
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

ÌÍÎÃÎ ÑËÚÍ×ÅÂÈ ÓÑÌÈÂÊÈ ÇÀ ÄÅÍß ÍÀ ÄÅÒÅÒÎ
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 = 1.437 лв.

Понеделник, 2 май  2014 г., бр. 98 /5461/ год. XXIЦена: 0,60 лева

Богатата програма задоволи всички вкусове на децата от Перник

Тоз, който 
падне... 

В Деня на Ботев и на загина-
лите за свободата на Отечеството ще се
изрецитират доста емблематични слова. В
приповдигнат тон ще си спомним за вели-
чието и саможертвата. От Ботев каквото
и да цитираш, все е актуално. И за чорба-
джиите изедници, и за измислените пат-
риоти, и за кръчмарските бунтовници, и за
духовното робство, което е по-страшно
от физическото. 

Ама най-актуално е за тоз, който падне.
Щото в момента бая народ е в положение
да падне. Едни доброволно, на други ще им
помогнат. Падането е нещо като терапия,
народен спорт, задължително действие
след избори. В момента на големия разми-
съл под воя на сирените може би ще се мис-
ли в тая насока- кой ще падне геройски, кой
като изкупителна жертва, кой в името на
самото падане. Въпросът е дали от това
ще настъпи по- голяма свобода, та догоди-
на и него да го споменаваме в списъка на ге-
роите. А че сегашното падане също ще бъ-
де съпроводено с вой на сирени, няма
спор. Днешните герои и антигерои са по-из-
вестни от историческите. Това мълчание е
и за тях. Важни са имената. И дали са доста-
тъчни. По тоя въпрос Ботев не е казал ни-
що. Оставил е това да направят Орешар-
ски, Станишев и Местан. 

Валентин ВАРАДИНОВ 

Св. Никифор
Изповедник. Св.

преподобномъченик
Еразъм Охридски

ЛАФ НА ДЕНЯ

90 - 190

Облачно,
кратък дъжд

Пиян столичанин се заби
в ограничителен елемент

Любомира ПЕЛОВА
Пиян шофьор предизвика инцидент на

селски паркинг. Сигналът за катастрофирал
лек автомобил пред кметството в ковачев-
ското село Калище е бил подаден около
21,10 часа. Пристигналите на мястото на ин-
цидента  полицаи установили, че вината за
неприятния случай е на водача на лек авто-
мобил „Фиат Мареа» - 63-годишният В.Е. от
столицата. Софиянецът изпуснал управле-
нието на возилото и се блъснал в ограничи-
телен антипаркинг елемент. При изпробва-
нето му с техническо средство за алкохол
са отчетени 2,35 промила. Взета му е кръв-
на проба за химичен анализ и е задържан
за 24 часа с полицейска заповeд.

В петък в малките часове на денонощие-
то служители на Второ РУ „Полиция” в
Перник спрели за проверка лек автомобил
„БМВ”, управляван от 34-годишният К.В.
от областния град. Алкохолната му проба
се оказала положителна – 1,81 промила.
Мъжът отказал кръвна проба и е задържан
за 24 часа.

Виктория СТАНКОВА
Много слънчеви ус-

мивки, забавни песни,
танци и игри съпътс-
тваха Деня на дете-
то в Перник. Богата
празнична програма
задоволи и най-из-
тънчените интереси
на перничанчета.
Денс парти постави
началото на празнич-
ния ден. По-късно
пред Двореца на кул-
турата стартира за-
бавното шоу за мал-
чуганите „Приказни
вълшебства”. Те се
забавляваха с клоуни,
песни и танци, както
винаги се разигра и
томбола с подаръци.

Кметът Росица Яна-
киева поздрави деца-
та, техните родите-
ли, баби и дядовци. 

„Днес е ден, в който

всички мечти и жела-
ния се сбъдват. И то
не за друго, а защото
ние възрастните
много ви обичаме. В
днешния ден изпълн-
яваме всички ваши
молби, заповеди и раз-
пореждания. Бъдете
живи и здрави! Гор-
деем се с вас, защото
сте страхотни - мо-
мичетата много кра-
сиви, момчетата мно-
го смели. Желая ви
много здраве и без-
грижни детски дни”.
С тези думи приветс-
тва малчуганите на
Перник кметът Роси-
ца Янакиева, която бе
придружена от ней-
ната внучка Роси. 

Малките почитате-
ли на Мелпомена имаха
възможността да се
забавляват и на дет-

ски театър. Актьори
от театралния колеж
„Любен Гройс” пред-
ставиха в Перник
спектакъла „Съкрови-
щето”.

Детско шоу „Една
усмивка прави чуде-

са” пък събра децата
в кв. “Изток”. Там
също бяха подготве-
ни много изненади,
предизвикателства
и възможности за
изява на малчугани-
те. В празника се

включиха най-малки-
те таланти от
творческите форма-
ции към Младежкия
дом в Мошино – бале-
рини, танцьори, гим-
настички, певци и
хип-хопъри.

Виктория СТАНКОВА
Кръшни хора се из-

виха на площада в пе-
тък на площад “Крак-
ра” в Перник. 11 люби-
телски клуба от Пер-
ник, Благоевград и
Кюстендил се включи-

ха във фолклорно на-
диграване. Подобна
проява се прави за
първи път в миньор-
ския град.

„Надявам се, че днес
поставяме едно нача-
ло, което ще се разви-

ва във времето. Хуба-
во е да предадем тра-
дициите, това което
се е съхранило в годи-
ните, на поколенията
след нас“, заяви кме-
тът на Перник Роси-
ца Янакиева, която

Кръшни хора и много емоции изпълниха площада
откри фолклорния
фестивал.

След едночасови хо-
ра на площада групи-
те се преместиха в
Младежкия дом в Пер-
ник.

Проявата е по по-
вод 85-годишнината
от обявяването на
Перник за град и в
подкрепа на кандида-

турата на София и
Югозападен регион за
европейска столица
на културата през
2019 г. Общинското
ръководство възна-
мерява да наложи
проявата като тра-
диционна, като ще ор-
ганизира надиграва-
ния за любители
всяка година

Лъжата се приема
за истина, докато
се докаже истината
за лъжата.

ДЕН НА БОТЕВ
И ЗАГИНАЛИТЕ
ЗА СВОБОДАТА
НА БЪЛГАРИЯ!
ПОКЛОН!
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Росица Янакиева откри
реконструирания парк

в село Дивотино 
Виктория СТАНКОВА

Любомира ПЕЛОВА
Тази година е щас-

тлива за перничани –
от началото на годи-
ната до края на април
няма зажинало дете
при пътен инцидент,
но осем са ранени при
катастрофи, за кои-
то е характерно, че
са станали единстве-
но в рамките на об-
ластния град, заяви
вчера инспектор Си-
меон Георгиев от
„Пътна полиция” при
Областната дирек-
ция на МВР в Перник.
В сравнение с четири-

8 äåöà ðàíåíè ïðè êàòàñòðîôè â Ïåðíèøêî
Статистиката е до края на месец април

те месеца на 2013 го-
дина е пострадал еди-
н малчуган повече, до-
пълни той. Три от де-
цата са били пътни-
ци, а 5 – пешеходци.
Те са били на възраст
от 10 до 17, а едно до
6 години.При катас-
трофи в страната за
първите четири ме-
сеца за загинали 7
малчугани, а постра-
далите са 226, допъл-
ни инспекторът във
връзка със стартира-
щата утре национал-
на кампания „Вакан-
ция!Да пазим децата

на пътя”. В продъл-
жение на седмица и
най-вече – на 1-ви

Зоя ИВАНОВА
От тази година

да започне поетап-
но сериозно увели-
чение на заплатите
в спешната помощ
– за това се обяви-
ха от съсловната
организация на ле-
карите у нас.

Българският ле-
карски съюз поиска
началната заплата

Увеличение на заплатите
искат от лекарския съюз

на млад лекар без
специалност в
Спешна помощ да е
1500 лв., а старите
лекарите да получа-
ват около 4500 лв.

Лекарският съюз
подкрепя всички ис-
кания на протести-
ращите от Спешна-
та помощ, но не
подкрепя в момен-
та исканията за ос-

Повече земеделски стопани от
региона искат подпомагане

Силвия ГРИГОРОВА
  Приключи крайният

срок за подаването на
заявленията за финан-
сово подпомагане по
схеми и мерки за дирек-
тни плащания, съглас-
но Наредба №5 от
2009 година. Това ин-
формираха от Облас-
тна дирекция „Земеде-
лие” в Перник. Земедел-
ските производители
от региона, които пол-
зват земеделска земя и
отглеждат животни,
можеха да подават зая-
вления за финансиране
най-късно до 31 май.
По данни на Областна-
та дирекция, към 26
май в региона са пода-
ли такива заявления
общо 1 502 земеделски
производители.  Най-
много заявления за
подпомагане на обра-
ботваема земеделска
земя са подали стопа-
ните от община Пер-
ник- 548. След тях се
нареждат: Радомир-
302, Брезник- 256, Трън-
181, Земен- 129 и Кова-
чевци-86. Стопаните
от община Перник са
подали и най-много зая-
вления за подпомагане
при изхранването на
животни- 57. След тях

се нареждат стопани-
те от: Радомир-25,
Брезник -24, Трън-14,
Ковачевци-5 и Земен-3.

  Анализът, който
са направили специа-
листите от Облас-
тна дирекция „Земе-
делие”, на база подаде-
ните заявления показ-
ва, че тази година
техният брой се е
увеличил с 12.72% в
сравнение с 2013 го-
дина. Най-голям ръст
се наблюдава при зая-
вленията, които са
подадени от стопани-
те в община Брезник-
18.14%. Следват Пер-
ник- 17.48%, Ковачев-
ци- 12.35%, Радомир-
8.64%, Трън-7.73% и
Земен- 0.76%.

  Земеделските произ-
водители, които са по-
дали в срок заявления
за финансиране, съглас-

но Наредба №5, ще има-
т възможност да полу-
чат финансово подпо-
магане по няколко схе-
ми и мерки на Общата
селскостопанска поли-
тика. Това са: схемата
за единно плащане на
площ; схемите за нацио-
нални доплащания на
площ; схемите за нацио-
нални доплащания за
животни; плащания на
земеделски стопани за
природни ограничения
в планинските райони;
плащания на земеделски
стопани за райони с ог-
раничения, различни
от планинските райо-
ни; по схемите за специ-
фично подпомагане на
земеделските стопани;
агроекологични плаща-
ния; плащания по схеми
за отглеждане на прес-
ни ягоди и малини за
преработка. 

Кулинарна изложба в
село Витановци 

Виктория СТАНКОВА
Уникална кулинарна изложба на хляб и

сладки изделия организира читалище „О-
тец Паисий 1928” в село Витановци за Спа-
совден. Красиви погачи, питки и баници
смаяха журито и гостите на проявата. Май-
сторките на месените вкусотии бяха само-
дейки от читалищата в Батановци, Богда-
нов дол, Калище, Долна Секирна, Мещица и
Витановци.

Нашенки бяха омесили още тутманици,
зелници и сладки, които изкушаваха всеки,
който разгледа изложбата.

За отлично представяне и майсторлък
компетентното жури, чиито председател бе
кметът на село Витановци Първан Симов,
връчи грамоти и награди на всички уча-
стници. 

Кулинарното събитието бе съпътствано и с
музикална програма. Нашенки показаха,
че освен да месят и готвят могат и хубаво
да пеят. Гласовитите самодейки разтърсиха
и огласиха селото с омайните си гласове.
Те изпълниха по две песни и благодариха
на организаторите на изложбата. 

„С тази изложба се показва майсторство-
то на жените. Те не само се грижат за се-
мейството и дома си , но умеят много вкус-
но да готвят и да се веселят. Жената е вина-
ги била опората за всичко. Затова все по-
често трябва да се организират подобни
инициативи, сподели председателят на чи-
талището в село Витановци Татяна Цонева.

Вкусната проява бе в рамките на проекта
„Никой не е по-голям от хляба”, който се
реализира от допълващата субсидия за
подпомагане на дейността на читалищата в
община Перник.

Кметът на Перник Росица Янакиева прер-
яза лентата на реконструирания парк в пер-
нишкото село Дивотино. Паркът е изцяло
обновен, той разполага с уреди за стрийт
фитнес и с игрище с изкуствена настилка.
Оформени са алеи и зелени площи, монти-
рани са маси и пейки. Заедно с Янакиева
лентата преряза и кметът на селото Румен
Сергиев.

На церемонията по откриването на обно-
вения парк, местният управник не скри, че
това е била неговата мечта и е щастлив, че
тя вече е факт. Пред приключване е и ремо-
нът на детската градина, която пострада
при земетресението, заяви кметът Рсица
Янакиева. Жителите на селото ще имат и
удобен път до Дивотинския мансатир, каза
още кметът. Откриването на парка съвпад-
на с празника на децата 1 юни, а новата
придобивка е подарък за тях. В ремонта са
инвестирани 120 000 лева

юни, когато малчуга-
ните празнуват, на
всички оживени кръс-
товища, около учили-
щата и детските гра-
дини ще има засилено
полицейско присъс-
твие, катаджиите ще
следят осторожно за
безопасността на
малчуганите, тъй ка-
то сред ранените при

пътни инциденти де-
ца има случаи, когато
катастрофата е ста-
нала по вина на шо-
фьора, на пешеходна
пътека. Само преди
седмица в района на
бизнес комплекс „Еле-
на” бяха ударени две
деца на 6 и 7 години,
които пресичали на
„зебрата”.

КРИМИ

Цигари без бандерол и в Земен
Продължават полицейските акции срещу

незаконния бизнес с акцизни стоки без за-
дължителния бандерол в Пернишко. В края
на миналата седмица криминалистите от Ра-
домир са иззели контрабандни цигари.

Акцията на служителите от районното уп-
равление на МВР са провели акцията си
съвместно със служители на Митница Со-
фия. Контролните органи проверили търгов-
ски обект в град Земен, стопанисван от 32-
годишният А.М. Митничари и служители на
реда намерили и иззели 620 къса цигари
без бандерол. На 32-годишният мъж е със-
тавен акт за административно нарушение и
ще му бъде наложена парична санкция,
съобщават от пресцентъра на ОД на МВР.

Мъж пострада при пожар
Любомира ПЕЛОВА

36-годишен мъж е пострадал при пожар.
Инцидентът е станал вчера, около 8,40 ч., ко-
гато в пернишкия квартал „Тева”. Изгоряла
е част от покривната конструкция и моторен
трион. Собственикът на имота, 36-годишният
В.Д. се опитал да гаси пожара, но получил
натравяне от  отделящите се продукти на го-
рене. Закаран е в пернишката болница, къ-
дето е обработен и освободен без опасност
за живота. Причината за пожара е късо ел.
съединение, уточниха от полицията.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
СКЪПИ ДЕЦА,

Международният ден на детето - 1 юни е
Вашият празник, изпълнен с много веселие,
игри  и изненади!

Вие сте най-хубавият подарък в живота
ни, нашата радост и гордост, нашето бъде-
ще!

От сърце Ви желаем да бъдете здрави и
усмихнати, обичани и подкрепяни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Станислав Владимиров

Евдокия Асенова
народни представители

тавка на когото и
да било, каза пред-
седателят на БЛС 
д-рРайчинов.

Той уточни, че
принципалът на
Центъра за Спешна
медицинска помощ
ще реши дали да
има кадрови проме-
ни в ръководния
състав на центъ-
ра. 
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В това са категорични от Реформаторския блок в Перник

Зоя ИВАНОВА
Реформаторският

блок в Перник отчете
представянето на
блока като цяло в от-
миналите избори за
Европарламент и ес-
тествено пернишко-
то участие в тях на
нарочна пресконфе-
ренция.

Изводът е, че след
тези избори на поли-
тическата сцена се
появи нов субект,
нов политически иг-
рач, който в бъдеще
ще има все по-сериоз-
на роля в политиката
у нас. Той ще обедин-
ява всички демокра-

тични сили – десни и
десноцентристки. Ре-
форматорският блок
ще има решаващ глас
при определяне поли-
тиката в България .
На тези избори се
обориха всички оча-
квания , които
твърдяха че този
блок няма да вирее.
Затова и пътя е ясен
– предсрочни парла-
ментарни избори, за
които трябва да се
мобилизират всички
сили в дясно. Да се
преборят с тези
структури, които не
искат да напуснат
доброволно властта.

Да се мобилизират
всички негласуващи и
колебаещи се. Това ес-
тествено предполага
много и сериозна ра-
бота в бъдеще – зая-
виха от Реформатор-
ски блок Перник. 

Според Юлиян Си-
тарски една от най-
големите политичес-
ки победи за Бълга-
рия в тези избори е
факта, че в европар-
ламента няма да има
представители на
крайните национа-
листи и евроскепти-
ците. Резултатите
показаха, че партии-
те, които не под-

крепят политиката
на Европейския съюз
нямат голяма под-
крепа у нас. Избори-
те показаха, че няма
място за поръчкова-
та социология у нас.
Реформаторският
блок е единствената
формация, коя-
то  отстоява евро-
пейските демокра-
тически ценности. В
Пернишка област
формацията е пока-
зала една изключи-
телна мобилизация,
едно политическо
единство и сериозна
работа в полза на
перничани. Специал-
на благодарност зас-
лужават представи-
телите на Демокра-
тическата партия в
града, които са по-
магали всячески в
кампанията на бло-
ка.

Както на всички
отминали прескон-
ференции на полити-
чески партии в Пер-
ник и тук не беше
подминат въпроса
за големия процент
гласували за ДПС на
тези избори. Според

Ангел Найденов: Оставки
в БСП засега няма

Зоя ИВАНОВА

Днес шофирайте
внимателно по АМ „Тракия“

Силвия ГРИГОРОВА
   Днес пътуващите по АМ”Тракия”- лот2 и

лот-4, в участъка Стара Загора- Нова Заго-
ра и Ямбол – Карнобат във времето от 8 и
17 часа трябва да шофират много внима-
телно. Това информират от Агенция „Пътна
инфраструктура”. Причината е извършва-
нето на тестови изследвания за носимоспо-
собността на пътната конструкция с деф-
лектограф по цялата дължина на трасето, в
двете посоки на движение. Допустимата
максимална скорост на движение в района
на проучването ще бъде ограничена на 90
км/ч.

  Обичайна практика е след въвеждането
в експлоатация на новопостроени пътни
участъци, с финансиране от европейските
фондове, да се правят подобни проучва-
ния. От АПИ препоръчват на шофьорите, да
карат с повишено внимание и да спазват
въведената временна организация на дви-
жението.

7 фирми с оферти
за пътния трафик

Силвия ГРИГОРОВА
 7 фирми са подали своите оферти в Аге-

нция „Пътна инфраструктура“ за „Избор на
изпълнител за внедряване на система за ав-
томатизирано събиране и анализ на данни за
пътния трафик по автомагистрали и първи
клас пътища на територията на Република
България”. Това информираха от АПИ. Отво-
рените оферти са на следните фирми:„Балис-
тик СЕЛ“ ЕООД - 4 876 000,00 лв; Обединение
„Принтек  България – Старт инженеринг АУЗ-
ПТ“ с участници: „Принтек  България“ ЕАД и
„Старт инженеринг“ АД - 5 642 252,61 лв; „Те-
лелинк“ ЕАД - 4 244 000,00 лв; Сдружение
„Контракс Инфра“ с участници: „Контракс“
АД и „ИНФРА РОУДС“ ЕООД - 3 997 524,00
лв; „Лирекс БГ“ ООД- 4 219 995,00 лв; „Сте-
мо“ ООД - 4 350 545,94 лв. без ДДС; „Елек-
троник Трафик“ АД- 4 640 256,00 лв. В посо-
чените цени не е включено ДДС.

Боряна Методиева: ДПС не
е купувало гласове в Перник
Зоя ИВАНОВА

Областният лидер
на ДПС в Перник Бор-
яна Методиева не
приема нападките,
отправени от партия
ГЕРБ по повод сериоз-
ния резултат, който
има движението на
отминалите избори
за евродепутати. Как-
то е известно в пер-
нишко за ДПС бюле-
тина на тези избори
пуснаха 2401 души,
което е близо 6%. От
ГЕРБ обявиха, че са ку-
пувани гласове, посо-
чиха даже и цената.
„Интерес и недоуме-
ние буди изявлението
на ГЕРБ в област Пер-
ник, че ДПС е търгу-
вала с гласове. Като
юрист искам да дам
безплатен съвет на
колегите – политици.
Колеги, когато обвин-
явате – проверявай-
те, не се изказвайте
неподготвени. За об-
винението българско-
то наказателно право
е предвидило ред и
компетентни органи.
Това са  прокуратура-
та и полицията –
тяхно е правомощие-
то да правят обвини-
телни актове – друго-
то са безпочвени и
празни твърдения на
хора, които в безси-

реформаторите в
Перник този про-
цент е абсурден, кол-
кото и абсурдно би
звучало твърдение-
то, че в Перник са се
увеличили тютю-
н о п р о и з в о д и т е л и -
те… както преди го-
дини имаше „увели-
чение” на земедел-
ските производите-
ли. Но проблемите на
корпоративния или
купен вот на която
и да е политическа
сила са проблем на
правораздавателни-
те органи. От ре-
форматорския блок
благодариха специал-
но на всички перни-
чани, които не са се
поддали на това гла-
сът им да бъде купен
и са гласували за
тях. „Хората трябва
да гласуват. Дори
още сега трябва да
настроят мисълта
си, че в деня за избор
з а д ъ л ж и т е л н о
трябва да отделят
10 минути и да оти-
дат да гласуват. Ето
ние им го казваме
още сега” – каза
Юлиян Ситарски.

лието си  няма какво
друго да кажат. Пове-
дението на ГЕРБ Пер-
ник не е поведение на
победител, зад това
празнословие прози-
рат политически ком-
плекси и неувереност
в собствените сили”
– отговаря на напад-
ките Методиева.

„Изненадана съм и
от изявлението на
Кмета на община Ра-
домир, че хора са гла-
сували за ДПС за по 15
лева. Изненадата ми е,
че длъжностно лице и
то не кое да е, а Кме-
тът отправя обвине-
ния без доказателс-
тва и обвинява граж-
даните на общината,
че се продават. Бих п-
репоръчала на Кмета
на общината вместо
да отправя безпочве-
ни обвинения, да от-
говори на поставени-
те му от гражданите

въпроси и питания –
кой прави ремонти, по
каква процедура и за-
що.  Но понеже съм
юрист ще направя то-
ва по предвидения ред,
след което ще инфор-
мирам медиите”, кате-
горична е Боряна Ме-
тодиева. Тя е катего-
рична че „ДПС е пар-
тия, при която водещ
е принципът „Напра-
вихме”, а не „Ще напра-
вим””.  На хората им е
омръзнало празното
политическо говорене
и очакват реални дей-
ствия. След този до-
бър изборен резултат
на ДПС в област Пер-
ник имам основание да
вярвам, че такива дей-
ствия ще последват и
с общи усилия усло-
вията на живот в об-
ластта ще се по-
добрят, казва още
председателят на
ДПС в Перник.

Изборните резултати от евровота са били
основна тема на проведеното в края на ми-
налата седмица заседание на Изпълнител-
ното бюро на БСП. За оставки, каквито се
коментира в общественото пространство за-
сега дума няма – това обяви военният ми-
нистър Ангел Найденов. Според Найденов,
който е член на пернишката партийна орга-
низация доминиращото мнение, изразено
на заседанието било, че не било се случило
нищо фатално.  Ангел Найденов съобщи, че
Изпълнителното бюро няма да поиска вот
на доверие от Националния съвет на БСП.

Това, което предстои, е приключване на
анализа и на разговорите с министър-пред-
седателя и с ДПС и провеждане на заседа-
ние на Националния съвет, каза той пред
медиите след заседанието.

Предстои да бъде определен пълният пре-
говорен екип от БСП, който заедно с пред-
седателя на партията, ще продължи разго-
ворите, както за по-ясното очертаване на
необходимите политики, така и за оценка на
дейността на правителството за първата го-
дина от неговата работа.

Минипарламентът в Радомир
брани селището в Дрен

Любомира ПЕЛОВА
Специална декларация в подкрепа на за-

пазване на статута на SOS-Детско селище в
село Дрен е приел радомирският минипар-
ламент на заседанието си проведено преди
два дни. Инициативата е провокирана от
силно безпокойство на обществеността в
Дрен след решението на сдружение “SOS
детски селища-България” да премести
приемните семейства в София и Перник до
края на 2015 година.

Становището на Общинския съвет ще бъ-
де изпратено до централата на SOS - детски
селища в Австрия. Според радомирските
минипарламентаристи съществуващият до-
говор не позволява да се променя предназ-
начението на социалното заведение.

SOS селището в Дрен функционира вече
17 години. В момента в него живеят 60 деца
в 13 приемни семейства. Базата в Дрен раз-
полага с 13 фамилни къщи, допълнителни
сгради, собствен водоизточник, пречиства-
телна станция, многофункционална зала.
Тук работят педагози, психолози, градина-
ри и т.н. Теренът от 28 дка е държавна и об-
щинска земя, сградите са собственост на
“SOS -Детски селища” .

В отворено писмо обществеността на село
Дрен посочва, че населеното място е едно
от най-екологичните, оградено е с борова,
дъбова и букова гора. Същевременно е ед-
но от най-големите села в региона, като ус-
пява да поддържа добра инфраструктура и
социална грижа. Близо е до големите гра-
дове - на 40 минути от София, на 20 минути
от Перник и Дупница, като в същото време е
запазило своята автентичност. Училището в
селото години наред е асоциирано към
ЮНЕСКО. Отличава се с интересен интерио-
рен дизайн,композирано е като картинна
галерия с оригинални произведения на из-
вестни художници и скулптори, с уникални
стенописи в коридорите и класните стаи.
Жителите на селото са разтревожени за
съдбата на децата и настоява те да останат
в селото и да продължат да оживяват ули-
ците му,училището, читалището.



Общество4 2 юни 2014 г. Съперник

Íÿìà äîãîâîðè ñ ÷àñòíèòå âåòåðèíàðíè ëåêàðè
Предложението е за въвеждане на двойно тарифиране

Силвия ГРИГОРОВА
  До момента все

още няма подписани
на национално ниво
договори с частно
практикуващите ве-
теринарни лекари. То-
ва информира дирек-
торът на Областна-
та дирекция по безо-
пасност на храните в
Перник- д-р Татяна
Вангелова. Тя поясни,
че договорите с час-
тнопрактикуващите

лекари се сключват за
изпълнение на дър-
жавната имуно-про-
филактична програ-
ма. „Това, че все още
не е започнало сключ-
ването на договори-
те с ветеринарните
лекари не означава, че
основните имуниза-
ционни програми, кои-
то се реализират в
страната, свързани,
например с оралната
ваксинация срещу бяс

по лисиците, не се из-
пълняват според ут-
върдения план.
Трябва да подчертая,
че няма фиксиран
срок за подписването
на договорите с ве-
теринарните лекари.
Очаквам в най-скоро
време те да бъдат
подписани.

Забавянето на то-
зи процес се дължи
единствено на жела-
нието на компетен-
тния орган- в лицето
на БАБХ и Министерс-
твото на земеделие-
то и храните да раз-
пишат такива прави-
ла, които да мотиви-
рат частно практи-
куващите лекари да
изпълняват с еднаква
ефективност и отго-
ворност имуно-про-
филактичната прог-
рама  както в големи-
те обекти, така и в
малките частни фер-

Дребните животновъди
ще могат директно да

предлагат продукцията си

ми, които наричаме
заден двор. На тери-
торията на нашата
област през 2013г
бяха сключени дого-
вори  с 22-ма частно
практикуващи лека-
ри. Законът позвол-
ява един частен лекар
да сключи с нас дого-
вор за обслужването
на повече от един ра-
йон”, заяви д-р Ванге-
лова. Тя допълни още,
че предложението на
БАБХ е да има двойно
тарифиране при час-
тно практикуващите
лекари. То предполага
за големите живот-
новъдни ферми запла-
щането да е едно, а за
малките ферми- дру-
го. До сега беше в си-
ла една тарифа за
всички видове ферми.
Практиката показва,
че ветеринарните ле-
кари отиват в голе-
мите ферми и свър-

Силвия ГРИГОРОВА
  В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 7 оферти в откритата процедура за възлагане на обществена

поръчка с предмет:„Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за обект: „Транзитни
пътища пет“ Лот 27А. Участък 1- „Извършване на проектиране и рехабилитация на АМ „Тракия“ (София – Пловдив)
от км 5+500 до км 10+000 – ляво платно и от км 5+500 до км 10+000 – дясно платно. Участък 2 -„Рехабилитация на
АМ „Тракия“ (София – Пловдив) – от км 63+000 до км 90+200 – дясно платно и от км 62+500 до км 90+200 – ляво
платно, включително прилежащите пътни връзки на пътни възли „Церово“, „Калугерово“ и „Гелеменово“. Допусна-
ти до участие в конкурса са фирмите: „Трафик Холдинг“ ЕООД, чиято обща цена за изпълнение на договора е 740
000.00 лв. без ДДС. Тя е разпределена така: цена за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието
на техническия проект-13 000.00 лв. без ДДС и цена за упражняване на строителния надзор-727 000.00 лв. без
ДДС; ДЗЗД „Виапроект Тракия“, в което участват: „Гама Сървисиз“ ЕООД и „Вианекс Ентърпрайсис корп.“ Обеди-
нено Кралство Великобритания – общата цена за изпълнение на договора е 468 000.00 лв. без ДДС,  разпределена
както следва: цена за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект е 68
000.00 лв. без ДДС, а цената за упражняване на строителния надзор е 400 000.00 лв. без ДДС; ДЗЗД „Обединение
Трансеко“, в което участват: „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Екоинженеринг“ ЕООД- общата цена за изпълнение на до-
говора е 369 000.00 лв. без ДДС, която е разпределена така: цена за изготвяне на комплексен доклад за оценка
на съответствието на техническия проект е 5 000.00 лв. без ДДС, а цената за упражняване на строителния надзор е
364 000.00  лв. без ДДС; „Рутекс“ ООД – общата цена за изпълнение на договора е 444 400.00 лв. без ДДС,  разпре-
делена по следния начин: цената за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия
проект е 12 400.00 лв. без ДДС, а цената за упражняване на строителния надзор е 432 000.00 лв. без ДДС; Обеди-
нение „ЕН АР -Инфрам“, в което участват: „ЕН АР Консулт“ ЕООД, „Инфрам“ АД  Република Чехия и „ХБХ Проект“
ЕООД-Словашка Република – общата цена за изпълнение на договора е 782 000.00 лв. без ДДС, разпределена
както следва: цената за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект е 22
000.00 лв. без ДДС, а цената за упражняване на строителния надзор е 760 000.00 лв. без ДДС; Обединение „ПИЕ-
АЙ ТИ ЕМ - Тракия“, в което участват: „Пътинвест-инженеринг“ АД и АЙ ТИ ЕМ Проджект“ ООД-общата цена за из-
пълнение на договора е 539 358.00 лв. без ДДС, която е  разпределена така: цената за изготвяне на комплексен
доклад за оценка на съответствието на техническия проект е 4106.00 лв. без ДДС, а цената за упражняване на
строителния надзор е 535 252.00 лв. без ДДС; Обединение „Пътконсулт 2000-ИРД“, в което участват: „Пътконсулт
2000“ ЕООД и „ИРД Инженеринг“ с общата цена за изпълнение на договора е 549 000.00 лв. без ДДС, която е раз-
пределена: цената за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническия проект е
5400.00 лв. без ДДС, а цената за упражняване на строителния надзор е 543 600.00 лв. без ДДС.

  В лот 27А на „Транзитни пътища V“ е предвидена рехабилитацията на над 32 км от старите участъци на автома-
гистрала „Тракия“. Те са при изхода на София и на територията на област Пазарджик.

 

7 фирми се конкурират за надзора при
 рехабилитацията на над 32 км от АМ „Тракия“

шват работата си
перфектно, а  лично-
то стопанство ос-
тавят, защото то е
разпокъсано. Вземане-
то на проби в тези
обекти е по тежко.
Така на практика се
губи връзката с мал-
ките частни сто-
панства, в резултат
на което животни ос-
тават без да бъдат
обхванати от нацио-
налната профилак-
тична програма. По
тази причина, пред-
ложението е да се
увеличи цената за
дейността на частно
практикуващите ле-
кари в задния двор, а
да се намали за голе-
мите кравеферми, с
цел да се обхване по-
головието в страна-
та и да не се допусне
животно, което да не
е имунизирано или
прегледано от лекар..

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с пред-

стоящия летен ту-
ристически сезон, об-
ластните дирекции
по безопасност на
храните в Добрич,
Варна и Бургас, ще
проведат превантив-
ни срещи със собс-
твеници на търгов-
ски обекти за търго-
вия на едро и дребно,
на заведения за об-
ществено хранене, хо-

Срещи с бизнеса преди летния сезон
телски комплекси, ку-
рортни селища, нае-
матели на плажни
ивици и други, които
имат отношение по
изхранването на ту-
ристите. Това ин-
формираха от прес-
центъра на Българ-
ската агенция по бе-
зопасност на храни-
те. На тези срещи
ще се обсъдят резул-
татите от минало-
годишния летен ту-

ристически сезон, ка-
то бъдат запознати
бизнес операторите
с изискванията на
действащото зако-
нодателство в облас-
тта на храните и бъ-
дат набелязани мер-
ки за недопускане на
несъответствия и
хранителни взриво-
ве.

След направен ана-
лиз на резултатите
от изминалия и от

предходните летни
туристически сезо-
ни, БАБХ установи,
че през последните
три години бизнес
операторите все по-
стриктно се добли-
жават до изисква-
нията на законода-
телството в облас-
тта на безопаснос-
тта на храните. Въп-
реки това и през то-
зи туристически се-
зон БАБХ ще органи-

зира систематични
контролни действия
и проверки, за да га-
рантира безопаснос-
тта и спокойствие-
то на туристите.
От БАБХ напомнят
на всички потреби-
тели, че на тел.
070012299 могат 24
часа в денонощието,
включително и през
почивните дни, да
подават сигнали за
нередности.

       

   С настъпването на летния сезон се уве-
личиха временните търговски обекти: за
сладолед, царевица, палачинки, дюнери и
т.н. Това не означава, че изискванията, на
които трябва да отговарят те са занижени.
Разрешението за извършването на такава
дейност, което се дава от Българската аге-
нция по безопасност на храните, не предпо-
лага по-облекчен режим на издаване. „И-
зискванията, на които трябва да отговарят
временните обекти са почти същите, каквито
са и за постоянните. Например, временен
обект за продажба на сладолед не може да
бъде открит, ако той няма хладилна инстала-
ция. През летните месеци гражданите
трябва да са бдителни при купуването на
яйца от директни производители. Това с
още по-голяма сила се отнася при купува-
нето на прясно мляко от тротоарите. Това е
нарушение на нормативната уредба и искам
да подчертая, че нашите съвместни провер-
ки с представители на икономическа поли-
ция в тази насока не са приключили”, под-
черта Татяна Вангелова. Тя поясни, че съ-
ществува Наредба №26, която регламенти-
ра директните доставки, която, обаче, търпи
доусъвършенстване. Тази наредба ще даде
възможност дребните производители да мо-
гат да предлагат продукцията си директно
на краен потребител. „Това не означава, че
те ще имат възможност директно да излязат
на пазара. Става въпрос дребните произво-
дители като например тези, които имат по 1
или 2 крави или няколко овце, да имат въз-
можност да продадат своята продукция на 
хората, които пожелаят да си купят от тях,
но при условието, че тези, които са си купи-
ли такава селскостопанска продукция пое-
мат отговорността за своето здраве”, поя-
сни д-р Вангелова. Тя допълни, че тази на-
редба ще даде рамката от задължителни
изисквания, на които трябва да отговарят
дребните производители на селскостопан-
ска продукция. В тази връзка е от голямо
значение реализирането на националната
имунопрофилактична програма и програми-
те за надзор в животновъдството, така че те
да обхванат не само големите ферми, а и
малките частни ферми. „Лесно е да се осъ-
ществи контролна дейност в големите обе-
кти, които разполагат с необходимата база
и реализират продукцията си на едро, но
трябва да се контролират и малките ферми”,
заяви д-р Вангелова. Според нея, тази на-
редба трябва да е своеобразен баланс меж-
ду строгия контрол, който се упражнява при
големите животновъдни обекти и контрола
при малките ферми. Целта е на дребните
производители да се даде определена сво-
бода да предлагат директно на потребителя
продукция, която не е рискова за неговото
здраве.

„В тази връзка наскоро имахме и специа-
лен семинар. В него участваха представите-
ли на Министерството на земеделието и хра-
ните и представители от Швейцария, които
ни запознаха с техния опит. На семинара
швейцарските колеги заявиха, че между 60
и 80 на сто от произведеното в Швейцария
сирене се прави точно в малки мандри, кои-
то са свързани с малки кравеферми или ов-
цеферми. Искаме и при нас да приложим то-
зи опит. Да има минимум критерий, на които
да отговарят дребните производители, но в
същото време, те да не са като за обектите,
които имат голяма производителност”, до-
пълни д-р Вангелова.

Силвия ГРИГОРОВА



Рекламно  приложение

Понеделник, 2 юни 2014 г., брой 98 /5461 / 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, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 7, ЛУКС - 43 000 ЛВ.
19. ДВУСТАЕН, УЛ. “БЛ. ГЕБРЕВ”, ТХ., ПЛ., ЕТ. 3 - 45 000 ЛВ.
20. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ТХ., 70 КВ.М - 20 000 ЕВРО
21. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТ, ОБЗАВЕДЕН, ЮГ - 40 000 ЛВ.
22. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, 2 ТЕР., ЮГ - 32 000 ЛВ.
23. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 7, 2 ТЕР., ЮГ - 24 500 ЛВ.
24. ТРИСТАЕН, УЛ. НАЙЧО ЦАНОВ, ЕТ. 3, ЛУКС, ГАРАЖ - 63 000 ЕВРО
25. ТРИСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 3, 95 КВ.М - 40 000 ЕВРО
26. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 8, МН. ДОБЪР - 39 000 ЛВ.
27. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ, ПЛ - 35 000 ЛВ.
28. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВ, ЕТ. 4, АКТ 16 - 38 000 ЛВ.
29. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПВЦ, САНИРАН - 50 000 ЛВ.
30. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ОБЗАВЕДЕН - 52 000 ЛВ.
31. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 3, ТХ. - 39 000 ЛВ.
32. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, НЕПРЕХОДЕН - 45 000 ЛВ.
33. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 1, ТХ - 37 000 ЛВ.
34. ЧЕТИРИСТАЕН, ИЗТОК, ДО КМЕТСТВОТО, 135 КВ.М, ТХ., ПЛ. - 45 000 ЕВРО
35. КЪЩА, МОШИНО, 2 ЕТ, 96 КВ.М, ДВ. 460 КВ.М - 38 000 ЕВРО
36. КЪЩА, КВ. КЛЕПАЛО, СУТ. + 2 ЕТ., ДВ. 400 КВ.М - 35 000 ЕВРО
37. КЪЩА, ЦЪРКВА, СУТЕРЕН+ЕТАЖ 64 КВ.М, ДВОР:436 КВ.М - 44 000 ЛВ.
38. МАГАЗИН, УЛ. ТЪРГОВСКА, 60 КВ.М - 180 000 ЕВРО
39. МАГАЗИН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, 56 КВ.М - 57 000 ЕВРО
40. 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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1. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 20 990 евро

2. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро

3. Едностаен Пашов,ет.3,ТЕЦ,две тераси - 14 500евро

4. Едностаен Бл.Гебрев,ет.6,РVС,юг,реновиран - 14 800евро

5.Двустаен ЦГЧ,нова сграда с акт 16,ет.2,72м2 - 36 900 евро

6. Двустаен ЦГЧ,ет.3,нова сгр.,готов до ключ,78м2 - 44 000 евро

7. Двустаен ЦГЧ, ет. 5, ново, ЕПК, тер., по БДС -22 999 евро

8. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро

9. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро

10. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро

11.Двустаен Мошино,ет.2,модерно реновиран в 3ст. - 25 000 евро

12. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, изцяло юг, килер и  тер. - 18 900 евро

13. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 21 000 евро

14. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7, ТЕЦ, тераса - 12 500 евро

15. Двустаен Юр. Гагарин -тип”Утинор”, ет. 6, тераса - 23 000 евро

16. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро

17. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро

18. Двустаен, Р. Димитров, ет. 8, по БДС, нестандартен - 14 900 евро

19. Двустаен, Буч. път, ет. 4, нов, панел, по БДС, 2 тер. - 17 900 евро

20. Тристаен ЦГЧ, ет. 1, тухла,ТЕЦ,тер,ИЗГОДНО - 25 600 евро

21. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро

22.Тристаен, нова сграда, до ул. Търговска, ет. 3, луксозно

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

23. Тристаен Юр.Гагарин,102м2,ЕПК,ет.7,югозапад - 39 999 евро

24. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро

25. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри - 44 800 евро

26. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

 28.ЛИЗИНГ до 15 год. в нова сграда с акт16

до м.март на цена от - 390 евро/м2

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. Гарсониери, ул. Струма, ет. 7/н/, ет. 2, ТЕЦ - 28 000 лв.; 25 800 лв.
3. Гарсониера, Площада, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер., 54 кв.м - 37 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг - 35 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 44 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 46 000 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., 110 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 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. Къща, кв. Бела вода, ЗП: 80 кв.м, дв. 870 кв.м - 21 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, тх., пл. РЗП: 210 кв.м, вертикален близнак- 45 000 евро
22. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
23. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
24. Два съседни магазина, кв. Изток, 26 кв.м; 78 кв.м - 15 600 евро; 42 900 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, обзаведена, ТЕЦ - 200 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, тер., ТЕЦ, обзавдедена - 200 лв.
3. Двустаен, Тева, ет. 7, напълно обзаведвен - 220 лв.
4. Магазин, Ид.ц., 190 кв.м, голяма витрина, - 2 400 лв. /С ДДДС/

ПРОДАВА:
1. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
2. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
3. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 28 000 лв.
4. Двустаен, Мошино, 66 кв.м, ет. 2, юг, преустр. в Тристаен,
лукс, отремонтиран, с обзавеждане - 53 000 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, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
28. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
29. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
30.  ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
31. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
32. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
33. Помещение, Център, за офис, 70 кв.м - 65 000 лв.
34. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
35. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
36. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Мезонет, Център - 500лв.
2. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
4. Помещения, ул. Петко Каравелов, 24 кв.м, 27 кв.м - 270 лв.

тел: 076/60 13 42офис: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. - 17 6000 лв.
2. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.
3. Гарсониера, Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, юг, ПВЦ - 20 900 лв.
4. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.
8. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
9. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
11. Двустаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.
12. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.
13. Двустаен, Тева, 66 кв.м, среден, южен - 19 000 лв.
14. Двустаен, Тева, 67 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ремонт - 33 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт, преустроен - 27 500 лв.
16. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 30 500 лв.
17. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000лв.
18. Двустаен, Изток, ПВЦ, ТЕЦ, среден - 27 000лв
19. Двустаен, Изток, ЕПК, 72 кв.м, ет. 9, преустр., подобрения - 48 500 лв.
20. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 62 кв.м, ет. 2, ПВЦ - 29 000 лв.
21. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 3, срещу Албените - 28 000 лв.
22 Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
23. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., Площада, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ - 42 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро
27. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
28. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 31 900 евро
29. Тристаен, Център, 100 кв.м, тх., ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ - 45 000 лв.
30. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
31. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
32. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.
33. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 5, 2 тер., алум. дограма - 42 000 лв.
34. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
35. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
36. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.
37. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 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, ТЕЦ - 28 000 лв.
6. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Изток, ет. 3, ТЕЦ - 24 000 лв.
8. Изотк, 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 - 49 000 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. 7, 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.
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 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
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 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. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
10. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
11. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
12. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
13. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
15. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - по договаряне
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
17. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
18. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 25 000 лв.
19. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
20. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
21. УПИ, кв. Калкас, 780 кв.м, - 11 000 лв.
22. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център 2 стаи,  с кухненски бокс, бойлер, необз. - 200 лв.
2. Етаж от Къща над Болницата, с обзавеждане - 160 лв.
3. Къща, Драгичево близо до жп спирка, с обз. - 150 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 110 лв.
5. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
6. 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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Утинор, ет. 5, ТЕЦ, тер., южна - 18 000 евпро
2. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
3. Двустаен, Мошино, ет. 7,  юг, преустроен, мн. подобрения - 33 000 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.
или заменя за Гарсониера, Мошино, Изток.  
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.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
3. Двустаен, Мошино,  преустроен, ремонтиран, необзаведен  - 250 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



Имоти, реклами 7Съперник 2 юни 2014 г.

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. - 33 000 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.; 21 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна - 16 000 лв./с коментар/
6. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 16 000 лв.
7. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв.
8. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв.
9. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  40 000 лв.; 38 000 лв.
10. Двустаен, ул. Отец Паисий, преустр. в Тристаен, осн. ремонт - 39 800 лв. /с коментар/
11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 41 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 28 000 лв.
13. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
14. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
15. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 27 000 лв.
16. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 27 000 лв.; 31 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
18. Спешно, Двустаен, Бела вода, ет. 2, мн. добър, тх., пл.- 13 000 лв./с коментар/
19. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 45 000 лв.
20. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 40 000 лв.
21. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
22. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 25 000 лв.
23. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК,  юг, спешно - 37 000 лв.
24. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
25. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
26. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
27. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
28. УПИ над Болницата, 500 кв.м - 20 000 лв.
29. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
30. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 4, обзаведена - 190 лв.
3. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
4. Гарсониера, Център, нап. обзаведен, ет: 5, тер. - 230 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен - 260 лв.
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
8. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 4, нап. обзаведен - 200 лв.
10. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници - 250 лв.
11. Тристаен, Ид. център, нап.обзаведен - 320 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., напълно обзаведен - 260 лв.
13. 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. 8, среден, ТЕЦ, РVС, ремонт, асансьор - 26 500 лв.
7. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., Ю. Гагарин - 43 000 лв.
8. Изток, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 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. 1, ТЕЦ, тер., основен ремонт - 30 000 евро
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.; 43 000 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.; 18 600 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 6, ТЕЦ, ПВЦ - 22 500 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 24 300 лв.
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
8. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., - 22 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 5, ет. 8, ТЕЦ, ПВЦ - 23 000 лв.; 20 500 лв.
10. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 34 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 3, 1 тер. - 27 800 лв..
12. Двустаен, Изток, ет. 3, 56 кв.м, РVС, ТЕЦ - 27 000 лв.
13. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл., ет. 2 - 39 000 лв.
14. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
15. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ - 50 000 лв.
16. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
17. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 32 800 евро
19. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
21. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 5, тх., ТЕЦ, пл. - 52 000 лв.
23. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
24. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
25. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
26. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
27. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
28. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
29. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
30. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
31. УПИ, Църква, 400 кв.м - 15 800 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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076/60 04 15

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg
pernishkiimoti@abv.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 блок, акт 15, 75 кв.м - 55 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., деветоетажните блокове, ет. 1, 73 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 51 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 48 500 лв.
6. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 45 000 лв.
11. Двустаен, Албените, ет. 7, 2 тер., спешно - 25 000 лв.
12. 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. - 29 000 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, лукс, ТЕЦ, 3 тер., камина, сауна, климатик - 70 000 евро
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 33 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер. - 60 000 евро
8. Тристаен, ул. Отец Паисийет. 8/10/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
11. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, лукс, идеални части - 40 000 евро
12. 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. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 260 лв.
4. 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

Дава под наем дългосрочно обзаведен
двустаен апартамент, кв. Изток, изгодно -
тел. 0897/668 608
Давам под наем, двустаен апартамент,

ул. Кракра, ТЕЦ, ет. 3, юг - тел. 076/60 48
37; 0885/572 078
Давам под наем, луксозни помещения за

офиси, кв. Христо Смирненски - тел. 0988/
953 050; 0899/588 545
Давам под наем, обзаведени стаи всяка

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

АГЕНТ  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

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

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

Продавам или давам под наем  офис,
Идеален център на Перник, 16 кв.м - тел.
076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица, 17
000 лв. - тел. 0888/700 258; 0888/932 391
Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140

кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по 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 Двустаен, Ид. Център,
ет. 5(6), нап. обзаведен, подобр. - 400лв.   

2. Давам под наем Етаж, от къща, Пашов,
с двор, нап. обзаведен - 320лв.

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. Тристаен Мошино,
ет.1, ТЕЦ, тер, отличен,

ПВЦ- 42 000лв.
2.Тристаен, Изток, ет.

5, тец, тер, непрех.
 - 40 000 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.Боксониера, Ид.ц. 30 кв.м,
луксозен ремонт - 25 500 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 3, ремонт,

2 тер., ТЕЦ - 37 700 лв.

ÆÎÊÈ

ÎÐÅËÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 0898/ 945 694тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

тел. 0877/ 698 384

1. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 2,

тер. - 16 300 лв.

2. Тристаен, Център, тх., ет. 1, 80

кв.м,  ТЕЦ - 45 000 лв.

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

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

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.

1. Купува, Двустаен, в
Центъра - до 50 000 лв.
2. Купува Двустаен в Изток,
Мошино - до 35 000 лв.

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

За сърце
Най-добрата хранителна добавка подсилваща

сърцето. Подходяща и високо ефективна при
всякакви сърдечни заболявания. Без никакви

противопоказания, без вредни и странични
действия. Оторизиран представител и

дистрибутор Румяна Петрова
- тел. 0888 219 030; 02 971 78 24; 02 971 34 98

IELTS-
Най- често срещаните

ключови думи и изрази,
необходими за изпита.

тел. 0888 219 030;

02 971 78 24;

02 971 34 98

ФИРМА В ГРАД

ПЕРНИК ТЪРСИ
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА

ЗА РАБОТА НА

АВТО-МИВКА.

ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ.

ТЕЛ. 0894/666 622

М
яст

о

за

рек
лам

а

ТЪРСИ СЕ

МОМИЧЕ ЗА

РАБОТА В РЕСТОРАНТ

МОЖЕ И С МАЛКО

ГОВОРИМ ГРЪЦКИ ЕЗИК
- ТЕЛ. 00306/909 365 810

М
яст

о

за

рек
лам

а
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна

програма за подобряване на услугите за своите
клиенти. Компанията всекидневно извършва дей-
ности, свързани с изнасяне или рециклиране на
eлектрически табла, ремонт на съоръжения по
електрическите мрежи средно и ниско напре-
жение, присъединяване на клиенти, кастрене,
профилактика на трафопостове и други. Успеш-
ната реализация на тези мерки налага кратков-
ременни прекъсвания на електрозахранването,
както следва:

Пернишка област
На 02.06.2014 г. /09:00 - 12:00 ч/ – Долна Ди-

каня, община Радомир - махала Старо село
На 02.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ – Кленовик,

община Радомир
На 02.06.2014 г.  /09:00 - 16:00 ч/ -  Душинци,

община Брезник
На 02.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Богданов

дол - Георги Сава Раковски; махала Стаменова;
Отец Паисий; Струма

На 02.06.2014 г.  /11:00 - 15:00 ч/ - Перник – ул.
Вардар; ул. Струма; ул. Тунджа

На 02.06.2014 г. /11:00 - 15:00 ч/ - Перник - ул.
Булаир; ул. Гергина; ул. Гоце Делчев; ул. Драга-
новец; ул. Екзарх Йосиф; ул. Знеполе; ул. Илинде-
н; ул. Калиманци; ул. Китка; ул. Косово Поле; ул.
Погреби; ул. Руй; ул. Сандански; ул. Стримон; ул.
Струма; ул. Хайдут Велко; ул. Христо Ботев; ул.
Яне Сандански

На 03.06.2014 г. /09:00 - 12:00 ч/ - Брезник  -
Андрей Михайлов; Борис Калев; Борова гора;
Бреза; Воин; Георги Ив. Бунджулов; Жданов; Ком-
сомолец; Мала река; Пети конен полк; Славей;
Стоян Миленков; Цвета Лумбарова

На 03.06.2014 г. /09:00 - 12:30 ч/ - Трън - Але-
ксандър Стамболийски; Вельо Стоянов; Владо
Васев; Владо Тричков; Георги Димитров; Младост;
Мосаловска; Петко Д. Петков

На 03.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ – Кленовик,
община Радомир

На 03.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Богданов
дол - Георги Сава Раковски; махала Стаменова;
Отец Паисий; Струма

На 04.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ – Радомир -
Люлякова

На 04.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Кралев дол
- Трети март; Боян Витков; Велико Търново; Вол-
га; Голо Бърдо; Граничар; Извора; Искър; Кало-
фер; Калужерец; Лале; махала Айдарица; маха-
ла Орниче; Металург; Орниче; Отец Паисий; Ро-
допи; Синчец; Славей; Перник - Волга

На 05.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ – Радомир -
Люлякова

На 05.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Кралев дол
- Трети март; Божилец; Васил Левски; Волга; Го-
ло Бърдо; Дунав; Дъбрава; Еделвайс; Искър; Ла-
ле; Люлин; Люляк; махала Айдарица; Металург;
Минзухар; Отец Паисий; Родопи; Светлина; Сла-
вей; Струма

На 06.06.2014 г.  /08:45 - 12:00 ч/ - Перник - ул.
Шести Май; ул. Първи май; ул. Твърди ливади; ул.
Трети март

На 06.06.2014 г. /09:00 - 12:00 ч/ – Перник –
ул. 14-та; ул. 15-та; ул. 16-та; ул 17-та; ул  1-ва

На 06.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - Кралев дол
- Васил Левски; Волга; Драва; Лале; Люлин; ма-
хала Айдарица; Металург; Минзухар; Миньор; Оте-
ц Паисий; Родопи

На 06.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Красава -
Банкова махала

На 06.06.2014 г. /13:00 - 16:00 ч/ –Перник - ул.
Шести май; ул. Първи май; ул. Твърди ливади; ул.
Трети март

Ръководството на дружеството поднася изви-
нения на своите клиенти за създадените неу-
добства от планираните прекъсвания на електро-
захранването.

За повече информация, позвънете на дено-
нощната телефонна линия  0700 10 010, на це-
ната на един градски разговор според тарифния
план към стационарен номер в мрежата на Ви-
ваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече
можете да се възползвате и от уникалното ново
онлайн приложение “Планови ремонти и ава-
рии” на m.cez.bg, за да получите информация в
реално време за всички планирани и неплани-
рани прекъсвания на електрозахранването в ра-
йона, който ви интересува, както и за оча-
кваното време за възстановяване на зах-
ранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ

Разпределение България и в съответствие с изискванията на
действащото законодателство в страната, компанията извършва
планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Запад-
на България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посоче-
ните долу адреси, да осигурят представител на домакинството,
който да присъства на подмяната.  Подмяната на електромерите
ще се извърши както следва:

Пернишка област
На 02.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ – Кленовик, община Радо-

мир
На 02.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Богданов дол - Георги Сава

Раковски; махала Стаменова; Отец Паисий; Струма
На 03.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ – Кленовик, община Радо-

мир
На 03.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Богданов дол - Георги Сава

Раковски; махала Стаменова; Отец Паисий; Струма
На 04.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ – Радомир - Люлякова
На 04.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Кралев дол - Трети март;

Боян Витков; Велико Търново; Волга; Голо Бърдо; Граничар; Из-
вора; Искър; Калофер; Калужерец; Лале; махала Айдарица; ма-
хала Орниче; Металург; Орниче; Отец Паисий; Родопи; Синчец;
Славей; Перник - Волга

На 05.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ – Радомир - Люлякова
На 05.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Кралев дол - Трети март;

Божилец; Васил Левски; Волга; Голо Бърдо; Дунав; Дъбрава; Еде-
лвайс; Искър; Лале; Люлин; Люляк; махала Айдарица; Металург;
Минзухар; Отец Паисий; Родопи; Светлина; Славей; Струма

На 06.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - Кралев дол  - Васил Левски;
Волга; Драва; Лале; Люлин; махала Айдарица; Металург; Минзу-
хар; Миньор; Отец Паисий; Родопи

За повече информация, позвънете на денонощната телефон-
на линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор
според тарифния план към стационарен номер в мрежата на
Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се
възползвате и от уникалното ново онлайн приложение “Плано-
ви ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в
реално време за всички планирани и непланирани пре-
късвания на електрозахранването в района, който ви ин-
тересува, както и за очакваното време за възстановява-
не на захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Момчил Неков: Хората искат нови лица в политиката

Масово партиите у нас не участват
в политическия живот

Голяма част от политическите партии не
правят опит да участват в политическия жи-
вот, показва анализ на Търговското отделе-
ние на Върховния касационен съд.

Пред журналисти заместник-председателят
на ВКС Таня Райковска коментира, че от 300
регистрирани в България партии реално фун-
кционират едва 50.

Показателен факт от статистиката е, че през
миналата година ВКС е разгледал едва 12 де-
ла по Закона за политическите партии, пре-
даде БТА.

По думите на Райковска това е необичайно
за година, в която се произвеждат избори.
Тенденцията за малък брой дела се запазва
и през тази година. Основна част от тях са
свързани с промени в статута на действащи-
те вече партии, а не с регистрацията на нови.

Досега практиката показва, че в година на
избори делата достигат дори 40.

Голяма част от политическите партии се се-
щат, че трябва да внесат за вписване доку-
ментите си от състояли се конгреси в послед-
ния момент, вместо да го правят редовно.

Голяма част от партиите не изготвят систем-
но документи от свои форуми, които по за-
кона обаче трябва да се вписват редовно. Ти-
пичен пример за отказ от регистрация на но-
ва партия е свързаният с "Клошари - граж-
дани за България и Европа", посочи Райков-
ска. По думите й името на партията по ника-
къв начин не съвпада с нейните принципи и
цели.

Забелязва се странна тенденция, при коя-
то Прокуратурата е неглижирала задълже-
нието си да следи за т. нар. мъртви партии и
да иска заличаването им.

Момчил Неков от БСП коментира, че е
образован, но му трябва само малко опит,
за да е професионалист в ЕП. Той допълни,
че хората искат нови лица в политиката.
Той се прочу с това, че измести лидера на
Коалиция за България от първото място в
листата за евродепутати на изборите.
Неков посочи пред Нова телевизия, че
хората се опитват да го
противопоставят на Сергей Станишев,
който бил "млад, но иначе стар като
присъствие в политиката".
27-годишният член на партията допълни,
че е бил единственият човек, който е
казал на младежката конференция, че не
иска преференциалният вот да бъде
използван, защото искал да бъде екипен
играч. "Хората искат нови лица", каза
Неков.  Той изтъкна, че не приема да бъде

наричан „грешка". „Дори и да е късмет, няма случайни неща в този живот", заявява
Неков.
Той коментира, че Нидал Алгафари си измисля, че преференциалното гласуване за него
е било организирана акция срещу лидера на БСП. Той призна, че в редиците на
партията има разочарование от резултатите на изборите.
"Ние очаквахме, че ще бъдем първа политическа сила. Явно не успяхме да убедим
хората в това, което правим, в намеренията си. Хората искат тази политика, която я
говорим, да я опредметим", уточни Неков.
Младият социалист обяви още, че смята себе си за пример за вътрешнопартийна
демокрация и че като млад кадър трябва да трупа опит.
"Аз съм образован, но на мен ми трябват едни 6 месеца, за да натрупам абсолютна
компетентност. По-добре в случая е да работим заедно, да ми се помага, за да навляза
навътре в нещата", допълни Неков.
Той заяви още, че в Европейски парламент ще се остави да бъде използван от
младежката организация с думите: "Аз нямам никакъв проблем да бъда използван,
стига да не бъда правен на глупак".
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
06:00"Лице в лице" /п./
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
11:30"Бон Апети" - кулинарно предаване
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави"/п/
13:30"Опасни улици"- сериал
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:30"Кухнята на Звездев"
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
22:00"Фамилията" - сериал
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Никита: Отмъщението" - сериал, с.
2, еп. 9
01:00"Безсрамници" - сериал, еп. 10
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Духът на здравето" /п./
04:30"Цветовете на любовта"/п./- сериал

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Малката булка" - сериен филм
15:00"Мелодията на сърцето" -  филм
16:00Новините на Нова
16:20"Часът на Милен Цветков"
17:30"Господари на ефира"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Като две капки вода" - забавно
предаване
23:00"Господари на ефира" - забавно
предаване
23:30Новините на Нова
00:00"Д-р Хаус" - сериен филм, 5 сезон
01:00"Сделка или не" - телевизионна
игра /п/
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:20"Долината на слънцето" -  филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Отблизо с Мария
11:00По света и у нас
11:10Отблизо с Мария
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Под игото тв филм /8 част/
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:25Любов за Лидия тв филм /5 епизод/
17:20Бързо, лесно, вкусно
17:30Дързост и красота тв филм
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:10Христо Ботйов - българският гений
документален филм
19:40Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.BG
22:00Светът на живо
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Момчетата от "Медисън авеню"
23:50Бързо, лесно, вкусно
00:00Отблизо с Мария /п/
01:15Денят започва с Култура /п/
02:10Любов за Лидия тв филм /5 епизод/
03:00По света и у нас /п от 20:00/
03:55Светът на живо
04:25Момчетата от "Медисън авеню"

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ,
ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОИЦ - ПЕРНИК

На 03.06.2014 г. (вторник), от 10:00 часа в Дом-паметник „Георги
Димитров“ – с. Ковачевци, Областен информационен център –
Перник организира информационна среща на тема: „Програмен
период 2014 – 2020 г. – една посока с много възможности -
Представяне на актуална информация за програмните документи
на Новия програмен период. Споделяне на добри практики и научени
уроци.“.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса,
неправителствени организации, институции и граждани. Срещата
е отворена за медиите.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика”
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

Проект „Изграждане и функциониране на Областен
информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-
3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма

„Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално

развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

www.eufunds.bg

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да гово-

рите повече от необхо-
димото, но дали винаги казвате
всичко, което трябва? Днес е момен-
та да бъдете по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесете

нотка на разнообразие в
обичайните неща. Хубав
момент 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 положителен резултат.
Творческото ви вдъхновение ще е на
максимална степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си, та-
ка че много внимавайте.

Днес трудно ще контролирате
страстите си. Наблегнете на раз-
мислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
м н е н и е . Опитайте се да бъде-
те 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 раз-
пилявате в твърде много посоки.
Хубаво е да отделите малко повече

време за нещата, кои-
то обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не останете разоча-
ровани,но както е казано - най-много
сълзи са пролени заради сбъднато

молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте си

набелязали за днес. То-
ва може малко да ви поизнерви, но
по-скоро би повлияло зле на околни-
те. Проявете повече чувство за ху-

мор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново и необичайно.
Някое екстремно преживяване сил-
но би ви заинтригувало. Все пак бъ-

дете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте своя начин, за
да се почувствате 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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Зоя ИВАНОВА

Ñúäèéêè êðàñàâèöè ñâèðèõà íà „Ìèíüîð”
Тони Евтимов влезе в игра за „чуковете” през второто полувреме

получи най-чистото
положение за миньор-
ци през първото по-
лувреме. Тогава след
разбъркване пред вра-
тата на гостите Ан-
тон Киров намери не-
покрития Йордан
К.Йорданов, но ударъ-
т му от точката на
дузпата мина над вра-
тата. Второто по-
лувреме беше значи-
телно по-интересно,
но при уговорката,че
се сравнява с първо-
то,което едва ни
приспа зрителите. В
61-та минута домаки-
ните  направиха дос-
та красива атака,в
която Антон Киров
намире непокрития
пред вратата Йордан
К.Йорданов и той от
пет метра нямаше
как да сбърка и откри
резултата. В 73-та
минута се случи една
смяна, която публика-
та на „Миньор” чака
от няколко мача. В иг-
ра се появи 40-годиш-
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Приема ученици
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За контакти: тел.67 07 02,  0899 82 11 29 и  0894 65 97 48

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
„ОЛИМПИЕЦ”

ГР. ПЕРНИК

ният Тони Евтимов,
чиято поява предиз-
вика носталгични спо-
мени у публиката. Той
пък се понрави с някол-
ко технични разигра-
вания, при едно от
които от атаката на
перничани една не се
получи гол след като
от десетина метра
Йордан Йорданов
стреля на  сантимет-
ри от вратата. Чети-
ри минути преди края
на мача обаче гости-
те успяха да стигнат
до равенството. 
Георги Иванов от
„Спортист” нахлу от-
дясно  в наказателно-
то поле и стреля ос-
тро. Ударът му беше 
отбит от Дани Леон-
тиев, той изби топка-
та, но тя пак попадна
в краката на Георги
Иванов и той успя да
я бутне покрай вече
падналия вратар. Така
топката влезе във
вратата и беше фик-
сирано крайното 1:1.

тана една скука на
терена, та чак до 28-
та минута, когато
хубав удар на Аексан-
дър Михайлов от гос-
тите беше отразен
красиво от вратаря
на „Миньор” Даниел
Леонтиев, но междув-
ременно асистент-съ-
дията Благовеста
Станчева вече беше
маркирала
засада. Две
минути по-
късно Или-
ян Илиев
пресрещна
от волле
избита от
защитата
на гости-
те топ-
ка,но  тя
мина пок-
рай врата-
та. В 36-та
минута се

Срещата между от-
борите на „Миньор” и
„Спортист” събра не
повече от стотина
зрители на стадион
„Миньор”, тъй като
на практика и двата
отбора играеха за ед-
ната футболна чест,
тъй като местата
им в класирането бяха
ясни предварително.
И най като в България
това понятие е дос-
та условно, футбо-
листите не се напр-
ягаха кой знае колко.За
капак повече от поло-
вината от титуряри-
те на „Миньор” лип-
сваха от отбора. На
терена не се появиха
Андреас Васев, Томис-
лав Павлов, Давид
Стоянов, Методи
Костов, чак през вто-
рото полувреме са
появи Иво Стоянов.

При така създадената
ситуация играта на
двата тима беше поч-
ти равностойна. Лю-
бопитното беше, че
срещата се ръководе-
ше от три млади съ-
дийки, начело с глав-
ния арбитър  Хрис-
тияна Гутева, които
се понравиха със ста-
ранието си на терена,
а външният им вид
накара публиката за
скандира „Съдията
е….красив”. Още в
първата минута до-
макините можеха да
открият резултата
след като Калоян Евге-
ниев пресе;е един пас
на вратаря на гости-
те Мартин Мето-
диев, но след като
напредна,не успя да
отправи удар към вра-
тата и да открие ре-
зултата. После нас-

Малко повече от
месец остава до края
на първия етап от
конкурса Мис BGvol-
leyball. com 2014. Бит-
ката за попадане сред
първите десет, кои-
то ще продължат
във втората фаза,
става все по-интерес-
на, като за момента
четири клуба имат
представителки в
топ 10. Единствено
волейболистки на
шампионките и носи-
телки на Купата на
България от Левски
(София) не могат да
се преборят за място
в десетката, като
първите две от Си-
ния клуб са на неза-
видните 16-то и 17-
то място. Лидер в
класацията пък е със-

тезателка от отбор
извън тройката в
крайното класиране
на шампионата. Три
момичета от ЕПУ
участват в класация-
та. Перничанката Ан-
дреа Матеева  и две
момичета, които иг-
раха за отбора през
сезона – Ивана Бояно-
ва, и Вили Николо-
воа.Трите имат всич-
ки качества ,за да се
наредят сред при-
зьорките. Конкурсът
Мис Волейбол 2014
протича на два ета-
па.Първата фаза те-
че от 30 април и ще
продължи до 30 юни,
като читателите
на BGvolleyball.com ще
гласуват за своята
фаворитка, избирай-
ки сред 27-те канди-

датки, които стар-
тират надпреварата.
За целта е създадена
специална интернет
п л а т ф о р м а   m i s s .
bgvolleyball.com, къде-
то се гласува за опре-
деляне на финалис-
тките. На нея пер-
нишките люботиле
на волейбола могат
да подкрепят състе-
зателките на ЕПУ.
От опит знаем,че
всеки може да гласува
за фаворитката си
всеки ден. След 30
юни ще бъдат излъ-
чени десет състеза-
телки, които са съб-
рали най-много гласо-
ве. Тогава започва
втората фаза на кон-
курса - финален етап.
Десетте волейболис-
тки, попаднали в Топ

10 ще продължат
битката за корона-
та, като покажат и
своите ин-
телектуал-
ни способ-
ности. Фи-
н а л и с т к и -
те ще
трябва да
отговарят
на въпроси
от различ-
ни области
извън спор-
та. След
това дума-
та отново
ще имат
читатели-
те, които
ще се нало-
жи да опре-
делят на
коя състе-
зателка да

Три момичета от ЕПУ в борба за титлата „Мис волейбол”
дадат короната на -
Мис BGvolleyball. com
2014.

Косьо Георгиев девети
 на класически шах

След като спечели два медала в надпре-
варите по ускорен шах и БЛИЦ, шестго-
дишният Константин Георгиев, възпитаник
на треньора  Първан Аспарухов  от ШК „Ю-
рий Бендерев”на държавното първенство
по класически шах зае деветото място. Ко-
сьо се движеше добре в първите кръгове,
нов последните четири регистрира двете
си поражения, след като в първите пет
партии беше без загуба.Той отстъпи на
Есат Рамаданов от „Асеновец” в шестия
кръг и на Валентин Генов от „Ан Па-
сан”(София) в осмия. Така след победата
си в последната партия над  Светлен Ива-
нов от „Локомотив”(София) перничанинът
събра шест точки и остана на точка от при-
зовата тройка. Шампион в тази разновид-
ност на шаха стана точно Валентин Генов,
следван от Александър Ташев (Трансма-
риска Тутракан) и Есат Рамаданов. В пър-
венството взеха участие  48 шахматисти от
цялата страна.

Петев забравил за
събличането в „Левски”

Ивайло Петев се завърна в България
ден, след като по злощастен начин загуби
титлата на Кипър с АЕЛ (Лимасол). В реши-
телния мач тимът на българина падна с 0:1
от АПОЕЛ (Никозия), а попадението вкара
бившият нападател на ЦСКА Килиън Ше-
ридън. На летище София Петев призна, че
е много разочарован от случилото се. В
същото време специалистът засекрети бъ-
дещето си. Той призна, че е водил разго-
вори с Георги Иванов–Гонзо, но отказа да
разкрие дали ще застане начело на “Ле-
вски” от втория опит. Петев също така ка-
за, че вече е забравил за случилото се с
него на стадион „Георги Аспарухов“, кога-
то преди месеци беше позорно разсъбле-
чен от феновете на “сините”. Извелият Лу-
догорец до две шампионски титли треньор
каза, че от инцидента е загубил единстве-
но “Левски”.„Колкото до инцидента, който
се случи на “Герена”, знам, че не е срещу
мен, вече съм го забравил. В случая тога-
ва загуби “Левски“, коментира пред “Гонг”
Петев при завръщането си в България.„В
спорта първо трябва да се научиш да гу-
биш. Вчера загубихме злощастно, разоча-
ровани сме, но това което постигнахме в
последните 8 месеца, е добро като резул-
тат. Отборът ще играе в Шампионска лига
и това не е малко“, каза Петев по повод за-
губената титла с АЕЛ.„За да успееш, преди
всичко трябва да имаш добри познания,
какво трябва да се промени, трябва да
имаш енергия и интуиция, която ти помага.
Тази една година е изключително важна
за мен, въпреки че не успяхме да спече-
лим вчера. Това е опит, който ще ми бъде
много полезен. Жалко е, че по такъв начин
вчера загубихме, това е нещо, от което ме
боли“, коментира специалистът.



Двама пияни зад волана
задържани за часове

Любомира ПЕЛОВА
Поредните двама пияни шофьори са ус-

тановени в Перник, при това за броени ча-
сове, сочи информацията на пресцентъра
на БСП.

В събота, около 22,40 часа, на ул. „Найчо
Цанов” в областният център е бил проверен
лек автомобил „Нисан”. Колата е управл-
явал 64-годишният перничанин Р.Л. При из-
пробването му с техническо средство за
алкохол са били отчетени 1, 87 промила.
Взета му е кръвна проба за химичен анали-
з, но задържането за 24 часа му се по ме-
дицински показатели.

Около час след полунощ вчера, на пътен
възел „Ладовица” в квартал „Изток” е бил
спрян за проверка лек автомобил „Рено
Клио”, шофиран от 30-годишният И.Д. също
от Перник. Алкохолната му проба се оказа-
ла положителна – 1,69 промила. Взета му е
кръвна проба и е задържан с полицейска
заповед за 24 ч.

АПРОПО
ТАКОВА ЯКО ХОРО ПЕРНИШ-
КИЯТ ПЛОЩАД ОТДАВНА НЕ
Е ВИЖДАЛ. Фолклорното на-
диграване между самодейни
състави от няколко области

събра очите на минувачите в събот-
ния ранен предиобед. Мнозина си заряза-
ха работата и изгледаха докрай неповто-
римото изпълнение. И наистина беше не-
повторимо. Стотина напети самодейци
буквално превзеха и окупираха огромния
площад. Да се наблюдава тяхното изкус-
тво беше истинска наслада за душата и
радост за очите. Щом мнозина граждани
не се стърпяха и се хванаха на хорото,
значи си е струвало. Някои коментираха,
че ефектът на уникалното масово изпъл-
нение е по- голям от всички предизборни
митинги, взети заедно. Жалко само, че не
можеха да ги заменят... 

ОТНОВО СМЕ УНИКАЛНИ. ТОПЛОФИ-
ЦИРАНА БЪЛГАРИЯ ТРЕСКИ Я ТРЕ-
САТ, че ще поскъпва парното с десетина
процента, а в Перник се готвят всенарод-
ни тържества в обратен смисъл - при нас
парното ще поевтинее със същите процен-
ти. Ето къде е обетованата земя на Бълга-
рия-  Перник. Очаква се силна миграцион-
на вълна в западно направление, малко
северно от Голо Бърдо. Има смисъл да се
живее в тоя град. Тук нещата явно не са
такива, каквито са. Ако трябва да периф-
разираме Щастливеца- ще каже ли някой
сега лоша дума за Перник, че да го цапна
през устата. Въобще, от пернишкото парно
по- хубаво няма. Даже прочутата перниш-
ка печка е на път да се прости с истори-
ческата си слава на пръв приятел на сиро-
маха. Ако в ценово отношение нещата с
парното се развиват все така, сигурно ще
се наложи да строим още един ТЕЦ за за-
доволяване на нарасналото търсене. Ма-
териал за това още има - тухлите от сруте-
ния ТЕЦ в квартал Пашов не са изкрадени
докрай. А и теренът е свободен. 

МЕТЕОРОЛОЗИТЕ ДОСТА СЕ ПОИЗСИ-
ЛИХА С ПРОГНОЗИТЕ ЗА ПОРОЙНИ
ДЪЖДОВЕ В ПЕРНИШКО. Даже с ора-
нжев код ни заплашиха. Не че не падна и
капка. В четвъртък вечер си поваля здра-
во, ама за половин- един час. В интерес на
истината и това не ни беше малко с оглед
състоянието на уличните отводнителни
шахти, ама ако оная грозна прогноза се
беше сбъднала, още да ходим на работа с
надуваеми лодки. Пернишките кодове мо-
же да са жълти, но не са оранжеви. След-
ващия път Емо Чолаков да прави отделна
прогноза специално за нашия град, стъ-
пил върху чугунен капак на шахта, ако
все още има такъв. 
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Те участваха в областното състезание на стадион „Миньор”

Виктория СТАНКОВА
36 младежи откри-

ват „Път към себе си
и към света” чрез
уникални експонати,
направени в ателие-
тата по приложно из-
куство, батика и дър-
ворезба към Дневния
център за възрастни
хора с увреждания в
Перник.

Красивите творби
са подредени в една
от изложбените зали
на Регионалния исто-
рически музей, сред
тях има и картини на
самостоятелни авто-
ри. 

„Експонатите са с
висока художествена
стойност – това е
оценка, която получа-
ваме на нашите пред-
ставяния в престиж-
ни галерии и арт
пространства в
страната и Европа.
Дори в момента, се-
рия от платна се на-
мира на експозиции в
Париж, Франция, къ-
дето се радва на ог-
ромна популярност ”,
сподели ръководи-
телят на младежите
Таня Китанова. 

Това, което са успе-
ли да постигнат тру-
довите терапевти
чрез похватите на из-
куство в развитието
на младежите с ув-
реждания е наистина
нещо невиждано до
този момент .

„На 24 май в Брюк-
сел е открита излож-
ба под мотото „Бъл-

гарско изкуство”. На
нея са показани „Бяла
лястовица”, която
от 2008 година оби-
каля европейските га-
лерии. Творението е
на интегрираната
група към Обединени-
я детски комплекс,
сподели Таня Кита-
новна.

В експозицията са
включени още и 13
платна на Дневния
център за възрастни
с увреждания от арт
ателиетата по при-
ложно изкуство ба-
тика и дърворезба с
ръководители Йоана
Николова и Китан Ки-
танов. Инициатива-
та е на Българо-френ-
ската асоциация „Ми-
сия България” в лице-
то на Ирина Верне.
Откриването напра-
ви българският пос-
ланик в кралство Бел-
гия Веселин Вълка-
нов. 

„Практиката, коя-
то имаме за 14 годи-
ни, с работа с деца и
младежи с увреждания
се разгърна от Обеди-
нения детски ком-
плекс в Дневния цен-
тър за възрастни с
увреждания, където
заедно с Йоана Нико-

лова – батика и Китан
Китанов – дърворез-
ба, успяхме да напра-
вим тези неща плюс
онази серия, която в
момента е в Брюксел
на изложба”, каза на
откриването на из-
ложбата в музея Таня
Китанова.

„Изключително съм
доволна от този ре-
зултат , защото ние
чрез тях също се реа-
лизираме. Няма как да
не се радваме”, споде-
ли пък Йоана Николо-
ва. 

„Нашата работа е

да събудим в тях ин-
телекта и да започне
да работи. Искаме да
се види, че в тези мла-
дежи има един огро-
мен потенциал”, каза
Китан Китанов.

Центърът за въз-
растни с увреждания
е място където мла-
дежите получават не
само грижи и любов, а
и поприще даващо
шанс за развитие на
потенциала в различ-
ни области. 

Целта на изложба-
та е да се популяри-
зира още повече ре-

Възпитаници на Таня Китанова подредиха свои творби
зултатите и значе-
нието /за хора от уя-
звима социална гру-
па/ от качествени со-
циални услуги, какви-
то се предлагат в
центъра. 

Изложбата е с бла-
готворителен харак-
тер и всички арт из-
делия и произведения
в експозицията са
подходящи за подаръ-
ци на официални лич-
ности и близки хора,
както и за естетизи-
ране на различни ин-
териорни пространс-
тва.

награди с купи, медали
и топки отборите от
Перник, Радомир и
Брезник, които мина-
лата седмица се със-
тезаваха в петнадесе-
тото издание на об-
ластно състезание
„Млад огнеборец”. Гу-
бернаторът пожела
на всички здраве,
спортен хъс, екипнос-
т и много бъдещи ус-
пехи.

На стадион „Ми-
ньор” учениците де-
монстрираха своите
умения и отборна

подготовка в дис-
циплините „Бойно
разгръщане на със-
тезателна пътека” и
„400 м. щафетно
бягане с препя-
тствия”.

След оспорвана
надпревара с най-до-
бър резултат от
1012 точки се пред-
стави отборът на
радомирското основ-
но училище „Христо
Смирненски”, който
се класира на първо
място.

На второ място с

992 точки е отборът
на пернишкото основ-
но училище  „Св.Св.
Кирил и Методий”.

Третото място с
976 точки заеха мла-
дите огнеборци от
ОУ „Васил Левски” в
Брезник.

Младежкият проти-
вопожарен отряд на
град Радомир ще пред-
стави областта на
републиканското със-
тезание, което ще се
проведе на 7 и 8 юни
т.г. в курортния ком-
плекс „Албена”.

Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител на Перник
арх.Михаил Михайлов

Любомира ПЕЛОВА
Съботното издание

на телевизионната
игра „Национална ло-
тария» бе вечерта на
Перник. Трима къс-
метлии грабнаха голе-
ми печалби и можеха
да реализират мечти-
те си. Сред тях най-

големият късметлия
бе дистрибутора на
местни продукти Пе-
тър Илиев, който спе-
чели чисто нов авто-
мобил. Майка му не
можеше да скрие неис-
товата си радост от
късмета на детето
си, а щастливият 24-

годишен младеж спо-
дели, че мечтата му е
да се реваншира на
своя брат, който му
помага финансово и
затова ще му подари
колата.

С 25 000 лв от би-
лет „Сделка или не“ си
тръгна Юлиян Стой-

нев.Ваня Симеонова,
която е от Видин, но
живее в Перник, успя
да спечели 20 000 лв.
Тя се изправи пред
MEGA JACKPOT-а на
Национална лотария,
а „Колелото на късме-
та“ ? отреди игра за
максимална печалба

Щастлива събота за трима перничани
от 100 000 лева. Петя
стартира играта си
уверено, но след пър-
вата направена греш-
ка реши да действа
предпазливо и разум-
но, и се отказа със су-
мата от 20 000 лева.
Честито на късмет-
лиите!


