцева и Глория
Иванова. Някои от тях ще продължат по
стъпките на „по-старите” мускетари, които
вече са студенти в НАТФИЗ. В Чеховата
премиера достойно се представиха и по-
малките, но талантливи млади актьори- Ели-
забет Гугова, Емили Вълкова, Никол Васи-
лева, Полина Славчева, Веселина Куртева,
Кристина Иванчева, Александър Анев и
Александра Асенова.Хореографията на
представлението направи един млад и та-
лантлив танцьор Димитър Димитров.

„Мускетарите” получиха и цветя от облас-
тния управител Ирена Соколова, кмета Ива-
н Иванов и председателя на Общинския съ-
вет Милан Миланов.

Група от трима делегати водени от предсе-
дателя на ЖГЕРБ Ирена Соколова участва в
конференция на  ЕНП Жени във Варшава.
Основна тема на двудневния форум бе рол-
ята на жените в установяването и укрепва-
нето на демокрацията в Европа преди и
след падането на комунистическите режи-
ми. Форумът се осъществи със съдействието
на фондация „Конрад Аденауер“. Информа-
цията е от пресцентъра на ГЕРБ Перник.

Представителките на 20 европейски дър-
жави  проведоха вдъхновяващ дебат за ми-
налото и бъдещите предизвикателства пред
жените от посткомунистическите държави,
като детайлно разисквана бе темата за
представителността на жените в политиката
и икономиката.

Лектори на форума бяха председателят на
ЕНП Жени Дорис Пак, Лидия Биалек, Дуб-
ровкаСуица, МелиндаДомокос. Ирена Соко-
лова представи подробен доклад за състоя-
нието на средата в България с ретроспекти-
вен анализ на моделите на управление от
миналото и отчитайки категоричния принос
на ПП ГЕРБ за насърчаване и увеличаване
на участието на жените в политиката в Бъл-
гария.

В Рударци отбелязаха
Деня на Земята

Зоя ИВАНОВА

С инициатива по засаждане на дръвчета
в с. Рударци отбелязаха Деня на Земята.
Общо двайсет фиданки, осигурени от
ГЕРБ- Перник, бяха посадени в специално
определено за целта място. „Идеята за
инициативата се роди от едно писмо от наш
съгражданин, в което ни призова да напра-
вим нещо, чрез което да ангажираме вни-
манието на младите хора по повод Деня на
Земята. Имаме намерение тази инициатива
да се превърне в ежегодна и да приобща-
ваме към нея все повече хора“, заяви Бог-
данов.

В инициативата се включиха народният
представител от ПП ГЕРБ д-р Вяра Церов-
ска и директорът на РИОСВ-Перник Пла-
мен Ангелов. „Всички ние трябва да сме
ангажирани с опазването на природата и
да даваме пример на децата си да я обичат
и да се грижат за нея. Трябва да сме се-
риозни в действията си за съхраняването й
за бъдещите поколения“, каза д-р Церов-
ска.
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Хайде на кино в Перник! Гледаме “360” и “Страст”
Прожекциите са на 24 и 26 април

Държавна помощ при
бедствия само за бедни без

застраховка на имота
Любомира ПЕЛОВА

Виктория СТАНКОВА
Два филма изпълнени

със страст и преплетени
човешки съдби могат да
гледат перничани в ново-
то кино - в театлалната
зала на Перник. 

На 24 април /петък/ от
20.00ч. ще се прожектира
филма “360” с Антъни
Хопкинс и Джъд Лоу.

Режисьор: Фернандо
Мейрелес, сценарист: Пи-

тър Морган, продължи-
телност: 110 минути

Филмът “360? на сце-
нариста Питър Морган и
режисьора Фернандо
Мейрелес е вдъхновен от
класическото произведе-
ние “La Ronde” на Артур
Шницлер – една модерна
приказка за изнудване, из-
невяра и мръсни сделки.

Сценаристът на филма
Питър Морган има зад

гърба си няколко добри
филми като „Кралицата“
(“The Queen”), а режисьо-
рът Фернандо Мейрелес
отдавна е спечелил фил-
мовите фенове със загла-
вия като “Градът на Бо-
га” (“City of God”). Този
уникален трилър за взаи-
мосвързания романтичен
живот на 21-ви век е под-
крепен от един блестящ
международен актьорски
състав, воден от Антъни
Хопкинс, Джъд Лоу, Рей-
чъл Уайз, Бен Фостър и
от актьори, които са
звездни имена в техните
собствени страни.

Този прост, но хипноти-
зиращ филмов разказ ни
отвежда до другия край
на света и обратно: Вие-
на, Париж, Лондон, Бра-
тислава, Рио, Денвър и
Финикс и обратно в Па-
риж, Виена… Светът е не
само малък, той е една
360-градусова метафора
на мистичната взаимос-
вързаност, на преплете-
ните взаимоотношения
на хора от различни со-
циални среди, градове и
държави. Има бизнес маг-
нати от Германия и Вели-
кобритания, австрийски
сводници, руски гангсте-
ри, френски зъболекар,
американски сексуален
престъпник, бразилски
фотограф и различни
съпруги и партньори. Те
прекарват много време
носещи се по течението,
извършват нечестни биз-
нес сделки, правят секс
или търсят любовта, и

почти без изключение са
неспокойни, депресирани и
измъчвани от чувство за
вина. Словашко момиче на
име Мирка, позира гола за
виенския сводник Роко,
който я свързва с бри-
танския бизнесмен Май-
къл. У дома, в Лондон,
Майкъл има жена Роуз,
която има любовник, бра-
зилския фотограф, Руи,
който пък е запленен от
Лаура. Тя, на път за Мая-
ми и Рио де Жанейро се за-
познава с един бащински
настроен джентълмен…

На 26 април /неделя/ от
20.00ч. - “Страст” филм
на Брайън Де Палма.

В ролите: Рейчъл Мака-
дамс (Кристин), Нуми Ра-
пас (Изабел Джеймс), Пол
Андерсън (Дирк), Каролин
Херфурт (Дани), Рейнър
Бок (Бах) Режисьор: Бра-
йън де Палма, сценарис-
ти: Натали Картър, Ален
Корно, продължителност:
100 минути

Филмът е римейк на
френската лента “Прес-
тъпление от любов” и
разказва за амбициозна
бизнес дама и нейното
протеже, чиито отно-
шения стават повече
от професионални. Това
е еротичен трилър в
традицията на „Обрече-
на да убива” и „Първи-
чен инстинкт”.
„Страст” на Брайън де
Палма е история за
смъртоносната битка
за власт между две жени
в безмилостния свят на
международния бизнес.

Дискусиите за реформи в 
ТЕЛК-овете продължат

Зоя ИВАНОВА
Министърът на труда и социалната поли-

тика Ивайло Калфин е категоричен, че са
необходими реформи в ТЕЛК, които да га-
рантират, че парите отиват при наистина
нуждаещи се хора, заяви той е вфира
на bTV. Според него е необходима втора
комисия, коятo след медицинската експер-
тиза да преценява какво могат да работят
хората с увреждания.

Неотдавна стана ясно, че броят на пен-
сиите по инвалидност се увеличат, когато
се увеличава безработицата. По думи на
социалния министър това показва, че гол-
яма част от хората ползват тези средства,
не защото имат увреждания, а защото им е
неоходимо допълнително финансиране.

Според Клафин въвеждането на втора ко-
мисия няма да забави процедурата защото
такава е практиката в цяла Европа. Тя ще
даде възможност на хората с увреждания
да не се затварят у дома и да разчитат на
държавна помощ, а да бъдат пълноценна
част от обществото. А парите ще бъдат пре-
насочени към най-нуждаещите се.

“Всички са съгласни, че ако не пипнем
нищо, няма да може да увеличим пенсии-
те”, коментира той дали ще има увеличение
на пенсиите. Министърът настоя, че е ре-
формата трябва да бъде въведена, за да
има промени.

Ивайло Калфин заяви, че очаква да полу-
чи подкрепа от  от опозицията, като подчер-
та, че тя ще намери 90% от своите предло-
жения в реформата. “Няма да е честно за
хората, ако не го признаят”, посочи той и
допълни, че е работил с консултативен съ-
вет, с който са работили няколко прави-
телства преди това. По думите му и пре-
дишният социален министър от ДПС Хасан
Адемов, и БСП могат да видят свои пред-
ложения в реформата.

Декларация „Живот“ вече се
подава и по електронен път

Зоя ИВАНОВА 
От 01 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) пре-

доставя по електронен път още една административна услуга - “По-
даване на декларация за продължаване получаването на пенсия от
Република България, съобщават от осигурителния институт.

Декларацията се изисква от лицата, получаващи българска пенсия
и имащи настоящ адрес на територията на друга държава. Чрез нея
пенсионерите лично заявяват продължаване получаването на пен-
сията им от България. До този момент декларациите се подаваха по
пощата или в НОИ.

Новата административна услуга дава възможност на лицата, жи-
веещи на територията на друга държава, да подават по електронен
път изискващата се декларация в законоустановения срок, което им
спестява време и средства за пощенски разходи. Достъпът до услу-
гата изисква въвеждането на лични данни на лицето (ЕГН или личен
номер на чужденец /ЛНЧ/) и персонален идентификационен код
(ПИК), който се издава от всяко териториално поделение на НОИ сре-
щу документ за самоличност. Лицата, които не притежават ПИК, мо-
гат да подпишат заявлението си с квалифициран електронен подпис
(КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

И в двата случая декларацията трябва задължително да е завере-
на с подпис на длъжностното лице и печат на официален орган на
държавата по местоживеене на лицето – осигурителна институция,
нотариус, консулска служба или друго длъжностно лице, определе-
но от законодателството на съответната държава, в която лицето жи-
вее. Така заверената декларация се прилага като електронен доку-
мент към заявлението за електронната административна услуга. За
услугата не се заплаща такса.

НОИ спира изплащането на пенсия от Република България, ако та-
кава декларация не бъде представена в института в установения
срок, независимо от начина на подаването й. Спряната пенсия се въ-
зобновява след получаване на декларацията от датата на спирането,
при спазване на давностния срок по чл. 105, ал. 2 от Кодекса за со-
циално осигуряване.

Кристин притежава
стил и елегантност, та-
ка типични за жена, коя-
то разполага с пари и
власт, а нейното проте-
же – невинната, симпа-
тична и наивна Изабел –
има десетки брилянтни
идеи, които Кристин без
проблем и без скрупули
открадва. Нали и двете
са в един отбор… Крис-
тин се наслаждава на
контрола си над по-мла-
дата жена, завличайки я
все по-дълбоко в игра на
прелъстяване и манипу-
лиране, на власт и уни-
жение. Но когато Изабе-
л попада в обятията на
един от любовниците на
Кристин, започва истин-
ска война. В нощта на
убийството Изабел е на
балет, а Кристин полу-
чава прелъстителна по-
кана. Но от кого? Крис-
тин обожава изненади-
те. Чисто гола, тя се
отправя към загадъчния
любовник в спалнята…
“Още, докато снимах
„Облечена да убива“,
през 1980 г., имах жела-
ние да обединя в едно
заглавие еротика, със-
пенс, мистерия и крими-
нални елементи. Ето, че
доживях да изпълня и
тази си мечта”, комен-
тира Брайън де Палма.
Това всъщност ще е и
своеобразно завръщане
на култовия режисьор
на екран, след като пос-
ледният му проект се
появи на бял свят преди
повече от 4 години.

Перничани все още не са забравили тра-
гедията, която предизвика земетресението,
което люля земята в региона с магнитуд 5,8
по Рихтер и съсипа хиляди къщи и сгради.
Вече никой не може да каже какъв точно е
общият размер, на помощите, които отпусна
държавата за пострадалите, но е факт, че
солидни суми получиха и хора, които имат
стабилни финансови възможности, други
пък, които трудно осигуряват и насъщния си,
си останаха само със символичните еднок-
ратни помощи.

В бъдеще тази картина може да се проме-
ни на база промяна на нормативната уредба.
Само бедните, които нямат възможност да
застраховат имотите си, ще разчитат на по-
мощ от държавата при бедствия. Тя ще бъде
до размера на данъчната оценка.

Това са част от проектопромените в Зако-
на за защита при бедствия, приети от Минис-
терски съвет, съобщиха от пресслужбата на
кабинета. С тях се въвежда механизъм за
подпомагане за тези лица, които със собс-
твени финансови средства не могат да се
погрижат за застраховането на собственос-
тта си за последици от бедствия.

Законопроектът предвижда след настъп-
ване на бедствие държавата чрез своите ор-
гани - Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Минис-
терския съвет и Агенцията за социално под-
помагане, да прецени доколко е настъпило
увреждане или щета върху собствеността на
лицето, което не може със собствени средс-
тва да застрахова имота си.

Агенцията за социално подпомагане ще
преценява кои лица трябва да бъдат подпо-
могнати, доколкото не са могли сами да
застраховат имуществото си срещу съответ-
ния риск заради социалния и икономичес-
кия си статус.

Средствата от централния бюджет през
бюджета на Министерството на труда и со-
циалната политика ще достигат до хората,
които имат нужда от подпомагане при бедс-
твия.

С предлагания нов модел за подпомагане
на пострадалите от бедствия не се променя
принципът за доброволност на застрахова-
нето на личното имущество, но положителен
косвен ефект от предлаганите промени е да
се стимулира сключването на застраховки и
подобряването на застрахователната култу-
ра на гражданите.

Кабинетът ще разгледа и средносрочната
бюджетна прогноза за периода 2016-2018-а
година. Главен приоритет на фискалната по-
литика остава запазването на стабилността
на публичните финанси. Целите за дефицита
са от 2,5 процента от БВП през 2016-а до 1,5
процента през 2018



Рекламно  приложение

Четвъртък, 23 април 2015 г., брой 75 /5682/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 25 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 23 800 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ЕТ. 2, БЛ.ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
8. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 46 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 4, ТХ., РЕМОНТ - 60 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕРАСИ - 50 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ. РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
13.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ. 2, ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
14. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТР., ЕТ.3, ТЕР. - 45 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
16. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
17. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 - 74 000 ЕВРО

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

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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



Имоти6 23 април 2015 г. Съперник

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити
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КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Соф. шосе, тх., без ТЕЦ, частично обз.- 170 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
6. Етаж от къща, над Общината, необзаведен - 150 лв.
7. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.
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ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
9. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
10. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 23 април 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

40 000лв.

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

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

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

ПРОДАВА:

Земеделска земя,
с. Негованци, 3,5дка

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

02 4767 277  (без посредник)
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за офиси, кв. Христо Смирненски - тел.
0988/953 050; 0899/588 545

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам Фиат “Брава” 98 г. 1,4; 12 V,
АГУ, четири врати, 1 300 лв. - тел. 0882/
428 285

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, луксозни помещения

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

други

820 644

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт на компютри и принтери -

КУПУВА

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

тел. 0878/110 016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

ЛИЧНИ
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ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ В ОБЩИНА БРЕЗНИК
 На 29.04.2015 г. от 11.00 часа в малкия салон на Народно читалище „Просве-

щение 1870” гр. Брезник, Община Брезник организира заключителна конфе-
ренция по Проект „Подобряване работата на администрацията в общи-
на Брезник за реализиране на ефективни политики и качествено обслуж-
ване на гражданите и бизнеса“ Договор № М13-22-99/12.08.2014 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програ-
ма  „Административен капацитет”, приоритетна ос ²I „ Управление на човеш-
ките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна ад-
министрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Стойност на проекта: 121 687,75 лева.
     Дата на приключване на проекта: 12.05.2015 г.
Продължителност: 9 месеца
Изпълнител: Община Брезник
Общите и специфични цели на проекта бяха насочени към подобряване

работата на администрацията в община Брезник за реализиране на ефектив-
ни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса чрез повиша-
ване на квалификацията на служителите в общината.

· Целевата група се състоеше от 50 служители на администрация-
та на Община Брезник

Основните дейности включваха участия в специализирани обучения и
семинари:

1  9 броя тематични обучения  в Института по публична администрация,
обучени 26 служители;

2 Организирани и проведени специализирани  обучения в страната:
3 тема “Разрешаване на проблеми”, гр. Велинград, обучени 35 служители;
4 тема “Обучение за работа с хора в неравностойно положение и малцинс-

твени групи” гр. Разлог, обучени 30 служители;
5 тема “Инструменти и техники за стимулиране на идеи и креативност и

техники за вземане на решения” гр. Велико Търново, обучени 50 служители;
В резултат на повишената квалификация и професионалната компетен-

тност на служителите в Община Брезник ще се  подобри и ефективността и
стратегическо планиране на процесите по управление на човешките ресурси.
Постигната е качествена промяна в състоянието на експертния потенциал,
стимулите за поддържане и развиване на персонала за  постигане на качес-
твено комплексно обслужване на гражданите и бизнеса в община Брезник.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския социален фонд

ЕК обвини ”Газпром” в злоупотреба
с господстващо положение

Европейската ко-
мисия официално
обвини "Газпром" в
злоупотреба с доми-
ниращи пазарни по-
зиции в 8 страни от
Централна и Източ-
на Европа, сред кои-
то е и България.

Разследването
срещу руския газов
гигант е от повече от
две години, обяве-
ните днес резултати
от него са предвари-
телни.

Според комисия-
та, "Газпром" нару-
шава антитръстови-
те правила на ЕС
чрез стратегия за
разделяне на цен-
трално- и източноев-
ропейските газови
пазари, например
като ограничава възможността на своите клиенти да препродават закупения
газ през граница, предаде БТА. Това може да е позволило на руската компания
да налага несправедливи цени в страни от ЕС.

"Газпром" е господстващият доставчик на природен газ във всички държави
от Централна и Източна Европа с пазарен дял над 50 на сто в повечето от тях, а
в някои страни дори до 100 на сто.

Освен това е възможно "Газпром" да е злоупотребил с господстващото си
пазарно положение като е поставял доставките на газ в зависимост от полу-
чаване на несвързани ангажименти от търговците на едро по отношение на
инфраструктурата за пренос на газ.

Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер
заяви, че е възможно "Газпром" да е създал изкуствени пречки, възпрепя-
тстващи свободния поток на газ от някои страни от Централна и Източна
Европа към други.

"Ако опасенията ни се потвърдят, "Газпром" ще трябва да понесе правни-
те последици от своето поведение", обясни Вестегер.

Предварителното мнение на комисията е, че руската газова компания въз-
препятства конкуренцията на пазарите на доставка на газ в осем страни от
ЕС (България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша
и Словакия).

"Газпром" прилага цялостна стратегия на злоупотреба в тези пазари на
доставка на газ - налага териториални ограничения в споразуменията си за
доставка с търговци на едро и някои промишлени клиенти в горепосочени-
те страни.

Тези ограничения включват забрани за износ и клаузи, налагащи закупе-
ният газ да се използва на конкретна територия (клаузи за местоназначе-
ние).

Според ЕК "Газпром" използва и други мерки, които предотвратяват
трансграничния поток на газ, като задължава търговците на едро да полу-
чават съгласието на компанията, за да изнесат газ, и отказва при определе-
ни обстоятелства да променя мястото, където трябва да се достави газа.

Комисията е на мнение, че тези мерки пречат на свободната търговия с
газ в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Тези териториални ограничения могат да доведат до по-високи цени на
газа и позволяват на "Газпром" да провежда несправедлива ценова поли-
тика в пет страни от ЕС (България, Естония, Латвия, Литва и Полша), като
налага цени на търговците на едро, които са значително по-високи в срав-
нение с разходите на "Газпром" или с референтни цени.

Тези несправедливи цени се дължат отчасти на ценообразуващите фор-
мули на "Газпром", по които цените на газа в договорите за доставка се
индексират по цените на кошница от петролни продукти и които неоправда-
но облагодетелстват "Газпром" от неговите клиенти.

Според комисията е възможно "Газпром" да използва своето господс-
тващо пазарно положение като поставя доставките на газ за България и
Полша в зависимост от получаване на несвързани ангажименти от търгов-
ците на едро по отношение на инфраструктура за пренос на газ.

Така например, доставките на газ са били поставени в зависимост от ин-
вестиции в проект за газопровод, подкрепян от "Газпром", или от съгласие-
то "Газпром" да засили своя контрол върху даден газопровод.

Руската компания има 12 седмици, за да отговори на изложението на
възраженията. Тя може да поиска и устно изслушване.

"Газпром": Това са необосновани претенции
„Газпром“ смята за необосновани претенциите, предявени от Европей-

ската комисия.
"Приетото от ЕК "изложение на възраженията“ е само един от етапите на

провежданото разследване и не означава признаване на „Газпром“ за ви-
новен за каквото и да е нарушение на антимонополното законодателство на
ЕС. „Газпром“ стриктно се придържа към всички норми на международното
и национално законодателство в страните, в които „Газпром“ работи“, се
казва в изявлението на руската енергийна компания, цитирано от РИА Но-
вости и "Фокус".

Тунелът ”Траянови врата”
остана без осветление

Цялата южна тръба на тунел
“Траянови врата” на
магистрала “Тракия” е без
осветление, което създава
предпоставки за сериозни
пътни инциденти.

Още на 8 март от Агенция
"Пътна инфраструктура" пре-
дупреждават шофьорите да
преминават с повишено внима-
ние през съоръжението зара-
ди частичен проблем със зах-
ранването на осветлението.

В момента обаче цялата юж-
на тръба на тунела няма еле-
ктричество, съобщи bTV. По то-
зи начин шофьорите влизат с
висока скорост в изцяло неос-
ветено съоръжение. Рязката
промяна от светло към тъмно
създава предпоставки за се-

риозни инциденти.
Преди седмица семейството на проф. Георги Цеков се прибира именно по неос-

ветения маршрут.
„Отначало имаше осветление и след това изведнъж изчезва и става стена –

тъмна дупка”, обяснява той.
Семейството се разминава на косъм от сериозна катастрофа, когато дезориен-

тиран, Георги се приближава прекалено много до стената и се отблъсва от нея.
Инцидентът се разминава със счупен фар и силен стрес.

Причина за липсата на осветление е овлажняването на кабели и проблемен
трафопост.

„Поръчани са материали и вече се извършват ремонтни дейности”, сподели инж.
Георги Златев, директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура".

По думите му до края на седмицата аварията ще бъде напълно отстранена.
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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.

Днес всичко може да постигнете и уредите, ако проя-
вите максимална творческа активност и си гоните ин-
тереса. Проведете разговори, които от доста време
все отлагате и търсите подходящия момент. Поста-
вете парливите въпроси на масата за преговори, орга-

низирайте събрания, действайте ултимативно пред тези, кои-
то от доста време не ви чуват. Проявете активно емоциите
си, не сдържайте насъбраното неудовлетворение.

Не се ограничавайте, отстоявайте принципна политика
както у дома, така и на работното място. Съвпадът на
Меркурий и Марс във вашия знак дава острота на ума, кара ви
да поставите парливите въпроси на масата за преговори, да

се държите агресивно и ултимативно. Ако ви се наложи да защитите
нечие достойнство, направете го. Не се скатавайте, ако някой страда
поради ваша или чужда грешка. Сключете нов трудов договор. Гонете си
интереса. Пътувайте, уредете срещи на място.

Един късметлийски ден, в който може да срещнете любовта
или да намерите нова работа. Някой ще удари и двоен джакпот,
срещайки любовта на работното си място или уреждайки се на
престижна работа чрез личните си връзки. Спазвайте

правилата, не лъжете, постарайте се да изпълните дадените обещания и
да притиснете другите да го направят спрямо вас. Родените във втората
декада са в най-благоприятна позиция. Днес Венера и Луна се целуват във
вашия знак, предизвикват обяснения и признания.

Случващото се в днешния ден помага да постигнете
отдавна набелязените цели, да се внедрите на по-добро
място както в бизнеса така и в живота. Ще получите
покани и предложения, ще се радвате на признание и любов.
Направете пробив в посоката, от която очаквате

придобивки и пари. И в любовта щастието ще ви се усмихне и дано
сте с точния човек на правилното място. Избирайте връзките по
чувство, а храната по каприз.

Днес прекрасно се усвояват знания и идеи. Ще намерите
и кой да ви помогне при изпълнението им, кой да ги
финансира и надзирава. Сключените договори ще са
дълготрайни и полезни и за двете страни, ще бъдат
скрепени в бъдеще с взаимни чувства и приятелства. Ще

се окажете в центъра на просперираща дейност и проект, който ще
получи обществено и държавно одобрение. Гонете си интереса,
водете преговори, не отстъпвайте от позициите си.

Концентрирайте се над личните си проекти, чувства
и амбиции. Всеки опит да подкрепите чуждата
инициатива ще ви прави за дълго отговорни и свързани с
някого, който може и да се възползва от прословутата
ви работоспособност. Сега е моментът да се пазарите,

да се защитите юридически, да си търсите правата и да не
правите компромиси, които може да ви костват много. Ден на
големи битки на всички нива.

Не пропускайте нито една среща и възможност за
постигане на отдавна набелязана цел. Съдбата ще ви
предложи няколко варианта, ще ви срещне с хората,
които ви обичат и ценят, които са склонни да приемат

условията ви и дори да се съобразят с ултимативното ви
поведение. Пътувайте, уредете срещи на място, търсете
начин за подновяване на връзки и договори и за подписване на
нови. Направете предложение и в любовта.

Ден за съвместна делова и творческа инициатива.
Сега е моментът да сключите нови партньорски дого-
вори, да поставите условията си, да не отстъпвате
от позиции и територии. Вероятен е масиран натиск
от страна на конкуренцията. В такъв момент съдбата

ще подложи на проверка приятелските и роднински връзки, както
и колегиалната отговорност. Не се колебайте да прекратите
отношения с хора, които за пореден път ви предават.

Труден ден за родените във втората декада. Може
да разберете за предателство в любовта или в биз-
нес отношенията. Вероятно е да водите неприятни и
ултимативни разговори. Някъде ще се отиде до разде-
ли, ще се казват тежки думи, които ще нараняват и

оскърбяват. Точно днес не поставяйте ултиматуми на тези,
които обичате, но на работното място.

Един от най-силните ви дни за месеца. Нищо важно и
отговорно да не се оставя за следващите два дни,
когато шансовете ви за успех ще зависят от друг и
ще намалеят двойно. Сега е моментът да се
подпишат нови договори, да се организира работата
и финансирането на екипа, с който работите или

влизате във връзка.

За родените около 1-10 февруари денят ще донесе
натиск от всички страни и желание за използване.
Концентрирайте силите си, не правете компромис,
независимо условията, които ви поставят. Ще
изживеете болезнени положения, които ще ви
накарат да промените отношението си към тези,

които ви използват. Бъдете с хората, които ви обичат, които
проявяват разбиране и лоялност.

Ден на признания и изповеди. Прекратете губещи
връзки и не продължавайте с компромисите. Довере-
те се на инстинктите, правете само това, към кое-
то нещо ви влече и привлича. Не оставайте с нелю-
бими хора независимо парите или ползите, които
имате в момента. Денят показва къде в чувствата

има пробойна и накъде трябва да насочите личния си потенциал.
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Ñêðèìîâ ñå êîíòóçè íà ïëåéîôèòå íà Èòàëèÿ
Отборът на  перничанина ще играе трите мач с шампионите

Страницата подготви Яне Анестиев

Намалиха групата на
„Миньор” с един отбор
С решение на ЗС на БФС София, днес

официално отбора на Места (Хаджидимово)
бе изхвърлен от югозападната “В” група,
заради изцепките на мача с Рилски спор-
тист, когато освен, че е имало побой над
главния съдия Борислав Ненков, треньора
им Лъчезар Дафков извади отбора. Ситуа-
цията се разигра в 34-та минута, след отсъ-
дена дузпа за домакините от Самоков и
червен картон на вратаря на гостите. 

 Днес Зоналният съвет реши:
 - Изважда отбора на ФК Места /Хадж./ от

групата, а на клуба се налага имуществена
санкция в размер на 2500 лв. на основание
чл. 28 (1) от Дисциплинарния правилник на
БФС.

 - Наказва Лъчезар Дафков - треньор на
ФК Места /Хадж./ с лишаване от треньорски
права за срок от 1 година, считано от дата-
та на провинението и с парична глоба в
размер на 1875 лв. на основание чл. 28 (4)
от Дисциплинарния правилник на БФС.

 - Наказва Антон Тодоров - състезател на
ФК Места /Хадж./ с лишаване от състеза-
телни права за 2 срещи на основание чл.
22-К от Дисциплинарния правилник на
БФС.

 

„Верила” изненада „Черногорец”
Отборът на опашкаря „Вирела” направи равенство с лидерите от

„Черногорец” в мач от 21-ия кръг на първенството на група „А” 1.
Гостите са открили в 3-та минута чрез Асен Григоров, но домакини-
те са направили обрат чрез две попадения на Борислав Рударски в
5-то и 21-та минута. Те са били на път и да спечелят мача, но четири
минути преди края му Олег Алексиев е отбелязал изравнително по-
падение. Алексиeв спасява отбора си във втори пореден мач след
като изравни срещу „Витоша” в Ноевци две минути преди края на
мача. Равенството прати „Черногорец” на трето място, но само на
точка зад лидера „Балкан”. При това ноевчани имат цели два мача
по-малко.

„Чорни „ надви „Спортист”
Отборът на „Чор-

ни”(Брезник) надделя 
трудно над „Спор-
тист”(Драгичево) в мач
от поредния кръг на об-
ластното футболно пър-
венство. Единственото
попадение за брезнича-
ни беше дело ва Васил
Карадимов. След побе-
дата брезничани са на
пета позиция в таблица-
та на временното класи-
ране с актив от 28 точки
,докато гостите им са с
20 по-малко и заемат последната ,13-та позиция  подреждането.

Шоумени дариха пари за “Левски”
Известните продуценти, водещи и големи приятели на ПФК “Левски” Иван и

Андрей се включиха в кампанията „Левски е твой” с голямо дарение, инфор-
мираха от “Герена”. В дните преди реванша в полуфиналите за Купата на Бъл-
гария с Лудогорец шоумените посетиха офиса на клуба и заедно с билети за
срещата се сдобиха и със своите поименни удостоверения за направеното да-
рение. Редом с това Иван и Андрей отправиха своето послание към „синята”
общественост за активност в кампанията и пълен стадион на 29 април. Тогава е
реваншът с Лудогорец за Купата, след като първият мач в Разград завърши
0:0. ”ПФК “Левски” изказва искрена благодарност за оказаната подкрепа”,
обърнаха се от клуба към двамата шоумени. Акцията „Левски е твой” продъл-
жава да привлича все повече привърженици, като всеки желаещ може да се
включи в кампанията в офиса на клуба на улица „Тодорини кукли” 47 

На 11 от ЦСКА им
изтичат договорите
На точно 11 футболисти им изтичат договорите в

ЦСКА. Петима от тях са чужденци, а останалите
шестима са българи, трима от които са юноши.Въп-
росните играчи могат по всяко едно време на под-
пишат предварителни контракти с други клубове в
сила от 1 юли, тъй като от тази дата те стават сво-
бодни агенти.Двамата бразилци – Бергонси и Мар-
киньос, няма да останат в ЦСКА. Те вече са уведо-
мили ръководството за намерението си. Бергонси е
направил това от родината си, където от няколко
месеца се възстановява от тежка контузия. Със си-
гурност си тръгва и вратарят Якоб Дивиш, както и
холандецът Супосепа.Последните информации
гласят, че към двамата най-опитни футболисти Але-
ксандър Тунчев и Валентин Илиев вече имат серио-
зен интерес. Според информация на кореспондента
на БЛИЦ от Варна единият от отборите, отправил
оферта към защитниците, е Черно море.Припомн-
яме, че анголецът Антонио Фортес, който през зи-
мата подписа договор за година и половина с
ЦСКА, ще бъде освободен. Той има споразумение с
босовете да си тръгне по взаимно съгласие.

11-те от ЦСКА, на които договорите им изти-
чат на 30 юни тази година.

Александър Аспарухов (юноша)
Александър Тунчев
Апостол Попов
Жоаким
Валентин Илиев
Бергонси
Супосепа
Маркиньос
Никола Тодоров (юноша)
Радой Божилов (юноша)
Якуб Дивиш

Николай Михайлов със 
злато от Балканиада
Българин спечели златен  медал  от Балкан-

ско първенство по колоездене за първи път от
много години насам. Това стана факт, след като
една от най-големите ни надежди Николай Ми-
хайлов спечели индивидуалното бягане по ча-
совник в Биелина (Босна и Херцеговина). Тра-
сето на състезанието бе 23,8 километра - със 7
завъртания. Състезателят на полския „CCC
Полковице” завърши с време 28,30.03 минути -
с почти 39 секунди по-бърз от втория Жупа Ан-
герт (Албания). Трети остана представителят на
домакините Габор Каса. Впечатляваща бе сред-
ната скорост на Михайлов, която бе изключи-
телно висока – 50,105 км/ч. В общия старт наши-
те представители не успяха да се наредят сред
челните позиция. С най-предно класиране е Бо-
рислав Иванов, който остана на 48-а позиция,
Ники Михайлов се нареди 101-ви.

Валентин Йорданов 
остана шеф на борбата
Валентин Йорданов очаквано беше преиз-

бран за президент на Българската федерация
по борба. Това се случи на Отчетно-изборното
събрание, което се проведе в зала “Диана” в
столичния квартал “Дианабад”.  Както е извес-
тно, конкуренти на Йорданов бяха Димитър
Джамов и Георги Мърков. Те обаче си направи-
ха самоотвод. При това положение Валентин
Йорданов, който вече 17 години оглавява род-
ната борба, ще продължи да бъде президент на
федерацията. Йорданов беше избран с пълно
единодушие от 141-те клуба, членуващи във фе-
дерацията. Мърков благодари на СК “Левски”
за издигнатата кандидатура и каза, че ще про-
дължи да помага на борбата. Джамов пък из-
тъкна, че не участва в игра с предизвестен по-
бедител. 

 

48 % в атака), а
Алесандро Феи нап-
рави 14 (1 ас, 1 бло-
када, 41 % в нападе-
ние). До трети мач
в четвъртфинали-
те достигнаха и
Сър Сейфти (Перу-
джа) и Калцедония
(Верона), след като
Перуджа спечели
с 3:1 (25:19, 25:14,
24:26, 25:23) във Ве-
рона и изравни се-
рията на 1:1. За
MVP бе определен
а р ж е н т и н с к и я т
разпределител на
Сър Сейфти Лучано
Де Чеко, който нап-
рави завидните за
неговия пост 10
точки (6 (!!) аса, 3
блокади, 33 % в на-
падение). С 19 точ-
ки най-резултатен
бе германецът
Кристиан Фром (2
аса, 59 % в атака).  

Отборът на Топ
Волей (Латина), за
който играе Тодор
Скримов, стигна до
трети решителен
мач от четвър-
тфиналните плейо-
фи в Италия срещу
з а щ и т а в а щ и т е
титлата си от ти-
ма на Кучине Лубе -
Б а н к а   М а р к е
(Трея). Пред малко
повече от 2000 зри-
тели в Пала Бианки-
ни Топ Волей от-
стъпи с 2:3 (23:25,
25:17, 22:25, 25:12,
12:15) и така всич-
ко ще се реши в
трети двубой. Бъ-
лгарският национал
започна отлично
мача, но в третия
гейм получи болки в
прасеца след едно
приземяване и на-
пусна терена при-
нудително. Така

той записа само 6
точки (46 % в напа-
дение), а в посреща-
не имаше 53 % пози-
тивно и 47 % от-
лично. За MVP бе оп-
ределен сръбският
диагонал на тима
Саша Старович,
който не пропусна
да блесне за поре-
ден път срещу бив-
шия си отбор и реа-
лизира 25 точки (5
аса, 2 блокади, 51 %
в нападение). 24 до-
бави словенецът
Тине Урнаут (1 ас, 1
блокада, 52 % в ата-
ка). За Лубе силен
мач направи сръб-
ският капитан на
тима Марко Под-
рашчанин, който
отбеляза 15 точки
(1 ас, 3 блокади, 61
% в нападение). 16
добави Ийржи Ко-
вар (1 ас, 3 блокади,
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При тежки ПТП-та – шофьорите без книжки моментално

Европа ни погна заради
условията в затворите

Любомира ПЕЛОВА
Европейският съд по правата на човека в

Страсбург подготвя ново пилотно дело срещу
България – този път за ужасяващите условия в
българските затвори, както и за липсата на ефе-
ктивни средства за защита - доколкото българ-
ските административни съдилища трайно не хва-
щат вяра, че условията в затворите у нас са в
състояние да причинят морални страдания на по-
пулацията в тях. В края на март т. г. ЕСПЧ комуни-
кира на българското правителство шест жалби,
подадени от петима затворника, във връзка с ус-
ловията, при които са поставени задържаните в
затворите. Събирането на няколко жалби в едно
дело, както и правните проблеми, които всяка от
жалбите повдига, са ясна индикация за това, че
съдът възнамерява да разгледа въпроса дали ус-
ловията в българските затвори представляват
системен проблем, както и да преразгледа въпро-
са дали исковете по Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) са ефе-
ктивно средство за защита по смисъла на член 35
на Конвенцията.

ИМА И ЧЕСТНИ КРАДЦИ. ТО-
ЗИ ОКСИМОРОН ЕДВА ЛИ Е
ПОВОД ЗА ГОРДОСТ НА
ПЕРНИЧАНИ, но в интерес на
истината все пак е някаква

светлина в края на тунела. За какво иде
реч? От наши източници научихме, че ба-
тановчанин преди време си изгубил пор-
тфейла, барабар с всички документи. Как-
то си му е редът, отписал парите и пуснал
молба за нова лична карта и шофьорска
книжка. Почти забравил за случката, оба-
че в една хубава сутрин намерил в пощен-
ската си кутия изгубената документация,
без парите, разбира се. От радост му иде-
ло да почерпи благородния крадец или
поне този, който му е върнал самочувс-
твието, че живее в град на състрадателни
комшии. Самите полицейски служители
не са много учудени от тоя факт, щото и
друг път се е случвало някой да припищи
от подобни липси, а до седмица време до-
кументите да се намерят. Е, като правило
парите никога не се връщат при собстве-
ника си, но както вече казахме, това са
бели ядове пред угрозата да висиш по
опашки и да плащаш отново, сякаш си ви-
новен, че някой е айдук.

ИМАМЕ ЧУВСТВОТО, ЧЕ СТРОИТЕ-
ЛИТЕ НА НОВИЯ ПЕРНИШКИ ПЛО-
ЩАД си сложиха една обица на ухото
след последната кражба на тротоарни
плочки от обекта, и вече по-строго охран-
яват имуществото си. Ако до преди някол-
ко дена чисто нови жълтеникави плочки
на палета можеха да се видят поне на пет
места из централната градска част, които
всеки свободно преминаващ гражданин
можеше да си вземе за спомен дори пос-
ред бял ден, вече контролът е като на мит-
ница. Плочите са прибрани на респектира-
що разстояние от пешеходните пътеки,
заградени са старателно и около тях вина-
ги се мяркат работници. Не че комичната
кражба от ония дни няма шанс да се пов-
тори, но както е казал народът, „една бука
за наука”. Само да не стане така, че след
месец, когато е пусковият срок на обекта,
да вземат да се оправдават, че заради
кражбите площадът не е завършен.

мерно те касаят во-
дач, който е спрян и
видимо е пиян, или
дрегерът покаже, че е
пиян - незабавно му се
отнема свидетелс-
твото за правоуправ-
ление. Подобно нещо
би могло да се приеме
и за тази категория
водачи, които са при-
чинили пътно тран-
спортно произшес-
твие, в което е имало
жертви. След това,
ако са задействали
процедура по обжал-
ване да не влезе в сила
наказателното пос-
тановление, да може с
принудителна мярка,
докато не се изясни
въпросът за вината
им, те да бъдат спи-
рани от право да уп-
равляват моторно
превозно средство”,
обясни Славов.

По думите му при-
чината за исканите
промени в Закона е
продължаващата вой-
на по пътищата: “П-
рез празниците, а и в
последните седмици,

Назначават още около 250
пожарникари в страната

Любомира ПЕЛОВА

видяхме доста неп-
риятни инциденти,
включително имаше и
смъртен случай на де-
тенцето от Панагю-
рище. Нагледахме се и
на клипове в интер-
нет на безразсъдни
шофьори, които кара-
ха с безумни скорос-
ти, нарушавайки пра-
вилата, караха по ма-
гистрали и по междуг-
радски пътища. Пред-
ложил съм този тип
крайно недобросъвес-
тни шофьори, които
са и опасни - установи
се, че много от тях
имат доста висящи
административно-на-
казателни производс-
тва пред КАТ, които
не са влезли в сила, да
бъдат спирани да шо-
фират през този пе-
риод, докато не се из-
ясни дали са извърши-
ли нарушения и
трябва ли да подле-
жат на сериозна сан-
кция, включително
отнемането на свиде-
телството за пра-
воуправление”.

След 6 дни влиза в сила
забраната за улов на риба

Силвия ГРИГОРОВА
Със заповед на министъра на земеделието и храните от 15 април тази

година, въз основа на Закона за рибарството и аквакултурите, се въвежда
забраната за улов на пролетно-лятно размножаващите се риби, в зависи-
мост от надморската височина на рибностопанските обекти в страната.

За водоемите, които се намират до 500м надморска височина, забрана-
та за улов на риба влиза в сила от 15 април до 31 май 2015г. За водоемите,
които се намират на надморска височина от 500 до 1500 м, забраната вли-
за в сила от 1 май до 15 юни 2015г.

Тъй като област Перник е разположена над 500 м надморска височина,
любителите на риболова имат възможност да упражняват хобито си до 1
май.

През периода на забраната любителите риболовци ще могат да упражн-
яват своето хоби само на определени места. Това са:рудничните езера в
Перник; сгуроотвалите в кв. „Калкас”; рудничните езера в селата Драги-
чево и Рударци и отводнителните канали на река Арката в землището на
община Радомир.

Началникът на отдел „Рибарство и контрол”-Перник, към Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури- д-р Михаил Божилов, посъветва лю-
бителите на риболова да спазват забраната, за да не бъдат санкционира-
ни. ”С навлизането в забранения период започваме масирани проверки
на водоемите в областта. Целта е да се гарантира нормалното размножа-
ване на водните организми. Санкциите за риболов по време на забране-
ния период са доста солени- 1500 лева. Затова съветвам риболовците да
се възползват от предоставената им възможност през този месец и поло-
вина и да ловят само на разрешените затова места”, заяви д-р Божилов.
Той поясни още, че след изтичането на забраната, проверките на инспек-
торите от ИАРА-Перник ще продължат. Онези риболовци, които нямат ри-
боловен билет ще бъдат санкционирани. Според д-р Божилов, цените на
риболовните билети не са променяни от няколко години. Всеки любител
риболовец може да се снабди с такъв билет в офиса на ИАРА-Перник,
който се намира в сградата на кметство Изток. 

Любомира ПЕЛОВА
При тежки пътнот-

ранспортни произ-
шествия да се отне-
мат книжките на шо-
фьорите веднага, без
да се чака наказател-
ното постановление
да влезе в сила. Такива

промени в Закона за
движението по пъти-
щата предлага депута-
тът от Реформатор-
ския блок Петър Сла-
вов.

Предложението му
се отнася само за слу-
чаите, в които има

тежко пострадали
или загинали хора.
Идеята е шофьори-
те, които обжалват
наказанията си, да
нямат право да уп-
равляват автомоби-
ли, докато не се уста-
нови категорично да-
ли имат вина.

“Предложенията
касаят т. нар. прину-
дителни администра-
тивни мерки. Това са
мерки, които и в мо-
мента има разписани
в Закона за движение
по пътищата. При-

Осем специализирани отряда за кризи и
аварии се създават в “Пожарна безопасност
и защита на населението”, съобщи директо-
рът й главен комисар Николай Николов.

Новите спецекипи ще бъдат разположени
в осем  областни града - София, Благоев-
град, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Тър-
ново и Монтана.

В зависимост от това къде ще бъдат раз-
положени отрядите, ще могат да действат и
в различни бедствени ситуации. Така спаси-
телното звено, което е разположено в Монта-
на, ще може да работи в условия на радиа-
ционно замърсяване и при евентуална ава-
рия в АЕЦ “Козлодуй”.

Звеното, което е разположено в Бургас ще
разполага с водолази, а звеното в Хасково
със специалисти за химическа защита.

Преди дни от синдикатите в МВР аларми-
раха, че се готвят съкращения, но главен ко-
мисар Николай Николов заяви, че във вът-
решното ведомство и в пожарната не само
няма да се съкращават хора, но се очаква
да бъдат назначени около 250 нови служите-
ли.

“Тези хора ще работят именно в част от
спасителните звена, част от тях обаче в мо-
мента преминават курсове и специализира-
но обучение”, допълни Николов.

Шефът на пожарната каза още, че няма да
се закриват и спасителните звена в пожар-
ната на местно ниво. Според него реформата
ще се състои в това, че на практика хората в
пожарната ще спрат да се делят на пожар-
никари и спасители. По думите на Николов,
тази практика до момента е показала, че в
различни случаи на произшествия на място
пристигат екипи, които са със сходни фун-
кции.


