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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.806 лв.
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Това обеща новият шеф на Областната дирекция на МВР, който е страстен рибар, но риба не яде

Св. свщмчк
Терапонтий

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

Аладин
и лампата

Един дюнерджия на име Ала-
дин разказва такава сладка ориенталска
приказка,че направо успа цялата Агенция по
храните и събуди от дълбок сън ресорния
министър и самия Бойко Борисов. Приказка-
та за Аладин и вълшебната лампа е любима
на децата заради вълшебствата, които ги
пренасят в един измислен, но красив свят.
Приказката на нашият търговец Аладин
обаче стана най-омразното произведение,
което искат да чуят инспекторите в тоя
занаят. Вълшебната лампа така ярко осве-
ти корупцията в системата, че направо ги
заслепи. А Аладин се превърна едновремен-
но в главен герой на вълшебните си приказ-
ки и разказвач на същите. До там стана
представителна фигура, че министри за-
почнаха теманета да му правят, за консул-
тация да го викат, едва ли не за началник да
го гласят. Нищо и никакви дюнери, а излязо-
ха отровни за Агенцията по храните и съ-
щевременно здравословни за ония, които
не обядват дюнер на крак.

Впрочем, в приказките на Аладин няма ни-
що вълшебно. Те са една баналност, ориен-
талщина и корупционна скука, до болка поз-
ната не само на дюнерджиите. Все пак доб-
ре, че вълшебната лампа освети система-
та, та приказките от „Хиляда и една нощ”
се четат с интерес и от онези, които не са
чели само „Винету”.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Все още навлизам в

спецификата на ре-
гиона и опознавам
по-детайлно работа-
та на екипа в дирек-
цията и създадената
до момента органи-
зация, заяви новоназ-
наченият шеф на ОД-
МВР в Перник- коми-
сар Валентин Бучин-
ски на първата, опо-
знавателна, както
той я нарече, среща с
представители на
местните, регионал-
ни и национални ме-
дии, след като преди

десетина дни седна на
горещия директорски
стол. Твърде рано е да
коментирам бъдеща-
та кадрова политика,
тъй като все още опо-
знавам състава, заяви
комисарят, уточни са-
мо, че в момента в
пернишката ОД на
МВР има незаети мес-
та. В едно обаче съм
категоричен - целта
ни е да противодей-
стваме на престъп-
ността и да бъдем
близо до хората, бе ла-
коничното изявление
на новия полицай но-

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

100-210

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÄÈÑÊÓÑÈß ÇÀ
ÃÐÀÍÈÒÀ ÎÒ ÏËÎÙÀÄÀ

ÁÞÐÎÒÎ ÏÎ ÒÐÓÄÀ ÑÚÑ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

“ÂÀËßÖÈÒÅ” ÏÎÄÀÐÈÕÀ
ÞÁÈËÅÉÍÀÒÀ ÑÈ ÊÓÏÀ
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Зоя ИВАНОВА
Нови два случая на

туберкулоза са ре-
гистрирани минала-
та седмица от ин-
спекторите на Ре-
гионалната здравна
инспекция в Перник.
Заболелите са от
Брезник и Перник.

За миналата седми-
ца има 32 случая на
остри респираторни
заболявания, при 40
за предходните се-
дем дни. Процентно
заболяваемостта е
по ниска от средна-
та за страната. От-
чита се и намаление
на заразните забол-
явания. Те са 10 слу-
чая, срещу 15 за
предходния период.

Криминално проявен
заподозрян за кражба

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски полицаи задържаха криминално проявен

по подозрение за кражба.
Около обяд в първия работен ден на седмицата, в ра-

домирското село Драгомирово е бил счупен катинар и
проникнато в павилион за продажба на хранителни про-
дукти и алкохол. По данни на продавачката били са от-
краднати неголеми количества водка и бира. Органите
на реда направили оглед на местопроизшествието и
предприели действия, за да установят самоличността на
извършителя. В резултат на оперативно-издирвателните
действия е задържан криминално проявен мъж, запо-
дозрян за престъпното деяните. Съпричастността му е в
процес на установяване.

Започнато е досъдебно производство и процесуално-
следствените действия продължават под ръководството
на Районна прокуратура - Радомир.

На страница 12

Облачно,
слаб дъжд

мер 1 в Перник.
Валентин Бучински 

е роден през  юни
1969 година в Симит-
ли. В системата на
МВР е от септември
1994 година. Преми-
нал е през всички
етапи на кариерата.
Започнал е като опе-
ративен работник,
след това става на-
чалник група, начал-
ник сектор,  началник
на Четвърто район-
но управление на
СДВР.

Два са новите случая
на варицела. Болните
са от Перник. Четири-
ма жители на Перник и
двама от Радомир са
диагностицирани с ен-
тероколит.От група-
та на трансмисивни-
те инфекции няма ре-

Нови два случая на туберкулоза
гистрирани случаи.

През изминалата
седмица не са регис-
трирани епидемични
взривове. За минала-
та седмица инспекто-
рите на здравната
инспекция са извър-
шили 138 проверки.
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Организаторите избраха неделята, за да има повече участници
Любомира ПЕЛОВА

Инициативен коми-
тет отправи покана
към перничани да се
включат в обществе-
но обсъждане, свърза-
но със съдбата на
гранита, с който бе
облицован централ-
ния площад на облас-
тния град „Кракра”.
Дискусията ще се
проведе в Конферен-
тната зала на Дворе-
ца на културата на
31-ви май, а начал-
ният час е 11. Според
о р г а н и з а т о р и т е ,
необходимостта от
подобен публичен де-
бат е породена от за-
силения обществен
интерес по темата.
Членовете на Инициа-
тивния комитет се
надяват да чуят ста-
новищата на повече
представители на

Съкращения в регионалните
здравни инспекции

Зоя ИВАНОВА
Числеността на регионалните здравни инспекции да

се промени от 2877 на 2502 щатни бройки. Това пред-
лагат от здравното министерство с проектопромени в
устройствените правилници на ведомството и на
РЗИ, публикувани на сайта на МЗ за обществено об-
съждане. Основната цел на съкращенията е ведомс-
твото да се вмести в отпуснатия му бюджет за тази го-
дина, става ясно от документите. За оптимизиране на
разходите за персонал е направен анализ на структу-
рите и числеността на РЗИ.  Изпратени са писма до Ди-
ректорите на РЗИ с насоки и направления за оптими-
зиране на разходите за персонал, които включват
пенсиониране на придобилите право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст служители в администра-
цията, съкращаване на трайно незаетите щатни брой-
ки, оптимизиране на структурата и функциите на адми-
нистрацията с приоритетно редуциране на числеността
на немедицинския персонал, както и организационно
структуриране на общата администрация.

След направени мотивирани предложения от страна
на директорите на съответните Регионални здравни
инспекции е взето решението щатът на инспекциите
да се намали общо с 375 бройки, разпределени меж-
ду отделните инспекции.

Само около 6% от пшеницата е
в много добро състояние

Силвия ГРИГОРОВА
Пълно обследване на площите в региона, засети с

есенни култури, беше извършено миналата седмица,
по заповед на министъра на земеделието и храните.
Това информираха от Областна дирекция „Земеде-
лие” в Перник. Обследването в шестте общини от об-
ластта е извършено съгласно приетата от МЗХ мето-
дика.

  При 100%-овото обследване на засетите 133 348
дка с пшеница в областта е установено, че посевите
се намират във фенологична фаза на развитие, коя-
то варира от вретене, флагелен лист до изкласяване.
Извършената проверка показва, че повреди от из-
мръзване не се установяват, но при голяма част от
посевите, в следствие на преовлажняване на почва-
та, се наблюдават физиологични смущения при рас-
тенията и неравномерно развитие. Анализът, който е
направила Областна дирекция „Земеделие” след
приключване на обследването показва, че с мине-
рални торове са наторени 91,2% от посевите, а с хер-
бициди са третирани 26,6% от засетите площи. Извър-
шената проверка показва, че в много добро състоя-
ние са едва 5.7% от посевите. В добро са 23.1%. В
средно са 60.2% и в незадоволително състояние са
10.9% от посевите. Според агро специалистите, се
наблюдава заплевеляване 1-3 степен  с плевели ка-
то лисича опашка, лепка, колендро, паламида и др.

Фитосанитарното състояние на посевите е сравни-
телно добро, на фона на падналите проливни валежи
и неблагоприятните природо-климатични условия
през ранната пролет. Установени са частични повре-
ди от септориоза. Няма констатирани повреди от неп-
риятели над прага на икономическата вредност. При
обследването няма установени пропаднали и разо-
рани площи с пшеница.

Въз основа на направените констатации, след пъл-
ното обследване на площите, агроспециалистите
правят своята прогноза за очаквания среден добив
от декар при пшеницата за различните общини: об-
щина Ковачевци- 250кг/дка; община Трън- 250-300
кг/дка; община Радомир- 300-450 кг/дка; община Зе-
мен- 220 кг/дка; община Перник – 200 кг/дка; община
Брезник- 280-330 кг/дка.

Обследването на засетите  6 150 дка с есенен ече-
мик показва, че посевите се намират  във феноло-
гична фаза на развитие изкласяване. С минерални
торове са подхранени  98% от посевите , а с хербици-
ди са третирани -33,7% от посевите.

Анализът, който е направила Областна дирекция
„Земеделие”, след приключване на обследването,
сочи, че в много добро състояние са 29,3% от посе-
вите с ечемик. В добро състояние са 21,3%, а в сред-
но са 49,4% от  посевите.

Няма установени пропаднали площи. Наблюдава
се заплевеляване като преобладават  житните  и  
широколистните плевели. Няма констатирани повре-
ди от неприятели над прага на икономическата вред-
ност.

Въз основа на тези резултати от 100%-овото об-
следване, агроспециалистите прогнозират, че оча-
кваният среден добив от декар при есенния ечемик
ще варира от 200 до 330 кг на декар.

гражданското общес-
тво по темата.

Част от плочите,
демонтирани от пло-
щада, са използвани за
настилката на една
от централните алеи
в градския парк. Ос-
таналата част от
гранита в момента е
на отговорно пазене
в склад на „Жилфонд”.
От Инициативния ко-
митет уточняват, че
с него могат да бъ-
дат облагородени
много публични прос-
транства в града. Тъй
като дилемата дали
да се продадат оста-
налите плочи или да
се използват за нас-
тилки на паркови зо-
ни, тротоари и прос-
транства около об-
ществени сгради нап-
ример, се нуждае от
отговор, в който да

Виктория СТАНКОВА
Майсторите на

танца закриват сезо-
на с традиционен го-
дишен концерт. Сър-
цатите танцьори ще
съберат публика на
29 май от 19, 00 ч.
пред Двореца на кул-
турата в града. Въз-
питаниците на шко-
лите ще покажат
пред публика резулта-
тите от положения
труд през активния
сезон. Богати и раз-
нообразни ритми,
пъстри костюми и
атрактивни хореогра-
фии ще превърнат
концерта в истински
празник за любители-
те на фолклора и за
почитателите на
“Майсторите на тан-
ца”, обещават органи-
заторите.

Предстоящият кон-
церт ще бъде дос-
тоен завършек на си-

лен сезон за школите
и концертната фор-
мация “Masters of the
Dance”. Те представи-
ха страната ни на
множество престиж-
ни национални и меж-
дународни форуми и
спечелиха награди.
Наскоро се завърнаха
от най-големия евро-
пейски карнавал в
датския град Олборг,
където журито ги
класира на второ
място. Любителите
от 10 ОУ “Алеко Кон-
стантинов” в Перник
спечелиха трета наг-
рада на първия фес-
тивал “На Гергьов-
денски люлки” в с.
Стефаново и пред-
ставиха България на
международния фес-
тивал “Арт Мас-
търс” в Турция. Тан-
цьорите от концер-
тната формация за-
радваха нашите съна-

Майсторите на танца закриват
успешен сезон с концерт

се чуе и думата на да-
нъкоплатците, млади-
те хора инициират
общественото об-
съждане. Те са избрали
неделният ден за не-
го, тъй като се над-
яват, че тогава пове-
че перничани в почив-
ния си ден ще се вклю-
чат в дебатите. По-
кани за участие в пуб-
личната дискусия ор-
ганизаторите са из-
пратили и до общин-
ската и областната
управа, Общинския
съвет, бивши градо-
началници, предста-
вителства на държав-
ни институци в гра-
да, неправителствени
организации, полити-
чески партии, експер-
ти, строителни спе-
циалисти.

Здравите гранитни
плочи, с които бе нас-

родници в Черна гора
по случай национал-
ния празник на Бълга-
рия 3 март и направи-
ха първото си уча-
стие на най-голямата
сцена в България в за-
ла “Арена Армеец”
пред 8 000 зрители.
На 24 май Майстори-
те на танца поведоха
най-дългото хоро в
Перник, на което се
хванаха над 600 души.

В края на лятото
Майсторите на тан-
ца канят всички люби-
тели на българския
фолклор на танцов ла-
гер в Еко-център
„Родни простори“ в
гр. Приморско. Там
танцьори от цяла
България ще имат
възможност да об-
менят опит, да се за-
бавляват заедно и да
се заредят с емоции
преди началото на но-
вия сезон.

тлан площад «Кракра»,
бяха поставени преди
повече от три десе-
тилетия при изграж-
дането на новия цен-
тър на града тогава.
След демонтирането
им апетитът към
тях обяснимо бе
голям. Дори селски
кметове правеха па-

Над 30 000 души се преместили
да живеят на село през 2014-та

Любомира ПЕЛОВА
Докато десетилетия наред, най-вече по

времето на соца, българите напускаха се-
лата и се местеха да живеят и работят в
градовете, през последните години се наб-
людава обратният процес. През 2014-та
ръстът на миграцията към малките населе-
ни места спрямо предходната е близо 25%.
Според анализатори тенденцията за връ-
щане на населението по селата се наблю-
дава от 2011 година.

Общо 33 536 души са се преместили да
живеят на село през последната година,
съобщиха от Асоциацията на българските
села. 54 процента от хората, които се
местят да живеят на село, са в активна тру-
дова възраст - от 18 до 45 години, а остана-
лите са предимно нови пенсионери.

През 2014 г. от градовете са се изселили
общо 24 834 души, а от села в села са миг-
рирали 8702 души, показват официалните -
данни на НСИ.

От общо 5072 села в България, само 184
са обезлюдени. Стотици са обаче малките
населени места, каквито има и в отдалече-
ни райони на Трънско, Земенско, Брезниш-
ко, в които са останали да пушат по четири
– пет, че и по-малко комини. Селцата ожи-
вяват през летните месеци, когато деца и
внуци на бившите им обитатели се върщат в
бащината къща, за да прекарат отпускът
или ваканцията. Настъпялат ли студовете,
мъртвилото се връща. А някогашните учи-
лищни сгради отдавна са пуснали кепенци-
те, много от тях са разпродадени, за да
пълнят общините бедните си бюджети. Но-
вите им собственици пък не бързат да раз-
виват в тях някаква дейност.

зарлъци да получат
от тях, за да обновят
пространствата око-
ло кметствата. Не
липсваха и посега-
телства – бив поли-
цай бе пипнат с на-
товарения в багаж-
ника на леката си ко-
ла и в камионче мате-
риал.
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МБАЛ “Рахила Ангелова” с най-голяма дейност и финансиране

Учителите намалели със 70%
Виктория СТАНКОВА

В България сега работят 85 000 учители в
средното образование и 23 750 преподава-
тели във висшите училища, като учителите
са намалели със 70 процента от 2000 г. на-
сам, а преподавателите са се увеличили с
5 процента за тези 15 години. Това сочат
статистически данни. .

Средната възраст на учителите в детски-
те градини е 59 години, а на техните колеги
от училищата е 57 години. Учителите до 30
години са 717 или под 1% от останалите им
колеги. След пет години - 35 процента от
българските учители ще бъдат в пенсионна
възраст.

Учителите мъже в детските градини са
под 1 процент, 11 процента са в средните
общообразователни училища, 30 процента
са в професионалните гимназии или педа-
гозите-мъже са около 15 процента в систе-
мата на образованието. След пет години те
ще намалеят на 9 процента, прогнозират от
синдиката.

Децата в детските градини у нас сега са
240 000, учениците са 751 000, а студентите
са 273 000. Така от 2000 г. насам децата в
детските градини са се увеличили с 20 про-
цента, учениците са намалели с 40 процен-
та, а студентите са се увеличили с 12 про-
цента.

Випускът на седмокласниците
тази година е по-малък

Виктория СТАНКОВА
Випускът на седмокласниците тази година е с

500 по-малко от миналата.
Така може да се окаже, че битката за местата в

гимназиите няма да бъде толкова оспорвана. Ка-
то правило всяка година най-трудно се влиза в -
паралелките с немски и математика. А като цяло
най-желана е Първа немска гимназия.

Тази година повечето от водещите училища ще
приемат паралелки с по 26 ученици. Само на учи-
лища като Първа английска и Испанската е поз-
волено да направят класове с 28 деца като ком-
пенсация за това, че в техните сгради учат и дру-
ги училища и е невъзможно броят на паралелки-
те да се увеличи. Дадена е възможност и на про-
фесионалните гимназии да направят достатъчно
на брой паралелки, така че да приемат всички
желаещи.

Подаването на заявления за класиране става
едва след като резултатите от Външното оценява-
не на децата излязат.

Зоя ИВАНОВА
Пернишката РЗОК е

превела парите за из-
вършена болнична ме-
дицинска помощ през
април на четирите го-
леми здравни заведе-
ния в Перник, съобщи
директорът на Каса-
та д-р Магдалена
Христова.

МБАЛ „Рахила Анге-
лова“ АД е получила
607 994лв, от които
484 876 лева са за дей-
ност по клинични пъ-
теки, 43 774  - за дей-
ност по процедури за
интензивно лечение
и 79 344 лева за дей-
ност по клинични про-
цедури за хемодиали-
за.

Специализирана бол-
ница за активно лече-
ние  по белодробни бо-
лести е взела 71 884
лева за дейност по
клинични пътеки.

На Специализирана-
та болница за актив-
но лечение лечение по
кардиология «Свети
Георги-Перник“ ООД
са преведени 113 084
лева за дейност по
клинични пътеки и 23
458 лева за медицин-
ски изделия, прилага-
ни в болничната меди-
цинска помощ;

Специализирана бол-
ница за долекуване,
продължително лече-
ние и рехабилитация
ЕООД е получила 14

Приключва фотоконкурс за селфи
с проект, финансиран от Европа

Любомира ПЕЛОВА
Любителите на селфита от Пернишко имат

все още шанс не само да докажат своето
майсторство в този вид снимки, но и да спе-
челят сладка награда. От ОИЦ напомнят, че
днес приключва приемането на  снимки,
които могат да участват в провеждащият се
фотоконкурс за най-добра снимка с проект,
финансиран с европейски средства. Над-
преварата ще се състои чрез профила eu-
funds в социалната мрежа Фейсбук. От уча-
стниците се очаква да публикуват свое сел-
фи с проект в Р. България, финансиран с ев-
ропейски средства. Към снимката трябва да
бъде добавен кратък текст, описващ засне-
тия проект. Класирането става на база най-
голям брой получени харесвания на дадена
снимка.

Награди ще получат авторите на 3-те изо-
бражения, събрали най-много лайкове от
ползватели на социалната мрежа. Награда-
та за първо място е тридневно пътуване за
двама до белгийската столица Брюксел,
победителят и избран от него придружител
ще имат възможност да посетят емблема-
тични обекти, свързани с историята и управ-
лението на Европейския съюз. За класира-
лите се на второ и трето място наградите са
съответно таблет и посещение на проекти в
Бургас.

За участие в надпреварата публикувайте
своите снимки, отговарящи на изисквания-
та на конкурса, в профила на eufunds.bg в
социалната мрежа Фейсбук. Един участник
може да кандидатства само с една снимка.
До класиране се допускат само предложе-
ния, от чиято визия и/или описание е видно
към кой проект се отнасят. Право на участие
в надпреварата имат само пълнолетни граж-
дани.

Инициативата е на Централното координа-
ционно звено с Администрацията на Минис-
терския съвет и се провежда съвместно с
Управляващите органи на програмите за пе-
риода 2014-2020 г.

Повече информация може да получите на:
http://eufunds.bg/bg/pubs/8017.

Още 9 милиона лева
получават фермерите в

необлагодетелстваните райони
Силвия ГРИГОРОВА

Над девет милиона лева ще получат фер-
мерите от необлагодетелстваните райони в
страната. Сумата е доплащане по мерките
за подпомагане на земеделските стопани,
които работят в планински райони или на
места с природни ограничения, различни от
планинските. Това информираха от Държа-
вен фонд „Земеделие”.

Този финансов ресурс ще достигне до 14
336 стопани. Фермерите от планинските ра-
йони ще получат повече от 7,1 милиона ле-
ва. Колегите им, които работят в райони с
природни ограничения, различни от планин-
ските, ще си поделят близо 2 милиона лева.
Сумите се очаква да постъпят по сметките
на земеделските стопани до средата на
седмицата.

Първият транш за подпомагането по мер-
ките за райони с природни ограничения бе-
ше направен през декември 2014 г. Тогава
фермерите от планините получиха близо
59,5 милиона лева, а земеделските произ-
водители от районите с ограничения, раз-
лични от планинските – над 18,5 милиона ле-
ва.

Общата сума, която са получили фермери-
те в райони с природни ограничения от де-
кември до сега е над 87 милиона лева. Под-
помагането е достигнало до 31 773 земе-
делски стопани в планинските и 12 991 фер-
мери в райони с природни ограничения, раз-
лични от планинските.

В близките дни, след разрешаване на
двойно заявените площи, предстоят допла-
щания  по Натура 2000 и агроекологичните
мерки на Програмата за развитие на сел-
ските райони.

Бюрото по труда със средства
за обучение по професии
Силвия ГРИГОРОВА

Дирекция „Бюро по
труда”- Перник разпо-
лага със средства за
финансиране по чл. 63
от Закона за насърча-
ване на заетостта,
предназначени за про-
фесионално обучение
на безработни лица за
придобиване на про-
фесионална квалифи-
кация, по заявка от
работодател. Това ин-
формираха от инсти-
туцията.

Работодателите,
които имат намере-
ние да се възползват
от това финансира-
не, се задължават да
осигурят заетост на
всички успешно за-
вършили обучението
лица за срок не по-кра-
тък от 6 месеца след
приключване на обу-
чението на конкрет-
ното работно място,
за което лицето е би-
ло включено в обуче-
нието.

„Искам отново да

напомня, че Бюрото
по труда може да фи-
нансира обучението
по определена профе-
сия, избрана от рабо-
тодателя. Ако той
посочи обучителната
организация, то ние
имаме възможност да
й осигурим финанси-
ране за 300 учебни ча-
са по съответната
професия. Ако рабо-
тодателят не може
да посочи обучителна
организация, тогава
ние поемаме  ангажи-
мента да осигурим
необходимите лекто-
ри по съответната

професия като им
заплатим 300 учебни
часа. Важно е да се
знае, че след приключ-
ването на курса на
обучение, съответ-
ният работодател
поема ангажимента да
осигури работи на ус-
пешно завършилите
обучението поне за 6
месеца. Разходите по
заплатите и осигуров-
ките на курсистите
през този период са за
сметка на работода-
теля”, поясни директо-
рът на дирекция „Бюро
по труда” в Перник- Ро-
сен Симеонов.

Наредбата за директните плащания вече е актуализирана
Силвия ГРИГОРОВА

Вчера беше обнародвана в Държавен вестник актуализираната
Наредба № 5 за условията и реда за подаване на заявления по
схеми и мерки за директни плащания. Допълнението предвижда
удължаване на срока за подаване на заявленията по схемите за
директни плащания и мерките, базирани на площ за 2015 г. от 1 март
до 29 май. Срокът за извършване на промени в получилите уникален
идентификационен номер заявления и в приложените документи,
включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и
земеделски парцели или животни по заявените схеми или мерки, без
санкция, ще бъде 15 юни.

Промяната се прави в резултат на взето национално решение и
след публикуването на Регламент за изпълнение (ЕС) № 747 на
Комисията от 11 май 2015 година за дерогация от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на крайния срок за
подаване на единното заявление, заявленията за помощ или
исканията за плащане. Крайният срок за съобщаване на
измененията на единното заявление или на искането за плащане,
както и крайния срок за заявленията за предоставяне на права на
плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане
съгласно схемата за основно плащане, за 2015 г.

542лв. за дейност по
клинични пътеки.

Днес ще бъдат пре-
ведени парите за дей-
ността през април
2015г. и на изпълни-
телите на първична
извънболнична меди-
цинска помощ, на из-
пълнителите на спе-
циализирана извън-
болнична медицинска
помощ, на изпълни-
телите на медико-
диагностични дей-
ности, както и на из-
пълнителите на пър-
вична и специализи-
рана дентална по-
мощ, сключили дого-
вор с РЗОК-Перник,
допълни д-р Христо-
ва.
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Това ще помогне за ключови интервенции като превенция на заболяването

Има пари за обезщетения
за забавено правосъдие

Любомира ПЕЛОВА
Правителството одобри допълнителни раз-

ходи по бюджета на Министерството на пра-
восъдието в размер на 276 320 лв. Средс-
твата са предвидени в централния бюджет.
Те са за изплащане на обезщетения през
първото тримесечие на 2015 г. по сключени
споразумения за нарушени права на раз-
глеждане и решаване в разумен срок на де-
ла по приключили

граждански, административни и наказа-
телни производства.

Тази мярка е регламентирана в Закона за
съдебната власт като начин за компенсира-
не на гражданите и юридическите лица,
пострадали от забавено правосъдие. Техни-
те заявления срещу актове, действия или
бездействия на органите на съдебната
власт, с които е нарушено правото им на
разглеждане и решаване на делото в разу-
мен срок, се подават в Инспектората към
Висшия съдебен съвет. Проверката и произ-
насянето по заявленията се извършват в 6-
месечен срок, а обезщетенията се изпла-
щат чрез бюджета на Министерството на
правосъдието въз основа на сключено спо-
разумение.

ЧЕЗ и Камарата на строителите
ще работят за ускоряване

на изкупуванията
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ и Камарата на строителите в България
призоваха да бъдат създадени необходимите
условия за ускоряване на изкупуванията на
съоръжения и да бъдат опростени администра-
тивните процедури, така че да се улеснят ин-
вестициите. По време на работна среща, която
се проведе миналата седмица в София, ръко-
водствата на двете компании се договориха
да продължат успешното си сътрудничество
по конкретни проекти като например огранича-
ването на кражбите на съоръжения от инфрас-
труктурата. КСБ подкрепи усилията на ЧЕЗ за
модернизиране на съоръженията по мрежата
110 киловолта в столицата и крайградските ра-
йони, а мениджмънтът на ЧЕЗ се присъедини
към призива на Камарата за промени в Закона
за устройство на територията  и Закона за об-
ществените поръчки.

„През последните 2 години бяхме подложе-
ни на огромен регулаторен натиск да ограни-
чим разходите. Постъпленията ни намаляха
драстично и от 100 лева месечна сметка на би-
тов клиент за нас остават едва 68 стотинки. Те-
зи средства стигат само за поддръжка на мре-
жата и за спешни ремонти. Това е причината
да се забавят изкупуванията, което пречи на
строителния бизнес“, каза Петър Докладал, ре-
гионален мениджър на ЧЕЗ за България.
„Необходима ни е предвидима среда, която да
ни позволи да инвестираме съобразно потреб-
ностите на мрежата, клиентите и бизнеса“, до-
пълни той.

„Ние имаме обща цел - да работим, да ин-
вестираме и да разширяваме бизнеса си. За
нас е важно да се намери бързо решение на
казуса с изкупуванията. Доволни сме, че от
ЧЕЗ проявяват разбиране и високо оценяваме
добрата комуникация помежду ни”, заяви
Светослав Глосов, председател на управител-
ния съвет на Камарата на строителите в Бълга-
рия.

В резултат на успешното сътрудничество на
ЧЕЗ и Камарата на строителите, през послед-
ните години бе ускорен процесът по изкупува-
не на съоръжения, изградени от трети страни.
През  2012 г. и 2013 г. държавният регулатор
одобри целеви инвестиции на ЧЕЗ в размер на
общо 80 милиона лева като компанията успя
да изкупи съоръжения за 90 млн. лева. ЧЕЗ и
Камарата на строителите си сътрудничат и по
най-мащабния проект за обновяване на схема-
та на електрозахранване на столицата, който
започна през 2012 г. Те подеха също и обща
законодателна инициатива, благодарение на
която бяха намалени кражбите на съоръжения
от електроенергийната инфраструктура.

Зоя ИВАНОВА
Правителство -

то одобри измене-
ние в Споразуме-
нието с Глобалния

фонд за борба сре-
щу СПИН, тубер-
кулоза и маларияи
Министерството
на здравеопазване-

то за предостав-
яне на безвъзмез-
дна помощ, което
позволява удължа-
ване със 7 месеца
на срока на дей-
ствие на докумен-
та.

Целта на пром-
яната е в рамките
на спестените до
момента 572 хил-
яди евро да се удъ-
лжи изпълнението
н а   П р о г р а м а т а
„Укрепване на на-
ционалната прог-
рама по туберку-
лоза в България” за

постигане на ус-
тойчивост на ре-
зултатите на на-
ционално ниво.

От изпълнение-
то на целите на
Н а ц и о н а л н а т а
програма за превен-
ция и контрол на
туберкулозата в
България 2012-2015
г. се наблюдава
тенденция за на-
маляване на заболе-
ваемостта и огра-
ничаване на раз-
п р о с т р а н е н и е т о
на туберкулозата
в страната през
последните години
от 38 на 100000
през 2008 г. до 23,8
на 100000 души на-
селение през 2013
г.

Удължаването на
срока на програма-
та ще подпомогне
ключови интервен-
ции като превен-
ция на заболяване-
то сред най-уязви-
мите групи; наблю-
дение на пациенти-
те с туберкулоза;

Здравните осигуровки ще се
плащат пет години назад

Зоя ИВАНОВА
За да възстановят своите здравноосигу-

рителни права, гражданите ще трябва да
платят дължимите на НЗОК вноски за пет го-
дини назад. Това решиха депутатите от пар-
ламентарната здравна комисия при раз-
глеждането на второ четене на промените в
Закона за здравното осигуряване.

Текстът, предложен от правителството,
който предвиждаше този период да е 15 го-
дини, не получи нито един глас „за“. Моти-
вът на депутатите беше, че данъчната дав-
ност е само пет години.

Комисията одобри и предложение на депу-
тата от Патриотичния фронт Димитър Байрак-
таров да има гратисен период до 31-ви де-
кември 2015 г., в който гражданите да могат
да платят осигуровките си за три години на-
зад. Според Байрактаров подобна преферен-
ция ще стимулира гражданите да си платят
осигуровките до края на годината. По думите
му, една информационна кампания по темата
ще доведе до повишена събираемост.

Срещу идеята правата да се възстановяват
след платени вноски за 3 или 5 години назад
се изказаха депутатите от опозицията. Д-р
Емил Райнов заяви, че по този начин прави-
телството се опитва да прехвърли тежестта
на здравното осигуряване върху редовите
граждани. В същото време държавата про-
дължава да е некоректен платец, като плаща
само половината от вноската за гражданите,
които осигурява. „Искате да изтръскате тор-
бичката на тези, които нямат нищо“, каза той.

Д-р Хасан Адемов от ДПС пък заяви, че ако
се приеме предложението за 5 години, това
означава някои граждани да заплатят по
1080 лв. без лихвите. Той напомни, че има
над един милион българи, които живеят с под
340 лв. на месец и няма как да си позволят
да дадат такава сума. Според него тези
граждани ще останат извън системата на
здравно осигуряване. Д-р Адемов също така
прогнозира, че ще се увеличи броят на нео-
сигурените и той ще стане по-голям от този
на осигурените.

Байрактаров репликира депутатите от опо-
зицията, че системата ни на здравно осигур-
яване е солидарна и всеки трябва да плаща.
Според него с промяната в ЗЗО се дава въз-
можност на хората да се включат в система-
та. Той коментира, че срещу 680 лв. за три го-
дини гражданите ще могат да ползват ре-
сурс за над 3 млрд. лв.

Д-р Красимир Петров от ГЕРБ пък напомни,
че огромен процент от неосигурените граж-
дани в момента задръства спешните кабине-
ти на болниците. По думите му, ако  депутати-
те не приемат предложението, това ще демо-
тивира хората, които са изрядни платци и
много от тях ще спрат да се осигуряват.

стриктно спазва-
не на терапията
особено в продъл-
жителната фаза
на лечение; недо-
пускане на прекъс-
ване на лечението,
включително пре-
доставяне на вау-
чери за храна на па-
циенти с туберку-
лоза; спазване на
мерките за инфек-
циозен контрол;
осигуряване на ле-
карствените про-
дукти за лечение
на пациенти с мул-
тирезистентна и
екстензивно резис-
тентна туберку-
лоза. Очаква се то-
ва да допринесе за
повишаване на от-
носителния дял на
пациентите с ту-
беркулоза с успе-
шен изход от лече-
нието до над 85%,
както и до намал-
яване на относи-
телния дял на па-
циентите, прекъс-
нали лечение под 3
на сто.

Фолклорна група „Славена” отново със златен
медал от международен фестивал

Силвия ГРИГОРОВА
Фолклорната певческа група „Славена” при читали-

ще „Лазо Стоянов 1927” в село Косача се представи
отлично на фестивала на народното творчество „Ни-
шавски хоровод” 2015 в град Драгоман. В тазгодиш-
ното издание на фестивала от българска страна взеха
участие групи от областите: Благоевград, Враца, Со-
фия и Перник. От сръбска страна участваха фолклор-
ни групи от Димитровград и Ниш.

Певческа група „Славена”, с художествен ръково-
дител Румен Василев и ръководител на групата Слав-
ка Велинова се представи с три песни: „Гръм се гър-
ми”, „Севделино, моме” и „Скара ли ми се, скарали”.
Изпълненията предизвикаха много овации от публи-
ката. Затова напълно заслужено фолклористите от се-
ло Косача бяха наградени със златен медал и диплом
за участие.

Международният фолклорният фестивал „Нишавски
хоровод” 2015г има вече 15-годишна история. Това е
емоционалната жива връзка между живеещите от
двете страни на границата между Сърбия и България.
С всяко издание авторитетът на фестивала се увели-
чава. Той разширява своята география от двете стра-
ни на границата, а участниците се увеличават. 



Рекламно  приложение

Сряда, 27 май 2015 г., брой 97 /5704/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 22 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 20 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ЕТ. 2, БЛ. ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
8. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 39 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
10. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ.
11. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ. 1, ТЕЦ, ДОБЪР ВИД - 50 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ.РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
13. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ. 2, ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
14. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ЕТ. 3, ТЕР.- 45 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
16. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
17.МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 -74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ. КАМЕНИНА, 1 ЕТ., ЗП: 48 КВ.М,
ДВОР: 420КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2.КВ. МОШИНО, 1 ЕТ. ЗП: 67 КВ.М, ДВОР: 820 КВ.М - 32 000 ЛВ.
3.КВ. ПРОУЧВАНЕ, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 450 КВ.М-65 000 ЛВ.
4.С.  ДРАГИЧЕВО, ЗП:101 КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ. -100 000 ЛВ.
5.С. КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 26 000 ЛВ.
6.С. Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900 ЛВ.
7.С. ДРЕН, 2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
8.С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66КВ.М, ДВОР: 2 160 КВ.М - 26 000 ЛВ.
9.С. ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800 КВ.М - 32 000 ЛВ.
10.С. КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300 КВ.М - 20 000 ЛВ.
11.С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000КВ.М - 20 000 ЛВ.
12.С. БУСИНЦИ, 2 ЕТ., ДВОР 400 КВ.М,
РЗП: 80 КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА - 16 600 ЛВ.
13.УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
14.УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК,
ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25 ЕВРО/КВ.М
15.УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

 20. АПАРТАМЕНТИ и МАГАЗИНИ, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО

-акт 16, до БИЛЛА- ИЗТОК
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ - 27 000 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
3. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
4. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
5. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
8. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
9. Тристаен, Димова махала, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 40 000 лв.
10. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя- 45 000 лв.
11. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
12. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
13. Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.
14. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.
15. Къща ниската част над Автогарата, близнак 2 ет., гараж, дв. 150 кв.м- 30 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Гарсониера, Център, тх., 38 кв.м, ет. 2 - 25 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

12. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

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

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

15. Двустаен, Тева, ет. 4, 66 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 21 200 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро

25. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.

26. Тристаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ - 30 000 лв.

27. Тристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 32 000 евро

28. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.

29. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1,  ет. 8 - 35 00 лв.; 37 000 лв.

30. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.

31. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.

32. Мезонет, Изток, ет. 3/4, ремонт - 59 000 лв.

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ТТТТТелелелелелефони:ефони:ефони:ефони:ефони:60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
5. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.
6. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
7. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 59 000 евро
8. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 45 000 евро
11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
13. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
17. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
18. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
25. Земеделска земя Селищен дол, 11 дка, 5.5 дка

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

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

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709
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р-т р-т р-т р-т р-т “““““Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7

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

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 27 май 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, тер. подобрения - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 5, ТЕЦ, 1 тер. - 28 300 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, подобрения - 25 200 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 26 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
2. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, 65 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 26 000 евро
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
4. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
5. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
6. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
7. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 28 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 евро
10. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
11. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
12. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 евро

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 36 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен Тева ет. 4 ТЕЦ, 66
кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 21 200 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 50 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
Мошино, ет. 1, панел, ТЕЦ, тер., подобрения - 44 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., вътрешен - 38 000 лв.
5. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
6. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 55 000 лв.
7. Многостаен, Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.

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

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
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тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

 ПРОДАВА: Гарсониера,
ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ

- 27 000 лв.

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

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

Наема дългосрочно,
многостаен апартамент с

3 спални, дневна и кухня, спешно.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

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

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни

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

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

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

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

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

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

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

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

Продавам  секция с гардеробче
- 250 лв., ъглови легла с пружини,
добро състояние - 250 лв.,
разтегателен диван - спалня - 100
лв., барче за телевизорр - 100 лв.
, детски джипове и моторчета с
акумолатори - добро състояние и
машина за захарен памук
работеща с акумолатор - тел.
0877/259 352

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

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

Фирма "Глобус Билд" ЕООД
търси да назначи,

за базата си в
гр. Батановци, Мотокарист с

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

Продавам
тристаен, Изток,

ЕПК,
ул. Ю. Гагарин,

- 49 000 лв.
– тел.

0886/008 898
и

0887/233 551      

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

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

Търся жена за помощ
в домакинството

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

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

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

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

Продавам велоергометър
не ползван!Измерва

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Строителна
бригада

извършва следните
услуги:

- тенекеджийски
услуги,

- хидроизолация,
- конструкция и

ремонт на покриви
- тел. 0895/996 979
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На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 82 от Наред-
бата за общинската собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013г. на

Общински съвет – Радомир и Заповед № 406/25.05.2015г. ОБЩИНА РАДОМИР

О Б Я В Я В А
I. Да се проведе ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по–нататък

само “търг”/ за отдаване под наем на Земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ
, както следва:

1. Имот № 014001 в землището на с. Долна Диканя, м. „Векята”, с площ   76,
028 дка, IX – категория, пасище, мера - при първоначална годишна наемна цена
– 608,23 лв.

2. Имот № 014002 в землището на с. Долна Диканя, м. „Векята”, с площ   23,
160 дка, IX – категория, пасище, мера - при първоначална годишна наемна цена
– 158,28 лв.

3. Имот № 014003 в землището на с. Долна Диканя, м. „Векята”, с площ   7, 216
дка, IX – категория, ливада - при първоначална годишна наемна цена – 57,72 лв.

4. Имот № 014005 в землището на с. Долна Диканя, м. „Векята”, с площ   13,
988 дка, IX – категория, ливада - при първоначална годишна наемна цена –
111,90 лв.

5. Имот № 011016 в землището на с. Долна Диканя, м. „Ровината”, с площ   41,
948 дка, IX – категория, пасище, мера - при първоначална годишна наемна цена
– 335,58 лв.

6. Имот № 011023 в землището на с. Долна Диканя, м. „Ровината”, с площ   15,
266 дка, IX – категория, пасище, мера - при първоначална годишна наемна цена
– 122,13 лв.

7. Имот № 011024 в землището на с. Долна Диканя, м. „Под селото”, с площ
17, 893 дка, VIII – категория, ливада - при първоначална годишна наемна цена –
178,93 лв.

8. Имот № 016001 в землището на с. Долна Диканя, м. „Шокле”, с площ   9, 732
дка, X – категория, пасище, мера - при първоначална годишна наемна цена –
77,85 лв.

9. Имот № 016002 в землището на с. Долна Диканя, м. „Шокле”, с площ   7, 651
дка, X – категория, ливада - при първоначална годишна наемна цена – 61,20 лв.

10. Имот № 016004 в землището на с. Долна Диканя, м. „Шокле”, с площ   37,
109 дка, X – категория, пасище, мера - при първоначална годишна наемна цена
– 296,87 лв.

11. Имот № 016064 в землището на с. Долна Диканя, м. „Шокле”, с площ   12,
693 дка, X – категория, пасище, мера - при първоначална годишна наемна цена
– 101,54 лв.

12. Имот № 016062 в землището на с. Долна Диканя, м. „Шокле”, с площ   18,
723 дка, X – категория, ливада - при първоначална годишна наемна цена –
149,78 лв.

13. Имот № 016032 в землището на с. Долна Диканя, м. „Шокле”, с площ   16,
643 дка, X – категория, пасище, мера - при първоначална годишна наемна цена
– 133,14 лв.

14.Имот № 011032 в землището на с. Долна Диканя, м. „Ровината”, с площ   9,
710 дка, X – категория, ливада - при първоначална годишна наемна цена – 77,68
лв.

II. Търгът за отдаване под наем на описаните земеделски имоти - ще се прове-
де на 03.06.2015г. от 10.30 часа в сградата на община Радомир. При непровеж-
дане на търга, поради неявяване на нито един кандидат, отговарящ на условия-
та от тръжната документация,  повторен търг ще се провежда всеки втори чет-
въртък от месеца от 10.00 часа в сградата на община Радомир до отдаване под
наем на имотите.

III. Срок за сключване на договора и начин на плащане – Кметът на Общината
сключва договор за наем със спечелилия участник в двуседмичен  срок, след
влизане в сила на заповедта по чл. 114, ал.1 от Наредбата за общинска собстве-
ност. Наемът  за земеделската земя се заплаща до един месец от влизане в
сила на Заповедта за спечелен търг на касата на Общината или по банкова
сметка BG 77IABG74788400467000, вид плащане 444200.

IV. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за условията за провеж-

дане на търга и изискванията към кандидатите се закупува срещу сумата от 20
лв. (двадесет лева) за всеки обект поотделно, и се внесе по сметката на Общи-
на Радомир № BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код 447000 при БАН-
КА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК до 16.00 часа на 02.06.2015г. В случай на про-
веждане на повторен търг, тръжна документация се закупува до 16.00 часа на
деня, предхождащ този, в който ще се проведе търга, от касата на Община
Радомир.

2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръжната документация) да
бъде регистрирано до 16.00 часа на последния работен ден преди деня на про-
веждане на търга.

За всеки един от обектите се подава отделно заявление за участие.
3.Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на 10 % от

началната наемна цена по сметката на Община Радомир№
BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF,при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕР-
НИК. Депозитната вноска се внася за всеки един от обектите по сметката на
Община Радомир до 16.00 часа на 02.06.2015г. В случай на провеждане на пов-
торен търг, депозитната вноска се внася до 16.00 часа на деня предхождащ
този, в който ще се проведе търга.

Информация за провеждане на търга и оглед на земеделските земи може да
бъде получена в отдел „ОС и ЕП” или на тел. 0777/82435 към Община Радомир,
всеки работен ден в рамките на установеното работно време.

”Шеврон” може да възроди проекта
”Бургас-Александруполис”

Американският енергиен гигант “Шеврон“ е заинтересован от възкресяване на проекта за
нефтопровода “Бургас-Александруполис“, пише московският в. “Ведомости“.Американската
компания ще се опита да убеди българските власти, че той е необходим, пише вестникът. Той
цитира интервю за ТАСС на президента на руската компания "Транснефт" Николай Токарев,
предаде БТА.

Проектът за нефтопровода бе прекратен преди 4 години след референдум в Бургас. Жителите
на морския град се опасяват, че той ще повлияе негативно на туризма. Интересът на "Шеврон"
към проекта е свързан с плановете за разширяване на мощността на Каспийския тръбопроводен
консорциум (КТК), в който 15-процентов дял има и "Шеврон"."Ведомости" припомня, че идеята
за нефтопровода с мощност до 50 милиона тона от българския град Бургас до гръцкото егейско
пристанище Александруполис се роди още през 1990-те години. Той бе замислен като
алтернатива на танкерните превози през претоварените проливи Босфора и
Дарданелите.Споразумението за изграждането му бе подписано от Русия, България и Гърция
през 2007 г., а за реализацията му бе създадена компанията "Транс-Болкан пайплайн Би-Ви",
в която "Транснефт", има 51%, а България и Гърция - по 24,5%. Стойността на проекта се
оценяваше на 1 млрд. евро. Но през 2011 г. проектът бе замразен, тъй като българските власти
се усъмниха в неговата екологична безопасност, отбелязва "Ведомости". "Само преди една
седмица българската страна отново излезе с инициатива за закриване на управляващата
компания "Транс-Болкан пайплайн Би-Ви", но българската страна няма юридически основания
да излезе едностранно от проекта", отбелязва Токарев.Той добавя, че "Шеврон" е обещал да
проведе консултации с българските партньори."Затова смятам, че проектът има бъдеще. Той е
интересен най-малкото заради това, че ще реши проблема с Босфора", казва Токарев.Той не
изключва КТК да влезе в проекта "Бургас-Александруполис", като отбелязва само, че въпросът
се обсъжда, но не са взети никакви решения."Бургас-Александруполис" ще бъде интересен
за участниците в КТК, но за реализацията му е необходимо да се постигне договореност с
България, а това не е лесно, смята шефът на аналитическата агенция "Смол летърс" Виталий
Крюков, цитиран от "Ведомости". Справка в Търговския регистър в началото на годината
показа, че проектната компания по прекратения проект "Бургас-Александруполис" все още
работи, като за 2013 г. е натрупала разходи за над 710 000 лева. Санкциите срещу Русия не би
трябвало да попречат на неговото строителство, но има рискове в случай на влошаване на
ситуацията, казва пък заместник-директорът на Центъра за политическа информация Алексей
Панин.През 2014 г. по КТК са пренесени 40 млн. тона петрол, а след разширението до края на
2016 г. мощността на тръбата ще се увеличи на 67 милиона тона. По нея се пренася нефт от
Казахстан и Русия до черноморското пристанище Новоросийск, откъдето се прехвърля на
танкери."Възможностите на Босфора не са безгранични. Ще има проблеми с транспортирането
на допълнителните обеми, които ще се появят след разширяването на консорциума", казал
Токарев.

Временни маршрутни разписания на градски автобусни линии за
дата 30.05.2015 год./ ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА /

Автобусна линия  №2 „ Профилакториум“ – „Гробищен парк”Перник
ЧАС НА ТРЪГВАНЕ

От  Профилакториума                                                  От  Гробищен парк
06.00; 07.00; 08.00; 08.45; 09.00; 09.45;                06.30; 07.30; 08.30; 09.15; 09.30; 10.15; 10.30;
10.00; 10.45; 11.00; 11.45; 12.00; 12.45;               11.15; 11.30; 12.15; 12.30; 13.15; 13.30; 14.15;
13.00;13.45;14.00; 15.00;                                 14.30;15.30;16.30;17.30;18.30;19.30;20.30
16.00;17.00;18.00;19.00;20.00

                     Автобусна линия  № 4 „Кристал“ – „Гробищен  парк”Перник

                                                 ЧАС НА ТРЪГВАНЕ
               От Кристал                                                           От Гробищен парк

 06.30;07.30;08.30;09.15;09.30;10.15;                07.00;08.00;09.00;09.45;10.00;10.45;
10.30;11.15;11.30;12.15;12.30;13.15;                 11.00;11.45;12.00;12.45;13.00;13.45;
13.30; 14.15; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30;                 14.00; 14.45; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00
18.30;19.30

Допълнителна автобусна линия  №17 „ Бучински път“ – „Гробищен парк”Перник

                                                  ЧАС НА ТРЪГВАНЕ
               От  Бучински път                                                 От  Гробищен парк

      09.30;10.30;11.30;12.30;13.30                                    10.00;11.00;12.00;13.00;14.00

Допълнителна линия до гробищен парк“Мошино“ от сп.Бучински път ,

      Микробуси тръгващи от сп.Бучински път на    09.00;10.00;11.00;12.00;13.00ч.

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 27, ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме, че Община Перник открива

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на стоки
за нуждите на сметосъбирането и почистването при Община Перник – Доставка
на специализирани контейнери за битови отпадъци“.  Обявлението за обществена
поръчка е публикувано в регистъра на АОП под номер ID  668670

Община Перник
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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 много идеи плуват в морето от информация, но само
единици ще изиграят решителна роля в живота и професио-
налната ви активност. В момента от голямо значение е да
може да отсееш зърното от плявата, да не се хващаш за

първото предложение и да не влизаш в безсмислени спорове. Ден на
голямото суетене, на празните разговори, на напразно изгубената
енергия, време и пари. Отложете за утре взимането на важни реше-
ния.

Днес може да намерите своята златна кокошка, някой
доверчив и притиснат от живота наивник, склонен да работи
и да ви снася златни идеи почти безплатно. Господства
грубият материализъм, никой не е склонен на компромиси.

Интересите на големите се обединяват, намират и използват
законовата разпоредба, която да им осигури предимства. Лесно се печели
и от екзалтацията на тълпата, независимо дали ще бъде в агресивна или
възторжена посока.

За родените до 1 юни денят носи повече грижи, проблеми и
неприятности. Предстоят провокиращи разговори на
работното място, които не водят към нищо добро. Пазарлъкът
не е само за пари, а за големите пари. Ще ви притесняват с

идеи, изглеждащи примамливи на пръв поглед, но на втори ще се види, че
само вие ще оберете пешкира, докато друг ще се окичи с пари и слава. На
всички нива има склонност да се говори без да се мисли. Желателно е да се
консултирате със специалист в интересуващата ви област.

Днес от всички страни чувате различни мнения, оказват
ви натиск в една или в друга посока, а така искате или не -
си оставате на едно място. Ще се окаже, че сте взели
правилното решение. Късметът ви ще се отприщи като
пълноводна река утре, ако днес напипате златната жила,

ако постъпите не само умно, но и мъдро и изчакате реакцията както
на приятелите, така и на враговете. Изискването е да бъдете
избирателни във връзките.

Днес, докато мъдрите се намъдруват, лудите ще се на-
лудуват, ще получат, каквото искат и ще оставят на су-
хо тези, които смятат, че печелят като преметнат
някой друг. В момента и победители, и победени са събрани
в един кюп, а тези които са финансирали и двете страни,

извличат най-много ползи. Символ на деня е жабешкият хор в блато-
то на живота. Отделете се от масата, която не разбира накъде вър-
ви и кой я води.

Ден на зарибявания. Не се подвеждайте по нечии уве-
щания. Ако сте се събудили с една чудесна идея, не я спо-
деляйте. Проверете всичко, което ще изисква и ще дава
като възможности и в следващите дни я реализирайте
семейно. От работата ви в момента ще печелят повече

посредниците, както и тези, към които се отнасяте с молба за
финансиране. Денят се свързва с енергийните загуби.

Ден за въздържание и пост, като първото е по-важно.
Отложете за утре старта на нови инициативи.
Днешните преговори ще зациклят, работата ви ще бъде
стопиране от нечие недоволство и желание за
използване. Прекъснете вредни връзки. Желателно е да се

посетят капацитети и учители в областта, към която сте се
насочили. Не представяйте готови план-програми. Със сигурност
някой ще се възползва, ако не сте защитили и патентовали идеята
си. Грубият материализъм търси поле за изява.

Ден на печалби и постижения. На фона на чуждите загуби
и предоверяване вие ще извлечете ползи и придобивки в
материален план, но в любовта ще се препънете, защото
там ще се изисква повече всеотдайност, жестове на
внимание и подаръци, които едва ли ще може да си

позволите. Не бързайте да изпадате в униние, невъзможното днес ще
ви се поднесе на тепсия утре. Опитайте да внедрите на практика
идеите, с които сте се събудили сутринта.

За родените в първата декада денят носи допълнителни
грижи и натоварване. Не провеждайте събрания и
съвместни инициативи. Колективното мнение ще работи
против личния ви интерес. Не позволявайте да изтича
информация по важни ваши лични и работни проекти. Ще

има опити да ви се оказва въздействие и емоционален натиск. В
живота ви се промъква провокатор, а и вие допускате чувствата да
влияят на разумните ви решения.

Това, което днес ще видите на хартия или в ума си, още утре
може да се претвори в реалността, да донесе пари и
възможности за издигане в кариерата. Нищо важно да не се
споделя. Не обсъждайте нови бизнес планове и проекти.
Кражбата на интелектуална собственост е в апогея си.
Патентовайте продуктите си, преди да ги изкарате на пазара

или представите за обсъждане.

Бъдете сигурни, че както и да водите разговори и прего-
вори, ще бъдете надприказвани, убедени и преметнати. Оче-
ртава се колективен отпор срещу личните ви интереси. Не
предприемайте нищо съществено, не подписвайте нов дого-
вор и не коментирайте действията си. Утре съдбата ще ви
помогне да се ориентирате правилно и да направите пече-

лившия си ход. Нужна ви е трезва оценка на реалността, проверка на
входа и изхода на информациите, които получавате и давате.

Луната навлиза във вашия знак и среща Нептун. Денят ви
залива с творческо вдъхновение, с желание да се покажете и
направите впечатление с ум, интелект, визия и дарби.
Горделивостта и показността ще ви донесат проблеми.
Внимателно преценявайте ходовете си, не разкривайте картите
си излишно и не влизайте в разговори, в които ще се окажете

провокираната и обвинена страна. Сънищата ви са пророчески. Още утре ще
извлечете максимални ползи от хрумванията си и ще направите верния ход.
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„Âàëÿöèòå“ ïîäàðèõà 30-òà ñè þáèëåéíà êóïà
 Кметът  на Перник Иван Иванов я получи с благодарности

„Миньор” писа „петица” на „Чепинец”
В неделния следобед двайсетина минути преди началото на срещата се изсипа сериозен дъжд, който направи терена особено

хлъзгав и заличи  до голяма степен разликата в класите на двата отбора. Въпреки опитите си да стигнат до гол, перничани удряха
на камък през по-голяма част от първото полувреме. В 36-та минута главният съдия показа  червен картон на Деян Костадинов от
„Чепинец” най-вероятно за реплика, тъй като никой от публиката не рабра какво всъщност стана между футболиста и арбитъра, та
Костадинов тръгна към съблекалните. Четири минути по-късно Даниел Стефанов засече едно центриране отдясно на Иво Райков
и откри резултата, а първата част завърши при минимално предимство за домакините. Четири минути след подновяването на иг-
рата Мирислав Тодоров се възползва от един подарък от страна на Иво Вълев от „Чепинец”, който, вместо да избие топката, я
предостави в краката на пернишкия нападател и той удвои преднината на съотборниците си. Само три минути по-късно Дани Сте-
фанов преодоля двама защитници на гостите и стреля покрай вратаря,за  да лиши мача от интрига. До края на срещата Димитър
Панталеев и Сидер Томов вкараха по още адно попадение, колкото да оформят крайното 5:0 в полза на „Миньор”.

Миньорци взеха приза за феърплей
на турнира „Красимир Димитров”

Отборът на Арда (Кърджали) спечели турнира по волейбол за Купата на Красимир Димитров, който бе за момчета до 15 години и
се проведе в столичната зала Икономист. Надпреварата е в памет на бившият национал на България, волейболен деятел и вицепре-
зидент на БФВ, като това бе осмото издание на турнира. Младите волейболисти на Арда вдигнаха трофея пред погледа на национа-
лите Валентин Братоев, Николай Николов, Велизар Чернокожев и Яни Георгиев. До този развой се стигна след като в първия полу-
финал от надпреварата Арда (Кърджали) победи Левски Бол (София) с 3:1 и се класираха за финал. В другия полуфинал момчетата
на ЦСКА (София) надделяха над Виктория Волей (Пловдив) също с 3:1 и достигнаха до спора за първото място. Във финала момче-
тата от Кърджали бяха повече от убедителни и надиграха ЦСКА с категоричното 3:0 (25:22, 25:20, 30:28). В първите две части волейбо-
листите на Арда си осигуряваха комфортен аванс още в самото начало и поддържаха разликата до края на геймовете. В третата част
ситуацията бе малко по-различна. Притиснати до стената Червените се мобилизираха и успяха да поддържат една разлика от 2-3 точ-
ки до второто техническо прекъсване. В заключителните минути обаче на четири пъти волейболистите на ЦСКА не успяха да зат-
ворят гейма и в крайна сметка загубиха с 28:30. В малкия финал Левски Бол се наложи на Виктория волей с 3:2 в един изключител-
но драматичен двубой. По този начин столичани завършиха на трето място, а пловдивският състав остана четвърти. На пета позиция
се класира отборът на Славия, който в директен сблъсък се наложи над Миньор (Перник) с 3:1 гейма. Преди това миньорци регистри-
раха две загуби в групите – с 0:3 от ЦСКА и с 1:3 от „Левски боол”. Перничани обаче получиха приза за феърплей на турнира. Всяка
година турнирът Красимир Димитров се провежда винаги преди държавните финали в съответната възраст, като се смята за осно-
вен индикатор за моментното състояние на участниците. В него участват шест от най-добрите отбори за съответната възраст, като
представянето на състезателите носи информация на треньорите. Така турнирът се е превърнал във важен елемент от календара на
подрастващите, като се чака с нетърпение от всички, а често класирането от турнира се припокрива и на държавните финали

Индивидуални награди
Най-добър нападател: Мартин Василев (ЦСКА)
Най-добър разпределител: Любомир Телкийски (Виктория Волей)
Най-добър блокировач: Валентин Благинов (Левски Бол)
Най-добър на начален удар: Петър Петров (Арда)
Най-добро либеро: Валентин Печев (ЦСКА)
MVP на турнира: Симеон Топузлиев (Арда)
Най-полезни състезатели за своите отбори:
Арда (Кърджали) – Димитър Делчев
ЦСКА (София) – Радослав Банишки
Левски Бол (София) – Аспарух Аспарухов
Виктория Волей (Пловдив)  – Константин Лапков
Миньор (Перник) – Милен Таков
Славия (София) -  Денислав Митов
Отборът на Миньор (Перник) получи приз за феърплей.

Отборът по
ръгби „Валяците“
подари юбилейна-
та си 30-та купа
на кмета на Пер-
ник инж. Иван
Иванов.  С тази
жест ръгбисти-
те искат да пока-
жат благодарнос-
тта си към гра-
доначалника за
ф и н а н с о в а т а
подкрепа, която
им оказа преди
началото на пър-
венството. Ива-
нов е отпуснал
парична сума в
размер на 1000
лв. и още толко-
ва за закупуване
на консумативи.
„Винаги изпит-
вам искрено щас-
тие и гордост,

когато перниш-
ките спортисти
п о б е ж д а в а т .
Знам, че спор-
тът се нуждае
от сериозна фи-
нансова подкрепа
и Община Перник
се опитва да по-
мага, доколкото
това ни е по въз-
м о ж н о с т и т е “ ,
заяви кметът
Иван Иванов. Той
благодари на
„Валяците“ за
честта, която са
му оказали дар-
явайки му тро-
фея си. „Пожела-
вам им още много
победи и успехи,
не само в спорта,
но и в живота“,
каза още Иван
Иванов.

 

Гриша Ганчев на път да
затрие „Литекс” заради ЦСКА

Неизбежното е на път да се случи. Гриша
Ганчев да стане собственик на ЦСКА Точ-
но преди две години Ганчев предложи съ-
щия план, който съвсем скоро най-вероя-
тно ще се осъществи. Тогава сделката про-
падна, а ЦСКА продължи да се мъчи, дока-
то накрая се срина. И сега умиращият ко-
лос е на крачка от своето възкресение.Та-
зи седмица е може би най-важната в исто-
рията на „армейците“. До петък най-късно
ще е ясно дали ЦСКА ще вземе лиценза на
Литекс, за да оцелее. Трансформацията за-
виси както от юристи, така и от ключови
фактори в държавата.При положение, че
се стигне до сделка, „оранжевите“ най-ве-
роятно ще вземат лиценз на отбор от „Б“
група и от следващия сезон ще участват
във втория ни ешелон. А новият ЦСКА ще
бъде припознат и от свои, и от чужди.
Включително и от тези, които ненавиждат
„червения“ отбор. Както и да въртим, както
и да го сучем, няма друго спасение освен
посоченото. Феновете на ЦСКА не бива да
забравят, че Гриша Ганчев е най-големият
цесекар от всички известни бизнесмени и
че под негово ръководство тимът първо
няма да има финансови проблеми и второ
– ще атакува титлата и Европа повече от
всякога. До тук всичко за ЦСКА е повече
от добре. Пита се в задачата обаче какво 
става с отбора от Ловеч. Или в безумната
българска футболна ( и не само футболна)
действителност се появява ново доказа-
телства,че всичко се реди от избрани хора
в държавата така, както на тях им харесва. 
Не е толкова далечен примерът в „вел-
бъжд”, който под името „Левски” взе меда-
ли, а после отиде във „В” група ,където е
до ден днешен. Просто защото събствени-
кът му не се разбра с властите в Кюстен-
дил и отпраши за Пловдив, за да направи
тамошното „Локо” шампион. Какво стана
после – не е за спомняне, пък и не го поже-
лаваме на никого историята да се повтори.

Страницата подготви Яне Анестиев

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ОЛИМПИЕЦ”

Осъществява прием през учебната
2015-2016 година по спортовете:

футбол, волейбол, баскетбол, борба,
джудо, самбо и сумо

За ученици завършили:
5-ти клас 29 ученици
6-ти клас 11 ученици
7-ми клас 29 ученици
8-ми клас 20 ученици
Приемните изпити ще се проведат на ста-

дион „Миньор” и в зала „Дружба” на 23-
ти,24-ти и 25-ти юни

1.   Документи за кандидатстване:
2.   Заявление по образец на училището
3.   Копие от акт за раждане
4.   Копие от ученическа книжка
Медицинско свидетелство със заключе-

ние, че съответният спорт не е противопо-
казен за здравословното състояние на уче-
ника.

За справки и записвания: Перник,
ул.”Клемент Готвалд” 2

Тел. 076 670 702, 0894 659 746, 0899
821 129
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Това обеща новият шеф на Областната дирекция на МВР, който е страстен рибар, но риба не яде

Пейо Яворов от
Facebook е студент

Виктория СТАНКОВА 
Пейо Яворов от Facebook е бил сту-

дент. Това съобщи министърът на обра-
зованието Тодор Танев.

Той посочи, че човекът, който е създал
профила „Пейо Яворов“, е студент, а не
служител на просветното министерство.
Все още се изяснява дали той действи-
телно е знаел темата, или просто се е по-
шегувал със зрелостниците.

Скандалът избухна на 20.05. в полу-
нощ, когато се проведе държавният зре-
лостен изпит по български език и лите-
ратура. Във Фейсбук група за кандидат-
студенти се появи човек с никнейм „Пе-
йо Яворов“. Той написа на младежите „-
Дано да сте ме научили добре! Успех на
матурата“. На следващия ден на учени-
ците се падна да пишат интерпретативно
съчинение или есе върху стихотворение-
то на Яворов „Ще бъдеш в бяло“.

НЯКАКЪВ ОБЩЕСТВЕН СЪ-
ВЕТ СЕ Е ЗАКАНИЛ ДА ВИ-
ДИ СМЕТКАТА НА ГРАНИ-
ТА от пернишкия площад, ка-
то за целта в неделя, на 31

май, свиква публична дискусия по въпро-
са. Няма да коментираме крайно неудоб-
ното време за това мероприятие. Правят
ли се такива работи през почивен ден, ама
щом са решили – така да е. Нали гранитът
се газеше и в празник, и в делник. Ама
мисълта ми е за друго – тоя гранит го пот-
рошиха от обсъждане. Ще стане цяла го-
дина вече, откак го премятат от сбирка на
сбирка, от фейсбук на фейсбук, от медия
на медия... Толкова го измъчиха, че и гра-
нинтът комай ще вземе да омеква. Каква
ще е файдата от неделната гранитна ли-
тургия, очакваме да видим с интерес. И
най-вече – местната власт да каже вед-
нъж завинаги тежката си дума. Има ли
въобще гранит, целият ли е в наличност,
здрав ли е, снабдил ли се е някои с качес-
твената настилка на преференциална це-
на, къде го държат и кой го пази. Това,
последното, може да се окаже най-дълбо-
ко пазената държавна тайна в Перник, за-
това по тоя въпрос много да не се настоя-
ва. Опасяваме се обаче, че тази дискусия
ще се превърне в една говорилня, от коя-
то да те заболят ушите. Гранитът явно е
тъмното минало на Перник, с който някои
днес искат да павират собствените си пъ-
теки към светлото бъдеще, философски
казано. А казано съвсем по нашенски –
кой ли не мечтае да докопа стотина плоч-
ки, че да си павира пътеките около вилата,
даже и едно басейнче да си облицова?

НЯКАКЪВ ХУБАВЕЦ, ЛЮБИТЕЛ НА
ЕКСТРЕМНИТЕ ИЗЖИВЯВАНИЯ И
ВОДНИСТИТЕ УДОВОЛСТВИЯ, оная
вечер претарашил местното кръчме в ра-
домирското село Драгомирово и се снаб-
дил с пиянска класика – няколко шишета
водка и бира. От скромно по-скромно. То-
ва даже кражба не може да го наречеш, а
един вид социална услуга. Помощ за бед-
ните. Ето как полицията, без да иска, ни
информира за битието на средностатисти-
ческия българин, чиято ценностна систе-
ма се гради върху тия два кита. Водка и
бира.

Стартира националният
конкурс за учители

Виктория СТАНКОВА
За седма поредна година издателска къ-

ща “Анубис” и издателство “Булвест 2000”
обявяват Националния литературен кон-
курс за учители-творци, в който със свои
произведения – стихотворения, разкази,
есета – могат да участват действащи учи-
тели и директори от цялата страна.

Тази година конкурсът се посвещава на
25-годишнината от създаването на изда-
телска къща “Анубис” и издателство “Бу-
лвест 2000”. По този празничен повод за
първи път в историята на конкурса, освен
подбраните от журито и включени в общия
сборник автори, от които ще бъдат избрани
трима победители – по един във всяка ка-
тегория, ще има и Голяма награда! Един
участник, подбран единодушно от журито,
ще има право да издаде самостоятелна 
книга с обем до 200 страници и в тираж до
500 бройки в рамките на 12 месеца след
обявяването на наградата.

Тази година ще има и награда на публи-
ката. Докато тече конкурсът, селектирани
произведения периодично ще бъдат публи-
кувани в блога на конкурса:
uchitelitvorci.wordpress.com, на фейсбук
страниците на двете издателства и в парт-
ньора на конкурса teacher.bg. Произведе-
нието, събрало най-много интерес в со-
циалните мрежи, ще бъде отличено с тази
специална награда.

Резултатите ще бъдат обявени в начало-
то на месец октомври 2015 г., а награжда-
ването по традиция ще се състои в навече-
рието на Деня на народните будители, кога-
то ще бъде обявена и Голямата награда.

Официални партньори: Синдикатът на
българските учители, в. “Сега”, в. “Учител-
ско дело”, в. “АзБуки”, “Литературен вес-
тник”, teacher.bg и azcheta.com.

Правила за участие:
• Крайният срок за изпращане на мате-

риалите е 15 август 2015 г. включително.
• Получените произведения трябва да са

в WORD формат и да бъдат придружени от
кратка информация за автора, включваща:
трите имена, училище/детска градина, пре-
подаван предмет, телефон и имейл за връз-
ка.

• Всеки участник има право да изпрати
до три произведения – стихотворения, раз-
кази или есета (до 5000 знака, с интерва-
лите).

• Не се допускат за участие произведе-
ния, които са били публикувани в печатни
или електронни издания и/или са участва-
ли в този или други конкурси.

• Творби, които не отговарят на посочени-
те изисквания, няма да бъдат разглежда-
ни.

• Моля изпращайте материалите само по
електронен път на ад-
рес: zakonkursa@anubis-bulvest.com

Полицаи от Балканите заедно
срещу престъпността

Любомира ПЕЛОВА
Вътрешните министри на България, Гърция и Турция

подписаха междуправителствено споразумение за по-
лицейско и митническо сътрудничество. Вицепремие-
рът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчва-
рова проведе съвместна среща за задълбочаване на
сътрудничеството в сферата на сигурността и пра-
воохраната с вътрешния министър на Турция Себаха-
тин Йозтюрк и главния зам.-вътрешен министър по
въпросите на сигурността, противодействието на прес-
тъпността, обществения ред и защитата на гражданите
на Гърция Йоанис Панусис. На подписването присъс-
тва и премиерът Бойко Борисов.

Вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчва-
рова посочи, че тристранното споразумение се под-
писва в един от може би най-наложителните за това
моменти от историческото развитие на Европа. Тя зая-
ви, че за първи път се подписва полицейско-митни-
ческо сътрудничество за създаване на тристранен
център на пункта „Капитан Андреево”, като България
вече може да каже, че има такива центрове с всички
свои съседи. По думите й центърът е първият тристра-
нен за Балканите. Според нея той ще гарантира по-
доброто сътрудничество между трите държави, пред
които стоят еднакви предизвикателства - миграция,
организирана престъпност, тероризъм. Не можем да ги
решим, без да си сътрудничим и активно да обменяме
информация. Румяна Бъчварова каза още, че имигра-
цията е голям проблем в цяла Европа, който в нашия
регион има своите специфики.”Приехме за наша ми-
сия и основна задача да поставим пред европейските
ни партньори тази тема и да търсим най-добрите реше-
ния за нашия регион, защото тази част от общата ев-
ропейска граница е изключително важна, чувствител-
на към възможен натиск”, посочи още тя.

Бъчварова отчете, че днешното споразумение е на-
чало на тестови процес - съвместна тестова работа,
сработване на екипи и обмен на информация и в този
подготвителен период се очаква ратификация от тур-
ска и гръцка страна. „Надявам се скоро да има резул-
тати, ако то е успешно, ще бъде пример за общите ни
европейски отношения”, допълни вицепремиерът.

Главният зам.-вътрешен министър по въпросите на
сигурността, противодействието на престъпността, об-
ществения ред и защитата на гражданите на Гърция
Йоанис Панусис заяви, че споразумението е акт, с кой-
то страните показват, че са съгласни със съвместни
усилия да се справят с престъпността и нелегалната
миграция. Той посочи, че България, Гърция и Турция
преживяват общи опасности и именно общите усилия
и планове са ще засилят съпротивата им срещу прес-
тъпната дейност и нелегална миграция. Министър Па-
насиус изрази надежда, че общият център няма да е
само център от полицейско естество, но и на народите

Вътрешният министър на Турция Себахатин Йозтюрк
посочи, с тристранния контактен център полицейските
и митнически органи на България, Гърция и Турция
ще обменят в реално време информация, за да реаги-
рат адекватно при незаконна емиграция и контрабан-
да. Той сподели, че Турция към момента е приютила
около 2 милиона нелегални имигрантки, от които 1,7
милиона са сирийски бежанци. Държавата изхарчи 5,5
млрд. долара, много малка част от тях - около 300 млн.
долара са участие на западни и други страни.

Това е последно-
то му работно
място преди да
бъде назначен за
шеф на периншка-
та Областна ди-
рекция на МВР.
Завършил е
ВМЕИ, дипломи-
ран инженер е по
електронна тех-
ника. Женен е и
има две деца. Хо-
бито на комисар
Валентин Бучин-
ски е риболовът.

Няма предпочи-
тано място за
въдицата, която
мята от дете.
П а р а д о к с а л н о т о
е, че лови, но не
яде риба. И не ка-
ра ски, въпреки че
родният му град
е разположен в по-
лите на планини-
те Рила, Пирин и
Влахина планина.
Ски не кара и за-
местникът му
Георги Григоров,
който постъпи
заедно с него на

От страница 1 работа в перниш-
ката дирекция на
полицията. Той
пък е роден в Го-
це Делчев – град,
разположен в под-
ножието на Пи-
рин. Роденият
през 1965 година
Георги Григоров е
възпитаник на
ВМГИ – София.
Работил е в 6-то
и 4-то районно
управление на
столичната ди-
рекция на поли-
цията.


