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Конституция
за побъркване

Уж здраво мнозинство уп-
равлява държавата, а прехвалените и поч-
ти никому неясни промени в Конституция-
та са на път да побъркат цялата полити-
ческа класа. Властта още не може с прости
думи да обясни на народа какво точно ще се
промени след промените. Народът отдав-
на е загърбил наукообразните изречения от
правен характер, щото е пропищял от коло-
сална битова престъпност. Като прибавим
стандартната балканска корупция, оплела
ешалоните на управлението, и се получава
една огромна лудница, в която юристи, по-
литици и народ опитват да се правят на
румънци, но не им се отдава.

Някакви церемониални ходове на управни-
ците целят да реформират туй, що не се
реформира – съзнанието на народа. Тия
промени в Конституцията са едно протя-
жно бла-бла, което като мантра ще се вър-
ти оттук до окончателното побъркване и
на законотворци, и на избиратели. Общото
между последните е, че еднакво не разби-
рат за какво са тия парламентарни упраж-
нения.

Въобще, имаме си конституция за побър-
кване и колкото по-бързо се промени, тол-
кова по-бързо броят на побърканите ще се
впише в поносими рамки.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Представители на

чешката фирма MAJ
TRANS s.r.o. положиха ог-
ромни усилия и проявиха
завидно търпение, за да
обяснят пред представи-
телите на трите пос-
тоянни комисии на пер-
нишкия минипарламент -
„Бюджет, финанси и ев-
ропроекти“, „Икономи-
чески въпроси, стопанска
политика и инвестиции“
и „Транспорт, обществен
ред, сигурност и паркин-
ги“ как възнамеряват да
оздравят общинското
търговско дружество
„Тролейбусен тран-
спорт”, което вече тре-
ти месец не работи. На
разширеното заседание

присъстваха и кметът на
Перник Иван Иванов, пред-
седателят на Общинския
съвет Милан Миланов,
председателят на регио-
налната структура на
КНСБ Наташа Ангелова,
работещи в превозвачес-
кото дружество „Тролей-
бусен транспорт”. Чехите
предлагат на община Пер-
ник публично-частно парт-
ньорство за срок от 10 го-
дини. След това, при жела-
ние от страна на община
Перник, тя ще има въз-
можност да изкупи „Тро-
лейбусен транспорт за 1
евро. Консултантът по
икономическа сигурност
на MAJ TRANS, юристът д-
р Влад Макс Орбан беше
поставен на кръстосан

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки
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Любомира ПЕЛОВА
Дългоочакваният ре-

Започва ремонтът на
Двореца на културата

Променлива
облачност

На страница 2

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ

кв. Изток, топ-място 
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Поредният пиян зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Войната по пътищата и жертвите, които
взема тя, главно заради превишена скорост
и употреба на алкохол, непрекъснатите про-
верки на служителите на реда не стряскат
разни почерпени безумци, които сядат пия-
ни – заляни зад волана.

За поредното бързо производство за шо-
фиране след употреба на алкохол, започна-
то в Перник, съобщават от прресцентъра на
ОД на МВР.

Около 11,35 часа в пернишкото село Ме-
щица е бил спрян за проверка лек автомо-
бил „Фолксваген Пасат”, управляван от 57-
годишния местен жител Л.Д. При изпробва-
нето му с техническо средство за алкохол
са отчетени цели 2,68 промила. Взета му е
кръвна проба за химичен анализ и е задър-
жан за 24 часа с полицейска заповед.

На страница 2

разпит от общинските
съветници. Те искаха да
разберат в подробности
какво представлява биз-
нес проекта на чешката
фирма, какви тролеи ще
осигури, колко от бивши-
те работници ще бъдат
наети на работа, от къде
ще дойдат инвестициите
за съживяването на об-
щинското дружество,
колко ще струва билета и
как ще се формира цена-
та дружеството, ще
трябва ли общината да
залага свое имущество за-
ради инвестираните
средства, какво ще ста-
не, ако този модел не про-
работи и т.н.

монт на Двореца на кул-
турата най-после ще за-

почне, съобщи кметът
на общината инж.Иван
Иванов. Култувата за
Перник сграда е откри-
та на 10 февруари 1957
г., като първата копка
е направена на 15 юли
1953 г. Проектант  на
сградата е арх. Алексан-
дър Иванов Дубовик.
Дворецът на културата
е построен в класически
стил. Фасадата създава
впечатление за хармо-
ния и завършеност.
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 Д-р Орбан повече
от два часа подроб-
но отговаряше на
всеки въпрос. Не
скри раздразнението
си обаче, когато го
попитаха защо не е
представен конкрет-
ния бизнес план. И
отговори с конкре-
тен укор – «защото
поисканите данни за
финансовото със-
тояние на „Тролейбу-
сен транспорт“ -
заплати, численост
на състава, квалифи-
кация и т.н., не ни
бяха предоставени и
се наложи да се оба-
ждаме на кмета за съ-
действие. Въпреки
това не разполагаме
и до момента с поло-
вината от необходи-
мите ни цифри, за да
направим своите
разчети. До момента
не разполагаме с
точните данни за
структурата на дъл-
га на предприятие-
то. Знаем с точност
задълженията към
ЧЕЗ, защото чешка-
та фирма ни ги пре-

Започва ремонтът на
Двореца на културата

Сградата е разположена върху 4250 кв. м разгърна-
та площ и великолепно стои в обкръжаващия парк,
привлича погледите със своята красота и величие. От-
тогава до ден днешен обаче основен ремонт бляска-
вата, великолепна някога сграда не е правен. Започ-
нали са да се отлепват и декоративните орнаменти на
красивия корниз. Повредените ще бъдат сменени,
поясни градоначалникът.

С около 1,4 милиона лева от фонда за енергийна
ефективност ще бъде извършена топлоизолация на
покрива, фасадата, старата дървена дограма ще бъде
сменена, ще има нова осветителна и отоплителна ин-
сталация. Тече процедура за избор на изпълнител, до-
бави инж.Иванов. Подготвя се и проект за ВиК инста-
лацията, а ремонтът ще бъде извършен със средства
на общината, уточни кметът.  Тук  решаването на проб-
лема е повече от неотложно – книгохранилището, сте-
ните на заемната и други помещения на универсална-
та библиотека „Светослав Минков”, която също е нас-
танена в Двореца са оводнени и мухлясали и плачат
за ремонт.

Според градоначалника цялостният ремонт трябва
да приключи. Инж.Иванов е категоричен, че външният
вид на сградата и след санирането и смяната на дог-
рамата ще бъде запазен.

Помощ de minimis от
20,3 милиона лева за млечни

крави и биволици
Силвия ГРИГОРОВА

достави с точност.
Само при това поло-
жение можем да из-
готвим реален биз-
нес план, който да
представим на банка-
та, чиято подкрепа
ползваме при реали-
зирането на подобни
инвестиционни пла-
нове. Ако ни предос-
тавите необходими-
те ни документите,
то ние до 25 юни ще
изготвим бизнес
план, който ще вне-
сем за разглеждане в
Общински съвет.
Имаме готовност
през юли да подпи-
шем договор и на 1
септември всички
тук ще можете да се
возите в нови тро-
леи» заяви д-р Влад
Орбан. Той поясни, че
предложението на
MAJ TRANS е новото
дружество да бъде
100% общинска собс-
твеност. В експлоа-
тация ще бъдат пус-
нати рециклирани
тролеи, при които
само рамата, която
не се износва ще е
стара, а върху нея ще
се поставят напълно

Любомира ПЕЛОВА
Утре е Черешова За-

душница. Затова об-
щинската админис-
трация започна по-
чистването и при-
веждането на цен-
тралния гробищен
парк в по-приличен
вид. Общинската ад-
министрация е наела
четирима мъже по
програмата за вре-
менна заетост, изпра-
тила е на помощ и слу-
жители на общинско-
то предприятие
„Флор”, тъй като ра-
йонът е обширен и
трябва повече работ-
на ръка, поясни кме-
тът Иван Иванов.
Централният гроби-
щен парк в Перник об-
хваща 188 867 кв.м. На
него са разположени
29 800 гробни места,
ежегодно се извър-
шват около 1200 пог-
ребения.

В общината вече
имало доста сигнали
за избуялата до пояс
трева. Перничани спо-
делят, че трябва по-
внимателно да се от-
реждат гробните мес-
та, тъй като парцели
вече са превзели че-
рен път, на много мес-
та пък гробовете са
залепени един за друг.
В окаяно състояние
са и почти всички ал-
еи. Тук-там асфалтът
е позакърпен, но като
цяло ситуацията е
„троши кола”, спо-
делят данъкоплатци.
Липсват и подходящи
съдове засмет. Малко-
то като бройка, малки
и като обем пластма-
сови кофи, осигурени
от предишната об-
щинска администра-
ция, са напълно непод-
ходящи за гробищния
парк. Перничани
смятат, че грижи се

Чистят гробищния парк за Задушница

нови всички остана-
ли части. Цената на
такъв тролей ще бъ-
де значително по-
ниска от тази на но-
вия. Проектът ще се
изпълнява 10 години
с договор за външно
управление като в
дружество ще има по
един директор и еди-
н главен счетоводи-
тел от двете стра-
ни, за да е ясно и
прозрачно всичко.
Старите задължения
на „Тролейбусен
транспорт“, съглас-
но разчетите, ще бъ-
дат изплатени в рам-
ките на две години.
Ще се наложи персо-
налът да бъде прек-
валифициран, защо-
то мотрисите, кои-
то ще доставим са
значително по-модер-
ни от тези, които се
ползват в момента.
Ако общинското ръ-
ководство остане
доволно от услуга-
та, която предоста-
вим, можем да разра-
ботим и цялостна
интегрирана тран-
спортна схема. Ще
въведем единен би-

полагат само за райо-
на около магерницата.

Факт е, че пробле-
мите са много. Реша-
ването им изисква
време и финикийски
знаци, но началото е
поставено със строи-
телството на нова
магерница. Веднага
след Черешова задуш-
ница ще бъдат мон-
тирани временни на-
веси, които ще бъдат
използвани, докато
стане готова новата
постройка. Тя ще е с
три зали, ще предлага
много повече удо-
бства за тъжните ри-
туали. Около 400 000
лв  ще струва на об-
щинския бюджет но-
вата магерница, поя-
сни кметът и допъл-
ни, че щом бъдат мон-
тирани навесите, ба-
герите влизат ведна-
га на терен и работа-
та стартира.

Болниците няма да провеждат
обществени поръчки за лекарства

Зоя ИВАНОВА
 Болниците вече няма да провеждат об-

ществени поръчки за лекарства. По заявка
на лечебните заведения публичните търго-
ве за доставка на медикаменти за тях вече
ще извършва оправомощеният за целта
Централен орган за възлагане на общес-
твени поръчки в сектор “Здравеопазване”.
Публичните търгове ще се извършват он
лайн по електронен път и самите болници
ще вземат решение за доставчика. Това
става ясно от постановление на Министер-
ски съвет.Органът ще планира, подготвя и
провежда процедури за възлагане на об-
ществените поръчки и ще сключва рамко-
ви споразумения от името на болниците,
които ще са възложители на поръчките. Ра-
ботата му ще подпомага специализирано
звено в министерството на здравеопазва-
нето. Възложители на поръчките ще са ле-
чебните заведения за болнична помощ, за
чиито нужди ще се провеждат търговете за
доставки на медикаменти от “Позитивния
лекарствен списък”.Според вносителите на
предложението електронната платформа
ще съдейства за устойчивост на сключени-
те договори и ще облекчи досегашната
система, която позволяваше безкрайни об-
жалвания на тръжните процедури. Освен
това електронното възлагане на поръчките
за лекарства ще улесни участието на всич-
ки лицензирани търговци на едро на ле-
карствени продукти и ще доведе до увели-
чаване на конкуренцията и постигане на
по-изгодни цени на медикаментите, катего-
рични са вносителите от Министерството на
здравеопазването.
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Срокът за сключване на договори и изплащане на
помощта по схемата de minimis за стопаните, отглеж-
дащи млечни крави и биволици, се удължава до 19
юни 2015 г. Това информираха от регионалната струк-
тура на Държавен фонд „земеделие” в Перник. От там
поясниха, че решението е взел Управителният съвет
на ДФ”Земеделие” на последното си заседание. Опре-
делен е и общият бюджет по тази схема-близо 20,3 ми-
лиона лева. Ставката  за едно животно възлиза на 100
лв.

 От фонда напомнят, че от схемата de minimis могат
да се възползват фермерите, отглеждащи между 10 и
200 млечни крави или биволици, които са вписани в
Системата за идентификация и регистрация на живот-
ните на Българска агенция по безопасност на храните
с предназначение за производство на мляко. Условие
за получаване на помощта е стопаните да запазят 75%
от броя на подпомогнатите животни до 31 август 2015
г.

Общият размер на помощите по схемата de minimis
за един земеделски стопанин, както и за едно и също
предприятие, не може да надхвърля левовата равнос-
тойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три
данъчни години (2013 – 2015).

Пожар в
селска къща

Любомира ПЕЛОВА
Електрическо табло и част от килим са унищоже-

ни при пожар в къща, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал вчера, около 18, 40 ч. в зе-

менското село Горна Глоговица. Избухналите пла-
мъци са били предизвикани от станало късо съеди-
нение. Изгорели са проводници, предпазители и
част от килим. Няма пострадали хора и нанесени
други материални щети.

от страница 1

лет за всички видове
транспорт. Пенсио-
нерите пак ще се пол-
зват с преференции,
при учениците  пък
те ще важат само за
времето,  в което
ходят на училище –
от 7 до 19 часа. Ор-
бан поясни, че има до-
говореност с ЧЕЗ,
при подписан дого-
вор с общинат, ново-
то дружество да
ползва ел.енергия на
преференциални це-
ни. ако подпишат до-
говора с община Пер-
ник, новото дружес-
тво да ползва ток на
преференциални це-
ни. Чешкото дружес-
тво обаче не се анга-
жира да назначи от-
ново съкратени вече
работници, особено
когато става дума за
неквалифициран пер-

сонал, какъвто са
контрольорите. Ще
се търси начин чрез
Бюлрото по труда
те да преквалифици-
рани.Що се отнася
до това, че община-
та може да получи
европейски средства
за закупуването на
нови мотриси, от
чешката фирма са го-
тови да съдействат
попуктата на нови
тролеи с 20 до 25
процента по–евти-
но. Сега трите коми-
сии в ОбС трябва да
излязат с решение да
бъде предоставена
необходимата инфор-
мация на чешката
фирма в най-кратък
срок. Бизнес предло-
жението MAJ TRANS
ще бъде разгледано
на заседание на Об-
щински съвет.
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Постът заема Аделина Борисова – Алексиева, досегашен зам.районен прокурор

Повече пари за майчино
и детско здравеопазване

Зоя ИВАНОВА
1 млн. лева ще инвестира тази година

Министерството на здравеопазването в
изпълнение на Програма „Майчино и
детско здравеопазване”. Инвестицията
е стъпка напред, особено като се има
предвид, че в предходната година по та-
зи програма не е бил изразходван нито
лев. Това заяви  зам.-министър Ваньо
Шарков при откриването на заключи-
телната конференция  „Малките стъпки
на голямата промяна” по проект „Детс-
тво за всички”, в който здравното ве-
домство е партньор на Държавната аге-
нция за закрила на детето и Агенцията
за социално подпомагане при МТСП.

Екипът на МЗ е взел решение да на-
сочва средствата за капиталови разхо-
ди преимуществено за нуждите на АГ и
детските отделения, тъй като те са
структури с изключително значение за
обслужването на жените и децата, посо-
чи още зам.-министърът. МЗ поема раз-
ходите за специализациите по педиат-
рия, отчитайки факта, че лекарите с тази
специалност са малко и страната ни ще
има нужда от такива кадри, стана ясно
още от думите на д-р Шарков.

Имиграцията - още един
фактор, пречещ на българските

роми да се образоват
Виктория СТАНКОВА

Ромите, ангажирани в най-нис-
коквалифицирана миграция, се
оказват най-засегнати от предиз-
викателствата при срещата с обра-
зователната система. Това стана
ясно при представянето на резул-
татите от доклада “Капанът на
(не)подвижността: “Мобилни хора
срещу статични институции” на
Центъра за либерални стратегии и
Фондация „РискМонитор”. Изслед-
ването показва проблемите в обра-
зованието ни, с които се сблъскват
при завръщането си деца, живели
повече от година в чужбина.

Именно затова в изследването се
акцентира на това доколко ром-
ските деца са интегрирани в бъл-
гарското училище. Проучването е
направено в два български града
– в Шумен и в Благоевград, с по-
мощта на неправителствени орга-
низации, които се занимават с ин-
тегрирането на ромските деца в
образованието.

26% от децата между 5-ти и 11-ти
клас са с един или двама родители
в чужбина, сочи проучване от 2013
г., поръчано от УНИЦЕФ.

Любомира ПЕЛОВА
Аделина Борисова –

Алексиева е новият
ръководител на пер-
нишката Районна про-
куратура. Тя бе избра-
на на заседание на Вис-
шия съдебен съвет с
15 гласа „за”, 1 „про-
тив” и нито един
„въздържал се”. Про-
курор Алексиева има
над 16 години юриди-
чески стаж в органи-
те на съдебната
власт. Била е следова-
тел в пернишката Ок-
ръжна следствена
служба от 1999 до
2005 година, след то-
ва една година е била
прокурор в Районна
прокуратура – Брез-
ник. След това преми-
нава на работа в пер-
нишката Районна про-
куратура, като от
2007 година досега е
била заместник райо-

нен прокурор.
В концепцията си за

стратегическо управ-
ление Аделина Але-
ксиева залага на пови-
шаване нивото на ра-
бота, подобряване на
взаимодействието
между прокурорите и
разследващите орга-
ни, и останалите ин-
ституции при спазва-
не на принципите за
прозрачност, коле-
гиалност и професио-
нализъм. Според нея
приоритетните цели
ще са подобряване
срочността и качес-
твото на разследва-
не, оптимизиране дей-
ността на разследва-
щите органи, упражн-
яване на строг кон-
трол при удължаване
сроковете на разслед-
ване, повишаване ка-
чеството на проку-
рорските актове, сис-

АБВ внася Стратегия за развитие на 
ядрената енергетика в България

Зоя ИВАНОВА
АБВ ще внесе в Съвета за развитие към Министер-

ския съвет Стратегия за развитие на ядрената енерге-
тика в България. Разработката, която представя със-
тоянието на сектора в страната към момента и дава ви-
зия за растеж до 2050 година, е предложена от парла-
ментарната група на партията. Това съобщи в предава-
нето „Още от деня“ по БНТ Кирил Цочев, зам.-предсе-
дател на Народното събрание и народен представител
от ПГ на АБВ.  „Надявам се на разума на партньорите
ни в парламента и на Министерски съвет – да разберат,
че България без визия за развитие на ядрената ни ене-
ргетика до 2050 година, ще разбере, че е била ядрена
страна с много богат опит, с възможност да произвеж-
да енергия и да развива кадри за сектора, но в мина-
лото“, каза още Цочев.

Като експерт в областта а енергетиката, Кирил Цочев
посъветва енергийния министър да приеме енергийна
стратегия, да предприеме бързи мерки за създаване
на енергийна борса в България, да бъде извършена
пълна либерализация на сектора и да бъде търсен на-
чин за изпълнение на дългосрочните договори при
добри условия за България, както и газови пътища за
страната ни. Цочев е категоричен, че въпросът с ене-
ргетиката и нейното развитие не бива да се политизи-
ра, защото държавата ни не е енергиен остров.  

Mодерен център за обучение
откри ДФ”Земеделие“

Силвия ГРИГОРОВА
Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земе-

делие“-Румен Порожанов откри вчера нов, модерно
оборудван център за обучение, който е базиран във
Велико Търново. Той се състои от голяма зала, приго-
дена и за обучения онлайн, със 120, напълно компю-
търизирани места,  мултимедийни проектори и малка
конферентна зала, подходяща за провеждането на
публични събития.  В центъра ще се обучават експер-
ти на Фонд „Земеделие“ от цялата страна, той ще бъде
безвъзмездно използван и от всички подчинени на
Министерството на земеделието и храните служби и
агенции. Градът е избран заради географското му по-
ложение – в центъра на страната, което го прави удо-
бен за събирането и обучението на експерти от регио-
налните структури. Този център ще бъде използван и
за обучението на журналисти за новите моменти в
Програмата за развитие на селските райони и прие-
мите по Директните плащания, по които се финанси-
рат земеделските производители.

 Веднага след откриването на новата придобивка,
на което бяха поканени и журналисти, се проведе -
първото обучение на служители от Tехническия ин-
спекторат от няколко областни дирекции във връзка с
новите приеми по Директните плащания и Програмата
за развитие на селските райони 2014 – 2020г. и нуж-
дата от последващ контрол.  

На краткия брифинг при откриването, изпълнител-
ният директор на ДФ”Земеделие” увери, че кампания-
та по заявяване на директните плащания за 2015 го-
дина ще може да се довърши съвсем спокойно, след
като срокът за подаване на заявления беше удължен
с 2 седмици – до 29 май (без санкции) и до 22 юни
(със санкция).

Към 25 май са подадени 106 950 заявления за под-
помагане като декларираните до този момент площи -
са  общо3 365 000 хектара.

Безплатни прегледи по 
случай Деня на детето 

Зоя ИВАНОВА 
По случай Международния ден на детето –

1-ви юни, специалистите по УНГ заболявания
от медицински комплекс „Софиямед“ об-
явяват безплатни консултативни прегледи за
деца, съобщават  от лечебното заведение. Те
ще се проведат на 1, 2 и 3-ти юни от 9:00 до
12:30ч. след предварително записване на тел.
0700 31 051.

Завеждащ отделението по УНГ заболявания
в УМБАЛ “Софиямед” д-р Иван Йорданов съ-
ветва родителите при първи симптоми на анги-
на, да не пристъпват към самостоятелно лече-
ние на децата си, а да потърсят незабавно УНГ
специалист.

За всички деца посетили безплатната про-
филактика през определените за това дни в
ДКЦ “Софиямед”, по случай 1-ви юни ще има
подаръци, съобщават от лечебното заведение.

Ученици от ОУ „Св.Иван Рилски“
посетиха Народното събрание
Зоя ИВАНОВА

Ученици от перниш-
кото ОУ “Св. Иван
Рилски“ посетиха На-
родното събрание по
покана на народния
представител от ПП
ГЕРБ  д-р Вяра Церов-
ска. Те бяха посрещна-
ти от председателя
на Парламента Цецка
Цачева, зам.-председа-
теля на ПП ГЕРБ и
председател на ПГ на
ПП ГЕРБ Цветан Цве-
танов и народния
представител Корне-
лия Маринова. Цвета-
нов пожела на малчу-
ганите весело лято и
изрази увереност, че
това са бъдещите по-
литици, които един
ден ще управляват
България.  Всички по-
лучиха картички, изо-
бразяващи сградата
на НС, подписани от
Цецка Цачева. „Мла-
дите хора са нашето
бъдеще. Те са следва-
щото поколение лиде-
ри и се надявам посе-
щението им в българ-

ският парламент да е
било полезно за
тяхното бъдещо раз-
витие“, каза народния
представител Вяра
Церовска. Тя подари
на учениците ек-
земпляр от Консти-
туцията на България
с лично написано пос-
лание до всеки един
от тях.

От своя страна
учениците връчиха
благодарствено пис-
мо на д-р Церовска, за
получената покана да

темен анализ на оп-
равдателните присъ-
ди и осъдителните
решения на Европей-
ския съд по правата
на човека в Страс-
бург.

Мотивите на члено-
вете на ВСС за под-
крепата, която дадо-
ха те на прокурор Але-
ксиева, за да заема тя
поста, са, че притежа-
ва всички професио-
нални и нравствени
качества, както и
необходимия админис-
тративен опит за
заемане на длъжнос-
тта, работила е по
едни от най-тежките
дела в районната про-
куратура, а изборът
й ще бъде гаранция за
приемственост и над-
граждане на постиг-
натото от досегаш-
ния администрати-
вен ръководител.

Под 1 процент са младите учители
Виктория СТАНКОВА

По-малко от 1% са младите учители, това съобщи образователният експерт
Елена Налбантова. Според нея учителската професия е непривлекателна за мла-
дите хора, защото е стресираща и нископлатена. Друга причина е, че от универ-
ситетите младите хора излизат неподготвени, без практически умения за препо-
даване и управление на класната стая. ‘’Мога да кажа, че в програмата на фон-
дация ‘’Заедно в час’’, която тече от няколко години, има млади хора, но трябва
да си зададем въпроса защо има млади учители там. Отговорът е във високото
заплащане, което получават’’, каза Налбантова. По думите й, обаче, след две го-
дини, когато приключва програмата, тези хора напускат системата и се ориенти-
рат към съвсем други позиции. В момента, средната възраст на учителите в учи-
лищата е 57 години, а в детските градини е 59. Елена Налбантова смята, че след
пет години 35% от българските учители ще бъдат пенсионери. ‘’Тогава ще има
страхотен глад за млади учители, а няма откъде да ги намерим’’, посочи още тя.

посетят Парламента.
Те зарадваха депута-
тите с рецитал на
с т и х о т в о р е н и я т а
„Аз съм българче“ и
„Родна реч“.

Учениците имаха
възможност да се за-
познаят от близо как
работи Народното
събрание и да научат
важни факти от ис-
торията на инсти-
туцията. Те просле-
диха и част от засе-
данието на депута-
тите.



Общество4 29 май 2015 г. Съперник

Èçâåæäàíåòî íà äåöà îò èíñòèòóöèè ùå ïðîäúëæè
Всички деца трябва да живеят в среда, близка до семейната

ДЕНЯТ НА СПАСЕНИЕТО

Зоя ИВАНОВА
Сътрудничество-

то и конструктив-
ният диалог са в осно-
вата на успеха на
деинституционализа-
цията в България, по-
сочи заместник-ми-
нистърът на труда и
социалната политика

Николай Николов по
време на заключител-
ната конференция на
проект „Детство за
всички“. Той подчер-
та, че по-доброто бъ-
деще на децата в Бъл-
гария е ангажимент
не само на държавата,
но и на цялото общес-

тво. „Правителство-
то има воля да про-
дължи процеса по
деинституционализа-
ция, защото така ще
осигурим по-добра
среда за пълноценно-
то развитие на деца-
та от институции“,
категоричен беше за-
местник -министъ-
рът.

 Целта на процеса
по деинституциона-

лизация е всички деца
да бъдат изведени от
социалните институ-
ции и да бъдат наста-
нени в близка до се-
мейната среда. Плано-
вете на ръководство-
то на социалното ми-
нистерство са до
края на годината
всички деца с уврежда-
ния да бъдат изведе-
ни от институциите
и настанени в Цен-
трове за настаняване
от семеен тип.

 Основната цел на
проект „Детство за
всички“ е да се плани-
рат и приложат кон-
кретни и ефективни
мерки за реална деин-
ституционализация
на децата с уврежда-
ния. Резултатите от
изпълнението му со-
чат, че 1172 деца с ув-
реждания са изведени
от специализираните
институции и  вече

Бюджетът по de minimis, увеличен
Силвия ГРИГОРОВА

Допълнителни 1,2 милиона лева ще бъдат
отпуснати по схемата de minimis за дребни
преживни животни. По този начин досегаш-
ниятбюджет на схемата се увеличава от 5
на 6, 2 милиона лева. Решението за отпуска-
нето на допълнителни средства е взето на
последното заседание на Управителния съ-
вет на ДФ „Земеделие”. Оопределена е и
ставката за едно животно – 7 лв. за овца-
майка или коза-майка. Освен това е удъ-
лжен до 19 юни 2015г и срокът за подаване
на документи и изплащане на средствата по
тази схема.

От Фонда припомнят, че средствата по с-
хемата de minimis се отпускат на животновъ-
ди, които отглеждат най-малко 50 овце-май-
ки или кози-майки, или общо поне 50 овце-
майки и кози-майки в едно стадо. Основно
изискване за изплащането на помощта е
фермерите да запазят 75% от броя на живот-
ните, за които са получили финансиране до
31 август 2015 г.

Общият размер на помощите по de minimis
за един земеделски стопанин, както и за ед-
но и също предприятие, не може да над-
хвърля левовата равностойност на 15 000
евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни
години (2013 – 2015).

Ограничиха ВЕИ мощностите
на територията на ЧЕЗ

Силвия ГРИГОРОВА
Вчера, за периода от 09:00 ч. до 17:00 ч.

беше ограничено производството на еле-
ктрическа енергия от възобновяеми източ-
ници на територията, обслужвана от ЧЕЗ. То-
ва информираха от компанията. Териториал-
ните диспечерски управления на „Електрое-
нергиен системен оператор“ ЕАД са разпо-
редили на “ЧЕЗ Разпределение България”
да бъдат ограничени на 40% максималните
работни мощности на всички производители
на електрическа енергия от възобновяеми
източници, присъединени към електрораз-
пределителната мрежа.

“ЧЕЗ Разпределение България” АД на-
помня, че разпорежданията на оперативния
персонал на Териториалните диспечерски
управления на „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД са задължителни за изпъл-
нение от оперативния персонал на ЧЕЗ и за
оперативния персонал на производителите
на електрическа енергия, присъединени към
съответната електроразпределителна мре-
жа.

получават грижи,
съобразно индиви-
дуалните  медицински
и социални нуждите в
121 Центъра за нас-
таняване от семеен
тип и 16 защитени
жилища в 72 общини.

 Проектът е в из-
пълнение на Национал-
ната стратегия „Ви-
зия за деинституцио-
нализация на децата в
Република Българи-
я“ и се финансира
о т   О п е р а т и в н а
програма „Развитие
на човешките ресур-
си“ на Министерс-
твото на труда и
социалната полити-
ка. Той се реализи-
ра  от Държавната
агенция за закрила на
детето в парт-
ньорство с Агенция-
та за социално под-
помагане и Минис-
терството на здра-
веопазването.

Екипът на ОИЦ отчете услугите,
предоставени през 2015 година

Любомира ПЕЛОВА
Екипът на Облас-

тния информацио-
нен център отчете
вчера услугите, пре-
доставени от нача-
лото на 2015 година
до момента. В ин-
формационната сре-
ща бяха представе-
ни и актуални про-
цедури за канди-
датстване, споделе-
ни бяха някои добри
практики.

За авторитета,
който успя да нало-
жи през годините на

своята дейност пернишкият ОИЦ говори фактът, че за първите пет
месеца на тази година посетилите Центъра граждани са 469. Прове-
дени са 26 информационни срещи във всички общини на региона, в
които участниците са били 666. 124 са публикациите в печатни и еле-
ктронни медии за този период. Пак в първата половина на 2015-та го-
дина е проведена и обща инициатива на Мрежата от ОИЦ – допитва-
не до обществеността какви проекти искат да видят реализирани
жителите на региона, за да станат по-приветливо място за живот гра-
довете и селата в пернишко.

На форума вчера представителите на медиите бяха информирани и
за активираните в момента процедури по различни оперативни прог-
рами. Най-много са те по ОП „Развитие на човешките ресурси” –
„Независим живот”, която надгражда досегашните „Помощ в дома”
и „Личен асистент”, на стойност 150 000 милиона лева. Бенефициен-
ти по тази процедура са общините. Втората активирана процедура
по ОП РЧР  касае младежката заетост. Изключително интересна за
бизнеса е и активираната процедура „Подобряване на производс-
твения капацитет на малки и средни предприятия”, която е на стой-
ност 300 милиона лева. Тя обаче е по Оперативна програма „Инова-
ции и конкурентноспособност”.

Специалистите от ОИЦ информираха и за процедурите, които пред-
стои да бъдат отворени. Четири от тях отново са по Оперативна прог-
рама „Развитие на човешките ресурси”. Това „Квалификационни ус-
луги и обучение за заети лица”, „Добри и безопасни условия на
труд”, „На път”, „Ново работна място”.  Предстои да бъдат задей-
ствани и други две интересни за бизнеса процедури – „Подкрепа за
иновации в предприятията” и „Енергийна ефективност в малките и
средни предпхриятия”.

На срещата вчера бе представена и новата информационна систе-
ма  ИСУН 2020, която дава възможност проектите за кандидатства-
нето по различните програми да става по електронен път. Системата
не само улеснява максимално евентуалните й ползватели, но пома-
га и да бъдат избегнати грешки при попълването и подаването на до-
кументацията.

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА

“Възнесъл си с в слава, Христе Боже
наш,...”

Из Тропар за празника, гл. 4
Възнесение Христово е един от най-древ-

ните християнски празници, който се чества
на 40-я от Възкресението; в народните тра-
диции е почитан като Спасовден.

На 40-я ден от Своето Възкресение, Спа-
сителят възвежда учениците Си на Елеон-
ската планина, близо до Йерусалм.

Благославя и наставлява: “Не се пада да
знаете времената, които  Отец е положил в
Своя власт; но ще приемете сила, когато
слезе върху ви Дух Свети и ще бъдете сви-
детели в Йерусалим, и в цяла Иудея, и Са-
мария, и до края на земята” (Деяния на св-
апостоли 1:7-8)... 

Господ ръце повдига и започва да се въз-
нася нагоре, нагоре... В далечината светъл
облак Го обгръща. Към небето апостолите
гледат, недоумяващи явлението неземно. А
два ангела в сияйни одежди са пред тях и
говорят им: “Какво стоите и гледате? Този
Иисус, Който се възнесе към небето, ще
дойде по същия начин, както Го видяхте да
отива на небето” (Деяния 1:11). 

Христовото Възнесение не е пространс-
твено-времево движение. “Небето” в слу-
чая не е някакво място, а понятие, което из-
разява метафизично отдалечаване от този
свят. “Небето” е надестественото божестве-
но битие.

На Спасителя е дадена “всяка власт на
небето и на земята” (Евангелие от Матей
28:18).

Радослав Йовчев

РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ЦЪРКВАТА
“И всички се изпълниха с Дух Свети...”
Деяния на св. апостоли 2:4
Спасителят, преди Своето Възнесение,  о-

бещава на апостолите, че Бог ще им изпра-
ти Свети Дух. И това бива изпълнено след
десет дена, на старозаветния празник Пет-
десетница.

Тогава апостолите и Богородица са се
събрали за молитва... “Внезапен шум от не-
бето, като че идеше силен вятър и изпълни
цялата къща. И явиха им се езици, като че
огнени, които се разделяха, и се спряха по
един на всекиго от тях. И всички се изпъл-
ниха с Дух Свети” (Деяния 2:2-4)... После
 св. Петър произнася първата мисионерска
реч в историята на църковната проповед, с
която утвърждава Иисус Христос като Гос-
под и Изкупител.

И в името Христово биват кръстени ок.
3000 човека. Ознаменуван е Рожденият ден
на Църквата.

На християнската Петдесетница след Ли-
тургията се отслужва Вечерня с надлежни
моления за снизхождането на Светия Дух.
И в храмовете се хвърля орехова шума -
спомен за  шумното слизане на Духа на Ис-
тината над апостолите.

На другия ден Църквата прославя Дух
Свети - третото Лице на Светата Троица. Ду-
хът Животворящ, Който напътства блогодат-
но Църквата и освещава душите за Спасе-
ние.

Радослав Йовчев
    



Рекламно  приложение

Петък, 29 май 2015 г., брой 99 /5706/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

 20. АПАРТАМЕНТИ и МАГАЗИНИ, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО

-акт 16, до БИЛЛА- ИЗТОК
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 29 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)



Имоти, реклами8 29 май 2015 г. Съперник

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

Строителна
бригада

извършва следните
услуги:

- тенекеджийски
услуги,

- хидроизолация,
- конструкция и

ремонт на покриви
- тел. 0895/996 979
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Шофьорът, погубил 3-ма
младежи, се крие в България

31-годишният Хуриет Сюлейманов, който е подсъдим за катастрофата край
Луковит, в която загинаха 3-ма младежи, се укрива в България, а не в Германия.

Това заяви пред журналисти бившата му приятелка и пряк свидетел на инци-
дента Албена Исаева, цитирана от ловешкия сайт “Зетра”. 

Днес Окръжният съд в Ловеч за пореден път отложи делото и го насрочи за 15
юни. Причината е, че трябва да бъде изготвена нова автотехническа експертиза,
тъй като предната е изготвена от вещо лице, което междувременно е починало.

Преди това обаче магистратите изслушаха четирима свидетели, сред които и
Исаева. Тя посочи пред съда, че е спяла, когато двете коли са се сблъскали. В
свидетелските си показания обаче жената признава, че тя е подтикнала Хуриет
Сюлейманов да избяга от местопроизшествието и да се укрие, тъй като имал
предишни присъди, а последно е излязъл от затвора през 2012 година. 

На 5 май м.г. Хуриет Сюлейманов предизвика тежка катастрофа на пътя София
- Русе край Луковит, в която загинаха 20-годишните Владислав Горанов и Нико-
лай Менков, а по-късно в болница почина и 20-годишната Цветелина Таслакова.
Единственият оцелял при жестокия удар е Иван Гюмишев. 

Сюлейманов е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на повече
от едно лице. Максималната присъда, която е предвидена в закона, е 15 години
затвор.

Делото срещу него трябваше да започне още на 19 януари, но той не се яви в
съда и бе обявен за общодържавно издирване, с променена мярка от “домашен
арест” в “задържане под стража”. Последваха още две отлагания - през февруа-
ри и март. Тогава стана и ясно, че подсъдимият е напуснал пределите на страна-
та с автомобил през ГКПП Дунав мост заедно с брат си, криминално проявен, и
най-вероятно пребивава на неговия адрес. Предполага се, че се намира в Герма-
ния.

Днес обаче бившата приятелка на Сюлейманов обяви, че той не е избягал в
Германия, а се укрива в България. По думите й Хуриет и се е обадил на домашния
телефон в София с молба да се срещнат в квартал “Ботунец”. Тя обаче отказала,
като твърди, че е преустановила всякакви отношения с него още ноември мина-
лата година. 

Хуриет Сюлейманов управлява без книжка от 18 години. Направил е опит да
прегази и полицаи, за което има влязла в сила присъда, но незнайно защо не е
съден за опит за убийство, а за хулигански подбуди, заявиха от защитата на
почернените родители. 

МИГ РАДОМИР-КОВАЧЕВЦИ-ЗЕМЕН
      напомня на своите ползватели на финансова помощ по мярка 4.1

„Прилагане на стратегии за местно развитие”, от Програмата за местно развитие
на селските райони  за периода 2007-2013 година, подкрепени от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, сключили договори по
Стратегията за местно развитие на МИГ Радомир-Ковачевци-Земен”, които са
с краен срок 30.05.2015 г.,  че отчитането на разходите  и  подаването на заявките
за плащане до ДФ „Земеделие” са в  рамките на един месец след изтичането
на договора.

Актуалните образците на документите към заявките за плащане  могат да се
изтеглят от сайта на ДФЗ.

Пожелаваме на всички бенефициенти успешно приключване на сключените
договори.

За допълнителна информация можете да се свържете на тел: 0777/98 081;
0885 801 907; или на място в офиса на „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен”
гр.Радомир, ул. „Батенберг” №28

Бунт в Приморско: Окупирахте земите на хората
Жители на Приморско блоки-

раха пътя Бургас – Царево.
Протестът им е срещу проекти
за заповеди на екоминистерс-
твото за развитието на защите-
на зона “Ропотамо“.Според
протестиращите проектите за
заповеди на Министерството
на околната среда и водите въ-
веждат допълнителни 13 огра-
ничения за човешка дейност в
защитените зони и територии в
община Приморско, които ще
спрат развитието в района.С
викове “Окупирахте земите на
хората”, “Зелени боклуци” и
“Мафия” протестиращите бло-
кираха пътя Бургас–Царево на
изхода на Приморско за 15 ми-
нути, предаде БНР.Протестира-
щите издигнаха плакати “Да на

екологията, Не на рекета и Не на лъжееколозите!”.Тъй като в района на блока-
дата има локално платно, колите преминаваха оттам и движението не беше
спряно.Причината за недоволството е свързана с проектозаповедта на Минис-
терството на околната среда и водите, изпратена до община Приморско, която
предвижда 981 хил. декара земя да станат защитена зона по “Натура 2000”. Гол-
яма част от протестиращите имат частни имоти, които попадат в защитените
зони. Те се притесняват, че строителството там ще бъде забранено. Затова час-
тните собственици казаха, че няма да допуснат имотите им да бъдат национа-
лизирани. Гневът на протестиращите е насочен главно към природозащитните
организации, които стоят зад предложението за разширяването на защитените
зони по “Натура 2000”.То предвижда в защитените територии да бъдат включе-
ни местностите Перла и Маслен нос, на север от Приморско, на запад от града
– по-голямата част от землището на селата Ясна поляна и Веселие, а на юг –
част от землището на Китен. За тези земи се предвижда изграждането на про-
мишлена зона, велоалеи и пристанище, каза Златин Бодуров от инициативния
комитет, който организира протеста.Той бе категоричен, че протестът не е поли-
тически и обясни, че жителите на Приморско не желаят по никакъв начин тези
територии да бъдат обявявани за защитена зона. “Притеснява ни това, че ако
стане факт, ограничаваме се тотално за развитие. Тук в Приморско си имаме
все пак някаква стратегия за развитие на туризма. Това нещо ще ни ограничи
тотално. По-голямата част от тези земи са общински. Има и частни, но съотно-
шението е 70 на 30”, каза още Бодуров. Възражение срещу проекта за разви-
тието на защитената зона “Ропотамо” са изпратили до министерството на око-
лната среда и водите кметът на Приморско Димитър Германов и от Национална-
та асоциация “Българско Черноморие”.От асоциацията заявяват, че на терито-
рията на Приморско има седем защитени зони и осем защитени територии, кои-
то заемат  70 на сто от територията на общината, а средно за територията на
Европейския съюз този показател е 20 на сто, а за територията на България е
38,5 процента. 

www.eufunds.bg 
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Русенец прати в Брюксел колет с камъни от булевард
Колет с камъни, използвани за реконструкцията на булевард “Тутракан“ в Русе,

бе пратен до председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. Кметът сезира прокуратурата
и ДАНС. Инициативата е на председателя на сдружение “Бъдеще за Русе” Бойко
Никифоров, който смята, че строителните материали са некачествени.

“Това, което взехме, го показахме на строителни специалисти, а те ни казаха, че
това са отпадъци от кариерите, които са работили по времето на Тодор Живков,
защото съдържат кал и които по него време са се изхвърляли на боклука”, обясни
Никифоров пред БГНЕС. Затова той изпраща на Юнкер лично едно малко колетче
- да вземе съответните мерки и да пита специалисти от Европа - годни ли са тези
материали за слагане в магистралите на Европа. “Ако прецени, че са годни, значи
всичко е О.К., магистралата и бул.”Тутракан ще работят безотказно, ако установи,
че не са годни, нека да прекрати това безобразие, защото те вероятно се влагат
във всички магистрали в България”, категоричен е Бойко Никифоров. В същото
време кметът на Русе Пламен Стоилов заяви, че е изпратил писмо, с което есези-
рал главния прокурор и председателя на ДАНС, че “Бойко Никифоров със своите
действия, които са абсолютно необосновани, без никакви доказателства, уронва
престижа както на Русе, така и престижа на България”. В писмото си отбелязва
още, че с действията си Никофоров създава предпоставка за блокиране на евро-
фондовете, което по смисъла си ще бъде сериозна щета не само срещу община
Русе, но и срещу цялата страна. “Крайно време е такива хора, които търсят евтини
политически изяви, да дават обяснение и да им се търси отговорност”, категори-
чен е Стоилов. Той твърди, че проектът е защитен по всички правила пред програ-
мата ТСГ Румъния - България, минава съответния мониторинг и надзор. Проблем-
ните участъци, които са се появили преди два месеца, са били в района на Пухле-
во дере, където е най-ниската точка от целия обект. “Самият район е характерен с
честите заливания на стария път, който беше на мястото. Там имаме наличие на
много големи подпочвени води, дори при високи нива на река Дунав, те се вдига-
ха и има постоянно заблатяване”, обясни зам.-кметът по устройство на територия-
та Димитър Наков. По думите му проблемът там вече е решен с полагането на
льосо-циментови настилки, след което има изцяло ново легло от баластова нас-
тилка и няма да има второ пропадане. Реконструкцията на булевард “Тутракан”,
който е важна пътна артерия към Дунав мост, започна миналата година. Броени
месеци преди да завърши ремонта част от готовото трасе се нацепи. Сега от об-
щинската управа са категорични, че проблемът вече е решен.
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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.

Не е ден за споделяне на идеи, намерения и планове.
Хората, към които имате емоционални пристрастия
и по някакъв начин издигате на пиедестал, ще се
опитат да се възползват от чувствата ви, да ви

измъкнат пари или информация която струва пари. В
момента много може да спечелите, ако довършите сами
проектите си и много може да загубите, ако се доверите на
непроверени хора.

Днес Луната напуска прегръдките на Венера във
вашия знак. Дано това помогне да се изскубнете от
прегръдките на чувствата и да си гоните интересите
в бизнеса. В този ден е заложена програмата на

фаталните привличания, които ще работят в полза само на
едната страна в личните и делови отношения. Не оставяйте
друг да ви върши работата и урежда финансовите въпроси.

Препоръката на деня е на всички нива да се взимат ед-
нолични решения, да се отстояват лични права и позиции.
Работа в екип или в група по интереси ще зацикли и ще об-
служва незнайно чии интереси. Тенденцията е по някакъв

начин да се окажете в капана на нелоялната конкуренция, която ще
внедри свой представител във вашия лагер. Не взимайте прибърза-
ни решения, особено под диктат или нечий съвет.

Не позволявайте да ви притискат с условия и да ви
оказват натиск в посока на личния ви избор. По-добре не
избирайте и не предприемайте нищо в днешния ден, за да
не се окажете машата в чужди ръце. Избягвайте всичко,
което смятате за зло. Добре е да отложите важните

си делови срещи за утрешния ден, в който всяка инициатива ще
потръгне и ще навлезе в една взаимно изгодна фаза.

Ден на предателства в любовта, които болезнено може
да засегнат и финансовите ви интереси. Споделеното в
момент на силни чувства и страст може да се окаже ком-
промат в чужди ръце. Препоръчват се солови изпълнения. Не
провеждайте събрания и не взимайте колективни решения.

Утре ще имате по-големи шансове да ударите с юмрук по масата и да
наложите волята си. Днес зад срещите на двама стои някой в сянка,
който направлява играта, диктува условията и определя правилата.

Ден на любовните триъгълници, в които някой със
сигурност играе ролята на тъпия ъгъл, но това
няма да сте вие. Ще извлечете ползи от нечии
чувства и страсти към вас, но те няма да са в
сферата на парите, а в сферата на влиянието,

което в последствие ще ги донесе. Влизат в действие
дългосрочните амбиции и проекти. Не искайте всичко на
момента, за да не подплашите спонсорите си.

Днес е добре да останете пасивни в храстите на изчак-
ването, да наблюдавате битките на околните и утре да
се включите в подходящия момент и на страната на по-
бедителите. Ако все пак нещо трябва да се свърши и уре-
ди, направете го сами и не използвайте посредници. Не е

изключено да ви предложат неизгоден избор, по-добре не го праве-
те. Не се знае накъде ще тръгнат нещата, кой ще пие и кой ще пла-
ща в деловите и лични отношения.

Един от най-трудните и рискови дни за родените във
втората декада. Не е изключено да се окажете между чу-
ка и наковалнята на нечии задкулисни цели и интереси. Не
се знае какви намерения имат хората, с които днес про-
веждате делови и лични разговори. Не вярвайте на преда-

дени думи, на информации, които са минали през няколко ръце. Все
някъде по веригата някой може да се намеси, да изопачи или промени
в изгодна за него посока факти, цифри и послания.

В днешния ден печелят посредниците, хората, които иг-
раят двойна игра и гонят задкулисни цели. Ще има опити
да ви бъде оказван натиск, но и вие ще се опитвате да во-
дите политика на активна намеса в живота на околните и
в личния им избор. От всичко това може да пострада бъде-

щето за сметка на моментните ви цели и интереси. Не е време за
събрания, за участие в колективни игри с неясни правила и капитал.

Обърнете повече внимание на семейните и любовни-
те дела, а не на бизнеса. Деловите отношения може да
зациклят, но ако закъснеете за работа и уредите се-
меен спор и въпрос, ще имате ползи. Не се включвайте в
съвместни инициативи на работното място, особено
ако чувствате, че колективно ви манипулират. В мо-

мента печеливша е соловата игра и едноличната политика.

Ден на тежки предателства за Водолея свикнал да
играе в екип, да залага на колектива, на
съвместните интереси и усилия. Днес може и да има
общи усилия, но те ще обслужват чужди интереси.
Може да се окажете машата, която вади горещите
кестени в услуга на тези, които никога няма да ви

направят услуга. Препоръчва се пасивност, ненамеса и отказ от
активна инициатива. Ще се почувствате предадени и изолирани.

И докато двама се карат, вие може тихо и спокой-
но да си свършите работата, да уредите нещо, кое-
то в миналото е било чужд приоритет или просто не
сте били допускани до него. Бъдете внимателни, не
споделяйте намеренията си, а се постарайте да уре-
дите всички важно и значимо. Не си позволявайте да

правите избор между доброто и злото. В момента всеки избор
може да се окаже неправилен и грешен.
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Òðè ìåäàëà çà ïåðíèøêîòî ñàìáî
Учениците от СУ „Олимпиец” ще се явяват на изпита за помощник-треньори

Спонсори заплашват ФИФА
Финансовата компания „Виза“ заплаши да

прекрати спонсорския си договор с ФИФА, ако
световната футболна централа на възстанови
репутацията си след скандала, при който висо-
копоставени служители на ФИФА вчера бяха
арестувани в Цюрих заради корупция. „Виза“
сключи спонсорски договор със световната
футболна централа през 2007 г., а наскоро кон-
трактът беше удължен до 2022 г.„Много сме ра-
зочаровани от скандала във ФИФА. Като спон-
сор сме длъжни незабавно да отправим предуп-
реждението си към организацията и тя да пред-
приеме необходимите стъпки за изчистването
на своя имидж, което ще помогне и на нас. Това
трябва да започне с изграждането на нова кул-
тура със силни етични практики. Ако ФИФА не
стори това, ние ще прекратим спонсорския си
договор“, обявиха от ФИФА.Други дългогодиш-
ни спонсори на ФИФА като „Адидас“ и „Кока
Кола“ също излязоха с призиви към световната
централа да изчисти проблемите по най-бързи
начин. „Макдоналдс“ и пивоварния концерн
„Айнхойзер Буш“ обявиха, че следят отблизо
ситуацията и ще допълнително ще решат какво
да предприемат.През миналата година ФИФА е
получила 214 милиона долара от спонсорските
си договори с „Адидас“, „Кока Кола“, авиоком-
пания „Емирейтс“, „Хюндай“, „Сони“ и „Виза“.

В „Черно море” ревнаха срещу
съдията на финала за Купата

Сериозно притеснени в Черно море са от назна-
чаването на Ивайло Стоянов за главен рефер на
финалния мач за купата с Левски, пише  „Гонг”.На
„Тича” още си спомнят двубоя от 30 март 2013 го-
дина, когато въпросният рефер е зачел гол от заса-
да на Левски, а след двубоя е бил отстранен от съ-
дийството за неопределено време.Любопитен е
фактът, че тогава треньор на Черно море бе настоя-
щият спортен директор на „сините” Георги Иванов,
а неговият помощник Ивайло Петров бе изгонен
във въпросния двубой.  Има още два мача, ръко-
водени от Ивайло Стоянов, за които от варненския
клуб също претендират за спорни отсъждания от
страна на рефера. Това са шампионатната загуба
на „моряците” на „Герена” с 0:1 на 29-и август и по-
луфиналният мач реванш за купата на България
между Левски и Лудогорец.От националния фен-
клуб на Черно море също официално изразиха
притесненията си от назначаването на Ивайло
Стоянов за главен рефер на финала за купата и не-
доумяват защо точно той трябва да ръководи този
двубой, при условие, че е свирил и полуфиналния
мач в същия турнир на „сините” срещу Лудогорец.

Възпитаничката на
Иглика Милентиева от
СК „Кракра” Людмила
Йорданова спечели зла-
тен медал на държавно-
то лично-отборно пър-
венство по самбо за де-
войки младша възраст,
което се проведе  в за-
ла „Армеец” в София
през уикенда. Перничан-
ката спечели три по-
редни победи в катего-
рия до 55 кг и след осо-
бено красив финал сре-
щу самбистка от
ЦСКА, спечелен с 5:4 , се
качи на най-високото

гимназия по икономика.
В същото време на съу-
чениците и съотборни-
ците му от Спортно-
то училище за първи
път им предстои дър-
жавен изпит за придо-
биване на трета квали-
фикационна степен със
специалност помощник-
треньор. Изпитите за-
почват на 8 юни, а те-
зи, които ги издържат
успешно заедно с мату-
рите ще имат предимс-
тво при кандидатства-
не на Националната
спорнта академия.

Ще издават специална
марка за Баку

Министерството на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията и БОК
ще валидират пощенска марка, посветена
на първите европейски игри в Баку.Цере-
монията е предвидена за 11.00 ч. утре, пе-
тък, 29 май 2015 г. в Музея на съобщенията
в сградата на Централна поща в столицата,
ул. Гурко № 6.Очаква се сред тези, които
ще положат първи печат да бъдат предсе-
дателят на БОК Стефка Костадинова и
спортният министър Красен Кралев.Изда-
нието, което ще бъде пуснато в употреба
на тема „Първи Европейски игри Ба-
ку’2015“, включва една пощенска марка в
блок и илюстрован пощенски плик със
стандартен знак за цена на пощенската ус-
луга и специален пощенски печат.

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ
Югозападна  В  група

30-ти Кръг - 31.05.2015 г.
/Неделя/ - 17.00 ч.

ПИРИН /ГД/ - ВИХРЕН
Мет. Павлов  Кир. Попов  Кир. Иванов-Сф

4-ти  Адр. Сюрджиев Сф 
Делегат: ВАЛ.ЛАЗАРОВ

БАЛКАН /Варв/-РИЛСКИ СПОРТИСТ    
 Емил. Антонов  Кал. Кацаров 

Ник. Спиридонов-Кн
4-ти  Ив.Младенов Кн  Делегат: ИЛ.МЛАДЕНОВ

КОНЕЛИАНО - СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ     
 И.Иванов  Адр.Ангелов  Дим.Зафиров-Сф

4-ти  Свет.Михайлов Сф  Делегат: НИК.ДОБРЕВ
ОБОРИЩЕ - СПОРТИСТ /Св/              

 Хр.Гутева  Павл.Рашкова  Бл.Станчева-Сф
4-ти  Дим.Милкова Сф 

Делегат: КИР.ПАНАЙОТОВ
ГЕРМАНЕЯ - ВЕЛБЪЖД

Март.Спасов  Дан.Петракиев  Тони Кирилов-Пк
4-ти  Вл.Светославов Пк  Делегат: ПЕТ.ДОНЧЕВ

ВИТОША - ФК МИНЬОР
Стан.Тренчев  Г.Великов  Вес.Митрушев-Сф

4-ти  Светл.Николов Сф 
Делегат: КЪН.ДИМИТРОВ

ЧЕПИНЕЦ - СТРУМСКА СЛАВА          
   Мар.Спасов  Март.Миладинов  Рад.Вутов-СфО

4-ти  Нев.Гугутков Пз  Делегат: СП.ИВАНОВ

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

Бараж и годишнини ще отбелязват
футболните хора в събота

Баражът между първенците на двете групи от областното футболно пър-
венство „А”1 и „А”2 ще е в събота на стадион „Миньор” от 18 часа – съоб-
щи председателят на ОС на БФС Валентин Лазаров. Победителят ще има
право да участва в квалификациите за попълване на състава на Югоза-
падната „В” ФГ, а доколко това ще стане факт, че се изясни след срещата.
По някаква лоша традиция, това обикновено не се случва, след като в
последните няколко години първенците се отказват от участие и перниш-
кото присъствие в тази група се свежда традиционно до „Струмска сла-
ва” и „Миньор”, когато изпадне от професионалния футбол. Преди мача
пернишките любители на футбола ще имат възможност да наблюдават и
честването на две приятни годишнини в пернишкия футбол. Тържествено
ще бъде отбелязана 60-годишнината от спечелването на първата шам-
пионска титла на юношите старша възраст от „Миньор”, което се е случи-
ла през далечната 1955 година и 32-годишнината от шампионската титла
при ветераните, спечелена през 1983 година.

Каратанчева отпадна на „Ролан Гарос”
Сесил Каратанчева приключи участието си на турнира от Големия шлем

– „Ролан Гарос”. Българката отстъпи с 6:3, 1:6, 2:6 пред американката Ири-
на Фалкони в двубой от втори кръг на надпреварата в Париж.Каратанче-
ва започна двубоя отлично и не позволи на своята съперничка да спече-
ли нито един от своите сервис геймове в първия сет. 25-годишната бъл-
гарка го спечели с 6:3, показа най-доброто от себе си и нищо не предве-
щаваше какво ще се случи до края на срещата.В началото на втория сет
Сесил спечели първото си подаване, след което рухна. До края на сета тя
не успя да завърши успешно нито един гейм, като по този начин Фалкони
изравни резултата в сетовете 1:6 и 1-1.Лошата серия на Каратанчева про-
дължи и в третия сет. Тя изостнана с 0:3 гейма в решителната част, преди
най-после да успее да пробие своята противничка, която е 85-а в светов-
ната ранглиста. Силите на софиянката обаче стигнаха само за толкова.
Фалкони спечели решителния сет с 6:2 и продължава напред на „Ролан
Гарос”.Въпреки загубата Каратанчева остави добри впечатления на тур-
нира, записа три победи в квалификациите, след което победи и бившата
номер 1 в света Йелена Янкович. Успехът над сръбкинята позволи на Се-
сил да се завърне в Топ 100 на световната ранглиста.

стъпало на почетната
стълбичка. В същата
категория друга състе-
зателка от СК „Крак-
ра” Александра Василе-
ва взе бронзовия медал.
Над 20 отбора от цяла-
та страна взеха уча-
стие в първенство-
то. Състезателят на
СК „Джудо и самбо Пе-
рун”  с треньори Галина
Венева и Цонка Коста-
динова Васил Иванов
пък взе среброто при
юношите в тежката
категория. Той е ученик
в Професионалната
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Докога ще е така, питат местните жители кмета Тодор Тодоров

НЯКОЙ СЕ ЯВИ НЕПОДГОТ-
ВЕН НА СРЕЩАТА С ЧЕХИ-
ТЕ, КЪДЕТО ТРЯБВАШЕ
ДА СЕ ПРОУЧИ тяхната офе-
рта за пернишкия екотран-

спорт, обаче никой не смее да
си признае, че е той. В интерес на истина-
та комай бяха пернишките управници,
които явно имаха намерение да отбият но-
мера с едно фиктивно физическо присъс-
твие и по-стар бюрократичен обичай да
сложат офертата в архива, а защо не и в
кошчето за боклук. Както и да четеш чеш-
ките предложения, все изглеждат сериоз-
ни. Вярно, липсват конкретни цифри, ама
кой може да каже колко ще струва след
две години половинка сирене в квартал-
ното магазинче на Куциян, примерно.
Местните управници като че ли искаха да
чуят нещо подобно. Дойде време раздел-
но, когато наистина една оферта трябва да
се разгледа сериозно и отговорно. И по-
неже към нея се пристъпва със скрита ус-
мивка, иронично и предубедено, цялата
седянка в Общинския съвет оня ден бе
едно мероприятие от типа, „губивреме”.
Всъщност седянката ще има още изда-
ния, на които ще си проличи кой седи по-
добре върху стола на отговорността – да-
ли чешката фирма със своите разчети, или
пернишката управа със своите неразчети.
След като за тая среща се знаеше отдав-
на, защо бяха скрити като държавна тайна
едни елементарни цифри, касаещи запла-
ти, дългове, брой работни места. Ако чехи-
те бяха малко по-хитри, щяха да питат и за
образователния ценз, но това сигурно ще
стане по-късно. Та като ще се сръвняваме
със средноевропейското ниво, трябва да
знаем и това – Чехия е точно в Средна Ев-
ропа, но още не сме им на нивото.

РЕМОНТЪТ НА ДВОРЕЦА НА КУЛ-
ТУРАТА В МНОГО ОТНОШЕНИЯ НА-
ПОДОБЯВА историческия ремонт на из-
горелия театър. Общото е не само, че се
помещават в една сграда, но и че за две-
те институции са хвърлени седемцифрени
суми. А театърът се прави повече от пети-
летка и при няколко правителства. Дворе-
ца ако последва неговата съдба, по-добре
да не се почва. Че веднъж разпокрият ли
го, наистина ще стане история. От опит се
знае, че когато няма покрив, все едно ни-
що няма.

Парираха възможността
осъдени да бягат в чужбина

Любомира ПЕЛОВА
Парламентът прие промени в Наказателно-

процесуалния кодекс, с които се ограничават
случаите подсъдимите да се укриват от закона,
бягайки в чужбина. Предвижда се личната кар-
та и паспортът на подсъдимия да се отнемат,
когато има наложена забрана за напускане на
страната само при постановена присъда от
всяка съдебна инстанция и ще се издават за-
местващи документи за самоличност. Също та-
ка, когато подсъдимият е признат за виновен и
е осъден за не по-малко от десет години зат-
вор, се смята, че съществува реална опасност
да се укрие. Затова се предвижда съдът да мо-
же да замени мярката му за неотклонение с
по-тежка. Така дори след първа инстанция осъ-
деният ще бъде принуден да остане в предели-
те на страната и да не забегне зад граница.

Част от промените в НПК бяха инициирани и
подкрепени и от главния прокурор Сотир Цаца-
ров. Така променената нормативна уредба ще
пресече пътя на бегълците от Темида.

В досъдебното производство няма да се от-
немат документи. По данни на главния проку-
рор Сотир Цацаров близо 1700 осъдени лица в
България са се отклонили от изтърпяване на на-
ложените присъди. Промените в Наказателно-
процесуалния кодекс имат основно предназ-
начение да повишат ефективността на мерките
за неотклонение и на другите форми на проце-
суална принуда, прилагани спрямо обвиняеми
и подсъдими лица, така че те да изпълняват ус-
пешно целите по чл. 57 НПК, без да се явяват
неоправдано засягане на лични и имуществе-
ни права и при предоставяне на необходимите
средства за защита, обясняват законотворци-
те. Досегашната уредба по НПК не предлага
достатъчно надеждни гаранции, че посредс-
твом мерките за процесуална принуда се обе-
зпечава безпрепятственото водене на наказа-
телното производство, неговото своевременно
приключване и особено изпълнението на
влязлата в сила присъда. С промените ще се
осигури и събирането на държавните вземания,
произтичащи от наложени имуществени нака-
зания и присъдени в тежест на осъдения раз-
носки. В гласуваните промени в НПК е залег-
нало разрешението за използване на специал-
ни разузнавателни средства по отношение на
съдии, прокурори и следователи да се дава
предварително от председателя на Върховния
касационен съд или от изрично оправомощен
от него заместник-председател, по искане на
главния прокурор или изрично оправомощен от
него заместник. Вторият законопроект за про-
мените в НПК предвижда промяна в компетен-
тността на органа по възобновяване на наказа-
телни дела, а целта е осигуряване на възмож-
ност за Върховния касационен съд за изпълне-
ние на конституционно възложеното му право-
мощие за осъществяване на върховен съдебен
надзор за точно и еднакво прилагане на зако-
ните от всички съдилища.

Заделят 20 млн. лева за учебници
и учебни помагала

Виктория СТАНКОВА
Правителството одобри допълнителни трансфери за общините в

размер 19 898 965 лв. за закупуване на учебници и учебни помагала
за децата и учениците в детските градини и училищата, съобщиха от
пресслужбата на кабинета. Помагалата и учебниците за децата от
подготвителна група и учениците в основен и среден курс, както и
учебниците и учебните помагала по специалните учебни предмети
„Развитие на речта” и „Произношение” за учениците с увреден слух
от I до III клас, се предоставят безвъзмездно. Средствата са разпре-
делени съобразно информацията за броя на децата по възраст и об-
щини. Финансирането е предвидено по бюджета на МОН.
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делени съобразно информацията за броя на децата по възраст и об-
щини. Финансирането е предвидено по бюджета на МОН. 

ниви и отбивки
край пътя, ала-
рмират още мес-
тните хора.

Жителите на ед-
но от най-големи-
те пернишки села
са категорични,
че няма да ос-
тавят да бъдат
затрупани в бок-
луци и ще търсят
правата си на по-
висока инстан-
ция.

Те заявяват, че
няма да се при-
мирят около къ-
щите им да мири-
ше на мърша и
разлагащи се от-
падъци. Освен то-
ва, когато духне
вятър боклуци-
те влизат и в
дворовете им.

Замърсяването
на околната среда
е един от най-ос-
новните и ак-
туални проблеми

на съвременнос-
тта. Отпадъци-
те са сериозна
екологична запла-
ха за човечество-
то. Този проблем
може да се предиз-
вика от негатив-
ната дейност на
човека, която се
изразява в несе-
риозното му от-
ношение към опа-
зване на околната
среда. Животът
в населените мес-
та отразява мно-
гобройни пробле-
ми, породени от
тази незаинтере-
сованост на хора-
та. И всички от-
говорни затова
положение трябва
сериозно да се за-
мислят и да реа-
гират за решава-
нето на този
проблем, а не да
си затварят очи-
те.

Виктория СТАНКОВА
Н е р е г л а м е н т и -

рани сметища
окупираха село
Драгичево. Мес-
тните жители
многократно сиг-
нализирали за
проблема на кме-
та на населеното
място Тодор То-
доров, но от него
получавали само
обещания, които
преминали в лъ-
жи.

„Докога ще се
търпи тази
смрад. Притесне-
ни сме за здраве-
то си, ще пламне
някоя епидемия,
тъй като набли-
жава лятото”,
споделят жители-
те на Драгичево.

Масово от пре-
минаващите коли
от селата Рудар-
ци, Кладница и кв.
„Делта Хил”  се
изхвърлят найло-
нови торбички с
боклук. Прави се
по-най наглия на-
чин, в движение
през прозореца.  -
Правещите ре-
монти в домове-
те си също изсип-
ват строителни-
те отпадъци в


