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конференцията, коя-
то даде директорът
на здравното заведе-
ние д-р Иван Евло-
гиев.

„ Идеята на тази
декларация е да за-
познаем медиите с
някои по специфич-
ни неща които са ха-
рактерни за облас-
тните болници. То-
ва са много по раз-
лични здравни заве-
дения от останали-
те болници в стра-
ната.
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Засега не може да се каже, че МБАЛ „Рахила Ангелова” е пред фалит

Болни
болници

Болниците в България ста-
наха пациенти на собствената си систе-
ма. Ако досега лекуваха, сега вече тях
трябва да ги лекуват. Като по време на
епидемия окръжните стационари в цяла
България почти едновременно изпищяха,
че са свършили парите и вече са във фи-
нансова реанимация. По-скоро в отделе-
нието за безнадеждните случаи.

Така поговорката „Болен здрав носи”
вече не върви. Вариантът е „Болен болен
носи”. А когато болниците са болни, на-
родът може само здраво да се уплаши.
Най-лошото е, че няма лечител. Народна-
та медицина също не помага, независимо,
че вече я лицензираха. Няма как болници-
те да се излекуват сами. Все едно зъболе-
кар сам да си пломбира зъб.

И всичко това във време на безвластие,
неработещ парламент и отиващо си пра-
вителство. Докато дойде другото, бол-
ниците ще станат клиенти на едни други
звена – погребалните, метафорично каза-
но.

Този докторски сериал излезе много
скъп на продуцентите. И ако досега е бил
под формата на сапунка, вече е крими
трилър. Болен крими трилър.

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. мъченик
Иакинт

Зоя ИВАНОВА
Директорите на

областните болни-
ци, обединени в на-
ционално сдружение
се събраха преди дни
във Велико Търново с
цел да алармират об-
ществеността за
състоянието на 25-
те областни болни-
ци в страната, някои
от които са пред фа-
лит. Декларацията ,
приета на тази сре-
ща и състоянието
на пернишката мно-
гопрофилна болница
беше тема и на прес-

140 - 280

Облачно,
слаб дъжд
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Две години затвор
за 200 фалшиви евро

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият окръжен съд наказа с две години

лишаване от свобода перничанин за престъпле-
ние против паричната и кредитната система. Вече
осъжданият В.Н. бе изправен пред Темида за то-
ва, че на 28 март м.г. платил в бензиностанция ту-
ристическа газова бутилка за пропан – бутан с
банкнота от 200 евро, емисия 2002 година, за коя-
то знаел, че е фалшива.

Съдебните магистрати решиха, че наказанието
трябва да бъде изтърпяно в затворническо обще-
житие при първоначален строг режим.

Подъсдимият ще трябва да заплати по сметка
на Областната дирекция на МВР и разноските от
160 лв, направени в хода на досъдебното произ-
водство, а по сметката на Окръжния съд в Перник
ще трябва да внесе 100 лв за разходите , напра-
вени в хода на съдебното следствие.

Присъдата подлежи на обжалване и протест
пред САС в 15-дневен срок

Любомира ПЕЛОВА
Служители на

Държавна агенция
„Национална сигур-
ност”, под ръко-
водството на Ок-
ръжна прокуратура
– Перник, са намери-
ли и иззели 30 кг
таблетки амфета-
мин. Това е станало

при проведена на 27
юни т.г. специали-
зирана операция на
територията на об-
ласт Перник за пре-
дотвратяване на
трафик на нарко-
тични вещества. Тя
е извършена под
ръководството на
Окръжна прокура-

30 кг таблетки амфетамин
задържани при акция на ДАНС

тура – Перник.
Дрогата, иззета

при спецоперацията,
е била опакована в
е д н о к и л о г р а м о в и
прозрачни найлонови
пликове, а броят на
белите таблетки ам-
фетамин с лого „Кап-
тагон” е бил
180 000.

При акцията от
ДАНС са иззели един
лек автомобил.

По случая е образу-
вано досъдебно
производство по чл.
354а от НК.

Двама български
граждани са били за-
държани за срок до
24 часа, а едно лице
е обявено за издир-
ване заради съпри-
частност към прес-
тъпните действия,
съобщават от прес-
центъра на ДАНС.

Никога не обяснявай.
Пред приятели не се
налага, а враговете
няма да ти повярват.

На страница 3

40-годишен се хвърли от
четвъртия етаж на болницата

Зоя ИВАНОВА
40-годишният Йордан Г. от с. Велковци, който е

бил настанен за лечение в отделение „Реанима-
ция”  на пернишката многопрофилна болница е
скочил от прозореца на стаята си вчера сутринта.
 Това съобщи директорът на пернишката многопро-
филна болница д-р Иван Евлогиев. Отделението се
намира на четвърти етаж в сградата на МБАЛ „Ра-
хила Ангелова”. До обяд все още се извършваха
изследвания на болния и не се знаеше какво точ-
но е състоянието му. Мъжът е бил приет в болница-
та на 30 юни с алкохолна кома и изпити хапчета.
Болният от една година е бил на антидепресанти.
Не се знае каква е причината  за вчерашния му
скок от прозореца. Не е ясно дали това е втори
опит за самоубийство, ако се приеме, че изпитите
хапчета преди дни са били първия такъв. Мъжът е
бил намерен от съпругата му в безпомощно състоя-
ние и докаран в Перник. Вчера е трябвало да бъде
изписан от отделението, заради стабилизирано
състояние. Сега обаче лечението му ще продължи
– най-вероятно в Травматологично отделение. Ако
се окажат верни слуховете, че след скока от чет-
върти етаж е потрошил краката си.
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Ïðåñòúïíèöè îáèðàò ïîìïåíè ñòàíöèè íà „Â è Ê”
Потърпевши са и дружеството и абонатите
Силвия ГРИГОРОВА

  Помпени станции,
собственост на „В и
К”, станаха обект на
престъпно посега-
телство. Затова ала-
рмираха от водоснаб-
дителното предприя-
тие. На 28 юни тази
година във времето
от 24 ч до 5ч злостор-
ници са откраднали
част от захранващия
кабел на помпена стан-
ция „Света Анна”, коя-
то осигурява водос-
набдяването на село
Дивотино. В резул-
тат на кражбата, пом-
пената станция авари-
ра и спира подаването
на вода за едно от най-
големите села на об-
щината-Дивотино в
съботния ден. „Като
пряка материална ще-
та, тази кражба въз-
лиза на около 1000 ле-
ва за дружеството.

Тук обаче не се вклю-
чат пропуснатите
ползи от нереализира-
ната питейна вода за
населението в този
район и причинените
му неудобства от
липсата на вода”, зая-
ви главният енерге-
тик на „В и К”-Трифон
Крумов.

Той поясни, че на 1
юли обект на престъп-
но посегателство е
станала друга помпена
станция на „В и К”- в се-
ло Кралев дол. От нея е
откраднато таблото
за автоматичното уп-
равление на резервоара
на помпената станция.
В резултат на това тя
спира работа, а от
там, естествено, спи-
ра и подаването на во-
да за Кралев дол. Спо-
ред главния енергетик
на водоснабдителното
предприятие, нанесена-

та щета на дружес-
твото възлиза на око-
ло 1 200 лева, без да се
остойностяват загу-
бите от нереализира-
ната питейна вода за
населението. „Тази
кражба е извършена от
човек, който има пон-
ятие за това как рабо-
ти една помпената
станция. Откраднато-
то табло може да се

Радомир пристъпва към
втория етап на газификация

Любомира ПЕЛОВА
В Радомир започна

вторият етап на га-
зификация на града.
След завършването на
първия изградената
от „Рила газ” мрежа е
с дължина 25 км, съоб-
щи кметът Пламен

Алексиев. Обществе-
ните абонати, ползва-
щи синьото гориво,
сред които са и две
детски градини –
„Слънце” и „Радомир-
че и двете училища –
„Христо Смирненски”
и „Архимандрит Зино-

Пернишки апаш
краде в хипермаркет

Любомира ПЕЛОВА

Много победители на
„Слънце иде...”

Любомира ПЕЛОВА

реализира единствено
в системата на водос-
набдяването, никъде
другаде”, допълни Три-
фон Крумов. Управи-
телят на „В и К”- инж.
Камен Каменов апелира
абонатите на дружес-
твото да проявяват
по-голяма бдителност
и при съмнение за не-
редност, да сигнализи-
рат на дежурния теле-

фон на „В и К, на който
се обаждат при авария.
„Потърпевши от тези
злоумишлени кражби е
както дружеството,
така и нашите абона-
ти, които при доста-
тъчно вода в язовир
„Студена” са оставени
на сухо. Надяваме се по-
лицията да открие
злосторниците ”, зая-
ви инж. Каменов.

вий”, са консумирали
59 300 куб.м газ, а за
битовите потреби-
тели – 35 домакинс-
тва предимно в цен-
тралната градска зо-
на, се подадени 3 802
куб.м.

Общината предвиж-
да да увеличи сероиз-
нво заявките за ото-
плителния сезон
2014г. / 2015г. за об-
ществените абонати.
При частните скокът
трябва да е два до три
пъти, така че консума-
цията на синьо гориво
в Радомир да достигне
до около 110 000
куб.м., поясни кметът
Алексиев. 

Строителството на
радомирския газопро-
вод започна в края на
2010 година. Изгражда-
нето на мрежата има
и социален аспект,
тъй като се осигур-
яват работни места
за жителите на град,
ангажират се местни
фирми, смята градона-
чалникът.

Мъчат ни чревни инфекции
Зоя ИВАНОВА

Нови четири слу-
чая на чревни инфек-
ции са регистрирани
за миналата седмица
от Регионалната
здравна инспек-
ция. Заболелите са на
възраст от 4 до 63
години. Регистрира-
ните случаите са от
общините Перник и
Радомир Заболелите

се лекуват в Инфек-
циозното отделение
 на МБАЛ „Р. Ангело-
ва. Сериозно намале-
ние се отчита при за-
болелите от варице-
ла – има само един
случай , срещу 10 за
предходната седмица.
Заболя дете на въз-
раст 3 г. Случаят е
регистриран в общи-
на Радомир. Има два

случая на скарлатина.
Заболелите са деца на
възраст 2 и 3 г., жи-
вущи в община Радо-
мир.Случаите се леку-
ват амбулаторно от
личните си лекари.

Няма регистрирани
епидемични взривове
и взривове от вътре-
болнични инфекции на
теритотията на гр.
Перник и областта.

Тазгодишното, четиринадесето из-
дание на Националния детски фол-
клорен фестивал „Слънце иде...”, кой-
то се проведе на 27 и 28 юни в село
Дрен, е най-мащабно и най-предста-
вително както заради рекордния брой
участници в него, така и заради уве-
личилите се гостуващи групи от чуж-
бина, зяви кметът на Радомир Пламен
Алексиев. На фестивала се предста-
виха 51 певчески, оркестрови и тан-
цови групи, формации, ансамбли, гру-
пи за народни обичаи, обреди и сло-
весен фолклор, групи за детски игри
за традиционен и обработен фолклор
и  индивидуални изпълнители: певци
– певици,  инструменталисти, разказ-
вачи и хумористи с общо 1200 уча-
стника.

Детските фолклорни групи и инди-
видуални изпълнители бяха предста-
вители на детски градини, начални
училища, основни училища,  средни
училища, народни читалища, домове
на културата и  частни формации от 6
областни центъра – Перник, София-
град, София Област, Кюстендил, Бла-
гоевград . Гости на Фестивала бяха
групи от Полша, Турция и Република
Сърбия.

Децата показаха едно изключител-
но изпълнителско майсторство и зато-
ва заслужават една по-голяма сцена
от тази, които използваме от години в
селския парк. Не успяхме да извър-
шим реконструкцията му, както въз-
намерявахме, но вярвам, че е въз-
можно за следващото издание на
фестивала това да стане и нашите та-
лантливи деца да имат онази голяма
сцена, която заслужават мечтае гра-
доначалникът на общината. А за ви-
сокото ниво на тазгодишния форум
според него говори и фактът, че за
пръв път се е наложило да осигури не
една, а две две големи награди на
кмета на Радомир за цялостно пред-
ставяне, които бяха присъдени на
детски фолклорен танцов ансамбъл
към частна формация „Веселие“ от
град Симитли с ръководители Калина
и Любомир Марянски и на Ансамбъл
„Граовска младост“ при Дворец на
културата – Перник. Голямата награ-
да на кмета на Дрен за цялостно
представяне пък бе отредена за дет-
ския ансамбъл при радомирското НЧ
„Напредък- 1895“ гр. Радомир.

Служители от Второ РУ „Полиция” –
Перник задържаха криминално проявен
за кражба.

Във вторник в управлението бил пода-
ден сигнал, че от голям хипермаркет в
квартал „Изток” са откраднати слънцеза-
щитни кремове. Пристигналите на място
полицаи установили, че извършител на
деянието е криминално проявеният жи-
тел на областния град М.Д. на 26 години.
Наглецът е познат с кражби и причинява-
не на средна телесна повреда. Задържан
е за 24 часа и е започнато досъдебно
производство.

Започва изплащането на
пенсиите с увеличението

Силвия ГРИГОРОВА
  Териториалното поделение на Нацио-

налния осигурителен институт в Перник е
напълно готово с преизчислените пенсии,
които от 1 юли са увеличени с 2.7%.  От
ТП на НОИ-Перник информираха, че от
днес започват да се превеждат по гра-
фик на Областна пощенска станция-Пер-
ник необходимите средства за изплаща-
нето на юлските пенсии. От 6 юли ще за-
почнат да се превеждат необходимите
средства и на банките, за да могат на 7
юли да имат готовност да плащат на хо-
рата.

  Директорът на ОПС-Перник- Мирослав
Стоицев увери, че е създадена необхо-
димата организация, така че на 7 юли
изплащането на пенсиите да започне
съгласно утвърдения вече график за об-
ластта.
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Ирена Соколова с коментар
за политическата обстановка

Това са единстве-
ните многопрофил-
ни болници на които
е вменено със закон
да разкрият опреде-
лени структури в
структурата си,
които ги няма към
други болници – ка-
то спешните порта-
ли, кръвните банки,
отделенията по па-
т о а н а т о м и я ,
ТЕЛК.овете, отделе-
нията по съдебна ме-
дицина. ТЕЛК и спеш-
ните отделения има-
т някакво финанси-
ране от държавата,
но то е недофинан-
сирано. Ние го дофи-
нансираме. Облас-
тните болници са за-
дължени да имат 24
часов прием на па-
циенти, което нещо
го няма във всички
други болници. Из-
пълняваме много со-
циални функции и
поддържаме отделе-
ния които за струк-
турата са губещи.
Има недофинансира-
не на клиничните пъ-
теки в Педиатрия,
Неонатология, Ин-
фекциозното отде-
ление. Наредбата за
допълнително фи-
нансиране на дейнос-
ти като интензивни
грижи се промени на
два пъти от 2011 го-
дина досега. В момен-
та лимита който се
дава касата за ин-
тензивни дейности
е около 40 000 лева.
Това е едно натова-

рено отделение. Но
издръжката на отде-
лението струва на
болницата около
113 000 лева. Разре-
шени са още няколко
пътеки от които се
изкарват от около
20 000 лева на месец.
Но и това не стига
за да се покрият раз-
ходите. И това е са-
мо в отделение . Все-
ки може да си напра-
ви сметка за какво
става на въпрос, ка-
то проблем за всич-
ки отделения в бол-
ницата. Ние сме еди-
нствената болница в
региона с всички та-
кива отделения. Ние
не можем да си поз-
волим да ги нямаме
тези отделения. Да
няма спешно, да няма
кръвна банка, да
няма ТЕЛК. Самата
държава е заложила
недофинансиране в
много структури.
Досега компенсирах-
ме по някакъв начин
с това- като рабо-
тиш повече, получа-
ваш повече и нещата
вървяха горе долу
добре. От август
миналата година по-
ради това че беше
сметнат бюджета
за 10 месеца на бол-
ниците и резерва на
касата беше ликвиди-
ран се разбра, че бол-
ниците ще работят
в трудни условия.
Целта на тази декла-
рация е да информи-
раме какво ще стане
в бъдеще. Ние не мо-
жем нито да спрем

дейността, нито да
плашим със стачки,
но искаме да аларми-
раме какво ще стане.
При положение , че
се очаква лимитите
да се намалят още с
30% това ще доведе
до финансова загуба
на болницата в раз-
мер на близо 840 000
лева приблизително.
И те не са от лошо
управление. „ – об-
ясни д-р Евлогиев.

„ За да влезем в
рамките на този ли-
мит, който е опреде-
лен от касата  аз
трябва да намалявам
заплати и да съкра-
щавам персонал. Това
няма да го направя.
Ще има съкращение
само в телефонната
централа, тъй като
от 2012 година теле-
фонната централа е
напълно автоматич-
на и не е редно тези
хора да работят
там. Това ще е на
първо време което
ще се направи. По
отношение на намал-
яването на заплати-
те – има колективен
трудов договор, кой-
то е в сила. Ние като
работодатели сме
длъжни да даваме
заплати които са
близко до колектив-
ния трудов договор.
И сега заплатите
тук са по малки от
определените в този
договор. Аз няма да
намаля заплатите на
хората. Това би озна-
чавало да изгубим
специалисти, които
с оглед близостта
до София ще напус-
нат за да търсят по-
добра реализация. То-
ва ще съсипе болни-
цата. Дори с това си
решение да понасям
теглото на лошия
мениджър т.е. ще
трупам дългове.” –
категоричен беше
шефът на пернишко-
то здравно заведе-
ние. 

” Институциите
да прерагледат от-

ношението си към
областните болни-
ци, тъй като етике-
тите които ни пос-
тавят като гръбнак
на здравеопазване-
то, не сме усетили
да има по специално
отношение към нас.
Според медицински-
те статистики мо-
же да се види, че
цялата реформа се
изнася на гърба на
областните болни-
ци. Средната нато-
вареност на лекар 
от областните бол-
ници е в пъти по гол-
яма от тази на лека-
рите в универси-
тетските болници.
40% от всички леку-
вани в България па-
циенти минават
през областните
болници. А финанси-
рането на тези 25
болници е само 20%
от всички пари за
здраве. В същото
време поради това
че имаме спешни пор-
тали ние отчитаме
между 60-80% спеш-
ни болни. При нас
въпрос за листи на
чакащи не стои на
дневен ред, при нас
са спешни пациенти.
Ние не можем да си
позволим да връща-
ме пациенти. Твърди
се, че бюджета на
НЗОК се изработва
на исторически
принцип. Но и това
не е така. Само за
справка – в Перник
за 2011 година са ле-
кувани 13 355 чове-
ка, за 2012 те са
13 581 човека и през
2013 те са 13 387 па-
циенти. Видно е, че
няма сериозна разли-
ка в броя на лекува-
ните хора. И тази
картина е във всич-
ки областни болни-
ци. Данните са срав-
нително констан-
тни величини. И то-
гава какъв е този ис-
торически принцип,
който се прилага от
НЗОК и ни дават
33% по малък лимит.

Погледнато в демог-
рафски аспект Пер-
нишка област е уни-
кална – с едно зас-
таряващо население,
с население, което е 
със сериозен брой
възрастни хора. А
това са хора с пове-
че от едно хронично
заболяване. Затова
на фона на възрас-
тните хора не може
да ни обвиняват, че
при нас е голям броя
на рехоспитализира-
ни пациенти. 

„Държавата има
начини и механизми
как да помага. Кога-
то акционерно дру-
жество не върви
добре, държавата
може да спонсорира с
целеви финансови
средства.  До преди
шест години е било
така. От шест годи-
ни няма такова нещо
от страна на Минис-
терството. По от-
ношение на перниш-
ката община там сме
уникални. Акционери-
те от общината не
се явяват на събра-
нията на дружество-
то.  Общината и об-
ластта са загърбили
болницата. В някои
случаи когато общи-
ната иска да помага
в страната тя осво-
бождава болниците
от данъци и такса. А
ние сме осъдени в
тази насока. Като ак-
ционери от община-
та епизодично пома-
гат с едни суми кои-
то са под 100 000 ле-
ва. И понеже държа-
вата все пак отпуска
някакви пари като
дълготрайни активи
всяка следваща годи-
на те се актуализи-
рат в капитала на
дружеството и
всяка година община-
та губи определени
проценти тук като
акционер. От 51 % 
момента е 76.1 % в
полза на държава-
та.” – каза още ди-
ректорът на МБАЛ
„Рахила Ангелова”.

Престижни награди в ГПЧЕ „Симеон Радев”
Виктория СТАНКОВА

Филмов екип от
ГПЧЕ „Симеон Радев”
в Перник с ръководи-
тел Любка Дамянова
спечели голямата наг-
рада в международния
конкурс на Френския
културен институт
в Париж „Двуезично
поколение”. Младежи-
те представиха своя
филм „Малкият принц
и прогонването на
злото”. Лентата раз-
казва историята на
световноизвестния

герой на Егзюпери,
който гостува в Пер-
ник по време на сурва-
карския фестивал.

В началото всичко
му се вижда монотон-
но и сиво, но след ка-
то посещава ателие
за сурвакарски маски
и става част от зре-
лищното дефиле, сър-
цето му завинаги ос-
тава в града на карна-
вала и веселието, къ-
дето намира прияте-
ли за цял живот. Сце-
наристи, режисьори и

актьори във филма са
ученици от френски-
те паралелки от 11 и
12 клас на Езиковата
гимназия, които се
състезаваха със свои
връстници от различ-
ни европейски градо-
ве.

Фиданка Лазарова
Френската катедра

в Езиковата гимназия
може да се похвали с
още един успех. Дълго-
годишната препода-
вателка по френски
език в ГПЧЕ „Симеон

Радев” в Перник Фи-
данка Лазарова е номи-
нирана за престижна-
та награда „Акадамеч-
ни палми”. Отличие-
то се присъжда в цял
свят за заслуги, свър-
зани с разпростране-
нието на френския
език и е третият по
ранг френски орден,
датиращ още от вре-
мето на Наполеон,
съобщи преподава-
телят по български
език и литература
Милена Исаева.

Добрата новина е,
че резултатите от
тазгодишната кампа-
ния по приема на уче-
ници след седми клас
показват, че интере-
сът към френския
език се възражда. На-
раства броят на уче-
ниците, заявили жела-
ние да го изучават ка-
то първи език. Балът
на приетите във
френскоезичните па-
ралелки след първо
класиране също скача
нагоре.
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Зоя ИВАНОВА

Ситуацията, в която се намира дър-
жавата ни в момента за пореден път
доказва, че това правителство не мо-
же да управлява. Липсата на полезни
политически ходове стана повод за
зараждането на спекулации, които
разклатиха дори банковия сектор“.
Това заяви народният представител
от ПП ГЕРБ Ирена Соколова. Тя до-
пълни, че предсрочните парламентар-
ни избори са начина за отхвърляне на
настоящото управление. „Убедена
съм, че резултатите от вота за евро-
пейски депутати ще се повторят и на 5
октомври. Хората са уморени и изпла-
шени от бездействието на коалицията
– БСП, ДПС и Атака. Ние от ГЕРБ сме
отвратени от наглостта, с която в На-
родно събрание се гласуват лобистки
текстове и се кадрува през полити-
ческата поддръжка. Освен, че не из-
пълниха обещанията си за икономи-
чески растеж, управляващите взеха
кредити, които ще изплащат децата и
внуците ни – нещо, което през управ-
лението на ГЕРБ беше немислимо да
се случи“, подчерта Соколова. Спо-
ред нея оставка на кабинета е трябва-
ло да има още миналата година, кога-
то българите заляха страната с масо-
ви протести. „Говорят ни едно, а се
случва съвсем друго. За тези управл-
яващи да лъжат безочливо е същност.
Вече няма никакви колебания, че це-
лите на това управление са лични и
реваншистки“, каза още депутатът от
ГЕРБ. Соколова очаква на изборите
през октомври категорична победа на
партията на Бойко Борисов. Тя е убе-
дена, че ГЕРБ ще получи възможнос-
тта отново да управлява самостоятел-
но и ще го направи отговорно. „Това,
което направи ПП ГЕРБ по време на
мандата си се вижда дори може да се
пипне. Нашето управление заложи, а
и занапред ще е така, на това да сме
от полза на хората.“

Наши ученици на
трето място в конкурс

за англоезично творчество
Виктория СТАНКОВА

Десет ученици от ГПЧЕ ”Симеон Радев” си
дойдоха с парични награди и грамоти, от таз-
годишния литературен конкурс за среднош-
колци, изучаващи английски език. Езиковата
гимназия в Перник отборно печели трето
място в страната, след Първа АЕГ – София и
ЕГ ”Д-р Петър Берон” – Кюстендил. Надпрева-
рата е национална за англоезично творчество
и се организира от за четвърта поредна година
от НБУ-катедра „Англицистика”.

Ето кои са наградените пернишки ученици:
Петър Петров от 9 „а” клас- втора награда за
разказ; в същата област са удостоени с поощ-
рителни награди Верона Петкова от 10 „б” и
Гергана Георгиева от 9 „а”, както и Симеон
Драгомиров от 10 „б” клас. За есе бяха отличе-
ни Александър Атанасов от 9 „а”, Верона Пет-
кова от 10 „б”, Гергана Георгиева от 10 „б”,
Константин Михайлов от 11 „б” и Николета Пет-
кова от 11 „г”, която изучава английски като
втори западен език.
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Частни съдебни изпълнители описват земи в региона

Забавления за децата в „Изток”
Виктория СТАНКОВА

Силвия ГРИГОРОВА
  Частни съдебни из-

пълнители, които ра-
ботят на територия-
та на нашата област,
започнаха да описват
земеделски земи в ре-
гиона, собственост
на длъжници. Според
съдебните изпълни-
тели, през последни-
те два-три месеца на
тази година, кредито-

ри, които саосъдили
своите длъжници и
имат изпълнителен
лист за вземанията
си, изявяват желание
да бъдат описвани зе-
меделски земи, ако
борчлиите притежа-
ват такива, вместо
жилища или недвижи-
ма собственост. Спо-
ред местните пред-
ставители на Темида,

домомента е наложе-
на възбрана върху
близо 80 дка земедел-
ска земя в землището
на село Мещица, около
30 дка в Стефаново и
около 10 дка във Вла-
димир.

Практичните кре-
дитори предпочита-
ли бързо ликвидни зе-
меделски имоти, осо-
бено, ако те се нами-

рат в близост до го-
леми масиви, които
са под аренда. Ако
длъжникът не поло-
жи усилия да се из-
дължи към кредитора
си, за да си върне зем-
ята, тя се описва от
 съдия-изпълнител,
който я обявява на
публична продан.
Описаната земедел-
ската земя се оценява
от лицензиран оцени-
тел и след това се об-
явява за продан.
Средната цена на еди-
н декар е 300 лева.
Ако имотът е в бли-
зост до обработваем
масив, отдаден под
аренда, той се оказва
бързо ликвиден. Оби-
кновено арендатори
купуват такива земе-
делски земи с цел да
увеличат площта,
която обработват.
По този начин 40 дка
описана земеделска

Внедряват ИКТ в образованието
Виктория СТАНКОВА

Нова стратегия за ефективно прилагане на информационни
технологии в образованието и науката (2014-2020 г.) прие
правителството. Основната цел на документа е да осигури
равен и гъвкав достъп до образование и информация по
всяко време и от всяко място – от стационарен компютър,
лаптоп, таблет, мобилен телефон. Стратегията създава усло-
вия за изграждане на единна информационна и технологич-
на среда, обслужваща училищното и висшето образование и
науката, подчертават от пресслужбата на кабинета. Това е и
стъпка напред във въвеждането на електронни учебници. На-
ционалната електронна платформа цели да предостави обу-
чение с електронни учебници и помагала. Новите технологии
в преподаването ще направят уроците по-интересни и атрак-
тивни, ще мотивират ученици и учители. Очаква се това да
доведе до намаляване на броя на отпадащите от образова-
телната система, по-високи постижения в усвояването на
учебното съдържание, придобиване на нови полезни умения
– презентационни умения, работа в екип и др. Стратегията
включва три етапа. Краткосрочен – 2014-2015 г., ще бъдат
направени ключовите инвестиции. Предвижда се изгражда-
нето на единна високоскоростна оптична мрежа, свързваща
регионалните инспекторати по образованието, висшите учи-
лища и научните центрове, което ще позволи използването
на нов вид интегрирани услуги, свързани с комуникация, об-
мен на документи в реално време и безхартиен документоо-
борот, достъп до внушителни по обем бази данни, мултиме-
дийни файлове и др. Планирано е в поне половината учили-
ща и в научните институти да бъде осигурена безжична мре-
жа. Въвеждането на този етап на национална електронна
платформа за управление на обучението и съдържанието ще
даде възможност за електронно обучение и интегриране на
сегашните електронни помагала и бъдещи електронни уче-
бници. Средносрочен “Мобилност и сигурност“, обхваща пе-
риода 2016-2017 г. В него се планира осигуряване на трайна
оптична високоскоростна свързаност до образователните
институции, позволяваща работа с мултимедийни помагала в
реално време, осъществяване на съвместни открити онлайн
уроци и др.; отваряне на образователната и научна среда
към мобилни устройства и начало на успешни практики в мо-
билното обучение (m-learning); въвеждане на цифрова плат-
форма за видеообучение, телеконференции и развойна дей-
ност, която ще позволи дистанционни връзки с научните и
образователни институции в други държави и ще насърчи
съвместната дейност по научни проекти; осигуряване на
електронни помагала с интерактивно съдържание по всички
общообразователни предмети. Дългосрочният етап (2018-
2020 г.) е „Универсалност и устойчивост“. Визията за него е
създаване на единна образователна среда за всеобхватно
обучение (u-learning), преминаване към електронни учебни-
ци по всички предмети, виртуални класни стаи и лаборато-
рии, национална система за онлайн изпити и външно оце-
няване. От допълнително осигурените в бюджета за 2014 г.
100 млн. лв. за образование, 15 млн. лв. се предоставят за
ИКТ инфраструктура, платформа за е-обучение, безжични
мрежи в училищата, електронни уроци и др.

земя в Мещица вече
смени собственика
си. Ако на първия об-
явен публичен търг
земята не бъде про-
дадена, то на втора-
та продажба нейната
цена поевтинява и
става много атрак-
тивна както за аре-
ндатори, така и за
фермери, които от-
глеждат животни, но
нямат собствена
земя.

  В последно време,
кредиторите прояв-
явали интерес към зе-
ми от горския фонд
които, оказва се, съ-
що са бързо ликвидни.
Наскоро частен съде-
бен изпълнител опи-
сал над 10 декара го-
ри, които се намират
в землището на село
Кладница, които също
предстоят да бъдат
обявени на публична
продан.

Лятната ваканция започна за радост на
децата. За тях, кметство „Изток” и Младеж-
ки дом – Мошино организират куклени
спектакли и забави на открито.

Отново и тази година ги очакват партита и
весели срещи с куклите. На 9 и 23 юли от
10.30ч. в класната стая сред парковото
пространство на кметство „Изток”, ще има
зелен театър за най-малките. Ще гостуват
Куклен театър – Благоевград и Театър „Аб-
сурд” с постановките „Пепеляшка” и „Косе
Босе”.

На 16 и 30 юли, на площадката при спир-
ка „Детска градина” в Мошино, от 18.30ч.
ще има и денс партита на открито. Ще зву-
чат най-новите летни хитове, а децата ще
учат атрактивни танцови движения и стъпки
с помощта на аниматори. В купона ще уча-
стват и солистите на вокална формация
”Синева”.Всеки, който желае може да ги
посети и разнообрази своето ежедневие.

Изясниха в конкретика проектите в плана за развитие
на община Радомир за периода 2014 – 2020 година

Публичен обществен дебат за състоянието
и развитието на община Радомир във връзка
с разработването на проект № 13-13 -158/
21.10.2013 г. „Изграждане на механизми и по-
вишаване на капацитета в община Радомир
за прилагане на ефективни и ефикасни поли-
тики за устойчиво развитие”, който се осъ-
ществява с финансовата подкрепа подкрепа
на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансиран от Европейския
съюз чрез Европейски социален фонд, се
проведе на  1-ви юни. Във форума се включи-
ха кметът на общината Пламен Алексиев, спе-
циалисти от общинската администрация, об-
щински съветници, кметове и кметски намес-
тници на населени места, представители на
фокус групи, над 100 жители на общината.

След като на първата ни среща чухме вашите конкретни предложения за приоритети, кои-
то искате да бъдзат заложени в седемгодишния план за развитие на общината, днес ще ви
представим конкретни параметри на програмата, проектите, които ще бъдат заложени за
реализация за периода 2014 -2020 година, заяви Димитър Димитров - ръководител на
проекта, изработен от „Ди Джи консулт” ЕООД – София. Той припомни, че разработката е от-
ворен документ, който може да се допълва и обогатява в името на по-доброто бъдеще на
общината.

Ако всичко бъде изяснено още във фокус групите, Радомир ще има един отличен план за
развитие до 2020 година, който ще може да бъде утвърден безпроблемно и от Общинския
съвет, заяви кметът на общината Пламен Алексиев. На форума още веднъж бе припомне-
но,че проектът е разработен на база данни на ТСИ. Според тях община Радомир е с населе-
ние 20 896 души. И тук съществува тенденция на намаляване на населението, но тя е значи-
телно по-малко в сравнение с други райони на страната. Механичният прираст за 2012 годи-
на е положителен, нараства броят на младите хора. Радомир е на сравнително добро иконо-
мическо ниво, в сравнение с това на други български общини.  Индустрията е основен рабо-
тодател за жителите на общината. Откриват се нови микропредприятия с персонал до 10 ду-
ши, но в общината работят и четири големи фирми с персонал над 250 човека. Преработва-
щата промишленост осигурява над 57 процента от заетостта в общината.

След като на първото публично обсъждане на проекта бе постъпило предложение в него
като отделен приоритет развитието на туризма, сега при изянсяването на конкретиката на
плана стана ясно, че това е направено. По предложение на участници в първото обществено
обсъждане на проекта, сега в изложените конкретни проекти, които могат да бъдат реализи-
рани през новия седемгодишен програмен период са включени и такива, свързани с разви-
тието на селското стопанство.

Акцент в дебатите бе поставен и върху това реално възможни ли са проектите, заложени в
седемгодишния план за развитие на общината. Стана ясно, че това може да се случи на-
пълно реално стига да има амбиция и добро желание от страна както на местната админис-
трация и ОбС, който трябва да приеме плана за развитие за периода 2014 -2020 година, така
и при по-активно участие на представителите на бизнеса и обществеността.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 3 юли 2014 г., брой 121 /5484 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

076/60 51 27 0898/620 696;
0878/620 925

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

1. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт - 35 000лв.
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
4. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.
5. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.
6. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата - 21 000лв.
7. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
8. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място - по договаряне
9. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
12. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
13. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
14. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
15. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
16. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
17. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ОБЗАВЕДЕН, ЕТ. 4 - 250 ЛВ.
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ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2
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 0898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 306; ; ; ; ; 0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;
0878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 687

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

3. Гарсониера, Дараци ет. 7/8/ - 23 000 лв.

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

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

6. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

3. ул. Вардар, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер, непрех.- 43 000 лв.

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

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

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

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

8. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 30 500 лв.

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

6. Изток, ет. 2, ТЕЦ, до Х училище - 45 000 лв.

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

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

9. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзав. - 15 900 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 52 500 лв.

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

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

6. Къща, Мещица, нова двор 1 дка - 25 000 евро

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

15. УПИ, с. Велковци - 7 000 лв.; 9 900 лв.

16. УПИ, село Драгичево, 1 260 кв.м  12 700 евро

17. УПИ, Мещица, 600 кв.м - 9 000 лв.

18. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.

19. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис, нова сгр., с/у Съда, над партер, 35 кв.м - 230 лв.

2. Офис, с/у Съда, ъглов, над партер, лукс, 35 кв.м- 350 лв.

3. 2 офиса, х 30 кв.м, ул. Търговска, ет. 2 - х 80 лв.

4. Двустайни, Център, ет. 3, ет. 6, обз. - 250 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцели, около Перник

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

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

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

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

За цена не по-малко  от 500 лв
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Тева, ет. 3, ет. 4, ТЕЦ, тер. - по договаряне
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Център, ет. 1, тх.,ТЕЦ, 51 кв. м - 22 400 евро
5. Център, ул. Струма, ет. 7 - 28 000 лв.
6. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Дараците, ет. 7/8/, ТЕЦ, асансьор - 25 000 лв.
8. Изток, ет. 3, ТЕЦ - 24 000 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, метална врата, ремонт - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8. Изток, Албените, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 21 800 лв.
12. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт - 11 000 лв.

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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, Проучване, преустроена, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, тухла, ет. 3, тераси, преустроен, луксозен - 16 000 евро
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.; 32 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, ет. 5,  юг, ет. 3 - 17 000 лв.; 18 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
5. Гарсониери, Изток, ет. 6, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 21 900 лв. ; 23 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 24 300 лв.
7. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
8. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.; 42 000 лв.
9. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл. - 22 000 лв.
10. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 22 500 лв.; 27 000 лв.
11. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 34 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 3, 1 тер., ТЕЦ - 27 800 лв.
13. Двустаен, Изток, 65 кв.м, тх. ТЕЦ, пл., ет.2, тер, юг - 39 500 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 31 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
16. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ - 50 000 лв.
17. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
18. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
19. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, тер., подобр. - 30 800 евро
20. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 5, тх., ТЕЦ, пл. - 52 000 лв.
24. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
25. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 31 000 лв.
26. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
27. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
29. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
32. УПИ, Църква, 400 кв.м - 15 800 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535



Имоти, реклами8 3 юли 2014 г. Съперник

решително за строеж, с Н=15 м и РЗП:
2 200 кв., продажба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади,

ет. 4, ЕПК, преустр. в Тристаен, усвое-
на тер., с алум. дограма, теракот, с об-
завеждане, 40 000 лева /без посред-
ник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

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

Център, ТЕЦ, южен, ет. 3 – тел. 0885 572
078 и 076 60 48 37.
Давам под наем, обзаведени стаи

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

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6, инжек-
цион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в дви-
жение. За информация тел. 0888 311 312.

Продавам или давам под наем  офис, Идеа-
лен 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 договар-
яне – тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

- 35 000лв.   

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

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

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

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

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

до ет. 6 

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

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

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

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

тел. 0877/ 698 384

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

Врасна), тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40
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ФИРМА В ГРАД

ПЕРНИК ТЪРСИ
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА

ЗА РАБОТА НА

АВТО-МИВКА.

ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ.

ТЕЛ. 0894/666 622
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ЕК ще има комисар по имиграцията,
у нас ще разселват бежанци

В състава на новата Европейска
комисия за пръв път ще има отделен
еврокомисар по въпросите на
имиграцията. България прие
стратегия за интеграция на бежанци.

Това се дължи на "катастрофалния
приток" на имигранти в южните страни
на ЕС от Близкия изток и Северна
Африка, съобщи в интервю за
белгийски медии номинираният за
председател на Еврокомисията Жан-
Клод Юнкер, цитиран от

ИТАР-ТАСС, предаде БТА.
Кандидатурата му ще бъде

одобрена окончателно на сесия на
Европейския парламент на 16 юли. В
края на септември новият ръководител
на ЕК трябва да представи нейния
състав, в който ще влизат 28 души -
по един от всяка една от страните -
членки.

Комисията ще се заеме с
решаването на проблема за масовия
приток на имигранти, засилил се
особено през последната година.

Тя ще трябва да намери
възможности за равномерно
разпределяне на имигрантите на
територията на ЕС.

Радикалните европейски партии,
постигнали исторически успех на
последните избори за Европарламент,
смятат тази политика за неуспешна и

настояват за незабавно затваряне на границите на Евросъюза и за въвеждането на строг полицейски контрол над
имиграцията, пише ИТАР-ТАСС.

Междувременно вицепремиерът и вътрешен министър Цветлин Йовчев заяви, че полицаите, които пазят границата
с Турция, са все още над хиляда, въпреки че защитното съоръжение е почти готово.

След като оградата бъде довършена до няколко дни, ще бъдат откомандировани поне 700 полицаи.
"Бежанският натиск по границата нарасна многократно през последните седмици и връщаме по 150-200 души на

ден", добави Йовчев.
България ще разселва бежанци
Министерски съвет прие стратегия за интеграция на бежанците до 2020 г. Тя се отнася за лицата, придобили статут,

като основно ще се работи за тяхното ограмотяване, придобиване на квалификация и намиране на работа.
"Преди бежанската вълна у нас от миналата година страната ни е интегрирала по 50 чужденци, получили статут за

пребиваване годишно. Сега в обсега на новата стратегия ще попаднат 2400 чужденци. Ако  пожелаят, ще сключват
споразумение за интеграция с кмета на населено място. Така ще се получи ефектът на разселване в общини, които
могат да предложат работни места", коментира вицепремиерът Даниела Бобева, цитирана от БНР.

По думите й насочването от едни региони към други трябва да е свързано, както с търсенето на работна сила, така
и с възможността за настаняване и да устроят децата си да учат.

Бежанците ще се включват в курсове по език, ограмотяване и за придобиване на квалификация и професия.
Разходите за услугите ще бъдат за сметка на ведомствата, които предлагат услугите, а на общините ще се

възстановяват разходите за наемите им.
"Над 60% от придобилите статута са на възраст между 18 и 34 г., което може да реши и демографски проблеми на

трудовия пазар, а обучението в занаяти е работеща формула. Да се възползваме от това, което дава закона за
занаятите, т.е. назначаването под формата на чиракуване в занаятчийските професии", каза още Бобева.

Ким Чен-ун накара командирите на ВМС да плуват 10 км
Върховният главнокомандващ на Корейската народна

армия Ким Чен-ун е наредил да се проведе състезание по
плуване сред командния състав на военноморските сили.

В масовото плуване на 10-километрова дистанция са
участвали практически всички старши офицери от флота
на КНДР в Японско и в Жълто море, които в Пхенян е прието
да се наричат Източно и Западно, съобщи ИТАР-ТАСС,
позовавайки се на севернокорейската агенция КЦТА.

Преди началото на състезанието Ким Чен-ун казал, че
"умението да се плува добре играe голяма роля в общата
оценка на бойната готовност и на боеспособността на
военноморските части", предаде БТА.

Според съобщението на КЦТА по-добри резултати
показали офицерите от Западния флот.

Според мнението на севернокорейския лидер тези
състезания "ще допринесат за по-интензивната
подготовка на моряците под лозунга "Напред, след мен!".

Малко преди това Ким Чен-ун проведе конкурс за
летателно майсторство и сред командния състав на ВВС
и на противовъздушната отбрана. Той наблюдава полетите
на въздушните асове заедно със съпругата си Ли Сол-
чжу, а после връчи награди на победителите и се снима
за спомен с тях.

Севернокорейският лидер е фен и на баскетбола. През
2013 г. ексцентричната бивша баскетболна звезда Денис
Родман два пъти посети КНДР. Единия път той пристигна с група, включваща играчи на баскетболния отбор "Харлем
Глоубтротърс", кореспондента на "Вайс" Райън Дъфи и снимачен екип, за да заснеме филм за Северна Корея за нова
поредица на телевизия HBO.

Тогава ексзвездата на NBA гледа мач и вечеря заедно със своя фен Ким Чен-ун.

Експерти: Поправките в НК за
банките ще доведат до цензура

Икономисти и юристи се обявиха срещу
предложението на БНБ за нови текстове в
Наказателния кодекс (НК), предвиждащи
затвор дори само за критики на банки.

Според тях те са опасни, защото на практика
ще доведат до цензура в медиите, тъй като
всяка статия може да бъде преценена
субективно за потенциално всяваща паника.
Така гражданите няма да могат да се
информират изобщо за състоянието на
финансовите институции, пише в. "Сега".

Текстовете, предложени от БНБ, предвиждат
тежки наказания за всеки, "който
разпространява заблуждаваща или невярна
информация или други сведения за банка или
финансова институция, които могат да доведат
до всяване на паника в населението".

Централната банка настоява санкцията да е
от 2 до 5 години затвор, а при причиняване на
значителни вреди или получаване на
значителни неправомерни доходи - от 5 до 10
години и глоба от 5 хил. до 10 хил. лв.

"Смятам, че е грешка да се търси толкова
сериозна регулаторна промяна след
проблемните дни на банковия сектор", обясни
пред БНР икономистът от "Индъстри уоч" Георги
Стоев.

Според него искането за налагане на затвор
на лицата, разпространяващи невярна
финансова информация, "издава безсилието
на БНБ да вдъхва респект и да всява ред в
системата".

Подобна теза развива и програмният
директор на Българския институт по правни
инициативи (БИПИ) Христо Иванов.

"В НК има достатъчно текстове, които биха
дали на едни адекватни полиция, прокуратура
и ДАНС предостатъчно възможности да се
справят с подобна ситуация", написа той в
"Медиапул".

Председателят на "Риск монитор" Стефан
Попов пък директно атакува предлаганата
разпоредба.

"Изобщо не отива на управителя на БНБ да
прибягва към такъв инструмент.Това издава
неговата слаба компетентност по отношение на
управление на такива масово-психологически
кризи, каквито целият свят вижда непрекъснато
и реагира по отработен начин", категоричен е
той и дори шеговито предложи в НК да бъде
включен текст, който криминализира
"организирането на престъпна опашка".

Ако се стигне до гласуване на текстове и те
не са достатъчно балансирани, се появява друг
риск - за управление на тъмно и допълнителен
коридор за корупцията, смята шефът на правния
екип на Програма "Достъп до информация"
адвокат Александър Кашъмов.

Икономистът Петър Ганев от Института за
пазарна икономика заяви, че предлаганите
промени в НК по-скоро са част от говоренето,
което е с цел да успокои гражданите.

"Прави се, за да се потушат някои настроения,
със сигурност е голям медиен въпрос обаче",
обясни Ганев.

"Трябва да бъдат наказвани източниците на
информацията, а не тези, които я
разпространяват. Мисля, че това е залитане в
другата крайност. Препоръчвам на депутатите
добре да помислят, преди да гласуват това",
смята председателят на СЕМ Георги Лозанов,
цитиран от БГНЕС.

"Всеки анализатор има право на свободно
мнение и понякога тези мнения се основават
на непотвърдени информации или лични
наблюдения, които сега някой може изведнъж
да определи като "неверен слух за банковата
система"", обяви вчера в профила си във
"Фейсбук" доскорошният депутат от БСП
Георги Кадиев.

Вносителят на законопроекта Йордан Цонев
заяви, че поправките представляват
необходима гаранция за финансовата
стабилност на страната и допълни, че разчита
на колегите си юристи от парламентарната
правна комисия да прецизират текстовете така,
че да бъде изключена възможността хората да
бъдат санкционирани само за изказано от тях
мнение.

От БСП обясниха неофициално, че промените
не са "толкова съществени", но допуснаха, че
ще бъдат приети.

ГЕРБ ще подкрепи поправките, но с корекции,
обясниха депутатите на Бойко Борисов.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ

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

05:45"Господари на ефира"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30Езел" - сериен филм, 3 сезон
13:00Новините на Нова
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00Съдби на кръстопът
21:00"Хавай 5-0" - сериен филм, 4 сезон
22:00Новините на Нова
22:30"Господари на ефира"
23:00"Отмъщението" - сериен филм
00:00"Д-р Хаус" - сериен филм, 6 сезон
01:00"Сделка или не"
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
03:45"Долината на слънцето" -  филм
04:30"Перла” - сериен

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:30Днес и утре /п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Футбол, самба и "Мис Национален
отбор" футболно шоу/п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
12:40Днес на Мондиала - 2014 /п/
13:30Нощем с белите коне 6-сериен тв
филм /България, 1985г./,
14:30Младият Дракула тв филм
15:15Ангели приятели анимационен филм
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:25Клиника на третия етаж тв филм
17:00Мис Национален отбор 2014
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Теглене тиражите на ТОТО 2
19:45Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Мис Национален отбор 2014
22:30Футбол, самба и Мис "Национален
отбор" футболно шоу
00:00По света и у нас
00:10Стая с изглед игрален филм /
Великобритания, 1985г./, режисьор
Джеймс Айвъри, в ролите: Маги Смит,
Патрик Годфри, Денолм Елиът и др.(12)
02:10По света и у нас /п от 20:00/
03:05Катин игрален филм/п/(12)

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си

вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи
игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет
квадратчета. В условието на всеки ребус предварително са дадени
правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят
останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и
всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ден, скрил много пре-

дизвикателства в себе
си. Днес ще имате сили и желание да
свършите много от нещата, които
сте отлагали.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе

много, но някои от не-
щата ще са на доста ви-

сока цена. Вашата вътрешна приро-
да е да виждате истинската стой-
ност на нещата.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес преценете съ-

ществуващите въз-
можности, за да знаете

какъв избор да направите в профе-
сионалната сфера.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес заложете на

обичайните, сигурни
неща. По възможност не се впускай-
те в нови проекти. Ще имате нужда
от стабилност, от добра храна, от
добро отношение.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Точно днес, в начало-

то на месеца, имате
нужда да видите какви ще са

резултатите от вложениете усили-
я.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Мили и състрадател-

ни сте, но вършейки
р а б о т а - та на другите, им от-

немате възможността да се раз-
виват и учат сами уроците си.
Помагайте, вдъхновявайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ако искате да про-

дължите смело и сво-
бодно напред, трябва

да сте готови да пожертвате
страховете си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на полярности-

те. Може да се изнена-
дате колко от неща-

та, които казвате на другите,
всъщност имате нужда да ги каже-
те на себе си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви

се иска да всършите
нещо, толкова по-

рядко ще го наричате работа. На-
мерете онези неща, които ви
правят истински щастливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Помагайте смело, но

само тогава, когато ви
поискат помощ. Днес

ще имате нужда да се съревновава-
те, да се конкурирате, да играете.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Ще имате нужда от

сигурност и стабил-
ност и това ще ви во-

ди при взимането на решения.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще предизвиквате

околните с някои ваши
коментари. Днес не е

денят на шегата, но все пак лесно ще
се измъкнете от ситуация. Но не е
лошо да бъдете умерени и да
внимавате какво говорите.



Съперник Спорт 113 юли 2014 г.

Адрес на редакцията:
гр. Перник

"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА
Зам. главен редактор:
Зоя ИВАНОВА
Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Иванка Василева, Станислава
Миланова, Цветелина Чавдарова

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ЕООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72
2. Кафе-клуб “Антония”
нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83
3. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си

Разпространение:
Лъчезар Лазаров

Печат:
Печатница “Аргус”

Виктория СТАНКОВА

Ïåðíèøêè øàõìàòèñò äàðè êúñìåòëèéñêà õèìèêàëêà
7-годишният Константин Георгиев беше приет от кмета и председателя на ОбС

та и ОбС за участие-
то на Косьо в Гър-
ция. Като стана ду-
ма за пари, ръководи-
телите на града обе-
щаха,че ще търсят
средства, за да се
осигури участието
на малкия пернишки
талант и на светов-
ното първенство за
осемгодишни деца в
Грузия. Поради въз-
растта си, той не
може да пътува само
с треньор, необходи-
мо е присъствието и
на поне един  роди-
тел, така че сумата
, която ще е необхо-
дима, ще ев размер
на около 5000 лева.
Ако помогне и пер-
нишкият бизнес, уча-
стието на това
наистина талантли-
во момче ще бъде
осигурено.  В исто-
рията на пернишкия
шахмат има успе-
хи,но чак такива
няма. Никой до този
момент не е носил
медал от световно
първенство, а Косьо
успя на седемгодиш-
на възраст да донесе
два. Така че си заслу-

Страницата подготви Яне Анестиев

Холандцте на плаж
с жените и децата

Футболистите от националния отбор на Хо-
ландия днес получиха почивен ден и решиха
да отидат на плаж заедно с жените и децата си.
Селекционерът Луис ван Гаaл отмени първона-
чално планираното за тази сутрин занимание
на стадиона на “Фламенго”. Така вместо трени-
ровка футболистите получиха тен на известния
плаж Ипанема в Рио де Жанейро.”Лалетата”
ще подновят тренировките си в сряда, а в чет-
въртък ще отпътуват за Салвадор, където в съ-
бота ще играят четвъртфинален мач от Мондиа-
ла с отбора на Коста Рика. За петък е предви-
дена закрита тренировка в Салвадор. 

Връщат с подписка
треньора на Алжир

Около 80 хиляди фенове на алжирския фут-
бол са се записали в интернет петиция за връ-
щането на треньора Вахид Халилходжич. Спе-
циалистът бе заменен от Кристиан Гуркюф,
след отпадането на “пустинните лисици” на 1/8-
финал на  Мондиала в Бразилия. Тогава Райс
М’Боли и компания загубиха от Германия с 1:2
след продължения. Очаква се документът с ис-
кането на феновете да бъде изпратен до мес-
тната футболна асоциация, но едва ли ще дове-
де до връщането на специалиста. 

Конкурент на “Миньор”
почна с осем нови

Култовият за българите Джулай даде нача-
лото на подготовката на “Оборище”. И тази го-
дина панагюрци стартират първи от трите ни
областни представители в Югозападната “В”
група лятната си подготовка след 40-дневна
ваканция. На първата тренировка вчера из-
лязоха деветима нови футболисти, а тогава бе
официално представен и новият старши тре-
ньор на “Оборище” Костадин Ангелов-Лапто-
па. Негови помощници са Танчо Калпаков и
Васил Гърков.Както панагюрският сайт ПИА
преди дни прогнозира, сред новодошлите бе и
бившият футболист на “Оборище” (Панагюри-
ще) и юноша на ЦСКА Кристиян Узунов (за
последно талантливият бранител игра в “Ба-
нско”). Сред дошлите да се пробват на “Орчо
Войвода” са и игралият в “Левски” Ангел Заха-
риев, подвизавалият се в “Пирин” (Гоце Дел-
чеВ) и “Локо” (Пд), Серафим Михайлов, който
беше пред договор с колоса “Манчестър Сити”,
но трансферът му пропадна заради контузия,
както и Християн и Пламен Кожухарови от “Ви-
дима-Раковски” (Севлиево).

Световното премести
и контрола на ЦСКА

Контролата между ЦСКА и Брюж на 5 юли
(събота) ще започне по-рано от предвиденото
по програма, съобщават белгийските ме-
дии.Двубоят в холандското село Гардерен ще
започне в 16:30 часа българско време, а не
както беше предвидено от 18:00 часа. Стадио-
нът в селото “Спортпарк де Вестененг” се на-
мира на адрес ул. “Хьодерстеег” № 28. Пром-
яната се прави заради класирането на нацио-
налния отбор на Белгия за 1/4-финалите на
Мондиал 2014. Двубоят на „червените дяволи“
срещу Аржентина е в събота от 19:00 часа бъл-
гарско време.

 Вече беше направена една промяна в мача
между ЦСКА и Брюж. Двубоят първо трябваше
да се играе в Путен в 16:00 часа в събота, но
заради лошия терен беше преместен за 18:00
часа. Както е известно, ЦСКА е на лагер в Хо-
ландия. До момента „червените“ там изиграха
три контроли – две равенства 1:1 с Криля Со-
ветов и Гент и загуба с 0:1 от Роял Уайт Стар
Брюксел.

Седемгодишният
перничанин Констан-
тин Георгиев беше
посрещнат днес от 
кмета на общината
Росица Янакиева и
председателя на ОбС
Милан Миланов в ка-
бинета на кмета.
Причината за тази
среща беше изключи-
телният успех на
пернишкия талант
по време на светов-
ното първенство по
шах за ученици в Ка-
вала(Гърция). По вре-
ме на първенството
перничанчето завюя-
ва два сребърни ме-
дала при седемгодиш-
ните в ускорените
варианти на тази иг-
ра – ускореш шах и
БЛИЦ и стана шести
в първенството по
класически шах на
континента, което
се проведе също в
гръцкия град. Поява-
та на Косьо в кабине-
та на кмета беше из-
ключително атрак-
тивна - той влезе
със саксия, която бе-
ше висока почти кол-
кото него и я подари
на кмета.Последва
нов подарък, който
се оказа с изключи-

телнно символична
стойност. Кметът
Янакиева получи ка-
то дар химикалката,
с която Косьо си е
записвал ходовете по
време на първенс-
твото. Той твърде
сериозно заяви,че
това е късметлий-
ската химикалка, коя-
то пък Росица Яна-
киева постави на
видно място и об-
яви,че вече ще под-
писва важни догово-
ри с нея,за да носи
тя късмет на всички
перничани. Стана
ясно,че Косьо се е за-
палили по тази игра
по време на една ва-
канция от дядо си,
който го развличал с
шах, но твърде скоро
никой вкъщи не мо-
жел да го бие и
трябвало да се под-
ходи сериозно към
таланта му – т.е. да
се намери треньор,
като с тази роля
твърде успешно се е
заел президентът на
ШК „Юрий Бендерев”
Първан Аспарухов,
който от две години
се занимава сериозни
с момчето и резул-
татът вече е нали-

жава той да бъде
подкрепен адекват-
но,за да развие наис-
тина изключителния
талант, който при-
тежава и да донесе
слава на Перник. Ка-
то подарък Косьо по-
лучи таблет, на кой-
то може да се играе
шах,освен другите
интересни занима-
ния, с които джаджа-
та привлича внима-
нието на деца от не-
говата възраст.
През септември Кон-
стантин Георгиев,
който обикновено
гледа противниците
си от високо на по-
четната стълбичка
в края на турнирите,
ще е редови първок-
ласник в 11-то ОУ „Е-
лин Пелин” и вероя-
тно ще бие всичките
си съученици на шах. 
И няма как да е иначе
след като разби поло-
вин Европа и куп шах-
матисти извън кон-
тинента на последно-
то състезание , на
което участва. А не-
го тепърва го чакат
много състезания и
много успехи.

це.  Иначе в семей-
ството на перниш-
кия талант друг
шахматист няма.
Както сам той зая-
ви, баща  му и кака
му  играят тенис, а
майка му рисува.Май-
ката, Елена, подари
благодарствени пис-
ма на кмета и пред-
седателя на ОбС ка-
то заяви,че не може
да изкаже доколко е
признателна за фи-
нансовата подкрепа,
оказана от община-

СПИРАТ БИРАТА НА СВЕТОВНОТО
Генералният секретар на ФИФА Жером Валке заяви,

че се обмисля забрана за продажба на алкохол по вре-
ме на мачовете от Мондиала в Бразилия.

 Шефът заяви, че е сериозно притеснен от големия
брой пияни фенове, които вижда по време на мачовете
от Световното.”Загрижени сме за феновете. Алкохолът
може да доведе до увеличаване на насилието, а това е
сериозен проблем. Много е трудно да кажете на фенове-
те, че трябва да изпият само по една бира. На предишни
първенства това не е било проблем.  може да забраним
продажбата и да затегнем контрола на входовете на ста-
дионите”, намекна Валке.

„ИНВАЛИД” ХУКНА ПО ТЕРЕНА В БРАЗИЛИЯ
Поредна проява на т.нар. “фалшиви инвалиди” на

Световното първенство по футбол занимава феновете в
социалните мрежи. Организаторите на Мондиала все
още не могат да се справят с хората, които си купуват
билети за сектори за инвалиди и пенсионери, без да са
такива.

 След като любителски кадри показаха как “инвали-
ди” стават на крака при опасни положения в мача, сега
един от феновете от сектора за хора с двигателни проб-
леми стана и започна да тича. Фенът нахлу на терена
при вчерашния осминафинален мач между Белгия и
САЩ - 2:1 след продължения.



Засякоха фиат с
пренабити номера

Любомира ПЕЛОВА
Лек автомобил с пренабити номера е

задържан в Перник.
Колата е засечена на пункта за регис-

трация на моторни превозни средства в
квартал „Калкас”. 18-годишниаят И.Е.
докарал за регистрация лек автомобил
„Фиат Пунто”. След направена провер-
ка експертите задържали колата със
съмнение за интервенция върху номера-
та на рамата.

Започнато е досъдебно производство
и случаят се изяснява.

АПРОПО
СЛЕД ВАРНЕНСКАТА
ВОДНА ИСТОРИЯ ДЕРЕ-
ТАТА СТАНАХА АКТУАЛ-
НА ТЕМА за размисъл. И
макар в Перник да минахме

тънко покрай проливните дъждове,
работата може да стане дебела.Затова
и властта се взе в ръце да тури под
контрол деретата, които досега не са-
мо че не същестуваха на картата на от-
говорността, но все едно ги нямаше.
А ги нямаше, щото повечето от тях си
бяха чисти боклучарници. Казано ад-
министративно - нерегламентирани
сметища. За да не станат нерегламен-
тирани убийци, трябва да изчезнат
боклуците. И дерето да стане проходи-
мо за водни количества. Затова и от-
говорните органи трябва да мислят
като за дъжд. По традиция ще послед-
ват оправдания, че няма пари за по-
чистването им. А и да е имало, въпро-
сът е къде са отишли, щото деретата
се броят след дъжд, както и наводне-
ните къщи. Затова да ги преброят, до-
като е сушаво, че после вече няма
смисъл.

НАХОДЧИВ НАШЕНЕЦ СЕ СДО-
БИЛ ПО ВТОРИЯ НАЧИН СЪС
СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ материали.
„Сделката” станала без пари в пер-
нишки хипермаркет. На това му се ви-
ка сезонна кражба. В началото на
лятото какво по-актуално от това да
имаш в изобилие препарати, които да
те бранят от ултравиолетовите лъчи
за предстоящите морски приключе-
ния. И не само това, човекът може и
сергия да отвори и на дъмпингови це-
ни да снабди Северния плаж на При-
морско с въпросните летни сгоди. Да-
но обаче органите на реда го прибе-
рат на сянка, щото слънчасването ще
му се отрази вредно.

ЩОМ НА ПУНКТА ЗА РЕГИСТРА-
ЦИЯ НА АВТОМОБИЛИ В КВАР-
ТАЛ „КАЛКАС” взеха да засичат
пренабити номера на евтини малолит-
ражки, значи има нещо съмнително.
По принцип се пренабиват номерата
на скъпарските лимузини, които имат
пазар по света и у нас. Каква е дала-
верата да си слагаш главата в торба
за едно фиатче? Някаква мистерия,
която намирисва на кокошкарско из-
пълнение.

123 юли 2014 г.
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Най-тежко е положението в Ярджиловци и Витановци

Любомира ПЕЛОВА
Кметствата не са в

състояние да оси-
гурят необходимите
техника и средства за
подобряване състоя-
нието на речните ко-
рита. След поройните
валежи през юни, ре-
ките са подкопали
подпорни стени и пъ-
тища, активизират
се свлачища и има
реална опасност от
разливи в дворове и
земеделски земи, ала-
рмираха управниците
на малките населени
места от община Пер-
ник на традиционна-
та си месечна среща.

Специална комисия е
описала състоянието
на всички реки. Някои
от предписанията за

от почистване и от
укрепване на брегове-
те. Дерето е дълго
близо 800 м, а в бли-
зост до него са разпо-
ложени около 200 къ-
щи. Коритото на р.
Конска обаче връща
водите в деретата и
става нещо ужасно,
оплака се ярджилов-
ският кмет. В речно-
то русло има паднали
върби, които се нами-
рат близо до една от
къщите. С всеки изми-
нал ден водата подко-
пава и затлаченото
недостроеното и изо-
ставено от години
ново корито на река-
та.

За кризисни ситуа-
ции споделиха почти
всички кметове в
Пернишка община. Си-
туацията е ясно, обе-
ктите са много, но за
да бъдат изчистени
всички проблемни
кътчета в населени-
те места са нужни
поне 50 милиона лева.
С такава сума общи-
ната не разполага, ка-
за кметът Янакиева.
В закона за водите е
разписано, че всяка
година трябва да

представяме актуа-
лизиран списък на
проблемните водое-
ми в Басейнова дирек-
ция, от където да се
отпускат средства
за превенция, какви-
то досега не са полу-
чени. Общината оба-
че всяка година от-
деля средства според
възможностите си за
почистването на де-
рета и речни корита.
И на следващата сре-
ща градоначалникът
обеща да изнесе и кон-
кретните суми, отде-
лени за тази цел. Ще
могат ли обаче кме-
товете на свой ред
да отчетат конкрет-
но свършената рабо-
та? Факт е, че много
от деретата и кори-
тата на реките са
превърнати в нерег-
ламентирани смети-
ща. Колко акта са със-
тавили управниците
на малките населени
места на нарушите-
лите? Нито един бе
мълчаливият им от-
говор.  А контролът
и санкционирането на
виновните е не по-
малко важна преван-
тивна мярка.

Половин година няма и
следа от изчезналия Антон

Полицията в
Перник продължа-
ва издирването на
изчезналия без
следа преди бли-
зо половин година
Антон Руменов
Василев.

28-годишният
мъж е в неизвес-
тност от началото
на тази година. На
17 януари той из-
лязъл от дома си и

от тогава до ден – днешен от него няма
следа. Областна дирекция на МВР – Пер-
ник продължава издирването на младия
мъж. Той е висок е 170 см. и е с нормално
телосложение. Антон е с кафяви очи, бяло,
избръснато лице и къса, черна, гъста права
коса. Напускйки деня си, е бил облечен със
зелена фанела с цип, светло зелено късо
яке, черна плетена шапка и кафяви обувки
половинки.

От полицията умоляват всички, които
имат информация за 28-годишният перни-
чанин, да се обадят на тел. 112 или в най-
близкото управление на полицията.

Любомира ПЕЛОВА

почистване престоя-
ват от години. От
две и повече години
се чака помощ и от
Междуведомствена-
та комисия за подпо-
магане и възстанов-
яване към Министер-
ския съвет за дерета-
та в Ярджиловци и Ви-
тановци. Там ситуа-
цията е най-тревож-
на. Особено в Ярджи-
ловци, където три де-
рета – Божилово, Ли-
сичково и Младжово,
са обрасли в храсти и
треви, които трябва
да се махнат, за да се
осигури добра прово-
димост на дъждовна-
та вода. За привежда-
нето им в изряден
вид са нужни солидни
инвестиции. Общин-

ската управа е изра-
ботила и внесла в
Междуведомствена-
та комисия проект за
укрепване и ремонт
на две от тях, но вече
четвърта година па-
ри не идват. След слу-
чилото се в Североиз-
точна България е въз-
можно ново чакане за
неизвестно колко дъ-
лъг срок.

Кметът Росица Яна-
киева и зам.кметът
Росен Йорданов об-
ясниха, че ярджилов-
ските дерета са сред
обектите, по които
ще се действа спеш-
но, за да не се случи
по-голяма беля, ако
все пак порой се изси-
пе и над Пернишко.

Кметът на селото
Григор Христов също
не скри притеснения-
та си. Той сподели с
колегите си, че на 4
юни Божилово дере,
което служи за от-
веждане на водите от
язовир „Осломе” в ре-
ка Конска е почиства-
но аварийно. Два баге-
ра са работили цяла
нощ, за да осигурят
проводимост на води-
те. То също се нуждае

ВКС потвърди присъдата на Заека
Любомира ПЕЛОВА

Вчера стана ясно ре-
шението на Върхов-
ният касационен съд
– убиецът на 17-го-
дишната Мирослава
Николова – Марио Лю-
бенов, известен още
като Марио Заека, ще
лежи 28 години зад ре-
шетките. Това е при-
съдата, която му бе
отредил и Софийския
апелативен съд през
март т.г. На първа
инстанция Заека полу-
чи 25 години лишава-
не от свобода, но про-
куратурата настоя
за по-високо наказа-
ние. Апелативните
магистрати удовлет-
вориха искането на
държавното обвине-
ние и завишиха присъ-
дата с 3 години.

Марио Любенов пък
твърди, че макар в на-
чалото на процеса да
призна всички факти
и обстоятелства в
обвинението, не е ви-
новен, а го е направил
само, за да избегне до-
животен затвор.

“Липсват каквито и
да са данни за наличие
на неправомерни из-
вънпроцесуални спо-
соби на убеждаване на
Любенов, стоящи в
основата на негово-
то процесуално пове-
дение и водещи до из-
вод за недобровол-

ност на направеното
самопризнание”, пи-
шат обаче в мотиви-
те си върховните ма-
гистрати.

В решението на ВКС
се изтъква още, че по
настоящото дело е
приложена съдебно-
психолого-психиат-
рична експертиза,
чието заключение е за
липса на психическо
заболяване у Марио
Любенов.

През 2012 г. по ре-
шение на съдиите Лю-
бенов бе настанен в
столичната болница
“Св. Наум”, за да бъде
подложен на изследва-
ния за освидетелс-
тване за шизофре-

ния, след като лекар
изрази съмнения, че
той симулира забол-
яването. Оказа се, че
не е болен и е симули-
рал.

17-годишната Ми-
рослава Николова бе
отвлечена на 7 ноем-
ври 2011 г., а тялото
й бе открито на 12
януари. Единият от
заподозрените извър-
шители - Стойчо
Стоев - Чочо, се са-
моуби, а вторият
уличен - Марио Любе-
нов, остана единстве-
ният обвиняем по де-
лото. Срещу него бе
повдигнато обвине-
ние за отвличане и
убийство.

Нуждаем се от вашата подкрепа,
за извършване на спешна

хирургическа операция в Турция
на нашия съгражданин

АЛЕКСАНДЪР СТАНОЕВ НИКОЛОВ 
набирателната сметка (в лева и

евро, за България и чужбина) е:
BG 57PRCB 9230 10 1330 1429.

Благодарим Ви!!!        


