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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.806 лв.
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Това обеща кметът на Перник Иван Иванов

Преп. Никита,
еп.

Халкидонски.

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

Най-
милото

На сопотския кмет продадо-
ха най-милото – кметския стол. Вярно, че
властта у нас по принцип е продажна, ама
да ти продаде стола съдия- изпълнител е
жив срам, гавра с демокрацията, поругава-
не на ценностите.

Че какво е един кмет без емблематичния
си стол? Все едно да отнемат на царя гори-
те или на катаджиите – палката. Симво-
лът на властта пада ниско в калта на
всеобщото омерзение и съотвеният управ-
ник става на чучело. Така се случи, че в наве-
черието на местните избори един прода-
ден въртящ се стол завъртя политическа-
та система в центростремителна орбита.
Кметовете вече ще си топлят столовете
много по-сериозно и ще ги охраняват не са-
мо от избирателите на опозицията, но и
от разюзданите представители на продаж-
ната съдебна система.

Столът се превръща в дамоклев меч, зад
който със страшна сила позира съдия-из-
пълнителят. Само след няколко месеца дос-
та кметски столове ще сменят притежа-
телите си, други ще бъдат продадени сре-
щу 30 лева на глас, а великият съдия-изби-
рателят ще постигне най-милото си –
своето отмъщение.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Най-късно в среда-

та на август трябва
да прережем лентата
на обновения градски
площад, заяви вчера
кметът на община-
та инж.Иван Иванов.
Изпълнението на
строителните дей-
ности в част от по-
добектите вече е за-
вършено. Перничани
вече се радват  на
красивата градина в
непосредствена бли-
зост до ПМГ „Хрис-
то Смиренски”, как-
то и на тази зад
сградата общинска-

та и областна адми-
нистрация с прекрас-
ните детски площад-
ки там, на финалната
права е и районът
пред нея, където вече
са оформени цветни-
те кътове със систе-
мата за капково на-
появане.

Признавам обаче, че
с фирмата, която из-
пълнява строителни-
те дейности по пло-
щадното пространс-
тво „Галчев инжене-
ринг” се работи
трудно.

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

Виктория СТАНКОВА
Издателите на вес-

тник „Съперник” Ани
и Иван Петрови взе-
ха участие в медийна
кръгла маса с между-
народно участие в
Бургас. Престиж-
ният форум бе орга-
низиран на 16 май от
Българската асоциа-
ция за регионални ме-
дии /БАРМ/. Той се
проведе в конферен-
тната зала на хотел
„Форс” .

В рамките на прог-
рамата се състоя
представяне на нови-
те членове на асоциа-
цията за регионални
медии – вестник „
Вяра” – Дупница, вес-
тник „Екип седем” -

Разград и вестник
„Съперник” – Перник.

Сред темите на
кръглата маса бе и
„Регионалните медии
в сферата на инфор-
мационните техноло-
гии. Добри практики
на водещи медийни
компании, как се съз-
дава добавена стой-
ност в журналистика-
та, иновациите във
вестникарския биз-
нес”. Лектор по тази
тема бе известният -
журналист и редак-
тор на вестник
”Труд” Иван Михалев.

Другата тема на
форума, която пре-
дизвика интерес сред
участниците, бе „Раз-
следващата журналис-

Издателите на  „Съперник” участваха в медийна кръгла маса
тика в юридически
лабиринт”, а неин лек-
тор бе познатата на
всички разследваща  -
журналистка Алексе-
ния Димитрова .

„Внедряване на мар-
кетингова услу-
га NCM от членове-
те на Българската
асоциация за регио-
нални медии” и  „Опи-
тът на съседите -  -
възможности за
партньорство. Съз-
даване на балканска
мрежа за обмяна на
информация. Съвмес-
тно участие в евро-
пейски и световни
практики” - бяха дру-
гите  теми,  по кои-
то дискутираха уча-
стниците.

Променлива
облачност

На страница 2
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Íàä 24 ìèëèîíà èäâàò çà åëåêòðîòðàíñïîðòà
Те са по оперативна програма „Региони в растеж”, уточни кметът Иванов
Любомира ПЕЛОВА

В  Перник идват
24 291 835 лева. Реше-
нието е било взето
на 15-ти май на засе-
дание на Министер-
ския съвет, похвали
се вчера кметът на
общината Иван Ива-
нов. Средствата са
по ОП „Региони в рас-
теж” и са отредени
за реализацията на
проекта за интегри-
рания градски тран-
спорт, уточни градо-
началникът. До 10-ти
август ще приключи
техническата помощ
по проекта в частта,
касаеща електротран-
спорта. Веднага след
това започва реализа-
цията му.

Четири варианта
са предвидени за еле-
ктротранспорта в
града, които са пус-
нати за обществено
обсъждане. Най-скъ-
пия от тях е за 17
млн.лв. и предвижда
закупуване на 17 чис-
то нови тролейбуси,

160  свободни места предлага
Бюрото по труда тази седмица

Силвия ГРИГОРОВА
160 са предложените от Дирекция

„Бюро по труда” в Перник свободни ра-
ботни места на безработните от областта
тази седмица, което означава с 22 пове-
че от миналата. След като две поредни
седмици броят на свободните места на-
маляваше, втора седмица свободните
работни места се увеличават. Сега тех-
ният брой бележи ръст, който е два пъти
повече от миналата седмица.  Без пром-
яна остават предложенията за работа на
хората с висше образование, в сравне-
ние с миналата седмица – 12 на брой.

 Близо два месеца и половина на тру-
довата борса  стои офертата за 5 лека-
ри, при стартова заплата от 1000 лева.
Очевидно е, че това възнаграждение не
е атрактивно за медиците, тъй като до
момента желаещи за работа няма. Тази
седмица определено хит на трудовата
борса са шивачките. Освен търсените
близо два месеца 10 шивачки, на които
работодателят  осигурява транспорт до
местоработата, тази седмица се появи
офертата за още 20 шивачки с опит за
предприятие в столицата, което също
осигурява транспорт.

Освен това, Бюрото по труда предлага
тази седмица предлага работа на:1 ав-
токранист, 2 минни инженери владеещи
английски език и с добра компютърна
грамотност,  2 инженери специалност
машинен технолог, електроинженер, ав-
томатизация или физика с добър ан-
глийски език, 4 помощник-готвачи, 4 за-
варчици, 3 продавач-консултанти, 1 спе-
циалист по качеството с висше техни-
ческо образование, 1 общ работник, 2
сладкари, 2 техници на компютърни сис-
теми, 2 машинни оператори на металоре-
жещи машини със средно или висше об-
разование, 1 настройчик на металоре-
жещи машини,  6 продавач-консултанти
касиери/, 2 шофьори на тежкотоварен
автомобил с категория С, 2 водачи на
мотокар, 2 електрошлосери, 2 механош-
лосери, 3 касиери, 2 помощник-готвачи
за пицария, 3 доставчици на пици, 7 кре-
дитни консултанти на граждански дого-
вор, 2 агенти за събиране на вземания
на граждански договор, 1 зидаромазач,
1 гипсаджия, 3 работници в строителс-
твото за довършителни работи, 1 бар-
ман, 1 шофьор на товарен автомобил за
международни превози, 10 ресторант-
ски работници, 1 огняр, 1 мотокарист, 1
автоклавист,1 кранист-2-ра степен,  1
счетоводител с висше образование, 2
сервитьори, 4 шофьори на автобус с ка-
тегория Д, 2 касиери, 1 помощник в
кухня,1 ръководител на компютърен ка-
бинет с висше образование,1 шлосер,2
гледачи на животни, 2 готвачи, 1 манев-
рист, 1 ръководител движение, 10 коф-
ражисти с опит,1 строителен технически
ръководител с опит, 1 спасител,3 работ-
ници по поддръжка,1 багерист с доку-
мент за квалификация.

  Значителното увеличаване на пред-
лаганите от Бюрото по труда свободни
работни места е красноречиво доказа-
телство,  че бизнесът в региона опреде-
лено се съживява. Прави впечатление,
че на трудовата борса се увеличава тър-
сенето на хора в обслужващата сфера и
туризма, строителството, както и спе-
циалисти за машиностроенето и минната
промишленост.  Анализирайки състоя-
нието на трудовата борса се налага из-
водът, че е с настъпването на активния
туристически сезон и съживяването на
строителството,  броят на свободните
места расте непрекъснато. И тази сед-
мица се запазва тенденцията  най-голе-
ми шансове за намиране на работа да
имат безработните със средно образо-
вание, на които Бюрото по труда пред-
лага 148 свободни места.

рехабилитация на
цялата контактна
мрежа, въвеждане на
електронна билетна
система и изграждане
на пунктове за управ-
ление. Преди да нап-
равим окончателния-
т избор, искаме да
чуем най-напред мне-
нието на потенциал-
ните ползватели –
нека перничани кажат
какъв транспорт ис-
кат, заяви кметът.
Г р а д о н а ч а л н и к ъ т
уточни, че въпросни-
те 24 милиона няма
да бъдат само за
транспорта, част от
тях ще бъдат изпол-
звани за някои от
други готови 17
проекта на община-
та. Очакват се и ука-
зания от Брюксел как
ще се усвоявят тези
средства. Ако от
предвидените близо
3 млн.лв. за рехабили-
тация на контактна-
та мрежа останат па-
ри, ще бъде доизгра-
дена втората поло-

Тъй като заради не-
качествена работа не
им се подписват ак-
товете, от един ме-
сец насам те се връ-
щат обратно там, къ-
дето са смятали, че
са си свършили рабо-
тата, и си отстран-
яват недоделките, об-
ясни градоначални-
кът. Кметът заяви,
че от 20-ти вече те-
кат неустойки за за-
къснението, които
фирмата ще трябва

да плати. В началото
на седмицата от дру-
жеството се ангажи-
рали да осигурят по-
вече строители. Тъй
като на голи обещани-
я не вярва, Иванов
завчера лично преб-
роил работниците.
„Бяха 72-ма, но сред
тях има градинари,
електричари, а хора-
та, които редят пло-
чите, са малко и рабо-
тата върви бавно.
Поставил съм срок на
фирмата до 30-ти
юли площадът да бъ-

Най-късно през август ...

вина от новата тро-
лейбусна линия № 16,
уточни Иванов. Засе-
га обаче плановете са
свързани с експлоа-
тиращите се две ли-
нии до кварталите
„Изток” и „Тева”. Из-
граждането на ин-
тегрирания градски
транспорт в Перник
трябва да приключи
до 2018 година.
Проектът не пред-
вижда съфинансиране
от страна на община-
та.

Окончателен ред в
движението на вози-
лата в обществения
транспорт в община-
та обаче ще има едва
след приемането на
новата транспортна
схема, за чиято разра-
ботка пари в проекта
не се предвиждат.  Ед-
ва след приемането й
обаче ще се гаранти-
ра премахването на
лицензирани и нели-
цензирани превозва-
чи, които образно ка-
зано вървят „под жи-

де готов. Надявам се,
че все пак през август
ще прережем лентата
и Перник ще има своя
красив център”, зая-
ви градоначалникът.
Той е категоричен, че
няма да допусне общи-
ната да бъде сакнцио-
нирана и да връща ев-
ропейски пари. „Гал-
чев инженеринг” има-
т да получават 1,8
милиона лева, обаче
пари няма да получат,
докато не си оправят
участъците, на кои-
то качеството е не-
задоволително, е ка-
тегоричен кметът на
Перник.

Централният пер-
нишки площад „Крак-
ра” се ремонтира по
проект „Зелена и дос-
тъпна градска среда”
на стойност 5 милио-
на лева, а реконструк-
цията трябваше да
бъде приключена до
20 май. Въпреки мно-
гократните разгово-
ри и обещания на
строителите срокът
не беше спазен.

цата” и правят еле-
ктротранспорта в
областния град гу-
бещ. Някои от град-
ските линии ще про-
дължат да се обслуж-
ват от частните
превозвачески фир-
ми. На много от тях
договорите вече са
изтекли и се продъл-
жават с два месеца,
за да се гарантира об-
служването на перни-
чани, поясни кметът
Иванов.

За нова транспор-

Близо 300 милиона лева
е дефицита на НЗОК

Зоя ИВАНОВА

тна схема в Перник се
говори от години, тя
обаче е като горещ
картоф, който мес-
тните управници до-
сега си прехвърляха
от мандат в мандат,
тъй като особено в
навечерието на избо-
ри никой не желае да
влиза в толкова дели-
катна и конфликтна
тематика. И сега ни-
кой не се ангажира да
назове какъвто и да
било срок за появата
й на бял свят.

Дефицитът на Националната здравнооси-
гурителна каса към края на април е в раз-
мер на 292 млн. лв. Това заяви пред БНТ
управителят на институцията д-р Глинка
Комитов. Причината за това е нарастване-
то на броя на заболелите, които се лекуват
по клинични пътеки.

“За лекарствените продукти за домашно
лечение, за медицинските изделия, дие-
тичните храни със специални медицински
цели се очертава недостиг от около 108-
109 млн. лв.

За лекарствените продукти в болничната
медицинска помощ, за онколекарства се
очертава към 30-ти април недостиг от 59
млн лв. и за болнична медицинска помощ
около 125 млн. лв.”, поясни той.

В резерва на касата все пак има около
90 млн. лв., които засега обаче няма да бъ-
дат пипани. Във вторник той заяви, че за
да бъдат актуализирани бюджетите на
болниците, трябва да бъдат преразгледани
разходите, които касата има по клинични
пътеки.

От Българския лекарски съюз (БЛС)
обаче дадоха отпор на идеята цените има
да бъдат намалявани за сметка на благо-
състоянието на болниците. Все пак ръко-
водството на касата и това на БЛС ще об-
съдят предложението за намаляване на
цените на клиничните пътеки на 1 юни.

от страница 1

Пиян и без книжка катастрофира
Любомира ПЕЛОВА

Бързо производство за шофиране след употреба на алкохол е
започнато срещу радомирец.

Около 19,10 часа в понеделник, на кръстовището на улиците
„Априлско въстание” и „Станко Косовски” в Радомир е възникнал лек
пътен инцидент. Ударили се лек автомобил „Мерцедес”, управляван
от неправоспособния водач Георги А. на 24 години и „Форд”, шофиран
от 42-годишна жена. Двамата започнали да спорят за вината и след
като не се разбрали, повикали „Пътна полиция”. Органите на реда ги
изпробвали за употреба на алкохол, като резултатът на 24-
годишният младеж, седнал зад волана без книжка, се оказал
положителен – 2,04 промила.

Работата по случая продължава.
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Инициативата е по идея и под патронажа на областния управител Ирена Сколова

Квестор от Перник обвинен
в некоректно поведение

на матурите 
Виктория СТАНКОВА 

До момента проверяващите екипи на МОН
са констатирали три случая, свързани с неко-
ректно поведение на квесторите към ученици
по време на държавните зрелостни изпити. То-
ва съобщи пред журналисти заместник-ми-
нистърът на образованието и науката Ваня
Кастрева.

Един от сигналите е от Перник, уточни тя, по-
питана има ли учители, за които има оплаква-
ния, че са се държали некоректно или са под-
сказвали на учениците.

Може да има и други случаи с квестори, ре-
гистрирани при видеонаблюдението на мату-
рите във всички изпитни зали, добави Кастре-
ва. Регионалните инспекторати по образова-
нието сега трябва да прегледат записите на
съответни училища, за които имаме сигнали за
нередности, или на случаен принцип да се про-
вери видеонаблюдението по време на матури-
те, стана ясно от нейните думи.

Зам.-министърът разказа, без да назовава
училището, че при първия от тези три случая, е
установено, че квесторът излиза извън изпит-
ната зала, което е нарушение на правилата, и
училището е предприело необходимите мерки.

“Другите два случая са за нарушаване на
правилата от страна на квестор - за некоректно
поведение към зрелостниците. Това е станало
на първата матура с един колега, а на втората
матура има още два случая”, обясни Ваня
Кастрева.

„Некоректно поведение” е, ако квестор поз-
воли в изпитната зала на учениците да изпол-
зват мобилен телефон или им позволи да под-
сказват или да преписват. Излизането от зала-
та на квестор също е некоректно поведение по
време на държавен изпит или говореното в ко-
ридора по телефона.

До момента няма уволнени, каза Ваня Кас-
трева и изтъкна, че това е по преценка на рабо-
тодателя.

Камери засякоха
39 нарушители в Пернишко

Любомира ПЕЛОВА
Мобилните камери на „Пътен контрол” за пет дни зас-

якоха 39 нарушители на правилата за движение в Пер-
нишко. От момента, в който устройствата влязоха в
действие, издадените елетронни фишове за превишена
скорост са 11.

Служители на „Пътна полиция” при Областната ди-
рекция на МВР са издали 15 акта и 24 фиша при прове-
дени специализирани полицейски операции по метода
на широкообхватния контрол. За пет дни органите на
реда са проверили над 142 автомобила. Съставени са
още 15 акта и 6 фиша за висока скорост. На следващо
място са нарушенията, свързани с непоставяне на обе-
зопасителни колани и неправилни маневри на пътното
платно.

Ежедневният контрол на движението по пътищата
продължава.

Любомира ПЕЛОВА
Завърши и послед-

ният етап от учени-
ческия конкурс „Ака-
демия за мода”. В из-
ящно модно ревю
пред Младежкия дом в
квартал “Мошино”
бяха представени
ушитите модели от
наградените учени-
чески скици на облек-
ла. Тоалетите на уче-
ниците спечелили
първите три места в
петте категории,
бяха представени от
професионалисти на
модната агенция „И-
вет Фешън”. Катего-
риите бяха облекло за
училище, за отдих и
туризъм, за празник,
за бал и бански кос-
тюм.В първия етап
на надпреварата, уче-
ници от пети и шес-
ти клас, от всички ос-
новни и средни учили-
ща в област Перник,
представиха своя та-
лант за изработване
на дизайнерски скици.

Инициативата е по
идея и под патронажа
на областния управи-

тел на Перник Ирена
Соколова и се реализи-
ра с подкрепата на
С.У.П. България ООД,
Регионален инспекто-
рат по образование-
то и Център за ка-
риерно ориентиране –
Перник и Модна аге-
нция „Ивет Фешън”.
Цел на конкурса е сти-
мулирането на талан-
та на младите хора,
развитието на сръч-
ности, формирането
трудови навици и
упоритост, както и
усвояване на умения
за работа в екип.

През изминалия ме-
сец и след класиране-
то на най-добрите
скици, с активното
участие и на талан-
тиливите пернишки
млад дизайнери, фаб-
риката партньор из-
работи моделите.
Петнадесетте уши-
ти тоалета са реали-
зирани след сериоз-
ния подбор на експер-
тното жури в някол-
кото етапа на кон-
курса, като общият
брой на участвалите

Кметът откри изложба
от творби на деца със СОП

Любомира ПЕЛОВА

Пернишкият градоначалник се
върна от посещение в Китай
Любомира ПЕЛОВА

Като много успешно оп-
редели участието си в
международния  икономи-
чески форум в Китай, на
който акцентът е бил пос-
тавен върху земеделието,
храните и технологиите и
промишлени дейности,
свързани с тази сфера на
тамошната икономика,
кметът на Перник Иван
Иванов. В делегацията ос-
вен него са били включени
председателят на бю-
джетната комисия в ОбС
Иво Богданов, шефът на
голяма търговска верига
за стротиелни материали
Владислав Кирилов и собс-
твеникът на фабрика за
бетонови изделия в село
Рударци Георги Георгиев.
Градоначалникът е пока-
нил за участие в групата
много пернишки бизнесме-
ни, тъй като от азиатска-
та държава проявявали ин-
терес за възможността
да се инвестира в частния
сектор, но само двамата
откликнали, тъй като еве-
нтуалното пътуване до
Китай е било за собствена
сметка.

Кметът Иванов обясни,
че има голям интерес по
отношение на износа на
технологии, машини и съо-
ръжения в други страни,
за да могат да се реализи-
рат различни видове про-
дукция. „Имахме интен-
зивна поредица от срещи с
китайски бизнесмени и

съм уверен, че те ще дове-
дат до реални инвестиции
в Перник“, допълни той .
Градоначалникът подчер-
та, че по време на разго-
ворите са дискутирани
възможностите наши
фирми да си партнират в
икономическата сфера
съвместно с китайски
производители. Според
Иванов интересът по от-
ношение на металургична-
та сфера, машинострое-
нето и производството на
цимент бил голям. Кме-
тът е имал среща с облас-
тния управител на провин-
ция Хубей, с директори на
дирекции в областните ад-
министрации. Идеята ни
беше да се осъществят
контакти с китайски фир-
ми, които биха си партни-
рали с наши. Тъй като об-
щината ни няма силно раз-
вито земеделие, китайци-
те се интересуваха от

производството на ци-
мент, металургията и ма-
шиностроенето, дори от
възможностите за произ-
водството на електроску-
тери, което обаче е свър-
зано с определени серти-
фикати.  За съжаление
след закриването на заво-
да в град Батановци ци-
ментопроизводство от-
давна нямаме, но пък раз-
пологаме със суровини за
него, имаме и свободни ма-
шиностроителбни мощ-
ности, заяви градоначални-
кът. Именно затова Ива-
нов е поканил потенциал-
ните китайски партньори
и инвеститори нса посе-
щение в Перник в края на
юни.

На форума са присъс-
твали представители от
различни държави, сред
които Румъния, Полша, Ар-
жентина и други страни
от цял свят.

модни скици в начало-
то е било над 350.

За да подкрепят та-
ланта на участници-
те, на ревюто при-
състваха облас-
тният управител
Ирена Соколова, за-
местник-областния
управител Илинка Ни-
кифорова, председа-
телят на Общинския
съвет Милан Мила-
нов, директори на
различни институ-
ции и териториални
звена, много предста-
вители на местния
бизнес от бранша и
множество граждани.

За доброто нас-
троение на всички
пяха и танцуваха та-
лантливите деца от
школите и състави-
те на Младежки дом -
Мошино.

Модното дефиле
завърши с представ-
яне на новата колек-
ция от спортни об-
лекла на марката Шу-
гър Фри и банските
костюми на Блу
Пойнт-С.У.П. Бълга-
рия ООД.

Кметът на Перник инж. Иван Ива-
нов откри изложба от художестве-
ни творби на деца със специални
образователни потребности. Общо
петнайсет произведения на деца и
младежи от школата на Таня Кита-
нова към Обединен детски ком-
плекс в Перник ще гостуват в Час-
тна профилирана гимназия
„Дружба“ в София. На откриване-
то на изложбата присъстваха  и
директорът на столичното учебно
заведение Билан Манушев, дирек-
торът на ОДК Ангелина Танчева и
десетки възпитаници от учебното
заведение.  „За мен е изключител-
но удоволствие да открия  тази
изложба, тъй като тя представя
уникалния талант на децата и мла-
дежите със специални образова-
телни потребности, които творят в
Обединения детски комплекс в
Перник. Всеки може да се увери,
че става въпрос за прекрасни
произведения, които са плод на
много творческо вдъхновение“,
каза кметът на Перник. Иван Ива-
нов обясни, че тази изложба вече
е била показвана на много места в
Европа, включително и на Мон
Мартр в Париж и Европейския
парламент в Брюксел. Експози-
цията ще остане в ЧПГ „Дружба“
един месец, след което кметът
Иванов пожела тези платна да ук-
расят за няколко месеца и Общи-
на Перник.

Днес, в столицата, се провежда
Изложение на европейските

програми 2014-2020
Силвия ГРИГОРОВА

Днес, от 11:00 ч. до 20:00 ч,. в Градската
градина на София (на мястото на бившия
Мавзолей) ще се проведе изложение под
надслов „Една посока, много възможнос-
ти“. Събитието ще събере на едно място ек-
сперти от всички оперативни програми за
периода 2014-2020 г., които ще предоставят
информация и материали за актуални про-
цедури за кандидатстване с проектни пред-
ложения, добри практики по вече реализи-
рани проекти, както и обща информация за
програмите. В инициативата ще се включи
и Европейският комисар по регионалната
политика Корина Крецу, която в 18:00 часа
ще посети щандовете на програмите.

За доброто настроение на всички участни-
ци в изложението е предвидена богата му-
зикална програма. В рамките на събитието
ще се състои и официалното награждаване
на победителите в конкурса „Направи сел-
фи с европроект“, което е с начален час
17:30 ч. Конкурсът се провежда в периода
20-27 май 2015 г. чрез социалната мрежа
Фейсбук.

Инициативата е на Централното координа-
ционно звено в Администрацията на Минис-
терския съвет и се провежда съвместно с
Управляващите органи на програмите за
периода 2014-2020 г.
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Това според съсловната организация на медиците ще има обратен ефект

Шест сдружения с нов мандат
в Националния съвет за интеграция

на хората с увреждания
Зоя ИВАНОВА

Правителството препотвърди за срок от
три години представителността на сдру-
женията „Асоциация на родителите на
деца с увреден слух “, „Съюз на слепите
в България”, „Асоциация на родителите
на деца с нарушено зрение“, „Съюз на
военноинвалидите и военнопострадали-
те“, „Българска Асоциация Диабет“ и
„Съюз на инвалидите в България“ в На-
ционалния съвет за интеграция на хората
с увреждания.

Основните цели на Сдружение „Асо-
циация на родителите на деца с увреден
слух“ са да отстоява правата и да защи-
тава интересите на децата и младежите с
увреден слух пред държавните и общин-
ски органи, както и пред цялото общес-
тво. Сдружението съдейства за по-добра
социална интеграция и личностна реали-
зация на децата и младежите с увреден
слух.

Сдружение „Съюз на слепите в Бълга-
рия” работи в посока на промяна на об-
ществените нагласи към незрящите хо-
ра. То провежда информационни кампа-
нии, представящи възможностите на хо-
рата с нарушено зрение за техните пос-
тижения в различни области в обществе-
но политическия живот на страната. Съю-
зът предоставя административно-правни
услуги и консултации на повече от две
хиляди членове на сдружението. Про-
вежда социалната рехабилитация на хо-
рата с нарушено зрение, даваща им въз-
можност за усвояване на умения за са-
мостоятелен живот.

Сдружение „Асоциация на родителите
на деца с нарушено зрение“ работи за
обединяване на родителите на деца с на-
рушено зрение, изразява и защитава ин-
тересите на децата и чрез рехабилитация
и социална интеграция съдейства за по-
вишаване на социално-икономическото и
културното им развитие. Сдружението
закупува помощно-технически средства,
приспособления и съоръжения за деца с
нарушено зрение.

Основните цели на сдружение „Съюз
на военноинвалидите и военнопострада-
лите“ са подпомагане на тази категория
лица при интегрирането им в обществото
и реализация на личностните им качес-
тва, както и при решаване на социално-
икономическите им проблеми.

Сдружение „Българска Асоциация
Диабет” подпомага създаването на орга-
низация за осъществяване на граждан-
ски контрол върху дейността на институ-
циите за подобряване условията на жи-
вот, труд, лечение, профилактика и само-
контрол на хората, болни от диабет. Орга-
низира снабдяването с диетични храни и
организиране на диетично хранене.

Сдружение „Съюз на инвалидите в
България” е най-голямата неправителс-
твена организация на хора с увреждания
у нас. Съюзът защитава интересите на
гражданите в медико-социален риск,
подпомага тяхната самостоятелна орга-
низация и социална интеграция. Извър-
шва социални услуги, самостоятелно или
в сътрудничество с други неправителс-
твени организации на и за хора с увреж-
дания. Съюзът на инвалидите в България
участва активно в работата на редица
международни организации на и за хора
с увреждания.Националният съвет за ин-
теграция на хората с увреждания е кон-
султативен орган към МС в областта на
интеграцията на хората с увреждания.
Членуващите в него неправителствени
организации на и за хора с увреждания,
допринасят за формиране на държавната
политика в областта и имат съществена
роля за усъвършенстване на норматив-
ната уредба.

Зоя ИВАНОВА
Във връзка с реше-

нието на Надзорния
съвет на НЗОК от
вчера (25.05.2015 г.)
да стартират прего-
вори за намаляване це-
ните на клиничните
пътеки, Управител-
ният съвет на Бъл-
гарски лекарски съюз
се обявява категорич-
но против, съобща-
ват от съсловната
организация. Още в
края на 2014 г. и нача-
лото на тази година,
съсловната организа-
ция няколкократно
предупреди, че неми-
нуемо в бюджета на
НЗОК ще се появи де-
фицит от 150-200
млн.лв. и че лимитира-
нето на дейностите е
свързано именно с то-
зи проблем. Всяка го-

дина недофинансира-
нето на системата
води до актуализира-
не на бюджета на ка-
сата, въпреки нереал-
ното, по-ниско остой-
ностяване на самите
клиничните пътеки.
Ето защо, намаляване-
то на цените на кли-
ничните пътеките
няма положителна
стойност, а ще пос-
тигне обратен ефект
- ще доведе до пови-
шаване обема на бол-
нична дейност, а то
от своя страна – до
намаляване на качес-
твото на здравните
услуги. Това ще демо-
тивира медицинския
персонал, няма да бъ-
де и в полза на пациен-
тите като цяло, е
становището на БЛС. 

Съгласно подписа-

ния между БЛС и
НЗОК Национален рам-
ков договор и съглас-
но Постановление 57
на Министерски съ-
вет, Управителният
съвет на Съюза, съв-
местно със здравна-
та каса, на всяко три-
месечие трябва да из-
вършат анализ за те-
кущото разходване на
средства от бюдже-
та на НЗОК и изпълне-

ните обеми на меди-
цинска дейност. БЛС
подчертава и необхо-
димостта от получа-
ване на информация за
текущите събирания
на здравноосигури-
телни вноски, тъй ка-
то, съгласно Закона за
бюджета на НЗОК за
2015 г., надсъбраните
вноски следва да се из-
разходват за плащане
на медицинска дей-
ност. Към момента
обаче, НЗОК нито е
представила задължи-
телния анализ, нито
УС на БЛС е получавал
покана да дискутира
параметрите на подо-
бен анализ. Не е пред-
ставен и отчет от
страна на НАП за те-
кущите надсъбрани
здравноосигурителни
вноски, нито е налице
каквато и да било
справка за консумира-
ните обеми в национа-

Птицевъдите с възможност
да изнасят и в Япония

Силвия ГРИГОРОВА

лен мащаб. Ако в
някои болници от
страната, по данни на
НЗОК, е регистрирано
изключително зави-
шаване на обема дей-
ност, то редно е Каса-
та и Медицинският
одит към МЗ да уп-
ражнят съответния
контрол. Съсловната
организация намира
за абсолютно неп-
риемливо единични,
изолирани случаи да
послужат като общ
знаменател, водещ до
наказание за всички
болнични заведе-
ния. Предвид изложе-
ните факти, Българ-
ският лекарски съюз е
категоричен, че да се
говори за намаляване
на цените на клинич-
ните пътеки е твър-
де рано и нелогично и
се обявява твърдо
против вземането на
подобно решение.

Ново оборудване за структурите на
Агенцията по социално подпомагане

Започна доставката на техническо и комуникационно оборудване
в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане,
съобщават от Агенцията по социално подпомагане.  Доставката се
осъществява в рамките на проект за внедряване на интегрирана ин-
формационна система и бази данни, финансиран по Оперативната
програма „Развитие на човешките ресурси”.

До края на юни т.г. териториалните поделения на АСП ще разпола-
гат с  2700 нови работни станции, 750 лазерни принтери и 450 мулти-
функционални устройства. Разработена е вече и финалната версия
на Интегрирана информационна система (ИИС) със съответстващи
на основните дейности на АСП три функционално обособени модула
- „Социално подпомагане”, „Закрила на детето”, „Социални услуги и
социално включване.”

Предстои обучение и реалното  внедряване на системата в АСП.
Търсеният ефект е цялостното оптимизиране на дейността на Аге-
нцията, повишаването на професионалния капацитет и мотивацията
на нейните служители.

Програма “Топъл обяд” работи вече 10 години
Вече 10 го-

дини Програ-
ма ‘’Топъл об-
яд’’ подпома-
га ученици в
неравностой-
но положение
и техните ро-
дители, като
много често
топлият обяд
в трапезарии-
те на БЧК е
единственият
повод децата
да посещават
учебните зан-
ятия. Те получават безплатен обяд всеки ден през учебната годи-
на.  

Програмата допринася за нормалното физическо развитие на
подрастващите, намалява заболяваемостта сред тях, произтичаща
от нередовно и непълноценно хранене. През 2013 година над 12
000 деца са отпаднали от училище поради социални причини. На-
шите деца се нуждаят от храна, грижа и внимание през цялата уче-
бна година.  

През учебната 2014/2015 г. 1 537 деца получават безплатен топъл
обяд. Проектите „Топъл обяд“ са на обща стойност 222 644.94 лв. и
се реализират на територията на 26 области в страната.  

До сега, благодарение на набраните средства от партньори и да-
рители, 10 000 български деца от цялата страна са получили без-
платен топъл обяд в училище. 

Зоя ИВАНОВА

 Българските производители на птиче ме-
со успяха да спечелят още един важен па-
зар за продукцията си- те могат вече да
осъществяват износ в Япония, при стриктно
спазване на изискванията на европейското
законодателство, както и на допълнителни-
те изисквания на японската страна. С реше-
нието, обявено от Главния санитарен ин-
спектор на Япония, успешно приключиха
преговорите, които Българска агенция по
безопасност на храните води с японската
страна от 2010г.

За информация на производителите,
БАБХ предоставя изискванията на японска-
та страна  за износ на птиче месо и птичи
продукти. Освен това Агенцията по храните
предоставя още: ветеринарен сертификат
за износ от Република България за Япония
на птиче месо месни заготовки и месни про-
дукти от птици; ветеринарен сертификат за
естествени обвивки  за производство на
месни продукти , предназначени за изпра-
щане в Япония.

От БАБХ напомнят на българските произ-
водители, че контролът на вноса на птичи
продукти в Япония е много стриктен.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 28 май 2015 г., брой 98 /5705/ 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

КЪЩИ

1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,

дв. 320 кв.м, близо до залата - 34 999 евро

2. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 62 000 евро

3. Варош, верт.близнак, РЗП-120 м2, двор- 350 м2 - 31 900 евро

4. ул. Брезник, стара къща с двор- 350 м2, до кръстовище - 16 900 евро

5. ул. Брезник, I-ви ет.от масивна къща,

сутерен, гараж, двор- 250 м2        - 34 900 евро

6. Изток /зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ  - 26 666 евро

7. Радомир-Върба, РЗП- 170 м2, двор- 700 м2, за бизнес- 51 500 евро

8. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро

9. с. Сопица-център, стара къща сут. и етаж,двор- 1,110 дка- 7 777 евро

10. С. Дивотино, до у-щето, ЗП 72 м2, двор 470 м2, ток, вода- 17 888 евро

11. С. Студена, РЗП 120 м2, двор 800 м2, към яз. стена - 31 999 евро

12. С. Ярджиловци-център, ЗП-40 м2, двор-860 м2, лятна кухня- 11 999 евро

ПАРЦЕЛИ:

1. Център, УПИ- 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 ; Пз 60 % ; устр. зона-Со- 88 евро/кв.м

2. Център, ПИ-1903 м2, сменен статут

за производство и обсл. дейности - 45 555 евро

3. Тева, УПИ- 2 980 м2, на осн.път с голямо лице, за бизнес - 49 000 евро

4. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 35 евро/кв.м

5. УПИ Изток -4 901 кв.м, на 3 ул.,

м/у р.Казабланка и КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м

6. Изток-Ладовица, 6 911 кв.м, проект за жил.комплекс; Пз-70%- 50 евро/м2

7. гр. Радомир УПИ-2061м2, до жп гара, ТИР достъп -17 900 евро

8. гр. Радомир УПИ-4505м2,индустр.зона,ъглов -41 900 евро

9. с. Ковачевци ПИ 7 200 м2, над гребната база - 17 900 евро

10. с. Лобош УПИ-1 914 м2, на метри от кметството -16 000 евро

11. с.Извор УПИ-672м2,път,панорама - 4 999 евро

12. с. Негованци-център, до кметството, УПИ- 2 дка, ток, вода-10 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Четиристаен Изток,до КАУФЛАНД,обзаведен -179 евро

2. ЦГЧ,офис-партер 70м2 в търг.сграда - 500 евро

3. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 310 евро

4. УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:
1. 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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 28 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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

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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входа през седмица. Другите две миене
метене долу входа!!! - тел.0888 236 136

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

Германия Склад Дрехи Набират се
мъже и жени за склад – сортиране на
дрехи. Заплащане 40 евро на ден,
работно време 8 часа 5 дни в
седмицата. Квартира от работодател
със трудов договор. Кандидатства се
със СВ и снимка - тел. 0884484322

Германия Склад Складови бази към
Кауфланд – жени до 45 години –
опаковка и сортиране на продукция (
пакетиране на кашкавал, сирена,
плодове и зеленчуци ) заплащане 5 евро
на час чисто + здравни социални
осигуровки. Квартира се подсигурява от
фирмата, транспорт от квартирата до
работното място подсигурен. За
подробности и заминаване моля на
посочените координати.

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

Строителни ремонти, плочки, фаянс,
теракот, гипсокартон, латекс, блажна

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

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

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

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 помещение,
90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Ки-
рил и Методий 61, 120 кв.м  - тел. 60 35
74

Търся чистачка за 8ет. вход,2 пъти в
месеца метене миене 8ми-1ви,и пред

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
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 стра-
хотна 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 пове-
че от достатъчен за всяка една игра
или програма, от която може да
имате нужда, 16GB Рам с която
няма да имате недостиг, страхотна
видеокарта с 2GB памет и аудио
карта за кристален звук, с които ще
усетите всяка частица от всеки
филм или игра и 2TB Хард

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.

- 250 лв., разтегателен диван -
спалня - 100 лв., барче за телеви-
зорр - 100 лв. , детски джипове и
моторчета с акумолатори - добро
състояние и машина за захарен
памук работеща с акумолатор -
тел. 0877/259 352

Продавам платна от употреб-
явани билбордове. – 0899807676
От стандартни билбордове раз-
мер 4м/3м. = 12 квадрата. Пред-
лагаме и други по – големи или
по – малки размери по избор.

Продавам Велотренажор NEO в
отлично състояние. Цента 110 лв.
- тел. 0887414897

Изкупува развалени, бракувани
в движение или не, ударени и
повредени коли ,джипове и бусо-
ве за скрап. /брак/ Издава доку-
мент за ДЕРЕГИСТРАЦИЯ /
СНЕМАНЕ ОТ ОТЧЕТ. Плащам
на място като има възможност
за реакция в деня на обаждане.
За София и региона. БЕЗ ПОЧИ-
ВЕН ДЕН! тел. 02/9465436 , 02/
4410524 и 0887901663, 0898 980
369, 0876 029 495

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.

Продавам велоергометър не пол-
зван!Измерва пулс,разстоя-
ние,изгорените калорий,вре-
ме.Размер 50/80/120см. Осем
степени на натоварване. - тел.
0894/746 767

Продавам  секция с гарде-
робче - 250 лв., ъглови легла
с пружини, добро състояние

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913
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С видеонаблюдение и GPS-устройства
срещу незаконната сеч

Правителството прие промени в
Закона за горите, които предвиждат
въвеждането на видеонаблюдение
и GPS-устройства.

Засилване и по-ефективен кон-
трол върху дейностите в горските те-
ритории е основната цел на проме-
ните в Закона за горите, одобрени
днес, коментира  министърът на зе-
меделието Десислава Танева след
заседанието на правителството. С
предложените промени на практика
се изпълва едно от 7-те условия, пос-
тавени по-рано днес от Патриотич-
ния фронт за запазване подкрепата
му за кабинета: Завършване на
необходимите законови норматив-
ни промени за ограничаване неза-
конната сеч и износ на дървесина.

По отношение на горското планиране и за дейности в горски територии до два
хектара, независимо от това дали са собственост на хора, или на фирми, те трябва
да се извършват след влязла в сила горскостопанска програма или план, каза
министърът, предаде БТА. Танева обясни че липсата на такова изискване до
момента е довело до голи сечи в територии с концентрирана възстановена собс-
твеност на горски територии. Във връзка с мерките за опазване на гората и бор-
бата срещу незаконния добив се въвежда задължението да не се извършват
никакви дейности в горските територии през тъмната част от денонощието. Въ-
вежда се и задължение на собствениците на моторни превозни средства, които
превозват дървесина или каквито и да е други недървесни продукти, да бъдат
снабдени с джи пи ес устройства, за да могат контролните органи да осъщест-
вяват непрекъснат контрол в реално време. За всички складове, където има прид-
вижване и складиране на добитата дървесина, както и на местата, където дърве-
сината се преработва, се предвижда задължително да има поставени камери за
постоянно видеонаблюдение.

По думите на министъра с тези мерки контролът върху дейностите в горите би
дал по-реални резултати и би бил по-ефективен. Сред другите мерки е разшир-
яване на правата на горските инспектори на служителите в държавните пред-
приятия за контрола върху по-голям териториален обхват. Предвиждат се и мер-
ки по отношение на засилване на контрола върху хората със съответните права
или лесовъдска практика за маркирането на дървесината, включително и чрез
отнемане на тези права. За горите, които са върху земеделски територии - 105
хиляди хектара, се въвежда процедура, която позволява и по инициатива на
собственика на съответната земеделска земя, върху която има гора, да се поис-
ка промяна на предназначението или да се заяви ползването по начина, по който
му е възстановена. Към момента съгласно режима това става със съответната
годишна инвентаризация, каза министър Танева. След като бъдат приети проме-
ните в закона, ще бъдат направени изменения в три наредби и ще бъде разрабо-
тена и една нова. Актовете са свързани с уреждането на начина на ползване и
осъществяване на дейности в горските територии. От 10 март е в сила забрана за
износ на необработен дървен материал за период от три месеца.

Надежда Нейнски става посланик в Турция
Правителството предложи Надежда Ней-

нски да бъде назначена за посланик на Бъл-
гария в Турция. Решението е взето на днеш-
ното заседание на кабинета и предложение-
то ще бъде изпратено до президента, който
трябва да издаде указ за назначението, съоб-
щиха от пресслужбата на кабинета. Със съ-
щото решение кабинетът предлага на прези-
дента да освободи от поста Красимир Тулеч-
ки, предвид на изтеклия срок на мандата му.

Кандидатурата на Надежда Нейнски отго-
варя на всички изисквания на Закона за дип-
ломатическата служба, пише още в съобще-
нието. Предложението идва няколко дни, след
като самата Нейнски призна, че с нея са во-
дени преговори за поста. "През последните години аз неизменно съм била част
от българската външна политика, затова всичко, което опира до възможностите
ми да защитя българския национален интерес - аз съм готова да го направя",
заяви тя в интервю за БНТ. Бившият външен министър обясни, че Турция е "мно-
го сериозен съсед" и много интересен от политическа гледна точка. Надежда
Нейнски беше министър на външните работи в првителството на Иван Костов
(1997- 2001 г.), както и евродепутат от ЕНП в периода 2009-2014 г. На евровота
през 2014 г. тя беше водач на кандидат-депутатската листа на "Синьо единство",
но не успя да влезе в Европейския парламент.

ОБЯВА
На основание решение № 705 от 30.04.2015 год.
на Общински съвет Брезник Община Брезник,

ОБЯВЯВА
Провеждане на процедура за предоставяне на концесия на язовир „Кошаре-

во”, землище на с. Кошарево, община Брезник, с площ 26.919 дка (АОС № 518/
19.10.2009 год.). Предметът на концесията  е риборазвъждане и отглеждане на
риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии
продукция от тях, любителски и стопански риболов, спортен риболов. Начална
концесионна вноска 400 лв. Обявлението за концесия е публикувано на еле-
ктронната страница на Държавен вестник на 22.05.2015 год.

Условията за участие са описани в конкурсната документация, която се заку-
пува от касата на Общината в срок от 15.06.2015 год. до 22.06.2015 год. Стойност
на конкурсната документация – 60 лв.

Оферти се подават в срок от 29.06.2015 год. до 06.07.2015 год.
Разяснения по провеждане на процедурата за концесия се правят след заку-

пуване на конкурсната документация.
  Кмет: (В. Узунов)

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16,
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg,

www.breznik.info

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

Започнаха проверки на ромите в Гърмен, някои се изнасят
Започна изпълнението на част от мерките за овладяване на напрежението

в община Гърмен, набелязани на работна среща с вътрешния министър
Румяна Бъчварова.

Представители на полицията и служители от общинската администрация
извършват проверки на адресната регистрация в ромския квартал
"Кремиковци", както и на автомобилите и свидетелствата за
правоуправление в района, предаде БНР.

По информация на кмета на община Гърмен Минка Капитанова немалко
семейства са напуснали ромската махала още при оповестяване на мерките.
Някои от тях са поели към планината, където през летния сезон събират
билки, гъби и диворастящи плодове.

Капитанова потвърди, че към земите, върху които е разположен квартал
"Кремиковци", има претенции на бивши собственици. През 2002 година,
когато е започнало отчуждаването на нивите им, те са отказали
възможността за обезщетение с други земи и са завели съдебни дела. Някои
от тях вече имат изпълнителни листове за въвод във владение.

Дирекция "Национален строителен контрол" е изпратила уведомителни
писма до общината и областната управа за подновената процедура,
предшестваща принудителното премахване на незаконните постройки в
ромския квартал в Гърмен.

След изтичането на сроковете за доброволно премахване, ще се пристъпи
към избор на изпълнител за принудително събаряне. Дотогава трябва да се
намери вариант за временно настаняване на останалите без дом, както
изисква законът. Към момента решение на този проблем няма. Днес
протестиращите жители от Гърмен и други села от района ще проведат
поредния мирен протест-шествие от площада до входа на ромския квартал.
Междувременно в парламента се стигна до напрежение между партии
заради казуса "Гърмен", но не беше прието предложението вътрешният
министър да бъде изслушана. От Патриотичния фронт дори поставиха 7
условия на кабинета, сред които незабавно премахване на ромските
постройки, в противен случай щели да оттеглят подкрепата си.

Съдебен прецедент: Доживот за трафикант на хора
Трафикант на хора, замесен в корабок-

рушение с фатален край, получи дожи-
вотна присъда от сицилиански съд, което
е първото по рода си съдебно решение.

По информация на вестниците "Репуб-
лика" и "Кориере дела Сера", присъдата
на Хадж Хамуда Радуан от Тунис, приз-
нат за виновен по множество обвинения
за непредумишлено убийство, е била
произнесена от съдия в град Катания,
предаде ДПА, цитирана от БТА.

Друг трафикант, Хамид Бушаб от Маро-
ко, е получил десет години затвор.

Двамата са признати за виновни за ко-
рабокрушение от 12 май 2014 г. на около
50 морски мили (93 км) от бреговете на
Либия и на около 100 морски мили южно от остров Лампедуза, най-южната точка
на Италия.

Тогава италианските военноморски сили качили на кораби 206 оцелели и тела-
та на 17 загинали, включително момиченце на няколко месеца.

Прокуратурата в Катания приветства решението, отбелязвайки, че то е правен
прецедент, тъй като с него е установена юрисдикция на италианските власти над
смъртоносните корабокрушения в международни води.

Засега не е ясно дали решението, което бележи повратна точка, ще бъде об-
жалвано, отбелязва ДПА.

Над 1750 мигранти са загинали в Средиземно море от началото на 2015 година,
което е над 30 пъти повече в сравнение със същия период на 2014 година.

Европейските лидери постигнаха съгласие миналия месец да утроят финанси-
рането на морските патрули и постигнаха напредък с плановете си за възможни
военни действия срещу трафикантските мрежи, след като 800 души загинаха в
корабокрушение в Средиземно море.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

Ден на добре премерената активност. Вслушвайте
се в съветите на по-възрастните и опитните, но не
изпадайте в комплексарско примирение. Увеличава
се натискът от страна на хора с по-голяма власт

над вас. Изправете се, покажете желание и воля за промяна.
Препоръчва се консултация с капацитети в интересуваща-
та ви област, но в крайна сметка окончателното решение
по спорните въпроси трябва да е ваше.

Ще получите знание и информация, която не се дава
всеки ден и на всеки. Дано я използвате добре без
ущърб за трети лица. Подхождайте добросъвестно
към всеки поставен въпрос и задача. Спазвайте

уговорки и договорености от предните дни. Добре е да
повишите личната си квалификация, да се запишете за нов курс
и да се явите на конкурси.

Ден, в който и най-мъдрият и знаещият ще разбере,
че нещо само поназнайва, а не е стигнал до основата на
нещата. Родените в първата декада ще срещат
колективен отпор както у дома, така и на работното

място. Ще се наложи да доказвате и отстоявате позиции пред
хора, които трудно ще ви разберат и оценят.

Ще се наложи да потърсите компетентно мнение по
важен личен или професионален въпрос. Търсете и
правна помощ. Не се опитвайте да се справяте сами с
положения, за които нямате необходимата квалифи-
кация. Може да платите повече, но в бъдеще ще си

спестите много по-големи разходи, нерви и неудобства. В мо-
мента на едно място играете ролята на ученика, а на друго
място се налага да наставлявате.

Хора с комплекси ще търсят вашето съдействие и
ще заплащат добре за съветите, които им давате.
Навлизате в период на лично и професионално
посвещение и просвещение. До няколко дни може да се
наложи да направите важен избор, да тръгнете в нова

посока и да преследвате нови цели. Добре е в днешния ден сами
да потърсите второ или трето мнение по болезнените за вас
въпроси.

Тежък и рисков ден за родените до 1 септември.
Може да получите подвеждаща информация, да
допуснете чуждо тяло в личната си база данни и да
злепоставите трети лица. Бъдете особено
внимателни с поверителната информация, особено

ако сте материално или политически отговорно лице.

Ден за учене, за получаване и отдаване на знания по
всички направления на живота. Някой ще получи и уроци,
които съвсем не е искал и очаквал. В трудна позиция са
хората с комплекси от детството, с липса на увереност
в себе си, в чувствата и личния си потенциал. Търсете

начин да повишите квалификацията си, запишете се за нов
информационен курс.

Ден свързан с образованието. И на сън може да
получите полезна информация. Явете се на
прослушвания и конкурси. Ще се опитват да ви
привлекат и услужат хора, които отдавна ви
харесват или напират да се включат във вашата

работа, публична изява и сфера на влияние. Бъдете внимателни
и избирателни във връзките. Търсете съмишленици.

Трудно ще отстоявате права и лична територия.
Ще си проличат комплексарите. Лъсват и някои
пропуски в знанията ви, а това ще даде повод за клюки
и интриги. Отнасяйте се внимателно с
поверителната информация. Подходете методично

към възложената работа и стигнете до корена на неща.
Претупаните набързо проекти ще ви създадат затруднения, ще
трябва да ги преправяте, да губите време и пари.

Отваряйте си очите. Съдбата ви дава знание,
информация и възможност, която може да ви извади
от кризата и осигури постоянна работа и заетост.
Търсете среща с консултанти, специалисти и хора с
високо ниво на компетентност, както и такива,
които може да платят добре за експертното ви

мнение и делови услуги. Ако сами се нуждаете от съвет, не го
търсете при лаиците.

Подходете добросъвестно и експедитивно към всичко,
което трябва да се свърши, научи и представи в готов
вид пред публика или пред някакво жури. Печелят хората,
които са в час с изискванията на момента. Пазете свои

и чужди тайни. Търсете личен контакт с хора, които биха ви освет-
лили по даден въпрос. Може да се провали едно пътуване за сметка на
друго. Побързайте да подпишете обезпечаващи ви договори.

Труден ден за родените в първата декада. Склонни
сте да вършите работа и услуги на някой, който ви при-
тиска и притеснява. Ден на комплексарите, на тези
които се оставят да бъдат подтискани и използвани.
Търсете си правата. Потърсете и мнението на специа-
листи и консултанти в нужната ви област. Всяка до-

пълнителна информация ще ви дава възможност да се защитите от
нелоялната конкуренция и от работодателите които ви бавят зап-
латата. Предстоят неприятни, но наложителни срещи и разговори.
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Âúðíàõà Ãîöåâ â ïúðâèÿ îòáîð
Брезничанинът повикан за мачовете срещу Канада

ГРУПА „А” 1

26-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Минерал – Верила 8:0

Балкан – Чорни 3:0
Дружба – Ботев 3:0
Металург – Пирин 3:1

Габер – Ерма 3:1
Черногорец – Спортист 8:2

Крайно класиране
Сезон 2014/2015 година

1. ФК Металург 1957 – Перник 102-20 58
2. ФК Витоша – Долна Диканя 62-27 52

3. ФК Черногорец 1946 – Ноевци51-18 50
4. ФК Балкан – Банище 60-36 50
5. ФК Дружба – Мещица 52-40 43

6. ФК Габер – Габровдол 54-53 36
7. ФК Чорни 1920 – Брезник 48-46 30
9. ФК Ботев – Друган 37-47 26

10. ФК Ерма – Трън 25-52 23
11. ФК Пирин – Земен 37-53 21
12. ФК Верила – Дрен 34-85 18

13. ФК Спортист – Драгичево  21-82 9

ГРУПА „А” 2

22-РИ КРЪГ

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

Крайно класиране
Сезон 2014/2015 година

1. ФК Енергетик – Перник 74-14 60
2. ФК Партизан – Ярджиловци 72-35 48
3. ФК Студена – Студена, Перн. 59-31 45
4. ФК Китка – Витановци 59-48 34
5. ФК Бенковски – Копаница 33-33 32
6. ФК Свраките – Гълъбник 52-51 30
7. ФК Буря – Кошарево 37-47  30
8. ФК Струмски сокол – Калище 30-36 28
9. ФК Вихър – Еловдол, Перн. 35-58  22
10. ФК Левски – Егълница 20-61 18
11. ФК Светля 2000 – Светля 27-54 17
12. ФК Сарата – Долни Раковец 27-57 16

Българският национален
отбор по волейбол отпъ-
тува днес за Ботевград,
където в събота и неделя
(30 и 31 май) ще изиграе
първите си мачове от
втора дивизия на Светов-
ната лига срещу Канада. В
разширения състав на се-
лекционера Пламен Кон-
стантинов попаднаха 15
състезатели, а един от
тях ще отпадне преди
първата среща с Кленови-
те листа. В групата са и
шестима играчи, които се
подготвят за първите по
рода си Европейски игри в
Баку. Сред тях е и брезни-
чанинът Светослав Гоцев,
който явно е впечатлил с

добрите си изяви по време
на подготовката и кон-
тролните срещи с отбора
на Гърция, които се изи-
граха през уикенда.  Ето и
избраниците на старши-
треньора Константинов: 

Разпределители:Георги
Братоев, Любомир Аго-
нцев, Посрещачи:ТодорС-
кримов,Валентин Бра-
тоев,Николай Пен-
чев,Станислав Петков,То-
дор Алексиев, Центро-
ве:Теодор Тодоров,Виктор
Йосифов,Светослав Го-
цев,Николай Николов, Диа-
гонали: ВладимирНико-
лов,ДанаилМилушев,Либе-
ро:Теодор Салпаров,Мар-
тин Божилов.

Иво Ангелов почва
подготовка за Баку

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

Стойчо Стоев вика рекодьор
Наставникът на “Левски” Стойчо Стоев отново се сети за бившия си футбо-

лист Александър Барт, . Треньорът дори вече е провел разговор с французи-
на, след като той стана свободен агент, навивайки го да премине под крилото
му и на “Герена”. Стоев беше наставник на Барт в Лудогорец, а отдавна крои
планове да го вземе в “Левски”. 29-годишният защитник от вчера е свободен
агент, след като разтрогна договора си с шампионите.  На този етап обаче
“Левски” е краен вариант пред Барт, който се надявал да играе отново в ро-
дината си, където смятал да се премести със семейството си. Французинът
все пак искал да изслуша офертата на Стоев, но треньорът на “сините” на то-
зи етап не можел да му обещае нищо конкретно, тъй като на “Герена” не са
наясно с какви финанси ще разполагат. Именно високите финансови претен-
ции вече на няколко пъти спънаха “Левски” от привличането на Барт. Защит-
никът е чужденецът с най-много успехи в България. Рекордьорът Барт спече-
ли 6 шампионски титли, 3 Купи и 3 Суперкупи с Литекс и Лудогорец.  

Шестима шефове от ФИФА
са арестувани заради подкуп
Шестима са високопоставените членове на ФИФА, които са били арестува-

ни в Цюрих тази сутрин и ще бъдат екстрадирани в САЩ, където ще им бъдат
повдигнати обвинения в корупция. Съобщението беше направено от Швей-
царското министерство на правосъдието, но имената на арестуваните не се
съобщават. Както вече е известно, тази сутрин беше проведена мащабна ак-
ция в хотел в Цюрих, при който бяха задържани членове на световната фут-
болна централа. Заповедите за арест са срещу над 10 човека, но някои от тях
още не са били пристигнали за конгреса на ФИФА в петък, когато трябваше
да има избори за президент на световната футболна централа.„Американски-
те власти подозират тези лица в получаване на подкупи в размер на милиони
американски долари. Заповедите за арест са издадени след официално иска-
не от страна на Съединените щати. Прокуратурата на Източния окръг на Ню
Йорк разследва тези хора във връзка с получаване на подкупи за периода от
началото на 90-те години на ХХ век до наши дни“, съобщават от швейцарско-
то министерство.„Различни футболни ръководители, делегати на ФИФА и
други функционери на организации, свързани със световната футболна цен-
трала, са подозирани в получаването на подкупи, надхвърлящи 100 милиона
долара. Парите са давани от различни маркетингови фирми и медийни корпо-
рации, които пък са получавали медийни, маркетингови и спонсорски права
за футболни турнири в Латинска Америка. Според американските власти
всички тези тъмни сделки са договаряни и извършвани на територията на
САЩ, а сумите са минавали през американски банки.“„С одобрението на Пра-
восъдното министерство е започната е процедура за експресно екстрадиране
на арестуваните лица в САЩ. Ако някой от задържаните оспори заповедта за
екстрадирането ще минем през продължителната процедура, която включва
изпращането на специална правителствена нота от страна на САЩ и в най-ло-
шия случай може да отнеме около 40 дни“, допълниха швейцарските власти.

Наказания в областта
 На свое заседание Дисциплинарната комисия при ОС на БФС–Перник на-

ложи следните наказания:
„А” ОФГ – Група 1 – 25 кръг
8 състезатели са наказани с предупреждение
„А” ОФГ – Група 2 – 21 кръг
5 състезатели са наказани с предупреждение
Деца „Б“ - 17 кръг
Георги Иванов ФК Чорни 1920 (Брезник) чк 2 срещи
6 състезатели са наказани с предупреждение

Националите ни започнаха  от завчера,
25 май, подготовка за европейските игри в
Баку, които стартират от 13 юни. Жените
ще тренират в Самоков до 11 юни, сво-
бодняците са на комплекс “Камчия” до 12
юни, а класиците, в това число Иво Анге-
лов, Александър Костадинов и други състе-
затели на „Миньор” пък от днес  започват
лагер на “Спортпалас” и ще останат там до
9 юни.

Биографията на Златан
Ибрахимович била измислица
Истинско разочарование на феновете на

Златан Ибрахимович нанесе авторът на
биографичната му книга “Аз съм Златан”
Давид Лагеркранц.

Журналистът коментира труда си и каза,
че в него няма почти нищо истинско. ”Пре-
карах много време със Златан и постоянно
говорих с него. Не съм имал за цел да го
направя по-добър, а да пресъздам образа
му. В книгата няма да видите истински ци-
тати, а само образи. Пресъздал съм илю-
зията, която Ибрахимович създаде у мен.
Човекът в биографията е по-скоро литера-
турен герой”, коментира Лагеркранц
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Подредените творбите са на Валентин Лазаров и неговия  покоен баща Димитър Делийски

Иззеха ракия без
стикер от кафенета

Любомира ПЕЛОВА
Служители НА Областната дирекция на

МВР са иззели близо 100 литра алкохол и
86 къса цигари без бандерол при акции,
проведени във вторник в Перник и Трън.

Полицаи от Второ районно управление ин-
спектирали шест търговски обекта. От две
кафета в квартал „Изток” са иззети общо
97 литра алкохол без акцизен бандерол.
Огнената течност била в пластмасови бу-
тилки с различни разфасовки. На собстве-
ниците са издадени констативни протоколи.

Трънски полицаи пък проверили магазин
за хранителни стоки в крайграничния град.
От обекта са иззети 86 къса контрабандни
цигари. Уведомена е Районна прокуратура
– Трън и работата продължава местното ра-
йонно управление.

Проверките срещу незаконната търговия
с акцизни стоки, които не притежават за-
дължителния бандерол в цялата Пернишка
област продължават, предупреждават от
полицията.

ВЕЧЕ ИМА ФИКСИРАНА ДА-
ТА ЗА РЯЗАНЕ ЛЕНТАТА НА
ПЛОЩАДА – НЯКОГА ПРЕЗ
АВГУСТ. Не че това е точна
дата, ама все пак е нещо на

фона на досегашното мълчание на влас-
тниците. След като се върна от Китай, кме-
тът на Перник спусна радостната новина,
че на мъките се вижда краят. По-добре бе-
ше градоначалникът на връщане да дока-
ра китайци от Китай, които да довършат
площада качествено и в срок. Там работ-
на ръка не липсва, а и на качество го до-
карват. Надниците на китайските строите-
ли едва ли са по-високи от нашите, така че
параметрите в проекта нямаше да постра-
дат. А и какви площади само правят ки-
тайците? Един Тянънмън имат за чудо и
приказ. Широк колкото половин Перник.
През 1989 г. с танкове го газиха, а не сме
чули за потрошени плочки. Затова няма-
ше смисъл да убеждаваме китайците в
други инвестиции, само площада да бяха
пипнали и да викаме: „Вечна дружба!”.

С 24 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ИНТЕГРИ-
РАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПЕРНИК
ИЗГЛЕЖДА КАТО БОГОПОМАЗАН. От-
кога такава приятна и закръглена сума не
се бе въртяла в счетоводните документи
на местната управа. Може би от времето,
когато Станишев даде подобни пари като
държавна компенсация за табаните. На
фона на чешките инвестиционни намере-
ния покрай тролеите, новините стават нап-
раво зашеметяващи. Човек започва мис-
лено да пътува с машината на времето, та-
ка че не му трябва екологичен транспорт.
Лети като Баба Яга между квартала и
центъра без междини спирки и на социал-
но поносима цена.

ТАЯ КАМЕРА, ДЕТО ИЗПОЗАЛОВИ
МАСА ШОФЬОРИ, КАРАЩИ С ПРЕ-
ВИШЕНА СКОРОСТ, трябва да я обявят
за природна забележителност. Полицията
не спира да се хвали с нея вече няколко
дена, а ефектът наистина е поразителен.
Та от камерата в държавния бюджет ще
влезат много повече приходи, отколкото
от входни билети за всички културни ме-
роприятия в Перник, взети на куп.

Родители благодарят на
огнеборци и полицаи,

намерили загубил се малчуган
Любомира ПЕЛОВА

Родителите на 5-годишно момченце, кое-
то се бе изгубило в гориста местност край
Земен и бе открито живо и невредимо, из-
казват искрената си благодарност и приз-
нателност към спасителните екипи на пер-
нишката Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението”, по-
лицаите от полицейския участък в Земен и
районното управление на МВР в Радомир. В
писмото си, изпратено до министъра на вът-
решните работи и директора на ГДПБЗН, те
разказват, как на 6-ти май през деня детето
им, което си играело в двора на къщата им
в землището на село Смиров дол, изчезна-
ло. Ужасени, родителите започват да го из-
дирват. След като не успели да открият са-
ми малчугана, три часа по-късно - към 17
часа потърсили помощ на тел. 112. След ми-
нути сформираните екипи от пожарникари и
спасители, заедно с полицейски служители,
пристигнали на място. Те водели със себе
си и обучено за издирване куче.  Започнало
незабавно претърсване на района и пет ча-
са по-късно петгодишното момченце било
открито в гората, на три километра от дома
му.

Полицаи гонят пиян шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Две бързи производства за шофиране след употреба на алкохол
са започнати в Перник. Около 3,40 часа вчера, на централната улица
„Кракра” в областния трад е бил спрян за проверка лек автомобил
„Фиат Темпра”, управляван от 36-годишния радомирец Валентин Ц.
При изпробването му с техническо средство за алкохол са отчетени
1,32 промила. Мъжът отказал кръвна проба за химичен анализ и е за-
държан за 24 часа с полицейска заповед.

Един час по-късно, автопатрул на Първо районно управление на
полицията в Перник забелязал двама видимо пияни младежи да се
качват в лек автомобил „Фолксваген голф”. Колата потеглила по
улица „Кракра”, а органите на реда ги последвали и на улица „Отец
Паисий” успели да ги спрат. При вида на униформените момчетата
се разбягали. След кратко преследване били задържани. Шофьорът
на автомобила, 20-годишният Пламен В., е изпробван за алкохол.
Уредът отчел положителен резултат – 1,93 промила. Взета му е кръв-
на проба за химичен
анализ, почерпеният
водач на колата се
озовал в ареста за 24
часа. Спътникът му,
19-годишният Даниел
Р., също е задържан
за 24 часа и ще отго-
варя за неподчинение
на полицейски орган.
Работата по двата слу-
чая продължава.

Виктория СТАНКОВА
В памет на замес-

тник-председателя на
43-ото Народно съб-
рание Росица Янакие-
ва бе открита излож-
ба  живопис „Беломор-
ска Тракия” . В експо-
зицията са подредени
картини на Валентин
Лазаров – Делийски и
покойния му баща Ди-
митър Делийски.

На откриването на
изложбата в Клуба на
народния представи-
тел в парламента
присъства цялото се-
мейство на Росица
Янакиева , начело с
нейните  любими вну-
ци Роси и Матей.

Официалното от-
криване бе направено
от председателя на
НС Цецка Цачева.

С много голямо въл-
нение откривам  из-
ложбата “Беломорска
Тракия”, тъй като тя
беше вдъхновение на
нашата колежка Роси-
ца Янакиева, каза  Цец-

„Тази изложба е по-
редното доказателс-
тво за всеотдайнос-
тта на Росица Янакие-
ва. Малко преди да ни
напусне, тя обеща на
Валентин Делийски -
син на покойния голям
наш художник Дими-
тър Делийски - да се
погрижи за организа-
цията на изложбата.
Росица Янакиева беше
една от малкото не
само политици, но и
хора изобщо, които
горят във всичко, с
което се захващат”,
заяви проф. Борисов.
По думите му, това
са качества, които
носят на човек прия-
тели завинаги, както
и врагове завинаги. 

„За всички пернича-
ни Росица Янакиева си
остава техният
кмет, обичан и уважа-
ван. Тя ще остане в
историята като доб-
лестен политик, си-
лен управленец и дос-
тоен човек с държав-
ническо мислене и по-
ведение. Точно на
днешната дата преди
4 месеца се разделихме
с Росица Янакиева.
Днешното събитие е

случайно съвпаде-
ние”, каза още проф.
Борислав Борисов.

Щастлив, че се от-
кри тази изложба, аз
изпълних един мора-
лен дълг и една моя
мечта, заяви развъл-
нуван Валентин Лаза-
ров – Делийски. Сред
творбите му бе и кар-
тината, посветена на
Росица Янакиева „Мо-
лебен”.

Изложбата в памет
на Росица Янакиева
бе уважена от лидера
на ПП АБВ Георги
Първанов, народни-
те представители
от Пернишки регион
Лъчезар Никифоров,
д-р Вяра Церовска,
Валери Жаблянов и д-
р Валентин Павлов,
председателят на
ОбС Милан Миланов,
зам.-областният уп-
равител Илинка Ни-
кифорова, бившият
заместник -кмет Пе-
тър Първанов, кме-
тът на Земен Дими-
тър Сотиров, съпру-
гата на Валентин Ла-
заров – Роза Лазаро-
ва, бизнесмени, твор-
ци и приятели от
Перник.

ка Цачева .
 ” Позволете ми да

припомня думите, с
които г-жа Янакиева
говореше с вълнение
за творчеството на
Димитър Делийски, ци-
тирам: “Димитър Де-
лийски даде на Перник
едно огромно богатс-
тво и остави ярка сле-
да в националното ни
изкуство”, заяви Ца-
чева. По думите й, е
хубаво, когато талан-
тът и творчеството
на доказани творци в
палитрата на можещи-
те и известни българи
ни събира във време-
на, в които има други
проблеми, които ни ра-
зединяват. 

Затова искрено съм
щастлива, че виждам
представители на раз-
лични парламентарни
групи, но пред изкус-
твото на големия ху-
дожник Димитър Де-
лийски, пред паметта
на Росица Янакиева,
трябва да бъдем заед-

но и ви благодаря, че
днес е така”, каза още
Цецка Цачева.

„ На това място,
където съм аз днес,
трябваше да застане
Росица Янакиева. Ек-
спозицията „Бело-
морска Тракия” беше  -
нейна идея. На никой
през ум не му е мина-
вало, че ще я напра-
вим в нейна памет. С
тези думи се обърна
към присъстващите
депутатът от ПГ на
АБВ проф. Борислав
Борисов при открива-
нето на


