
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК

”

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”
Убедете се в разликата!

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ“ТОПЛОФИКАЦИЯ -

ПЕРНИК” АД
Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

ÌÍÈÌ ÁÎËÅÍ ÑÅ ÎÏÈÒÀ ÄÀ ÏÐÅÌÅÒÍÅ ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÍÀ ÒÅÌÈÄÀ
Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАР

C

M

Y

K

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.432лв.

Вторник, 1 юли  2014 г., бр. 119 /5482/ год. XXIЦена: 0,60 лева

Представял се за болен, представял и фалшива бланка, издадена уж от общината

Кой, кога,
къде...

Осъдени сме да живеем в об-
щество на въпросите. Решаването на един
поражда втори, после трети и така до без-
край. Храним се с въпроси поради липса на
отговори. Така е и по-лесно, движим се по
посоката на най-малкото съпротивление и
хвърляме думите в нажежената политичес-
ка атмосфера, без да мислим дали ще се из-
пече качествен хляб във фурната на гол-
ямата политика.

Лани по това време въпросът „Кой?” бе-
ше запазена марка на обществения живот.
Точно година по-късно пак със страшна сила
се издигна въпросът кой ще бъде служебен
премиер. Ясно е само кой ще го назначи. И
така цял месец кой, та кой. Остава само и
митинги да се направят с тематична насо-
ченост.

Но това не е всичко. Гложди ни съмнение-
то кога Орешарски ще подаде оставка.
Сякаш от тоя ден зависи съдбата на плане-
тата. Докато не се чуе отговорът, въпро-
сът е по същество отговор. Ще последва и
„Къде?”. В смисъл къде ще отиде тоя или
оня политик,  когато стане ясно кой си е
отишъл и кога ще му избират заместник.

Така от въпрос на въпрос ще изминат
стоте дни на безвластие и после още тол-
кова на нововластие. За да питаме после
кой ще бъде Дядо Коледа, кога ще тръгне
шейната с подаръците и къде ще спре.

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. безсребърници
Козма и Дамиан

Възвръщане мощите
на св. Иоан Рилски

чудотворец
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Променлива
облачност

Силвия ГРИГОРОВА
Представители на

Темида алармираха в
редакцията, че лице
от ромски произход,
представящо се за Ва-
сил Данчов, обикаляло
адвокатски и други
кантори да събира
средства, под пред-
лог, че са му необхо-
дими за операция на
лявото му око. За по-
голяма достовер-
ност на този факт,
за изненада на юри-
стите, той пред-
ставял бланка на Об-
щина Перник, според
която, тя го упълно-
мощава да събира
средства за такава
операция. Според по-
търпевшите, въпрос-
ната бланка била над-
лежно изведена, но
подписът под нея бил
неясен. Въпреки това,
не малко известни
юристи и представи-

Масирани проверки на обменни бюра и финансови къщи

Ако искаш да ти
се чува думата,
не повишавай тон!

тели на бизнеса дава-
ли на мнимия упълно-
мощен пари според
това кой колкото
имал в момента. За
изненада на всички,
приносителят на то-
зи документ напра-
вил списък с имената
на дарителите като
под всяко име стоял
и подпис. В този спи-
сък фигурирали вече
над петнадесетина
имена.

За беда мнимият
упълномощен посе-
тил деловодството
на частен съдебен из-
пълнител Елена Доб-
ренова. В момента, ко-
гато усърдно агити-
рал деловодителките
да му дадат пари, съ-
дия Добренова му
поискала банкова
сметка, за да му бъде
преведена някаква су-
ма, той успял да смо-
толеви нещо и побя-

гнал. Това потвърди-
ло породеното съмне-
ние у частния съде-
бен изпълнител за на-
личието на измама.

 Потърсихме за ко-
ментар по случая кме-
та на община Перник-
Росица Янакиева. Тя
отговори, че подобно
писмо е невъзможно

Силвия ГРИГОРОВА
Екипи на Национал-

ната агенция за при-
ходите започват ма-
сирани проверки на
обменни бюра и фи-
нансови къщи, които
извършват обмяна
на валута. Това ин-
формираха от прес-

центъра на НАП. От
там поясниха, че
проверките ще об-
хванат всички насе-
лени места на стра-
ната, включително
Черноморското край-
брежие, заради от-
пускарския сезон.
Причините за засиле-

ния контрол са нав-
лизането в активния
летен сезон и зачес-
тилите сигнали от
граждани за сделки с
валута по неразре-
шени от законода-
телството курсове.
По сега действаща-
та нормативна уре-
дба обменните бюра
могат да търгуват
валута по курс, раз-
личаващ се с не пове-
че от 5% от фиксин-
га на Българската
народна банка за
деня. Не са редки слу-
чаите, в които на
таблата, изложени
пред обменните бю-
ра се обявява един
курс, а в действи-

телност обмяната
става по друг по-
неизгоден за клиен-
тите. От приходна-
та агенция на-
помнят, че за всяка
сделка, свързана с
обмяна на валута,
съответното об-

менно бюро трябва
да издава документ.
Сигнали за наруше-
ния при обмяната на
валута могат да се
подават на телефон
0700 18 700 или чрез
електронна по-
щаinfocenter@nra.bg.

57-годишен бере душа
след катастрофа

Любомира ПЕЛОВА
57-годишен мъж е пострадал при пътнот-

ранспортно произшествие.
Инцидентът е станал на 28 юни, около

17,50 часа в района на Земен, на пътя към
съседното село Жабляно. Лек автомобил
„Ауди”, управляван от 57-годишния земен-
чанин К.Й., се ударил в еластичната манти-
нела и след това се преобърнал. Най-вероя-
тната причина за катастрофата е движение
с несъобразена скорост, при което шофьо-
рът е загубил управлението на колата. При
пътния инцидент сериозно е пострадал во-
дачът на аудито, който е настанен в отделе-
нието за реанимация на пернишката болни-
ца с опасност за живота. 37-годишната му
спътничка К.Х. е прегледана и освободена
да се прибере, защото се оказала без на-
ранявания.

На виновния шофьор е взета кръвна про-
ба за алкохол.

Образувано е досъдебно производство.
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да бъде издадено от
Община Перник, защо-
то противоречи на
всякакви закони. „Ще
съм много благодарна
на онзи, който ми по-
каже това писмо, за
да го видя с очите си.
В тази връзка искам
да отправя апел- не се
поддавайте на подоб-

ни евтини измами, в
желанието си да проя-
вите човечност и
съпричастност към
нечия болка. Община
Перник не веднаж е
помагала в подобни
случаи, но затова си
има ред, определен от
закона”, заяви кме-
тът на Перник.
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Ñàìî äâå àïòåêè èìà â Ðàäîìèðñêî
Шкафове за спешна помощ  ще спасяват положението
Любомира ПЕЛОВА

В цяла Радомирска
община, която включ-
ва 32 населени места,
има само две аптеки –
в самия град радомир
и в село Извор. Така
над 22 хиляди жители
на 31 села са поставе-
ни буквално в патова
ситуация. В случай на
екстремна ситуцаия
те ще разчитат екип
на Бърза помощ да
стигне възможно най-
бързо до нуждаещия
се. Още по-неприятно
е, че обитателите на
малките населени мес-
та трябва да пъту-
ват до общинтския
център или дори до
Перник, за да могат
да си осигурят дори

най-елементарните
лекарства за домаш-
ните аптечки. Ситуа-
цията може да бъде
спасена, според кмета
на общината Пламен
Алексиев, ако в селски-
те магазини бъдат
открити шкафове за
спешна медицинска
помощ. Така те ще
действат на принци-
па на дрогериите и ще
предлагат поне ана-
лгин и аспирин за хо-
рата по селата, пове-
чето от които не са в
първа младост.

Две аптеки в цяла-
та община с магис-
тър-фармацевти в
тях са не просто не-
достатъчни, те не
могат да гарантират

никаква нормална ус-
луга за местното на-
селеие, затова той е
амбициран това лято
да реши проблема по-
не с шкафовете с ме-
дикаменти от първа
необходимост , още
повече че Законът за
здравето го позвол-
ява. Нововъдението
вероятно ще прора-
боти първо в най-гол-
ямото село на общи-
ната – Дрен, пред-
вижда градоначални-
кът. Пламен Алексиев
вече е проучил прак-
тиката в това отно-
шение –тя успешно
се предлага в много
общини на страната,
сред които Габрово,
Севлиево Велико Тър-

Деца от Радомир с награда
от конкурс против цигарите
Зоя ИВАНОВА

Ученици от Радомир
получиха поощрител-
на награда на завър-
шилия Национален
ученически конкурс
„Проектът на нашия
клас за живот без тю-
тюн”. Той се органи-
зира от Министерс-
твото на здравеопаз-
ването. Наградата на
радомирските учени-
ци е във възрастова-
та група от първи до
четвърти клас за
проект със заглавие „-
Тютюнопушене или
здраве - аз избирам
сам”. Учениците са от
3а, 3б, 3в, 4а, 4б и 4в
клас от Основно учи-
лище „Христо Смир-
ненски”, гр. Радомир,
област Перник, с ръ-
ководители Кристина
Бонева, Виолета Ива-
нова, Катя Сотирова,
Миглена Димитрова,

Елена Янкова и Елиса-
вета Кирилова. Награ-
дите бяха връчени ми-
налата седмица на с-
пециална церемония в
Министерство на
здравеопазването.
Победителите полу-
чиха своите отличия
от министъра на
здравеопазването д-р
Таня Андреева, от  за-
местник-министъра

Заплатите на учителите
скачат от 1 септември

Виктория СТАНКОВА
Министърът на образованието и наука-

та проф. Анелия Клисарова, работода-
телските организации и синдикатите от
системата на образованието подписаха
Колективен трудов договор, съобщиха
от МОН. Според Договора от 1 септем-
ври 2014 г. се променят минималните
основни заплати на учителите, педаго-
гическите специалисти, на директорите
и помощник-директорите. Младши учи-
тел, учител, педагогически съветник, ре-
сурсен учител и възпитател ще получа-
ват стартова заплата не по-ниска от 530
лв., старши учител и старши възпитател
– 555 лв., главен учител и главен възпи-
тател – 590 лв., помощник-директор –
630 лв., а директор на училища, детски
градини и обслужващи звена – 680 лв.
Увеличението на стартовите учителски
заплати от 3 до 6 % ще се приложи след
влизане в сила на съответните актове на
Министерския съвет. “С новия Колекти-
вен трудов договор ние искаме да отда-
дем дължимото и да върнем доверието
в българския учител, да кажем на об-
ществото, че преподавателят е най-важ-
ният фактор за образованието на всяко
дете. И най-модерната система, и най-
съвременната класна стая, не може да
свърши онова, което може един сърцат
учител”, каза преди подписването на
документа министър Анелия Клисарова.
Нов момент в Колективния трудов дого-
вор е и правото на учителите при изли-
зане в пенсия да получават 8 брутни ме-
сечни заплати, а не както досега 6 зап-
лати. От това право могат да се ползват
преподаватели с най-малко 10-годишен
трудов стаж в едно училище. При закри-
ване на учебно заведение преподавате-
лите ще получават обезщетение в раз-
мер на 2 брутни месечни заплати. С под-
писания Колективен трудов договор ра-
ботодателите и първостепенните разпо-
редители с бюджетни кредити се задъл-
жават да изплащат транспортни разнос-
ки на пътуващите учители в размер на
85% от стойността на абонаментните
карти или на билетите. В документа се
поема ангажиментът министерството,
заедно със социалните партньори, да
предложи на Националното сдружение
на общините в Р България, да разработи
политики за въвеждане на статут “защи-
тена детска градина”, както и детските
градини и извънучилищните педагоги-
чески учреждения от 1 януари 2015 г.
да бъдат включени в програмата “Опти-
мизация на училищната мрежа”, модул
“Изплащане на обезщетения”.

Заседава Областната
епизоотична комисия

Любомира ПЕЛОВА
Въпреки че обстановката в Пернишко е

спокойна, Областната постоянно действа-
ща епизоотична комисия под председа-
телството на заместник областния упра-
вител Галина Никодимова бе свикана на
заседание заради постъпило писмо в Об-
ластната администрация от д-р Татяна
Вангелова - директор на Областна дирек-
ция по безопасност на храните. То е във
връзка с неблагоприятните климатични
условия и наводненията в Добрич, Варна
и Велико Търново.

Към момента обстановката в целия ре-
гион е спокойна, а превантивните дей-
ствия са в основата за недопускане на
възникване и разпространение на  зараз-
ни болести при животните, които впос-
ледствие биха застрашили и живота на
хората, информира д-р Вангелова уча-
стниците в заседанието. В работата на
комисията взеха участие представители
на РЗИ, общините в областта, на държав-
ните горски стопанства и на ловно-рибар-
ските сдружения.

Д-р Вангелова представи и Плана за
действие при бедствия и аварии при Об-
ластната дирекция по безопасност на
храните за 2014-та година.

По предложение на зам.областния уп-
равител Галина Никодимова заповедта от
ОДБХ ще бъде изпратена до всички чле-
нове на епизоотичната комисия за ин-
формация и запознаване с плана за дей-
ствие и заложените превентивни мерки.

Брошури против наркотиците
се раздаваха и в кв.”Изток”

Зоя ИВАНОВА
По инициатива на Превантивно-инфор-

мационният център към Община Перник,
експерти от центъра, доброволци от
БМЧК, представители на Общинския съ-
вет по наркотични вещества и на местна-
та комисия за борба с противообществе-
ните прояви на малолетни и непърнолет-
ни  отбелязаха Международния ден за
борба с наркотиците , който беше мина-
лата седмица. Доброволците раздадоха
в центъра на града и в кв. Изток инфор-
мационни брошури за влиянието на нар-
котичните вещества върху здравето, раз-
лепиха плакати и в няколко от най-посе-
щаваните от младежите заведения оста-
виха подложки с логото на тазгодишната
кампания- Аз избрах живота.

Учениците от 1-ви до
4-ти клас да повтарят?

Виктория СТАНКОВА
Учители и родители се обявиха “за”

учениците до 4-ти клас може да пов-
тарят, ако успехът им не е добър. Ис-
кането е на учители и родители, които
са участвали в общественото обсъж-
дане на новия Закон за училищното
образование. Анкетата започна он-
лайн на сайта на просветното ведомс-
тво преди седмици. В момента учени-
ците от начален етап не повтарят учи-
лище. Така независимо дали се
справят със задължителния материал
или не, те преминават в прогимназия.
С това за някои деца започват и
проблемите. “Аз подкрепям това
предложение, защото наблюдавам,
когато децата дойдат при мен в 5-ти
клас има случаи, в които не са огра-
мотени. Те просто имат проблеми да
пишат на български и да четат”, кате-
горична е учителката Елица Генева.
Нейната колежка Миглена Манчева
обаче е на друго мнение – “катего-
рично не, нормално е децата да срещ-
нат трудности и те да бъдат преодоле-
ни”. Въпреки това в обсъждането над-
делява мнението, че строгите сан-
кции за децата, които изостават с ма-
териала не трябва да влизат от 1-2
клас.

ново, където прода-
вачите в селските ма-
газини са преминали
специален обучителе-
н курс и могат да про-
дават лекарства от
първа необходимост,
за които не е необхо-

дима рецепта. Шка-
фовете за спешна ме-
дицинска помощ са не
само напълно допус-
тими, те са спасение
за малките, а и по-го-
леми села, твърди
той.

Домът в Дрен затвори врати
Зоя ИВАНОВА

От началото на
юни т.г. преустанови
дейността си Домът
за деца, лишени от ро-
дителска грижа „Ра-
дост” в с. Дрен, общи-
на Радомир. Закрива-
нето на тази инсти-
туция с капацитет
15 места бе залегнало
в съвместен план на
Агенцията за социал-
но подпомагане (АСП)
и Община Радомир,
то е включено в стра-
тегиите за развитие
на социалните услуги
на тази община и на
област Перник.

Със заповед на из-
пълнителния дирек-

тор на АСП от де-
кември м.г. бе прек-
ратено настаняване-
то на деца в този
дом, съгласие за зак-
риването му дадоха
и общинските съ-
ветници в Радомир в
края на май т.г., ко-
гато там вече няма-
ше нито едно дете.
Предпоставка за зак-
риването на дома в
Дрен са разкритите
социални услуги в
общността, разви-
тието на приемната
грижа в общините
Радомир и Перник,
функционирането на
SOS Детско селище
на територията на

общността.
Закриването на до-

мовете за деца, лише-
ни от родителска
грижа, е планиран
процес и неговото из-
пълнение обединява
усилията и действия-
та на всички държав-
ни институции и
гражданския сектор.
През миналата 2013
г. бяха закрити 14
специализирани ин-
ституции за деца, а
от началото на 2014
г. - три дома за деца,
лишени от родител-
ска грижа. Закритите
институции  през
2011 г. са само 2, през
2012 г. - 5.

на образованието и
науката Иван Кръс-
тев, заместник-ми-
нистъра на култура-
та Васил Василев, от
г-жа Генка Петкова и
г-н Андрей Панайото-
в  - главни експерти в
Министерство на
младежта и спорта.
Награди бяха осигуре-
ни и от Европейската
комисия в България.
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В това са категорични от новосформираната партия АБВ

Жените от ГЕРБ изпратиха
даренията за пострадалите

Зоя ИВАНОВА

142 фирми няма да
реализират спечелени проекти
по ОП”Конкурентоспособност”

Силвия ГРИГОРОВА
 Договорени в края на миналата го-

дина европейски пари за технологич-
на модернизация на родни фирми в
крайна сметка няма да бъдат изплате-
ни, а договорите с одобрените компа-
нии няма да бъдат подписани.

  На 30 юни 142 фирми трябваше да
сложат подписите си за получаване
на пари по Оперативна програма „Кон-
курентоспособност”, които да изпол-
зват за закупуване на модерно обо-
рудване. Тези пари обаче няма да оти-
дат за такава модернизация, заради
подадени над сто жалби и сигнали за
нарушения по отношение на неравно
третиране на кандидатите при отдел-
ните процедури за обществени поръч-
ки.

  Главният директор на дирекция
„Европейски фондове за конкурентос-
пособност” към МИЕ- Ели Милушева
свикапресконференция, на която об-
яви, че отменя решението си за раз-
пределяне на такива европейски пари
от края на миналата година, което на
практика означава, че одобрените
фирми няма да получат договорените
пари от Европа.

  Въпросните 96 млн. лева няма да
бъдат загубени, а ще се разпределят
в резервни проекти за енергийна ефе-
ктивност и развитие на иновациите. „-
Няма политически натиск при мен”,
увери Милушева. Тя обеща още, че
виновните в администрацията на из-
пълнителя на програмата ще си поне-
сат последствията, но обвини още, че
самият бизнес също насърчава и под-
крепя нерегламентираните отноше-
ния. „Защо фирмите и консултантите
не подават сигнали за това, че са из-
нудвани по време на процедурата”,
попита риторично Милушева. Тя до-
пълни, че най-голямото установено на-
рушение, заради което няма да бъда-
т изплатени тези европейски пари за
технологична модернизация, са обаж-
дания от страна на оценителната ко-
мисия към фирмите. „За тези сигнали
за нередности при процеса на оценки-
те съм уведомила ДАНС и прокурату-
рата”, увери Ели Милушева.

Курбан за здраве в Расник

Зоя ИВАНОВА
Представители на

ПП ГЕРБ-Перник при-
състваха на курбана
в пернишкото село
Расник. Край храма в
селото беше извър-
шен водосвет за
здраве и благоденс-
твие за всички жите-

Зоя ИВАНОВА
Новото ляво трябва

да бъде обърнато към
активните хора, към
тези, които правят
икономиката, които
правят обществото.
Това заяви Георги Пър-
ванов, президент на Р
България /2002-2012/ в
предаването „Всяка не-
деля” по Нова телеви-
зия. Той е категоричен,
че традиционната
лява политика вече е
изгубила актуалнос-
тта си като цяло, ос-
вен в случаите, когато
е насочена към оне-
правданите, към со-
циално слабите, към
пенсионерите. Първа-
нов отново подчерта
необходимостта от

силна коалиционна по-
литика и базирана не
само на тясно идейна
основа.  

В контекста на бъде-
щи политически коали-
ционни трансформа-
ции, Георги Първанов
изрази становище, че
между ГЕРБ и ДПС би
могло да има разбира-
телство, макар и не
коалиция. „Склонен
съм да мисля, че те ще
се разберат. ДПС може
да стои и извън влас-
тта, но ще запази
своите позиции. Това е
една прогноза, която
ще може да сверим
след време”, каза пред-
седателят на АБВ. Той
отново подчерта, че
ДПС трябва „да си по-

ли на Расник и за
всички празнуващи
празника на Св.ап.Пе-
тър и Павел. Инфор-
мацията е от прес-
центъра на ПП ГЕРБ
Перник.На празника
присъстваха органи-
зационният секре-
тар на ПП ГЕРБ-Пер-

чине на резервната
скамейка” и необходи-
мостта от това е про-
личала осезателно по
време на сегашното
управление.

По въпроса за съдба-
та на БСП, Първанов
коментира, че пром-
яната в столетница-
та вероятно трябва
да съдържа и елемент
на разграничаване от
настоящия председа-
тел. Той не се нае с ка-
тегорично становище
дали предстоящите
промени ще доведат
до позитиви. Първа-
нов прогнозира персо-
нални промени в БСП и
посочи като най-добра
дата за целта 10 ноем-
ври.

 

Виктория СТАНКОВА
Дори и седмокласни-

ците да не намерят
място в столичните
гимназии и на трите
класирания, за тях има
резервен вариант.
През септември ще бъ-
де публикуван списък с
училища, в които мо-
гат да се запишат де-
цата, които са остана-
ли аут и на трите кръ-
га за прием. Това ще бъ-
де спасителен вариант
за учениците, които
лошо са подредили же-
ланията си, имат слаб
успех или просто лош
късмет. Училищата ще
обявяват места в неп-
рофилирани паралелки,
уточниха от образова-
телното ведомство.
Това на практика озна-
чава, че тези паралел-

ки нямат нищо общо с
профилираните езико-
ви, в които децата
учат засилено език,
или пък с професионал-
ните паралелки, къде-
то бъдещите осмок-
ласници ще усвояват
занаят. В непрофили-
раните паралелки уче-
ниците ще учат об-
щообразователните
предмети. Все още не
може да се прогнозира
колко школa ще об-
явят прием в непрофи-
лирани паралелки. Спи-
съкът ще бъде публи-
куван през септември
на сайта на регионал-
ния инспекторат по
образование. Минала-
та година например
броят им беше 82.
Сред тях бяха – 14-о
СОУ, 29-о СОУ, 33-то

ОУ, 56-о СОУ, 79-о СОУ,
21-во СОУ и др. Преди
да стигнат до този
спасителен вариант
обаче, на седмокласни-
ците им предстоят
още две класирания.
След първия кръг, кой-
то бе обявен в чет-
въртък, са обявени
147 свободни места.
Седмокласниците, кои-
то са доволни от ре-
зултата си, трябва да
се запишат в училище-
то, в което са приети
до 1 юли. Тези, които
искат да продължат
да се състезават и
във второ класиране,
трябва да подадат
заявление за участие.
Резултатите от вто-
рият етап от състе-
занието ще станат
ясни на 4 юли - петък. 

ник Владислав Караи-
лиев, областният
координатор на
ЖГЕРБ-Перник Миле-
на Миланова, облас-
тният координатор
на МГЕРБ-Перник Де-
нислав Захариев и об-
щинският съветник
Емилия Грозданова.

Пускат места за
неприетите в гимназия

Даренията, събрани в рамките на кампа-
нията на ЖГЕРБ-Перник за пострадалите от
наводненията райони, бяха изпратени към
нуждаещите се. Перничани дариха дрехи,
обувки, почистващи препарати, одеяла, па-
кетирани храни и домакински съдове за ос-
таналите без домове жители на Варна, Доб-
рич и Велико Търново. Местната структура
изказва благодарност към всички членове
и симпатизанти, които откликнаха на призи-
ва и се включиха в кампанията.

„Благодарни сме на всички, които пока-
заха, че не са безразлични към трагедията
на пострадалите хора. Надяваме се събра-
ните вещи и продукти да помогнат на бедс-
тващите. Трагедията е много голяма и съг-
ражданите ни показаха, че могат да се обе-
динят и да бъдат съпричастни“, заяви об-
ластният координатор на ЖГЕРБ-Перник
Милена Миланова.

Кампанията за събиране на помощи про-
дължи пет дни. Свои дарителски акции про-
ведоха също Земен, Кладница и Радомир.

Кръгла маса по
зависимостите в Перник

Виктория СТАНКОВА
Не може да се направи точна статистика

на употребяващите наркотици у нас, но спо-
ред данните в България те са над 50 000, а
повече от 30 на 100 са зависими от хероин.
Това бе констатирано на кръгла маса за
проблемите на зависимостите, организира-
на от фондация П.У.Л.С. и партньорски орга-
низации от Перник. В рамките на форума бе
направен анализ на 10-годишната работа по
Програмата за намаляване на здравни ще-
ти сред инжекционно употребяващи нарко-
тици. През 2013-та година екипът на Фонда-
ция „П.У.Л.С.” постига изключителни успе-
хи в работата си сред употребяващите ве-
нозно наркотици. Въпреки трудностите и
проблемът с недостига от консумативи,
голям брой клиенти са били мотивирани да
използват стерилни комплекти за инжекти-
ране, те самите са проявили и желание да
се включат в почистването на местата, на
които инжектират. Не малък брой клиенти
са започнали лечение на зависимостта си
към края на годината. Индивидуално са
консултирани 265 човека, общо са проведе-
ни 3 350 срещи, раздадени са 5 474 презер-
ватива и 14 287 комплекта за инжектиране.

На срещата бе поставен акцент върху нас-
тоящата политика в областта на превенцията
и върху това как да бъдат намалени щетите
от употребата на наркотици. Участниците в
срещата обсъдиха как да си сътрудничат в
бъдеще на местно и национално ниво. Зави-
симостта към наркотични вещества продъл-
жава да е изключително сериозен проблем
за обществото ни. За успешната превенция и
справяне с последиците от употребата на
психоактивни вещества е изключително
важно институциите и организациите да си
партнират, коментираха от ПУЛС.
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Приемът на молби-декларации за следващия сезон започва от днес

Предлагат по-ниски
такси за частните
съдии-изпълнители

Любомира ПЕЛОВА
Длъжниците ще плащат по-малко такси за

борчове, които се събират от частни съдебни
изпълнители. Това предвижда проект за
промяна на тарифата за таксите и разноски-
те към Закона за частните съдебни изпълни-
тели, който е пуснат за обществено обсъж-
дане.

Частните съдебни изпълнители няма да
начисляват такси за сумите, които некорек-
тните длъжници са погасили в срока за доб-
роволно изпълнение, предвиждат новите
текстове.

Сега подобен текст не съществува, което
означава, че ако делото е образувано пред
частен съдебен изпълнител, дори когато
длъжникът е платил доброволно в срока за
доброволно изпълнение, от него се събира
такса.

Промяната се прави по предложение на
Министерството на правосъдието. Тя ще
влезе в сила от момента на обнародването
на тарифата в Държавен вестник.

Край на хартиените болнични
Зоя ИВАНОВА

От началото на следващата година лекари-
те ще издават  болничните листове само в
електронен вариант. Това предвижда наред-
ба, одобрена от Надзорния съвет на Нацио-
налния осигурителен институт. Наредбата
трябва да бъде одобрена от Министерския
съвет и да влезе в сила от 1 януари 2015 г.
Лекарите, които нямат компютри или интер-
нет в кабинетите си, ще получат 6 месеца от-
срочка да си осигурят техника и връзка,
предвижда одобреният от НОИ документ.
През това време те ще издават хартиен до-
кумент за НОИ, но той няма да е вече ценна
книга, какъвто е в момента.В момента срокът
за плащане е 15 дни след представяне на
бланката в института. Реално е по-дълъг, за-
щото преди това тя се дава на работодателя,
който пък я представя в НОИ.След това слу-
жител на осигурителния институт трябва да
въведе данните на ръка, преди да бъде наре-
дено плащане към болния човек. При еле-
ктронния болничен тази процедура отпада,
обясниха от НОИ, но не се ангажираха с раз-
чет, за колко дни ще става обработката на
електронните документи и изплащането на
парите.Електронните документи ще постъп-
ват направо в осигурителния институт, без да
отиват при работодателя. За фирмите е пред-
видено лекарите да попълват формуляр, по-
добен на извинителна бележка. При желание
той ще може да бъде даван на хартия на бол-
ния, който да го предаде на работодателя, но
щяло да има възможност документът да се
прати по електронна поща и на личния състав
на фирмата.

Меглена Кунева: Няма 
основания за паника 

Зоя ИВАНОВА 
Няма никакви основания за безпокойство и

паника около банките. Това каза лидерът на
„Движение България на гражданите“ и член
на Изпълнителния съвет на Реформаторския
блок Меглена Кунева.По думите й, БНБ стои
стабилно на позицията си и няма финансова
или ликвидна криза. Кунева и Радан Кънев
бяха представителите на Реформаторския
блок в консултациите при президента  заедно
с лидерите на другите политически партии,
представени в НС и Европарламента. 

Двамата изразиха задоволство, че е потвър-
дена дата за предсрочните избори 5 октомври,
като най-късната възможна дата за оставка на
правителството е 25 юли, а служебен кабинет
ще бъде назначен на 6 август. Меглена Кунева
допълни, че политическите сили лесно са пос-
тигнали съгласие за гарантиране финансовата
стабилност в страната и са получили уверение
от БНБ, че няма основания за безпокой-
ства.Системата е здрава, тя разполага с пари-
те. Каквито и да са били тежестите в дискусии-
те, всичко се изясни, заяви още пред журна-
листите Меглена Кунева. 

Зоя ИВАНОВА
Индексирането на

пенсиите, отпусна-
ти до 31.12.2013 г.,
няма да се отрази
на достъпа на лица-
та и семействата
до целева помощ за
отопление, тъй ка-
то при определяне
правото за получа-
ването й размерът
на пенсиите, ще се
намалява с коефи-
циент 1,245., съоб-
щават от пресцен-
търа на Агенцията

по социално подпо-
магане. За целта, с
Наредба № РД 07-2
от 25.06.2014 г. на
министъра на тру-
да и социалната по-
литика, са направе-
ни изменения и до-
пълнения на Наред-
ба № РД 07-5 от
2008 г. за условия-
та и реда за отпус-
кане на целева по-
мощ за отопление
за отоплителен се-
зон 2014/2015 г. На-
редбата е обнарод-

вана в ДВ бр. 53 от
27.06.2014 г. Друго
изменение в Наред-
бата е обособяване-
то на отделна целе-
ва група на децата,
настанени в семей-
ства на роднини и
близки или в прием-
ни семейства по ре-
да чл. 26 от Закона
за закрила на дете-
то.

Утвърден е нов
образец на молба -
декларацията за
отпускане на целе-

ва помощ, която ли-
цата могат да по-
лучат в дирекции-
те „Социално под-
помагане” или да из-
теглят от сайта
на Агенцията за со-
циално подпомага-
не.

Приемът на мол-
би-декларации в ди-
рекциите „Социал-
но подпомагане” за
отпускане на целе-
ва помощ за ото-
пление за отопли-
телен сезон 2014/
2015 г. започва от
1 юли 2014 г., като
крайният срок за
тяхното подаване е
31 октомври 2014
г.

Молбата се пода-
ва по постоянен
адрес, в нея задъл-
жително се заявява
видът на ползвано-
то отопление -
топлоенергия, еле-
к т р о е н е р г и я ,
твърдо гориво или
природен газ, като
при отопление с

електроенергия и
топлоенергия се
представя за
справка актуален
к л и е н т с к и / а б о н а -
тен номер.  

Целевата помощ
се отпуска за пе-
риод от пет месеца
- 1 ноември 2014 г.
до  31 март 2015 г.
Изплащането на це-
левата помощ и за
новия отоплителен
сезон ще се извър-
шва на два транша -
за месеците ноем-
ври и декември
2014 г. не по-късно
от края на месеца,
следващ месеца на
издаване на запо-
ведта, с която е
отпусната помощ-
та; до 31 януари
2015 г. - за месеци-
те януари, февруа-
ри и март. 

Предстои опре-
делянето на разме-
ра на целевата по-
мощ  за отоплите-
лен сезон 2014/
2015 г

Стартират обществени поръчки
за ремонт и поддържане
на пет автомагистрали

Силвия ГРИГОРОВА
  Стартира обществената поръчка за опре-

деляне на изпълнител за извършване на
поддържане (превантивно, текущо, зимно и
ремонтно-възстановителни работи при ава-
рийни ситуации) на автомагистралите „Хе-
мус” и „Марица”, стопанисвани от АПИ, в
две обособени позиции: обособена пози-
ция № 1 – ОПУ-Варна и ОПУ-Шумен – АМ
„Хемус”; обособена позиция № 2 – ОПУ-
Хасково – АМ „Марица”. Прогнозната стой-
ност е 9,5 млн. лв. без ДДС. Срокът за пода-
ване на офертите е до 7 август 2014 г.

   Две са обособените позиции и в общес-
твената поръчка за определяне на изпълни-
тел за поддържане, базирано на показатели
на изпълнение на автомагистралите „Люли-
н“, „Струма“ и „Тракия“ и прилежащи пътни
съоръжения: обособена позиция № 1: АМ
„Люлин” от км 0+000 до км 19+495,  път I-1 с
магистрален габарит от км 287+450 до км
305+220 и АМ „Струма“ от км 305+220 до км
322+000, включително и пътни връзки с об-
ща дължина 17,489 км; обособена позиция
№ 2: АМ „Тракия” от км 208+181 до км
359+475, включително и пътни връзки с об-
ща дължина 11,562 км.  Индикативната стой-
ност на обществената поръчка е 15 млн. лв.
без ДДС. Срокът за подаване на офертите е
до 28 август 2014 г. Срокът за изпълнение
на обществените поръчки е 48 месеца. Кри-
терият за избор на изпълнител е икономи-
чески най-изгодна оферта.

ЧЕЗ обучи ученици в безопасно
използване на електроенергията
Силвия ГРИГОРОВА

Служители на ЧЕЗ
проведоха образова-
телни беседи пред
над 1200 деца на те-
ма „Безопасно изпол-
зване на електрое-
нергията“. Обуче-
нието се състоя в
периода 12-27 май
сред ученици от пър-
ви до трети клас в
г р а д о в е т е   С о ф и я ,
Перник, Плевен, Мон-
тана, Враца, Етропо-
ле, Благоевград, Сан-
дански, Ловеч, Кюс-
тендил и Видин. По
време на нестандар-
тните уроци децата
бяха запознати на
разбираем език с осо-
беностите на еле-
ктроенергията, опа-
сностите, които тя
крие и как да я изпол-
зват без риск вкъщи,
в училище или дока-
то играят навън.
Всички малчугани по-
лучиха занимателна
книжка „За децата и
безопасното еле-
ктричество“ и тема-
тични подаръци от
ЧЕЗ.

  „Децата искрено
се вълнуват от те-
мата за електроенер-
гията – задават въп-
роси, разказват за
своите наблюдения и
познания по въпроса.
Важно е обучението
им да започва от
ранна възраст – от

една страна, заради
вродената детска
любознателност, от
друга – за да се нау-
чат да използват бе-
зопасно електроенер-
гията и да знаят как-
ви са опасностите
от неразумното из-
ползване на уредите
и съоръженията“, ка-
за Петър Докладал,
регионален мени-
джър на ЧЕЗ за Бълга-
рия.

  Проведените през
май беседи са част
от втория модул на
о б р а з о в а т е л н а т а
кампания „За децата
и енергията“, която
ЧЕЗ стартира през
2014 г. Първият ета-
п от инициативата
се проведе в периода
февруари-април и бе
на тема „Енергийна
ефективност и ра-
зумно използване на
електроенергията“.
Обучени бяха 1500
ученици от начален
курс на 18 училища в
11 града в Западна
България. От служи-
телите на ЧЕЗ деца-
та научиха как се
произвежда и за как-
во се използва еле-
к т р о е н е р г и я т а ,
разяснен им бе начи-
нът, по който тя
достига до дома и
училището им, както
и как да я използват
разумно и отговор-

но. По време на лек-
циите бяха използва-
ни специално изгот-
вени информационни
табла, а всяко дете
получи специална
книжка  „За децата и
енергията“ и допъл-
нителни информа-
ционни материали.

  Според проведе-
ната сред децата ан-
кета след първия
етап на кампанията
86% от учениците
смятат, че обсъжда-
ната тема е била ин-
тересна, 91% заяв-
яват, че са научили
нещо ново, 79% въз-
намеряват да прило-
жат научените съ-
вети за пестене на
електроенергията,
а 87% искат да нау-
чат повече за еле-
ктроенергията и на-
чините за пестене-
то й.  Предвид голе-
мия интерес към
инициативата и ка-
то част от полити-
ката си за корпора-
тивна социална от-
говорност, ЧЕЗ пла-
нира да провежда
кампанията „За де-
цата и енергията“
ежегодно. Партньо-
ри на компанията в
обученията са Ми-
нистерството на
образованието и
науката и Държавна-
та агенция за закри-
ла на детето.

 
 



Рекламно  приложение

Вторник, 1 юли 2014 г., брой 119 /5482 / 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

076/60 51 27 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. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт - 35 000лв.
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
4. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.
5. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.
6. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата - 21 000лв.
7. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
8. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място - по договаряне
9. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
12. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
13. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис до Съда,без тец,130лв.
2. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./

ЗАМЕНЯ:
1. Гарсониера на Бучински път, юг, без тер.,
за Двустаен, блок 39 на Бучинки път

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.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

0898/726 803 ; 0898/451 500;  0888/716 538/

АПАРТАМЕНТИ:
1. БОКСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 8, ЮГ, - 7 600 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 4 - 21 000 ЛВ.
3. ГАРСОНИЕРА, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ. - 27 000 ЛВ.
4. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ЕТ. 7, ЮГ, ТЕР. - 24 000 ЛВ.
5. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 3, ЛУКС - 34 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 3, РЕМОНТ, ЕТ. 2 - 52 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 4, ЕПК, МНОГО ДОБЪР - 57 000 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, ТОП-ЦЕНТЪР, ЕТ. 4, ЛУКС - 35 000 ЕВРО
9. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 23 900 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 6, РЕМОНТ - 33 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 1, РVС, ЮГ - 23 000 ЛВ.
12. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 34 000 ЛВ.
13. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 1, НОВ, ЮГ, 1 ТЕР., ЛУКС - 35 000 ЕВРО
14. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 36 000 ЛВ.
15. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, ПВЦ, ИЗОЛАЦИЯ, ПРЕУСТРОЕН - 33 000 ЛВ.
16. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, ПРЕУСТРОЕН, РЕМОНТ - 34 000 ЛВ.
17. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 30 500 ЛВ.
18. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, БЛ. ГЕБРЕВ, ТХ., ЕТ. 2, ЮГ - 40 500 ЛВ.
19. ДВУСТАЕН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 7, ЛУКС - 43 000 ЛВ.
20. ДВУСТАЕН, УЛ. “БЛ. ГЕБРЕВ”, ТХ., ПЛ., ЕТ. 3 - 45 000 ЛВ.
21. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ТХ., 70 КВ.М - 20 000 ЕВРО
22. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТ, ОБЗАВЕДЕН, ЮГ - 40 000 ЛВ.
23. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, 2 ТЕР., ЮГ - 32 000 ЛВ.
24. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 7, 2 ТЕР., ЮГ - 24 500 ЛВ.
25. ТРИСТАЕН, УЛ. НАЙЧО ЦАНОВ, ЕТ. 3, ЛУКС, ГАРАЖ - 63 000 ЕВРО
26. ТРИСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 3, 95 КВ.М - 40 000 ЕВРО
27. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 8, МН. ДОБЪР - 39 000 ЛВ.
28. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ, ПЛ - 35 000 ЛВ.
29. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВ, ЕТ. 4, АКТ 16 - 38 000 ЛВ.
30. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПВЦ, САНИРАН - 50 000 ЛВ.
31. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ОБЗАВЕДЕН - 52 000 ЛВ.
32. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 3, ТХ. - 39 000 ЛВ.
33. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, НЕПРЕХОДЕН - 45 000 ЛВ.
34. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 1, ТХ - 37 000 ЛВ.
35. ЧЕТИРИСТАЕН, ИЗТОК, ДО КМЕТСТВОТО, 135 КВ.М, ТХ., ПЛ. - 45 000 ЕВРО
36. МЕЗОНЕТ, ТОП-ЦЕНТЪР, 103 КВ.М - 69 000 ЕВРО
37.МЕЗОНЕТ, ТОП-ЦЕНТЪР, 123 КВ.М - 74 000 ЕВРО
38. КЪЩА, МОШИНО, 2 ЕТ, 96 КВ.М, ДВ. 460 КВ.М - 38 000 ЕВРО
39. КЪЩА, КВ. КЛЕПАЛО, СУТ. + 2 ЕТ., ДВ. 400 КВ.М - 35 000 ЕВРО
40. КЪЩА, ЦЪРКВА, СУТЕРЕН+ЕТАЖ 64 КВ.М, ДВОР:436 КВ.М - 44 000 ЛВ.
41. МАГАЗИН, УЛ. ТЪРГОВСКА, 60 КВ.М - 180 000 ЕВРО
42. МАГАЗИН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, 56 КВ.М - 57 000 ЕВРО
43. БИЗНЕС СГРАДА, БЛ. ГЕБРЕВ, 2 ЕТ., 122 КВ.М - 75 000 ЛВ.

КУПУВА:
1. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С. ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ОБЗАВЕДЕН, ЕТ. 4 - 250 ЛВ.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:

1. Търговски обект, Изток, 70 кв.м - 65 000 лв.

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

ЗП: 310 кв.м, дв. 800 кв.м - по договаряне

ГАРСОНИЕРИ:

1. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр., отлична - 26 000 лв.

2. Боксониера, Изток, ет. 8, ремонт - 12 900 лв.

3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.

4. Център, ет. 6, тх., пл. ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

6. Проучване, ет. 4, ТЕЦ, юг - 22 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Център, по-нова тухла, за довършване- 26 500 лв.

2. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне

3. ул. Вардар, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер, непрех.- 43 500 лв.

4. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 34 000 лв.

5. Проучване, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.

6. Пашов, ет. 6, преустр., в отл. състояние - 38 800 лв.

7. Мошино, ет. 5, ПВЦ, топ място - 30 800 лв.

8. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 30 850 лв.

9. Изток,ет. 5,тец,2 тер. - 31 800 лв.

10. Тева, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.

11. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 28 000 лв.

12. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

13. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.

14. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, отличен - 35 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Четиристаен, Топ-център, 108 кв., с таван и гараж- 56 000 евро

2. Ул. Търговска, ет. 2, вътр. непреходен, 2 тер. - 53 000 евро

3. Ид.ц., ет. 1, 84 кв.м, тх., таван - 52 500 лв.

4. Пашов,ет:3,тец,2 тер. - 42 000лв.

5. Пашов,ет:3,след луксозен ремонт - 44 000лв.

6. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.

7. Изток, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 45 000 лв.

8. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне

9. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.

10. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзав. - 17 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 25 800 лв.

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.

4. Къща, Даскалово, над Пектин - 45 000 евро

5. с. Слаковци, дв. 450 кв.м, сут., ет., таван- 12 900 лв.

6. Къща, Мещица, нова двор 1 дка - по договаряне

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

8. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро

9. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.

10. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.

11. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.

12. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

13. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.

14. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро

15. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

с фургон, ток, вода, асфалт - 7 000 лв.
16. УПИ, село Драгичево, 1 260 кв.м  12 700 евро
17. УПИ, Мещица, 600 кв.м - 9 000 лв.
18. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.
19. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, нова сгр., с/у Съда, над партер, 35 кв.м - 230 лв.
2. Офис, с/у Съда, ъглов, над партер, лукс, 35 кв.м- 350 лв.
3. 2 офиса, х 30 кв.м, ул. Търговска, ет. 2 - х 80 лв.
4. Двустайни, Център, ет. 3, ет. 6, обз. - 250 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 32 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
7. Гарсониера, Тева
8. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
9. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
10. Голям тристаен в Центъра
11. Двустайни и Тристайни, Тева
12. Къща с голям двор, около Перник
13. Малка къща за лятно ползване

1. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 240кв.м, сам. дв 230м2., с гараж и мазета, ЛО - 32 900 евро
2. Драгановец, РЗП: 420 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
3. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
4. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
5. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
6. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
7. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
8. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
9. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
10. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 76 500 евро
11. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро
12.с.Ковачевци,2ет.,двор-1.100дка,ВиК,басейн,
заведение с документи - 20 500евро
13. с.Големо Бучино,нова,луксозна,обитаема
от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 -58 999 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона-Со - 88 евро/кв.м
2. Изток УПИ, 333 кв.м, равен близо до Кауфланд - 24 000 евро
3. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
4. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
5. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
6. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 15 900 евро
7. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет.- 46 200 евро
8. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 5 999 евро
9. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 7 777 евро
10. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката - 3 100 евро
11. с. Калище, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
12. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 40 евро/кв.м
13. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
14. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
15. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
16. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
17. УПИ, ДЕЛТА ХИЛ, 620 кв.м, регулация,
възможна покупка и на съседен съща площ  - 20 900 евро
18. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 43 900 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
 1. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др. - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3. Търговски обект -Бл.Гебрев, 93кв.м.,ъглов -410 евро

К У П У В А:
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

За цена не по-малко  от 500 лв
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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

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 кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
2. Гарсониера, ул. Струма, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 44 000 лв.
8. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
9. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 46 000 лв.
10. Двустаен, Център, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
11. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
13. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
14. Тристаен, Ид.ц., 103 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 4, 2 тер - 35 000 евро
15. Тристаен, Център, по-нов блок, 87 кв.м, тер., ет. 4 - 55 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.
17. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2, непрех., ТЕЦ, тер. - 52 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
19. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
20. Къща, Драгановец, 103 кв.м, дв. 350 кв.м - 32 000 лв.
21. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 480 кв.м - 52 000 лв.
22. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
23. Къща, кв. Ралица, тх., пл. РЗП: 210 кв.м, вертикален близнак- 45 000 евро
24. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
25. УПИ, Църква, 646 кв.м, регулация, ток, вода - 21 000 лв.
26. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Тева, ет. 7, напълно обзаведвен - 220 лв.

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 33 000 лв.
5. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
6. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 32 000 евро
7. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
10. Къщи и апартаменти в Делта Хил
11. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
12. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
13. Къща, кв. Монте Карло, 2 ет. , 96 кв.м, мн. добра, дв. 100 кв.м- 70 000 евро
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 53 000 лв.
15.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 40 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Етаж от Къща, Варош, 72 кв.м, юг/запад 20 000 лв.
20. Къща, Мещица, 1 ет., 64 кв.м, двор 745 кв.м - 35 000 лв.
21. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
22. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
26. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
27. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
28. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
29. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
30. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
31. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
32. Помещение, Център, за офис, 70 кв.м - 65 000 лв.
33. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
34. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
35. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро
36. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Център, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
4. Помещение, ул. Петко Каравелов, 24 кв.м - 270 лв.

офис:13

Ново строителство:
1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро
2. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро

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

4. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м
5. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс - 1 000 лв./кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 2, 46 кв.м, ТЕЦ, тер. - 16 300 лв.
2. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.

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

4. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.

6. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.

7. Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, ет. 6 - 20 000 лв.
8. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 21 200 лв.

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

10. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
11. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 

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

13. Двустаен, Тв. ливади, 60 кв.м, ЕПК, 2 тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
14. Двустаен, Тева, 66 кв.м, среден, южен - 19 000 лв.

15. Двустаен, Тева, 67 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ремонт - 33 000 лв.

16. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, обзаведен - 31 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.

18. Двустаен, Изток, ПВЦ, ТЕЦ, среден - 20 000 лв.; 24 500 лв.

19. Двустаен, Изток, ЕПК, 72 кв.м, ет. 9, преустр., подобрения - 48 500 лв.
20. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 3, срещу Албените - 28 000 лв.

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

22. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
23. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.

24. Тристаен, Ид.ц., Площада, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ - 42 000 евро

25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро

27. Тристаен, Център, 100 кв.м, тх., ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ -  45 000 лв.

28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 48 000 лв.

30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.

31. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 5, 2 тер., алум. дограма - 42 000 лв.
32. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.

33. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 53 500 лв.

34. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
35. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.

36. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 лв.

37. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 40 000 лв.
Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

ЕПК, ет. 4 -
40 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Тева, ет. 3, ет. 4, ТЕЦ, тер. - по договаряне
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Център, ет. 1, тх.,ТЕЦ, 51 кв. м - 22 400 евро
5. Център, ул. Струма, ет. 7 - 28 000 лв.
6. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Дараците, ет. 7/8/, ТЕЦ, асансьор - 25 000 лв.
8. Изток, ет. 3, ТЕЦ - 24 000 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, метална врата, ремонт - 26 000 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. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8. Изток, Албените, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 21 800 лв.
12. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт - 11 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 33 000 евро
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 35 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС - 15 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 57 000 лв.

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
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.
10. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
18. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
19. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
20. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
21. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 25 000 лв.
22. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
23. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 16 000 лв.
24. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
25. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Албените, частично обзаведена 180 лв.
2. Етаж от Къща над Болницата, с обзавеждане - 160 лв.
3. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 180 лв.
4. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
5. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 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
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р-т р-т р-т р-т р-т “““““Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Проучване, преустроена, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, тухла, ет. 3, тераси, преустроен, луксозен - 16 000 евро
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 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 - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  
1. Апартаменти,във всички райони на Перник 
2. Къщи, в Перник и региона.  
3. Парцели за жилищно строителство. 
4. Промишлени сгради и парцели в промишлената зона на града.           

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
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Ид.ц., ет. 6, ет. 4, тх. пл. - 32 000 лв.; 28 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 18 000 лв.
5. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 22 000 лв.
6. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  40 000 лв.; 38 000 лв.
7. Двустаен, ул. Отец Паисий, преустр. в Тристаен, осн. ремонт - 36 000 лв. /с коментар/
8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 41 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран - 28 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
11. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 2, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 23 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 27 000 лв.; 25 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
14. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 45 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 40 000 лв.
16. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
17. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК,  юг, спешно - 34 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
19. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
20. УПИ над Болницата, 500 кв.м; 300 кв.м - 20 000 лв.; 15 000 лв.
21. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
22. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 4, обзаведена - 190 лв.
2. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен - 230 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв.
5. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 4, нап. обзаведен - 180 лв.
7. Двустаен, Изток, напълно обзаведен, отличен - 200 лв.
8. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници - 250 лв.
9. Тристаен, Ид. център, нап.обзаведен - 230 лв.
10. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
4. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 7, подобр., ТЕЦ - 25 000 лв.
5. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, юг, ПВЦ, ремонт - 30 000 лв.
6. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
7. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
2. Мошино, ет.  4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 31 500 лв.
4. Изток, ет. 4, 2 тер., без ТЕЦ, по-нов панел - 30 000 лв.
5. Изток, ет. 7, юг, ТЕЦ, 2 тер., Албените - 25 000 лв.
6. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., Ю. Гагарин - 43 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
3. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
5. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 38 000 лв.
7. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
8. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
9. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
3. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
4. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
2. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

 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. Едностаен, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, ет. 5,  юг, ет. 3 - 17 000 лв.; 18 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 6, ТЕЦ, ПВЦ - 21 900 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 24 300 лв.
7. Двустаен, топ център, ет. 4, тх., лукс - 35 000 лв.
8. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
9. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл. - 22 000 лв.
10. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 23 000 лв.; 27 000 лв.
11. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 34 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 3, 1 тер., ТЕЦ - 27 800 лв.
13. Двустаен, Изток, 65 кв.м, тх. ТЕЦ, пл., ет.2, тер, юг - 34 400 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., юг - 31 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
16. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ - 50 000 лв.
17. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
18. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
19. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 30 800 евро
20. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 5, тх., ТЕЦ, пл. - 52 000 лв.
24. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
25. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
26. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
27. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
29. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
32. УПИ, Църква, 400 кв.м - 15 800 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 23 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 23 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, на Площада, ТЕЦ, ПВЦ, 67 кв.м, 3 тер.я подобрения - по договаряне
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /10/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., деветоетажните блокове, ет. 1, 73 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 48 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 45 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
9. Двустаен, Радомир, Арката, ет. 1, ПВЦ, подобрения, саниран, л.о., 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 90 000 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 60 000 евро
6. Тристаен, ул. Отец Паисийет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 39 000 лв.
8. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
9. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, луксозни общи части - 35 000 евро
10. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Студио, Пашов, ет. 5, напълно обзаведено - 240 лв.
2. Гарсониера, Център, ул. Кракра, ет. 4, напълно обзаведена - 250 лв.
3. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 260 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., напълно обзаведен - 400 лв.
6. Тристаен, при Гаров район, нов, 2 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
7. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра,

след ремонт, среден, юг, 75 кв.м, ет. 5,

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

4. Магазин, Бл. Гебрев, 52 кв.м - 40 000 евро

5. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, нов,
ремонт, ново пълно обз. - 500 лв.
2. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

0888/689 535
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УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разреши-
телно 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 обзавеждане, 40
000 лева /без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237

Давам под наем, помещение 32 кв.м на
ъгъла на ул. Ал. Батенберг,  ул. От. Паисий
за магазин или офис - тел. - 0878/857 488
Давам под наем, луксозни помещения за

офиси, кв. Христо Смирненски - тел. 0988/
953 050; 0899/588 545
Давам под наем, двустаен апартамент,

Център, ТЕЦ, южен, ет. 3 – тел. 0885 572

078 и 076 60 48 37.
Давам под наем, обзаведени стаи всяка със

собствен санитарен възел - 0888/952 264
Давам под наем, охраняемо складово по-

мещение 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. Кирил и Ме-
тодий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74

Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за
предпочитане пенсионер/ка/ - тел. 0896/
820 644
Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕ-

НТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32
37

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6, ин-
жекцион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в
движение. За информация тел. 0888 311 312.

Продавам 1 дка, регулиран парцел, кв.
Изток, спирка Даскалово, без посредник -
тел. 0878/440 612
Продавам или давам под наем  офис, Идеа-

лен център на Перник, 16 кв.м - тел. 076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма, пано-

рама, 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 договаряне – тел.
0879/88 20 55

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

тел. 0888/222 656 тел. 0898/ 471 253 тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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. Дв. Пашов, ет. 4,
юг, 1 тер., ремонт

- 35 000лв.   

1. Давам под наем Тристаен,
при Гаров район, нов, напълно
обзаведен - 450 лв. 

2. Купувам, Двустаен, в Изток,
добър вид - до 30 000 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

КУПУВА:
1. Двустаен и Тристаен
в Центъра, тх, пл, тер.,

до ет. 6 

1. Двустаен, Изток, ет. 4,
ТЕЦ, 2 тер, юг - 31 000 лв.  
2. Двустаен, Топ-Център,

ет. 4, тх, лукс - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустр.  -  32 000 лв.

2. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен -
34 000 лв.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
40 000 лв. /без посредник/

ПРОДАВА:
1. Вила Рударци, ЗП: 42 к.м,  2 ет.,

дв. 330 кв.м - 51 000 лв.
2. Дава под наем и продава Складово

помещение,100 кв.м, наем - 1 000 лв.
и продава - 105 000 лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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:

1.Продава, Двустаен, Изток, ет. 3, вътрешен,
ремонтиран, 2 тер, ТЕЦ - 35 800 лв.

2. Гарсониера, ет. 5, ремонтирана и
преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

тел. 0877/ 698 384

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

къщи, парцели, в Гърция
(Аспровалта, Ставрос, Неа

Врасна), тф: 0888 227490

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК, без
ТЕЦ, таван, нов - 32 000 евро

2. Двустаен, Радомир, ет. 8, добър -
11 000 лв.

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

Къща, Студена, 2 ет., масив-
на, двор: 570 кв.м., всички ко-

муникации - 40 000лв.

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Ателиета 33 кв.м, ново
строителство Рударци, затворен
комплекс с басейн - 40 000 лв.

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1.Парцел, Даскалово, 1 600 кв.м., за
бизнес, срещу “Мал Мук”, граничи с две

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

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
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ФИРМА В ГРАД

ПЕРНИК ТЪРСИ
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА

ЗА РАБОТА НА

АВТО-МИВКА.

ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ.

ТЕЛ. 0894/666 622
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Румен Николов е новият
началник на отбраната

Новият началник на отбраната вицеадмирал
Румен Николов пое поста от предшественика си
ген. Симеон Симеонов на церемония в Минис-
терството на отбраната.

Двамата военачалници подписаха акта за сда-
ване и приемане на длъжността и рапортуваха
на министъра на отбраната Ангел Найденов.

Ген. Симеон Симеонов, който преминава в за-
паса, беше награден с почетния знак на МО "Све-
ти Георги" - първа степен.

Със същото отличие бяха наградени и досе-
гашните зам.-началници на отбраната генерал-
лейтенант Стефан Василев и контраадмирал
Георги Георгиев, които също преминават в запа-
са.

Обявени бяха и назначенията на новите зам.-
началници генерал-майор Нейко Ненов и гене-
рал-майор Константин Попов.

В изказването си на церемонията министър Ан-
гел Найденов изрази благодарност към ген. Си-
меонов за приноса му за развитието на БА, за
изграждането на професионализма и качества-
та на военнослужещите в редовете на армията.

Той посочи като предизвикателство пред ви-
цеадмирал Николов да докаже логиката и сми-
съла на това да е първият представител на ВМС,
заставащ начело на БА и на Въоръжените сили.

Министърът отбеляза, че се извършва най-ма-
щабната ротация на командни и висши офицер-
ски позиции в БА.

От 35 подлежащи на ротация, 23 позиции са
предмет на промени, а 17 са новите висши офи-
церски звания във Въоръжените сили, като за 10
от офицерите за първи път се присвоява звание-
то "бригаден генерал" или "комодор".

Найденов заяви, че няма друга структура, коя-
то да е или да е била в състояние да изгради за
четири месеца защитното съоръжение по южна-
та граница, два от които са преминали при неп-
рестанни дъждове.

"Ние сме на броени дни от завършване на това
значително постижение за БА, необходимо за
сигурността на България", посочи министърът.

ЕК одобри 3.3 млрд. лева държавна
помощ за банките ни

Европейската комисия одобри схема за предоставяне на ликвидност на
българските банки на стойност 3.3 млрд. лева, което по своята същност е
държавна помощ.

Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контек-
ста на външни за системата, небанкови обстоятелства, съобщиха от Европей-
ската комисия тази сутрин. Според европейското законодателство страната
ни е длъжна да иска разрешение от ЕК за всяка държавна помощ, отпускана
на частни и държавни фирми.

На 29 юни българските власти поискаха одобрение за схемата, която ще
предостави кредитна линия на българския банков сектор на стойност 3.3 млрд.
лева и представлява форма на държавна помощ, съобщиха от ЕК. Целта е да
се отговори на спекулативните атаки, случили се през миналата седмица. ЕК
оцени предложението и прецени, че то е съвместимо с правилата на Единния
пазар на ЕС.

Хоакин Алмуния, член на Европейската комисия, отговарящ за конкурен-
цията, приветства тази мярка за стабилизиране на българската банкова сис-
тема.

Банковата система в България бе поставена под безпрецедентна атака през последните дни. Преди седмица БНБ
постави под специален надзор КТБ. В петък под атака бе подложена ПИБ чрез изпращане на електронни съобщения,
че банката е нестабилна.

Държавата застана твърдо зад банките и обяви, че те ще бъдат подпомогнати, така че да се защитят спестяванията
на населението.

Няколко души бяха задържани тези дни при операция на ДАНС заради действия, насочени срещу стабилността на
банковата система. От полицията и ДАНС съобщиха, че се издирват хора, които са се редили пред офиси на банки в
петък с цел да създават напрежение и суматоха.

ПИБ: Внасящи пари - с предимство
ПИБ съобщи, че поради нарастващия брой на клиентите, които в петък са направили заявка за теглене на суми и

днес искат да се откажат от тегленето и нарушаването на депозитите, банката няма да събира предвидените по
тарифа такси.

Офисите на Първа инвестиционна банка в цялата страна работят и обслужват всеки клиент. Много клиенти, дошли
да внасят средства, ще бъдат обслужени с предимство.

Банката благодари на клиентите си за търпението и доверието, както и за това, че не са се поддали на зловредните
слухове срещу българската банкова система.

"Гардиън": Доверието се завръща
ЕК одобри помощ за българския банков сектор в размер на 1,35 милиарда британски лири, а българските лидери

призоваха гражданите да не изпадат в паника и да не теглят спестяванията си, пише британският "Гардиън".
В тази атмосфера тази сутрин акциите на българските банки започнаха да се покачват, тъй като доверието се

завръща на пазарите. ПИБ например поскъпна с 30% в сутрешната търговия на БФБ.
Трейдърите посочват, че кредитната линия и уверението на българския президент, че депозитите не са в опасност,

са помогнали за възстановяване на доверието.

БНБ предложи затвор за
заблуждаваща информация за банки

Българска-
та народна
банка днес
изпрати пред-
ложение за
допълнение в
Наказателния
кодекс до
председателя
на Комисията
по бюджет и
финанси Йор-
дан Цонев.

Предложе-
нието гласи
следното:

В Наказа-
телния ко-

декс, раздел „Престъпления против паричната и кредит-
на система“ се създава чл. 252 а със следното съдър-
жание:

Чл. 252 а. (1) Който разпространява заблуждаваща или
невярна информация или други сведения за банка или
финансова институция, които могат да доведат до всява-
не на паника в населението, се наказва с лишаване от
свобода от две до пет години.

(2) Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму
значителни вреди или са получени значителни неправо-
мерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от
пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хил-
яди лева.

Допълнението към Наказателния кодекс се предлага
във връзка с разпространението през последните дни
на заблуждаващи сведения и злонамерени слухове по
отношение на български банки и цели криминализира-
нето на подобни деяния, аргументират се от БНБ.

Това предложение е в съответствие и с представената
вчера от президента Росен Плевнелиев позиция на по-
литическите партии и институциите, участващи в кон-
султациите при държавния глава, се казва още в стано-
вището на националната банка.

Проучване: Младите семейства
не успяват да спестяват

Мнозинството от мла-
дите двойки до 35 годи-
ни в България харчат
всичките си приходи
през месеца и не ус-
пяват да спестяват.

Това показват резул-
татите от проучването
"Съвременните двама"
за доходите, разходите
и спестяванията на мо-
дерните двойки и роли-
те на партньорите при
формирането и управле-
нието на бюджета на домакинството, съобщиха органи-
заторите на проучването - "Ноема" и агенцията "AMI
Communications България".

Според данните две трети от младите хора до 35 годи-
ни в страната (68 процента) не успяват да спестят от при-
ходите си. В малките градове и селата техният дял е по-
висок (80 на сто) от този в София (60 процента) и големи-
те градове (63 на сто). Данните от изследването сочат
също, че младите двойки без деца (36 на сто) спестяват
по-често от тези с деца (28 процента).

От проучването се вижда, че в 69 процента от случаи-
те и двамата партньори имат доход от работна заплата,
пенсия или социални помощи, но при една четвърт от
двойките (26 на сто) само единият партньор получава
приходи. Изследването показва, че докато в столицата
най-често и двамата партньори получават доходи (90
процента), голям дял от домакинствата в малките гра-
дове (38 на сто) се издържат от доходите само на едини-
я партньор.

Според проучването в по-голямата си част спестява-
нията на анкетираните домакинства (48 на сто) не се ин-
вестират дългосрочно, а се насочват за покриване на
нуждите на домакинството.

Едва 28 процента от анкетираните млади хора влагат
спестяванията си в банкови депозити, 7 на сто - в недви-
жими имоти, и само 4 процента ги използват за започва-
не или разширяване на бизнес.

НАСА изпрати ”летяща чиния”,
окачена на балон, в атмосферата
След няколко отлагания заради лошото време, НАСА

изпрати в неделя нещо като "летяща чиния", окачена на
балон, в земната атмосфера.

 Агенцията тества технологии, които един ден биха
могли да се използват за кацане на Марс, предадоха
световните агенции.

Огромният балон с хелий полетя от военната база на
хавайския остров Кауаи. След като се наду напълно ка-
то се издигне в атмосферата, балонът стана с големина-
та на футболно игрище. Той пренася апарат с формата на
диск, наречен Аеродинамичен надуваем забавител на
свръхзвукова скорост, който е прикачен към гигантски
парашут.

Два или три часа бяха необходими на балона, за да
достигне 36 600 м, малко след което апаратът се отдели
и ракетният му двигател се включи, за да го издигне на
височина 54 900 м при скорост 3,8 пъти скоростта на
звука или 4651 км/ч.

Опитът обаче донякъде претърпя неуспех заради неиз-
правен парашут, предаде АФП. Всичко е протекло по
план, докато не е дошло време за отваряне на парашута,
който не е успял да се разпъне напълно. Свръхзвуко-
вият парашут е трябвало да осигури мекото кацане на
„летящата чиния” в Тихия океан 40 минути след пускане-
то на съда.

Въпреки проблема НАСА изрази удовлетвореност от
протичането на теста, чиято стойност възлиза на 150 ми-
лиона долара.

Новите технологии се тестват на много голяма височи-
на, тъй като условията там са подобни като тези в горните
слоеве на атмосферата на Марс.

"Когато се стигне до реалното му използване, ще ста-
ва дума за космически апарат, навлизащ в атмосферата
на Марс със скорост от хиляди километри в час, така че
трябваше някъде на Земята да симулираме подобна си-
туация, за да проверим дали ще подейства изобретено-
то", обясни инженер Дан Коата от NASA по време преда-
вания на живо по телевизията експеримент.

Това е част от програмата за изпращане на Червената
планета на по-тежки товари, включително големи изсле-
дователски марсоходи и модули за заселване на хора.

НАСА планира още два други полета със забавителя,
за да направи по-специфични тестове на технологиите
за спиране и приземяване - надуваемия забавител и
балона.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ

06:00"Лице в лице" /п./
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави"/п/
13:30"Опасни улици"- сериал
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Една любовна история" - сериал
21:30"Земя на бунтовници" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00Тера нова - сериал
01:00"Синове на анархията" - сериал
02:00"Преди обед" /п./
04:00"Цветовете на любовта"/п./- сериал

05:45"Господари на ефира"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00Съдби на кръстопът
21:00"Хавай 5-0" - сериен филм, 4 сезон
22:00Новините на Нова
22:30"Господари на ефира"
23:00"Отмъщението" - сериен филм
00:00"Д-р Хаус" - сериен филм, 6 сезон
01:00"Сделка или не"
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
03:45"Долината на слънцето" -  филм
04:30"Перла” - сериен

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:00July morning
06:00Денят започва
06:30СП по футбол: Обзор на деня
06:45Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Малки истории /п/
10:30Футбол, самба и "Мис Национален
отбор" футболно шоу/п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
12:40Днес на Мондиала - 2014
13:30Църква за вълци тв филм /11 част/
14:25Щит - 13 документален филм
15:10Ангели приятели анимационен филм
16:00По света и у нас
16:25Клиника на третия етаж тв филм
17:00Мис Национален отбор 2014
реалити шоу /8 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:10Още от деня с Димитър Цонев
18:30СП по футбол: Всички в един ритъм
19:00Осминафинална среща от
Световното първенство по футбол -
21:00По света и у нас
21:45Спортни новини
22:00СП по футбол: Всички в един ритъм
23:00Осминафинална среща от
Световното първенство по футбол
01:00По света и у нас
01:10Футбол, самба и "Мис Национален
отбор" футболно шоу
02:25Осминафинална среща от
Световното първенство по футбол
04:25Клиника на третия етаж тв филм
04:55Денят започва с Култура /п/

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
квадратчета. 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.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да гово-

рите повече от необхо-
димото, но дали винаги

казвате всичко, което трябва? Днес
е момента да бъдете по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесете нотка на

разнообразие в обичай-
ните неща. Хубав мо-
мент да направите
някои промени в обста-

новката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването ви

днес ще е много по-прия-
тно от обикновено, бла-
годарение на сърдечни-
те вълнения, които ще

ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто завид-
но. А това естествено ще има поло-
жителен резултат. Творческото ви
вдъхновение ще е на максимална сте-
пен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внима-

вайте. Днеструдно ще контролира-
те страстите си. Наблегнете на раз-
мислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
м н е н и е . Опитайте се да бъдете
обективни и не прекарвайте
всичко през призмата на емоции-
те, може сериозно да се депреси-
рате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,
но ще се разпилявате

в твърде много посоки. Хубаво е да
отделите малко повече време за не-
щата, които обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не оста-
нете разочаровани,но както е каза-
но - най-много сълзи са пролени зара-
ди сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да ви

поизнерви, но по-скоро би повлияло
зле на околните. Проявете повече
чувство за хумор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново
и необичайно. Някое екстремно пре-
живяване силно би ви заинтригува-
ло. Все пак бъдете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се по-
чувствате добре. С

малко повече старание може и до
Нирвана да достигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели. Ще ви вълну-
ват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.
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Ìîì÷åòàòà âîëåéáîëèñòè ïî÷íàõà ñ óñïåõ
Перничани спечелиха мача си срещу отбора на Исперих

3:1 гейма. Схемата
на първенството
отново е сложна и
включва цели 15 от-
бора. Те щяха да са
16 ако тимът на
„Нефтохимик” не се
беше отказал в пос-
ледния момент. Така
в Благоевград са се-
дем отбора, разделе-
ни в две групи. В
групата на „Ми-
ньор” освен „Испе-
рих” са и тимовете
на домакините от
„Пирин” и ЦСКА. В
другата група са
„Арда” и „Локомо-
тив”(Пловдив), кои-
то завършиха при
резултат 3:0 за „Ар-

Страницата подготви Яне Анестиев

Световното стигна
1 милиард публикации

С в е т о в н о т о
първенство по
футбол счупи
всички рекорди
във Фейсбук за
най-обсъждано
събитие не са-
мо в света на
спорта, а и в
областта на
културата. Спо-
ред данни на
агенция Ройтерс, мачовете на Мондиал
2014 са генерирали над 1 милиард публи-
кации, харесвания и коментари до препо-
ловяването си. 

Свързаните с футбол разговори между
12 и 29 юни включват близо 220 милиона
души и 1 милиард действия, сочат данни-
те от фейсбук. И след като топката ще се
търкаля по бразилските терени още две
седмици, то световното първенство ще
стане недостижимо за своите конкурен-
ти. Според данните, седем от всеки десет
потребители на фейсбук дори са влизали
през мобилните си телефони в социална-
та мрежа, за да споделят мненията си
около мачовете. Само през първата сед-
мица на Мондиал 2014 във фейсбук бяха
регистрирани над 459 милиона публика-
ции, харесвания и коментари, с което
още тогава бяха победени постиженията
на тазгодишния Супербоул, зимните оли-
мпийски игри в Сочи и филмовите награ-
ди “Оскар”. Границата от 1 милиард пуб-
ликации, харесвания и коментари беше
достигната след началото на осминафи-
налите на Мондиал 2014. Повече от 31 ми-
лиона души пък регистрираха над 75 ми-
лиона действия във фейсбук само по вре-
ме на драмата между Бразилия и Чили.

Световното с рекорд
по обрати

От началото на световното първенство
в Бразилия видяхме редица обрати на
мачовете - общо 9, което е абсолютен
рекорд, заедно с Мондиал 1970 в
Мексико. До края на настоящия
шампионат обаче остават още 12 срещи,
а най-голям принос за това има
Холандия. До момента “лалетата” са
изиграли 4 срещи, като в три от тях
успяха да спечелят, след като са
изоставали. Това стана срещу Испания
(5:1), Австралия (от 1:2 до 3:2) и Мексико
(2:1). Само срещу Чили възпитаниците на
Луис ван Гаал победиха без да допуснат
гол – 2:0. Нито един друг отбор от
началото на световното в Бразилия не е
успял да стигне до повече от един обрат.

ОБРАТИТЕ ДО МОМЕНТА

НА МОНДИАЛ 2014: 

Бразилия – Хърватия 3:1

Холандия – Испания 5:1

Холандия – Австралия 3:2 (от 1:2)

Кот д‘Ивоар – Япония 2:1

Коста Рика – Уругвай 3:1

Швейцария – Еквадор 2:1

Еквадор – Хондурас 2:1

Белгия – Алжир 2:1

Холандия – Мексико 2:1

Показателно: гърците се
отказаха от премиите си
Футболистите от гръцкия национа-

лен отбор се отказаха от полагащите
им се премии за класиране на осми-
нафиналите на световното първенс-
тво в полза на строителството на
спортна база в родината им. Това
съобщиха медиите в Гърция.

Играчите се обърнали към премие-
ра на страната Андонис Самарас с
молба парите да бъдат инвестирани
във футболната база на националния
отбор. “Не са ни нужни допълнител-
ни премии. Ние играем за Гърция и
гръцкия народ. Не искаме много - са-
мо да оцените нашите усилия и да
изградите спортен център, който да
бъде дом за националния отбор”, се
казва в писмото, подписано от игра-
чите.

Почетоха паметта
за Гунди и Котков

Вчера в 11,00 часа в Централните
софийски гробища бе отслужена па-
нахида по повод 43 години от трагич-
ната гибел на легендарните футбо-
листи на Левски и националния от-
бор Георги Аспарухов – Гунди и Ни-
кола Котков.

Двете големи звезди на български-
я футбол загинаха на 30 юни 1971 го-
дина в автомобилна катастрофа край
прохода Витиня. Да почетат паметта
на Георги Аспарухов и Никола Кот-
ков дойдоха ветерани на отбора,
съотборниците на двете легенди,
роднини и привърженици на клуба.

Лагерът на нацио-
налния отбор за де-
войки старша въз-
раст преди Европей-
ското първенство в
Естония и Финландия
(16-24 август) ще за-
почне на 5 юли в Ка-
занлък, това разкри
селекционерът на ти-
ма Петър Дочев. Не-
гова помощнничка е
пернишката треньор-
ка Десислава Банкова,
която през годината
водеше отбора на ЕПУ
в женската Суперлига.
Тя обяви, че все още
няма официално по-
викване, но го очаква
всеки момент и е го-
това да замине за Ка-
занлък, за да започне
подготовката заедно
с колегата си. “Първо-
начално групата ще
бъде от около 20 със-
тезателки и след под-
готовката ще опре-

Десислава Банкова ще е помощник
на девойките волейболистки

участие взеха мла-
дите надежди на
клуба, родени 1999
година.

“Детско-юношес -
ката школа на ЦСКА
и нейният директор
Спас Джевизов из-
казват най-сърдеч-
ните си благодар-
ности на фен клуб
Сектор “Г” за даре-

нието от 2600 лева,
което те направиха
за школата. Сумата
бе връчена днес лич-
но на г-н Джевизов,
като с парите ще
бъдат закупени 20
броя от официални-
те топки на Све-
товното първенс-
тво в Бразилия –
„Бразука”.

Ръководството на
ПФК ЦСКА АД израз-
ява огромната си
благодарност към
привържениците на
любимия отбор за
невероятната ат-
мосфера и безрезер-
вна подкрепа по вре-
ме на финала за Ре-
публиканско пър-
венство, в който

Феновете подариха топки на ЦСКА

делим състава за фи-
налите”, коментира
Дочев. Според правила-
та, за Естония и Фин-
ландия ще пътуват 12
волейболистки. В мо-
мента специалистът
следи изявите на
няколко от състеза-
телките, които са
част от Б-национал-

ния отбор и които в
момента играят в Ев-
ропейската лига. Те
пък от своя страна се
представят достой-
но, с оглед на фак-
та,че играят срещу
представителните
гарнитури на страни-
те, на които се спо-
ритвопоставят.

В о л е й б о л и с т и т е
на „Миньор”, възрас-
това група момчета
до 15 години, започ-
наха с успех пред-
ставянето се на фи-

налите на държавно-
то първенство по
волейбол в Благоев-
град. Перничани спе-
челиха първия си мач
срещу „Исперих” с

да” вчера. Днес пер-
ничани играят сре-
щу домакините във
втория си мач. Спо-
ред регламента, по
два отбора от Бла-
гоевград и Разлог,
където са други осе-
м тима ще образу-
ват финална чет-
ворка, която ще иг-
рае суперфинали в
Разлог. Това предлага
мачове на кръст от
първите два тима
във всяка група до
определяне на фина-
листите, които, не-
зависимо от постиг-
натия резултат, ще
играят на финалите
в Разлог.



Пак пияни зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Две бързи производства за шофира-
не след употреба на алкохол са започ-
нати от пернишки пътни полицаи в
края на миналата седвмица.

Единият е засечен на улица „Младен
Стоянов” в пернишкото кметство „Из-
ток”. Там бил спрян за проверка лек
автомобил „Ситроен”, управляван от
32-годишния жител на областния град
Ж.В. При изпробването му за алкохол с
техническо средство са отчетени 2,39
промила. Взета му е кръвна проба за
химичен анализ и е задържан за 24 ча-
са с полицейска заповед.

С 1,25 промила алкохол в кръвта е уп-
равлявал автомобила си „Фиат Брава”
перничанина В.В. на 26 години. Мъжът
бил проверен на ул. „Димитър Бла-
гоев” в пернишкия квартал „Църква”.
Взета му е кръвна проба за химичен
анализ, но нарушилият Закона за дви-
жение по пътищата не е бил задържан
по здравословни причини.

АПРОПО
ПОЛИЦЕЙСКИЯТ ФУТБО-
ЛЕН ТУРНИР В ЧЕСТ НА
П Р О Ф Е С И О Н А Л Н И Я
ПРАЗНИК се връзва идеал-
но с кулминационната фаза

на Световното първенство. Само дето
публиката по численост не е толкова,
ама има начин и това да се оправи.
Например отборите на разните РПУ-та
да се кръстят като държавите фина-
листи от Световното, а МВР-играчите
да изпишат на гърба си звездните фа-
милии на големите футболни асове.
Това е абсолютна гаранция, че емо-
циите ще са едно към едно като по
бразилските стадиони. Излагациите –
също. Освен че на някой може да му
излезе прякор на голям играч, така
ще се осмисли и основната цел на
състезанието. Чрез ритане полицаите
да докажат, че са борци за един ми-
рен свят, в който властват уменията
и феърплеят. А на победителя накрая
да връчат пластмасово копие на све-
товната купа. Такива вече се прода-
ват навсякъде.

СЛЕД 1-ВИ ЮЛИ ЧОВЕК ИМА
УСЕЩАНЕТО, ЧЕ ЖИВЕЕ В ДРУГА
БЪЛГАРИЯ. Тя пак си е същата, но
по-мързелива. Като отидеш на някое
гише да си свършиш работа, няма ни-
каква гаранция, че ще ти обърнат
внимание. Вече сме в началото на се-
зонните летни отпуски и администра-
цията работи на други обороти – „ту-
ка има, тука нема”. И друг път е става-
ло дума, че традиционният за отмора
август се измества към юли. Нали и
метеоролозите говорят за промяна в
климатичните условия. Сигурно това
са имали предвид – отпуски от по-ра-
но до по-късно. Точно като в тропи-
ците. Безспорно има логика, щото по
стандарт и работоспособност сме
някъде на нивото на страните от юж-
ните географски пояси. Където има
вечно лято и вечно очакване кокосът
сам да ти падне в устата. Лошото е,
че баш в юлските жеги някои няма
да почиват, а ще редят листи. Това
хич не е добре, щото при 30 и кусур
градуса мозъкът работи бавно и дос-
та некачествено, а и климатиците не
са стока. Поне с това могат да се оп-
равдаят някои септемврийски изне-
нади на бъдещите ни управници.
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Към това се прибавя и съпротивата на хората от селото

Любомира ПЕЛОВА
Според резултати-

те от проверката,
назначената от об-
ластния управител
Михаил Михайлов на
експертна комисия,
проверила състояние-
то на всички водоеми
в региона, се оказа, че
девет от селските
микроязовири са в ло-
шо състояние, а два
от тях трябва да бъ-
дат изпуснати. Еди-
ният е в радомирско-
то село Стефаново.

знаци. Докато обаче
стане проектът, до-
като бъде одобрен,
докато дойдат пари-
те ще мине време. Ос-
вен това, за да се оп-
разни сткефанов-
ският язовир, трябва
да бъдат прокопани
дерета, за да не се на-
водни селото. Още
повече, че общинска-
та управа не разпола-
га и с необходимата
техника за това, зая-
ви Алексиев.

Допълнителен проб-
лем, според радомир-
ският градоначалник,
се явява и съпротива-
та на жителите на
Стефаново. Местни-
те били категорично
против опразването
на водоема. Кметът
се оплака, че никой
май не е в състояние
да се справи със свое-
волията на хората от
селото, които непре-
къснато нарушават
всички нормативни
уредби. Една от тях е
забраната да се пре-
минава по язворината
стена. От общината

в Радомир три пъти
са премахвали мостче-
то там, по което ми-
навали и селските
стада, и хората. И
три пъти то е въз-
становяване, защото
на местните така им
било по-удобно.

Вероятно срещу из-
пускането на водоема
ще скочат и риболов-
ците, тъй като «Сте-
фаново» е любимо
място за краткот-
раен отдих за въдича-
рите.

Едноименният язо-
вир в Стефаново е
общинска собстве-
ност, но е отдаден
под аренда. В него
няма вливащи се ре-
ки, образуван е от
естестеви карстови
извори, поясни Але-
ксиев. Водоемът бе
обявен за опасен за-
ради появили се по
стената му влажни
участъци. За кме-
тът обаче най-голе-
мият проблем си ос-
тава предписанието,
което е  издадено на
база неуточнен обем.

Варненска кримка краде
в Перник

Криминално проявен варненец е задър-
жан в Перник в момент на кражба, съобщи-
ха от полицията.

Охранители от пернишка фирма в събота
подали сигнал в пернишкото Второ районно
управление „Полиция”, че е разбита стена
от гипсокартон на складово помещение и
на място е задържан мъж, който направил
опит да открадне електрически кабели.
Пристигналите на място полицаи установи-
ли, че това е 53-годишният К.Й. от Варна.
Пришълецът е имал и други „контакти” със
служителите на реда заради извършени
кражби.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

Оградата с Турция
 да е готова до август
Близо милион ни струва само до момента

30-километровата ограда на границата ни с
Турция, която изгражда българската ар-
мия. Една трета от похарчените пари били
отишли за бензин – 42 817 литра, за 82 546
литра дизелово гориво са платени още над
330 000 лева.  След като военното минис-
терство подадоха некоректни информация
за нивото на изпълнение на оградата, в от-
четите им вече не се акцентира на това кол-
ко километра са готови. Преди военният
министър Ангел Найденов обяви, че са го-
тови близо 9 км. От последните отчети на
Сухопътните войски, които изпълняват обе-
кта, се вижда, че амбицията им е да поло-
жат изцяло телените ограждения от типа
„бруно” до 10 юли. Въпреки това от Сухо-
пътни войски отчитат, че досега са изкопа-
ли фундаменти за колони в разстояние от
24 км.

Оградата с Турция ще бъде готова най-
рано в края на юли или началото на август,
смятат наблюдатели. В
отчета на правителс-
твото в частта на отбра-
ната е записано, че ам-
бицията на Министерс-
твото на отбраната е да
е готово с обекта до
февруари - март.
Любомира ПЕЛОВА

Футболният турнир на служителите
на МВР стигна до полуфинали
Любомира ПЕЛОВА

Полуфиналите от
футболния турнир,
посветен на празника
на МВР – 5-ти юли, се
играха вчера. До тях
достигнаха четири
отбора. След оспорва-
ни битки, напред в
надпреварата достиг-
наха тимовете на
Първо РУ „Полиция” –
Перник, радомирското
районно управление
„Полиция”, отборът
на брезнишките поли-
цаи и отборът на Об-
ластното управление
„Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението”. От 17 ча-

са мериха сили Първо
РУП в  Перник и отбо-
рът на пожарникари-
те, а час по-късно за-
почна срещата между
футболистите от по-
лицейските управле-
ния в Брезник и Радо-
мир. Победителите
отиват на финал, кой-
то ще се състои от
18 часа на 3-ти юни, а
загубилите ще играят
за трето и четвърто
място отново на 3-ти
юли от 17 часа.

Във връзка с празни-
ка, Областната дирек-
ция на МВР в Перник
организира дни на от-
ворените врати как-

то за дирекцията и
така и за всички ра-
йонни управления „По-
лиция”.

На 2-ри и 3-ти юли от
9 до 12 часа всички, кои-
то искат да посетят
организирано сградите
на полицията, могат да
го направят, като се
свържат с началници-
те на РУП. Граждани-
те могат да го нап-
равят и без предвари-
телна заявка. Желае-
щите ще  разгледат
работните места на
полицаите, ще се за-
познаят с тяхното
ежедневие и проблеми-
те в работата.

Аналогично предписа-
ние е издал губерна-
торът на собствени-
ците на двата язови-
ра още през септем-
ври миналата година.
До момента това не е
направено.

Специално в Стефа-
ново сега се оказва, че
изпразването на во-
доема не е толкова
лесна работа. Лесно е
само да се издаде
предписание, но не се
отчита конкретната
ситуация, гневи се

кметът на Радомир
Пламен Алексиев, кой-
то от дни се опитва
да получи една кон-
кретна информация –
какъв е според специа-
листите в комисията
обемът на водоема в
Стефаново, за да мо-
же да се решава казу-
сът адекватно. И вче-
ра обаче никой не ус-
пял да фиксира въп-
росната цифра. Как да
действам, като не
съм наясно колко вода
ще изтече, пита и от-
говор /не/ иска градо-
началникът. Някой,
според него, трябва
да си даде сметка и за
още един – два факта.
Като например, че из-
точването на язови-
ра в Стефаново ще
струва пари, с какви-
то общината не раз-
полага. За да се канди-
датства за финанси-
ране от Междуве-
домствената комисия
пък трябва да бъде
изготвен първо
проект, за който меж-
дувпрчем, също
трябва финикийски

15-годишен обра къща
„Китка” в областния
град била разбита къ-
ща и откраднати сре-
бърни накити и еле-
ктрически удължите-
л. Органите на реда
започнали разследва-
не и установили, че
извършител е 15-го-

дишно момче от Пер-
ник. Тийнейджърът е
криминално проявен,
познат на полицията
и с други кражби.

Работата по започ-
натото досъдебно
производство про-
дължава.

Любомира ПЕЛОВА
Служители на пер-

нишкото Второ ра-
йонно управление
„Полиция” задържаха
непълнолетен за
кражба.

В края на месец май
тази година, на ул.


