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ИНТЕРНЕТ САЙТ

Гражданският ини-
циативен комитет
работят екипно, в
интерес на  и това
заслужва поздравле-
ния, заяви Божинова.
Представители на
сдружението и д-р
Магдалена Форовиц
от Центъра за пряка
демокрация в Цюрих-
ския университет
посетиха вчера Радо-
мир по повод пред-
стоящото на 5 ок-
томври местно до-
питване.
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Само тук общинска управа и гражданско общество гледат в една посока
Любомира ПЕЛОВА

Референдумът,ор-
ганизиран от мес-
тния Инициативен
комитет срещу кон-
цесиите в Радомир-
ско, е уникален, зая-
ви вчера председа-
телят на Българско-
то сдружение за на-
сърчаване на граж-
данската инициати-
ва Даниела Божинова.
Според нея той се
отличава от всички
други, провеждани-
те досега в цяла Бъл-
гария по това, че
местната власт и
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Изборни
сенки

Борбата с фантомите в из-
бирателните списъци обещава да е дълга,
но безуспешна. Щото фантомите друга ра-
бота си нямат, освен да присъстват навс-
якъде, включително на избори. Да ги премах-
неш е все едно да смениш системата то-
тално.

Затова и поредните опити да се из-
чистят списъците от мъртви души са
мъртвородено начинание. Ако няма фанто-
ми, ще си останем само най-своите. Доста-
тъчно е да погледнеш избирателния спи-
сък, за да си припознаеш всички комшии, с
които всеки ден си казваш „добър ден”. А с
фантомните излишъци изпадаш в тотална
дезориентация, понеже на мнозина отдавна
си казал „чао” или „лека му пръст”. Без фан-
томи интригата се запазва до последно. По
всяко време някой може да възкръсне или
да се върне от гурбет, та да промени еле-
кторалните нагласи. Социолозите имат ед-
но обяснение повече, когато сбъркат в
прогнозите си.

Фантомите са своеобразни изборни сен-
ки, без които не можем. Те носят необходи-
мата загадачност, за да ни светне после ис-
тината, че реалните избиратели са вампир-
ясали като видят резултатите

Валентин ВАРАДИНОВ

Апаши изскубаха
телефонни кабели

Любомира ПЕЛОВА
Кражба на телефонен кабел е извър-

шена от землището на град Радомир.
Сигналът в районното управление на

полицията е бил подаден вчера, около
час след полунощ. Съобщено е, че от
района на индустриалната зона е от-
краднат телефонен кабел. Пристигнали-
те на място служители на реда  устано-
вили, че е срязан кабел с дължина око-
ло 600 метра, но само 200 от тях лип-
сват. Предприети са действия за уста-
новяване на извъшителите.

Започнато е досъдебно производство.

Перник празнува Съединението пред Двореца
вайки своето достой-
но място в голямото
европейско семей-
ство.

В тържествената
програма ще участва-
т Духовият оркесгър
към Двореца и солис-
ти.

Съединението на
България е актът на
фактическото обеди-
нение на Княжество
България и Източна
Румелия през есента
на 1885. То е коорди-
нирано от Българския
таен централен рево-
люционен комитет
(БТЦРК). Съединение-
то се извършва след
бунтове в различни
градове на Източна
Румелия, последвани
от военен преврат на

Любомира ПЕЛОВА
В събота, 6-ти сеп-

тември, и перничани
ще отбележат Деня
на Съединението.
Празникът ще се със-
тои пред Двореца на
културата. Община
Перник и Общински
комплекс Дворец на
културата канят пер-

ничани на тържес-
твото, послучай едно
от най-ярките съби-
тия в нашата нацио-
нална история – Съе-
динението – дело на
целокупния български
народ, доказвайки
пред Европа своите
морални и политичес-
ки качества, защита-

6 септември (18 сеп-
тември по нов стил)
1885, подкрепен от
българския княз Але-
ксандър I и ръководен
от майор Данаил Ни-
колаев.

Съединението полу-
чава дипломатическо
и международно приз-
нание с българо-тур-
ската спогодба от 20
януари и Топханен-
ския акт на Великите
сили от 24 март 1886
г. В замяна на осман-
ското съгласие за
персонална уния на
Княжество България
и Източна Румелия
начело с българския
княз България от-
стъпва на Османска-
та империя Кърджа-
лийска околия и Тъм-

ръшките села. Слива-
нето на Северна и
Южна България е ут-
върдено окончателно
едва с признаването
на българската неза-
висимост през 1908-
1909 година.

Успешното Съеди-
нение на България е
срещу руските инте-
реси на Балканите и
то води до обтягане
на българо-руските
отношения и органи-
зирането от руска
страна на заговори и
преврати в България.
След успешната наме-
са и осуетяване на
тези от страна на
Стефан Стамболов,
Русия скъсва диплома-
тическите отноше-
ния с България.

На страница 2
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Въпросът, на кой-
то трябва да дадат
отговор жителите
на общината е “Съ-
гласни ли сте общи-
на Радомир да не
одобрява устрой-
ствени планове,
предвиждащи добив
и преработка на под-
земни богатства?” В
този момент мес-
тната демокрация,
може би се казва Ра-
домир, каза Божино-
ва на среща с кмета
на общината Пламен
Алексиев и мес-
тният Инициативен
комитет, оглавяван
от Асен Велев. При
проведените местни
референдуми до мо-
мента у нас е имало
силна конфронтация
между управниците
и инициаторите на
допитванията. Това,
което се случва тук,
означава, че местна-
та власт и граждани-
те мислят дългос-
рочно за града и за

неговите хора, до-
пълни тя.

Божинова обясни,
че сдружението и
Центърът за пряка
демокрация към Цю-
рихския университе-
т работят по съв-
местен проект “По-
добряване законода-
телната среда за

Фонд „Земеделие” отпуска 4, 4
милиона лева за пропаднали площи

Силвия ГРИГОРОВА
Земеделските производители, чиито пло-

щи бяха унищожени на 100% от природните
бедствия през миналата година, ще бъдат
компенсирани общо с 4,4 милиона лева. То-
ва реши на последното си заседание Упра-
вителният съвет на Държавен фонд „Земе-
делие“ – Разплащателна агенция. Държав-
ната помощ се дава на стопани, чиито кул-
тури са пострадали от измръзване, навод-
нения, от бури с проливни дъждове, гра-
душки и суша.

Компенсации по схемата ще получават
фермерите, които имат издаден протокол за
напълно пропаднали площи в следствие на
природно бедствие или неблагоприятно
климатично условие. Тези, които не са зас-
траховали площите си, ще получат 50% от
полагащите им се субсидии. Изключение
прави щетата от суша, която не е елемент
на застрахователно събитие и се изплаща
без редукция.

Срокът за приемането на документите за
подпомагане за пропаднали площи се
приемаха в областните дирекции на ДФ
„Земеделие” в периода от 10 юли до 1 ав-
густ 2014 година. В този период са приети
общо 335 заявления на земеделски произ-
водители от цялата страна. Компенсациите
вече се превеждат по банковите сметки на
засегнатите стопани. Всички субсидии по
финансовата линия ще бъдат изплатени
най-късно до 15 септември 2014 година,
уверяват от ДФ”Земеделие”.

Дават шанс за работа на
безработни млади висшисти

 29 младежи с висше об-
разование от област Пер-
ник ще имат шанс да по-
лучат работа в местни-
те администрации по прог-
рамата “Старт в кариера-
та”. Общо в страната сво-
бодните места за младите
висшисти са 1500.  Това

информира на брифинг директорът на Дирек-
ция”Бюро по труда”- Росен Симеонов. Той
поясни, че на висшистите до 29-годишна
възраст ще бъде предоставена възможност
да натрупат трудов стаж и опит по своята
специалист в рамките на 9 месеца. Директо-
рът на Бюрото по труда поясни, че в Облас-
тна администрация- Перник са обявени 5 ра-
ботни места по тази програма. В община
Перник са 5, в община Радомир- 4, в Земен-
5, в Ковачевци- 3, в Брезник- 2 и в общин-
ската администрация в Трън- 5 места.

 „На назначените по тази програма вис-
шисти се осигуряват по 400 лв. заплата, пла-
щане на осигуровки и ползване на платен
отпуск. Кандидатстващите по тази програма
трябва да са на възраст до 29 ненавършени
години, да имат завършено висше образо-
вание, съответстващо на посоченото от рабо-
тодателя за заемане на конкретното работно
място, да нямат трудов стаж по специалнос-
тта и да са регистрирани в Бюрото по труда
като безработни”, поясни Росен Симеонов.
Крайният срок за подаване на документите
в Бюрото по труда е 30 септември. 

 Програмата “Старт в кариерата” се из-
пълнява за 13-та поредна година. Близо 50%
от младежите, участвали в нея, са останали
на работа в публичната администрация или
са си намерили работа при друг работода-
тел, вследствие на придобития професиона-
лен опит. Работните места  са обявени в цен-
тралните ведомства-министерства, Народно
събрание, Министерски съвет, НАП, НОИ,
Омбудсмана на България, различни дър-
жавни агенции, както и областни и общин-
ски администрации. Пълният списък на об-
явените работни места, както и условията и
необходимите документи за кандидатстване
могат да се видят на ад-
рес: www.az.government.bg / pages/ progra-
ma-start-na-karierata, както  и в Бюрата по
труда.

Силвия ГРИГОРОВА

Утре правят първата
копка на пътя към

Гигинския манастир
Любомира ПЕЛОВА

Утре официално ще бъде направена пър-
вата копка от ремонта на пътя, свързващ
брезнишкото село Гигинци с Църногорския
манастир „Свети Безсребреници Козма и
Дамян”. От общинската администрация уто-
чниха, че отсечката е с дължина близо пет
километра и ще бъде ремонтирана по спе-
челен от общината проект. Прогнозната
стойност на строително-монтажните работи
е 1 610 404 лв. без ДДС. Договорът с избра-
ния изпълнител е подписан на по-ниска
стойност. През юни 2012 година пътят бе
включен в списъ ка с общинските пътища в
община Брезник, а в средата на октомври
същата година с решение на Министерския
съвет шосето между село Гигинци и Църно-
горският манастир и официално беше об-
явено за общинско. То е проектирано с
проектна скорост 50 км/ч. и двулентово път-
но платно с ширина 5.5 м. и банкети по 1.25
м. от двете страни.С три милиона лева от
публичната инвестиционна програма за ре-
гионите, това лято беше ремонтиран основ-
но пътя от разклона при Пали лула до Гигин-
ци. Направата на пътя до самата обител се-
га е от особена важност за големия поток от
поклоници към манастира, който се увели-
чава непрекъснато,  особено след обнов-
яването му.

Режим на водоснабдяването
поиска кметът на Расник

Силвия ГРИГОРОВА
   Да се въведе ре-

жим на водоснабдява-
нето в селото поиска
от общината кметът
на Расник- Венцислав
Любенов на провела-
та се вчера редовна
месечна среща на кме-
товете от община
Перник. Според Любе-
нов, от близо две сед-
мици водата не дос-
тигала до високите
части на селото. За
да се осигури живи-
телната течност на
всички жители, той
поиска да има режим,
за да могат хората да
знаят кога със сигур-
ност ще имат вода.

  Кметът на Вискяр-
Надя Любенова се оп-
лака, че близо три сед-
мици водата в селото
не достигала, тъй ка-
то помпата на помпе-
ната станция под
пътя била изгоряла и
също потърси съдей-
ствие от общината
за решаването на

проблема.
  Потърсихме за ко-

ментар по поставени-
те въпроси управи-
телят на „В и К”- инж.
Камен Каменов. Той
потвърди, че наисти-
на в Расник все още не
е решен напълно проб-
лемът с водоснабдява-
нето, въпреки усилия-
та, които се полагат в
тази посока. Според
инж. Каменов, с намал-
яването на потребле-
нието на вода, което
се наблюдаваше в го-
рещите летни дни, жи-
вителната течност
ще се качва и във висо-
ките части на селото.
Що се отнася до
Вискяр, Камен Каменов
подчерта, че пробле-
мът с водата там се
появява само в почив-
ните дни, когато за-
почне масовото поли-
ване на градините. „В
момента съм на про-
верка във Вискяр. Ре-
зервоарът е пълен и се
подава вода навсякъ-

пряка демокрация в
България чрез Бълга-
ро-Швейцарско парт-
ньорство”. Той ще бъ-
де реализиран с под-
крепата на Българо-
швейцарската програ-
ма за сътрудничес-
тво. Целта на проек-
та е да се направи
един по-добър закон

де. В тази връзка ис-
кам да подчертая, че
основната помпена
станция на селото ра-
боти напълно нормал-
но и осигурява на де-
нонощие по около 170
кубика вода на мес-
тното население за
питейно-битово во-
доснабдяване. Искам
само да поясня, че се-
лото наброява около
100 човека, а  според
европейските норми
трябва да осигурим на
всеки жител по 125 л
вода на денонощие. Тази
помпена станция оси-
гурява по 2 л в секунда,
което означава по 172
куб.м в денонощие.
Тоест при норма 30 куб
м на денонощие, на жи-
телите на Вискяр се
осигуряват 172 кубика
вода. Обикновено в по-
чивните дни и то през
лятото, се появява не-
достиг, защото се по-
лива масово. Убеден
съм, че този месец, ко-
гато се приключи с гра-
дините, водата ще сти-
га навсякъде. Що се от-
нася до изгорялата пом-
па, тя е на малката пом-
пена станция. Направи-
ли сме заявка за достав-
ка на нов двигател, за-
щото старият не под-
лежи на ремонт. Щом
ни го доставят ще въз-
становим и тази помпе-
на станция”, заяви уп-
равителят на „В и К”.

от страница 1

за референдумите.
Дойдох тук, защото
отвън няма как да се
види динамиката на
случващото се, каза
Магдалена Форовиц.
Пред участниците в
срещата тя обясни
каква е практиката на
референдумите в
Швейцария, която

има век и половина
опит в провеждане на
допитванията. Утре
Форовиц ще вземе
участие в национална
среща на местните
инициативни комите-
ти за провеждането
на референдуми, коя-
то ще се проведе в Со-
фия.
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Ще глобяват за онези, изхвърлени до контейнерите

Приключи поредният проект на
Областната адмнистрация

Любомира ПЕЛОВА
Вчера в Областна администрация –

Перник бе проведена заключителната
пресконференция, на която бяха предста-
вени  резултатите по проект „Повишаване
на административния капацитет в Oбласт
Перник за интегрирано устойчиво плани-
ране на градска среда и енергийна ефе-
ктивност, професионална етика и етично
регулиране” по  договор No ЦА12-22-36/
04.06.2013г. за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна
програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския Социален фонд, бю-
джетна линия BG051PO002/12/2.2 -08,
приоритетна ос ²²  „Управление на човеш-
ките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компе-
тентна и ефективна държавна админис-
трация”.

Периодът на изпълнение на разработка-
та бе 15 месеца, а стойността на проекта
– 57 971 лв. Специфичните цели в него
бяха насомчени към изграждането на
концепц.ия относонво принципите на
проектиране и управление на устойчиви
градски структури, изграждане на уме-
ния за прилагане на политики и методи за
устойчиво градско развитие, изграждане
на разбиране и представа за методоло-
гията на оценка за устойчиво развитие на
градовете и повишаване на капацитета
на областната администрация за интегри-
раното планиране на териториите в облас-
тта. Проектът спомага и за придобиване
на умения по професионална етика и ети-
чно регулиране в държавната админис-
трация, придобиване на приктически уме-
ния от служителите за решаване на ети-
чни дилеми и конфликти, възникващи при
извършване на дейности и процедури.

Вчера бе отчетено, че след успешното
изпълнение на проекта се очаква дър-
жавните служители да могат успешно да
прилагат принципите за устойчиво град-
ско развитие, да имат ясно познание от-
носно политики и методи за устойчиво
градско развитие, да прилагат устойчиви
политики и методи при планирането на те-
риторията и разработката на стратегичес-
ки документи и планове за развитие в
следващия програмен период, да позна-
ват и прилагат метод за оценка на устой-
чиви градски структури при планиране на
територията. И не на последно място, дей-
ностите в рамките на проекта са помогна-
ли на участниците да придобият практи-
чески умения за решаване на етични ди-
леми и конфликти, както и да придобият
знания и умения по етично ригулиране в
държавната администрация.

Лекарства по здравна каса
само с презаверени книжки

Зоя ИВАНОВА
От 1 септември влезе в сила новата

наредба, според която в аптеките
няма да се дават лекарства с намале-
ние или безплатни по здравна каса,
ако книжките на пациентите не са
презаверени. Вече са в сила новите
четиризначни МКБ кодове на рецеп-
турните книжки. Пациентите трябваше
да направят презаверяването от нача-
лото на годината до 30 август. До да-
тата на издаването на новата рецепта
през септември е времето,което тези
които не са успяли да заверят книж-
ките, да го направят. В противен слу-
чай няма да могат да си вземат ила-
чите. Кодовете са нужни, за да могат
хората да получават безплатно ле-
карствата си, които се поемат от
здравния фонд. В края на миналата
седмица от НЗОК информираха, че
800 000 книжки остават за презавер-
ка. Изключение има за 14 диагнози,
при които не се налага нов код. До-
пълнителна информация е достъпна
на сайта на касата.

Силвия ГРИГОРОВА
 Община Перник

положи много усили-
я, за да се нормали-
зират отношенията
с фирма „Лиел Конс-
тракшън”, чиито
договор за сметосъ-
биране и сметоиз-
возване изтича в
края на тази година.
Това заяви на редов-
ната среща на кме-
товете от община
Перник зам.-кметът
по строителството
инж. Росен Йорда-
нов.  Той изрази на-
дежда, че това ще
доведе до подобр-
яване на организа-
цията по сметосъ-
бирането от страна
на фирмата. С цел
подобряване на ор-
ганизацията по сме-
тосъбирането, инж.
Йорданов отправи
от името на общи-
ната  апел към кме-

товете да сигнали-
зират своевременно
в общината за проб-
лемите, свързани
със сметосъбиране-
то и сметоизвозва-
нето. „Имам молба
към всички вас мал-
ко да се активизира-
те. Разбирам, че ид-
ват избори и хората
стават чувстви-
телни към всички
проблеми, особено
тези, свързани с ко-
муналните услуги.
Мисля обаче, че вече
е крайно време наши-
те съграждани като
европейци да се нау-
чат, че не може да
изхвърлят всякакъв
вид отпадъци до
бобрите. Поне да
бъдат любезни като
отидат с количката
до контейнера да си
носят и лопата и да
не изсипва боклука
до контейнера, а

вътре в него. Искам
още веднаж да под-
чертая, че строи-
телни отпадъци не
се изхвърлят в съдо-
вете, предназначени
за битови отпадъ-
ци. Всеки, който
произвежда строи-
телни отпадъци си
плаща цена за депо-
ниране и ги тран-
спортира на депото.
Това е редът във
всяка нормална евро-
пейска държава, как-
вато е и България.
Знаете, че след зе-
метресението общи-
ната и държавата, в
лицето на Междуве-
домствената коми-
сия, поеха ангажи-
мента да се помогне
на хората да се пре-
возят строителни-
те отпадъци, които
се натрупаха след
възстановяването
на щетите от зе-

Още приемат молби
за помощи за отопление

Зоя ИВАНОВА
Във всички дирекции по социално подпо-

магане продължава приемането на молби
за отпускане на целеви помощи за отопле-
ние за следващия отоплителен сезон.
Приемането на молбите върви нормално.От
Агенцията по социално подпомагане съоб-
щават, че в страната подадените молби за
отпускане на целева помощ за отопление
от началото на кампанията на 1 юли до 29
август т.г. са 189 881. Издадени са 115 362
заповеди за отпускане на помощта, откази-
те са 13 053. Крайният срок за подаване на
молби в дирекциите «Социално подпомага-
не» е 31 октомври 2014 г. Молбата се пода-
ва по постоянен адрес, в нея задължително
се заявява видът на ползваното отопление -
топлоенергия, електроенергия, твърдо го-
риво или природен газ. При отопление с
електроенергия и топлоенергия се пред-
ставя за справка актуален клиентски/або-
натен номер.Размерът на помощта за ото-
пление е 65,72 лева месечно или общо
328,60 лева за петте месеца на целия ото-
плителен сезон  - от 1 ноември 2014 г. до  31
март 2015 г. или общо 328,60 лева. За месе-
ците ноември и декември 2014 г. изплаща-
нето става до края на месеца, следващ ме-
сеца на издаване на заповедта - например
отпусната помощ през септември ще се из-
плаща до края на октомври.През август т.г.
бяха изплатени целеви помощи за отопле-
ние за около 65 000 лица и семейства в
общ размер 8 431 567 лева   До 31 януари
2015 г. ще бъдат преведени парите за месе-
ците януари, февруари и март.За отоплите-
лен сезон 2013/2014 г. общият брой на от-
пуснатите целеви помощи бе 251 876.

метресението. Но
всички срокове за
извършването на
тази дейност прик-
лючиха. В момента
излиза, че общината
извозва строител-
ните отпадъци на
фирми и лица, които
строят или извър-
шват ремонтни дей-
ности. Тази порочна
практика трябва да
се пресече. За целта
ние, трябва да си
влезем в ролята ос-
вен на извършващ
комунални услуги
орган и на контро-
лен. На територия-
та на общината сме
се уточнили с ин-
спектората и други
институции, ако се
наложи, да бъдат
санкционирани по-
добни нарушители.
За територията на
кметствата молба-
та ми е тази дей-
ност да организира-
те вие като кмето-
ве. Първо чрез ин-
формационна дей-
ност. Ако няма ре-
зултат от нея, то-
гава ще се прибягва
до санкции”, заяви
инж. Йорданов.   В
общи линии пробле-
мите, които поста-
виха на вчерашната
среща кметовете от
общината се върт-
яха около сметосъби-
рането, уличното

И БСП-лява България обявиха
пълната си листа за изборите
Зоя ИВАНОВА

Листата на БСП-
лява коалиция за пер-
нишкия многоманда-
тен избирателен ра-
йон за предстоящите
извънредни парламен-
тарни избори е след-
ната: Водач на листа-
та както стана ясно
още преди две седми-
ци е Валери Жаблянов.
Той е на  48 г.

Завършил полито-
логия в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“. Док-
тор  по политология.
Специализира по
програмата „Фул-
брайт“ в САЩ, препо-
давател в Софийски
университет „Кли-
мент Охридски”, де-
путат в 42 ОНС, ав-
тор е на редица ста-
тии и публикации.
Втори е арх. Михаил
Владимиров  Михайло-
в – 47 г.Областен уп-
равител на Област
Перник, бивш зам.
кмет в Община Пер-
ник. Арх. Михайлов е
проектирал и реали-
зирал едни от най-
красивите и значими

модерни сгради в об-
ласт Перник и в стра-
ната. Трета е Ина То-
дорова Найденова -
парламентарен секре-
тар в Министерство
на отбраната, пред-
седател на групата
съветници от БСП в
Община Ковачевци,
народен представи-
тел в 40-то ОНС. Ма-
гистър по  „Публич-
ни политики”. На
четвърто място е -
Петър Анастасов Ян-
ков -  52 г.председа-
тел на областния съ-
вет на „Отечествен
съюз”,председател на
общинското и облас-
тно ръководство на
съюза на тракийско
дружество „Капитан
Петко войвода”, об-
щински съветник.
Един от най-успешни-
те инженер агрономи
в област Перник. Пе-
ти е Николай Нико-
лаев Добрев – 25
г. бил е ст. експерт в
Община Перник. Ма-
гистър по  „Финан-
сов мениджмънт и
маркетинг”. облас-

осветление, доизкър-
пването на някои
улици, освежаването
на пешеходните пъ-
теки пред училища-
та и детските гра-
дини с оглед набли-
жаването на 15 сеп-
тември. Кметът на
Перник- Росица Яна-
киева информира
кметовете, че сме-
тосъбирането и сме-
тоизвозването в се-
лата е поверено на
а л т е р н а т и в н и т е
фирми, които общи-
на Перник ангажира,
с цел да се подобри
сметосъбирането.
Фирма  „Лиел Конс-
тракшън” основно е
поела ангажимента
по сметосъбирането
и сметоизвозването
в областния град.
Кметовете бяха за-
познати и с изисква-
нията за разкриване-
то на подвижна сек-
ция за инвалиди и ле-
жащо болни хора и
сроковете, в които
трябва да бъдат по-
дадени заявленията.
На тази среща на
кметовете беше на-
помнено, че почис-
тването на училищ-
ните дворове е гри-
жа на самите учили-
ща, които имат деле-
гирани бюджети и е
редно да ги изпол-
зват и за такива
дейности.

тен координатор на
МО на БСП – Пер-
ник. д-р Анна Георгие-
ва Петрова Милоше-
ва  е на шесто място
.Тя е доктор – невро-
лог; била е председа-
тел на първи състав
на ТЕЛК Перник; об-
щински съветник. За-
вършила – Медицин-
ска академия. Лекар с
изключително висок
авторитет в меди-
цинските среди и
сред пациентите си.
Седми е Лъчезар Бори-
сов Лазов – 23 г.Най-
младия избран кмет
на  с. Долна Секирна,
общ. Брезник; Завър-
шил ЮЗУ „Неофит
Рилски” – „Социални
дейности”. И на осмо
място Теодора Росе-
нова Крумова-  24 г. е-
ксперт в „Български
пощи”  ЕАД; Завърши-
ла – НБУ – „Политоло-
гия и журналистика”,
била е стажант в Ми-
нистерството на
външните работи  и
в печатните и еле-
ктронни медии -  „24
часа”, и „Труд”
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Предлагат създаването на национален център на развитието на политики за тях

Близо пет милиона лева
вече раздадени за първолаци

Зоя ИВАНОВА
До момента в страната  са подадени

33 496 молби за отпускане на еднократна
целева помощ за деца, записани  в първи
клас за учебната 2014/2015 г. по реда на За-
кона за семейни помощи за деца., съобща-
ват от Агенцията по социално подпомага-
не.  Размерът на помощта е 250 лева. Изда-
дените заповеди за отпускане на помощта
са 28 252 , които се отнасят за  28 715 деца.
Отказите са 166, в процес на обработка са
5078 молби. Същевременно 19 605 семей-
ства вече получиха помощта, като тя се от-
нася за 19 963 деца. Общата отпусната сума
възлиза на 4 990 750 лева.

Право на тази помощ имат семействата,
чиито деца са записани за първи път в пър-
ви клас на държавно или общинско учили-
ще. Средномесечният доход на член от се-
мейството за предходните 12 месеца преди
подаване на молба-декларацията е по-ни-
сък или равен на 350 лева.  Този доходен
критерий не се изисква за деца с трайни ув-
реждания, деца с един жив родител и деца,
настанени в приемни семейства и в семей-
ство на роднини или близки.

Молби се подават след записване на дете-
то в първи клас, като крайният срок е 30 сеп-
тември 2014 г. Помощта се възстановява,
ако детето не постъпи в училище.

За миналата учебна година такава помощ
бе отпусната за 48 845 деца-първокласници.

Започва приемът на заявления
за продажба на млечни квоти

Силвия ГРИГОРОВА

Зоя ИВАНОВА
Създаването на на-

ционален координа-
ционен център за раз-
витието на политики
за възрастни хора
предлагат пенсионер-
ски организации. Те се
срещнаха в МТСП с ви-
цепремиера и минис-
тър на труда и со-
циалната политика
Йордан Христосков,
съобщават от прес-
центъра на Минис-

терството на труда
и социалната полити-
ка. Идеята бе предло-
жена от Сребрин Ил-
иев, председател на
Конфедерацията на
организациите на
пенсионерите и въз-
растните хора в Бъл-
гария.

В координационно-
то звено да участва-
т представители на
отговорните ведомс-
тва, осъществяващи

политики в социална-
та сфера и здравео-
пазването, искат още
пенсионерите. Спо-
ред тях в национал-
ния координационен
център трябва да
участват и предста-
вители на общински-
те структури, тъй
като общините отго-
варят за предостав-
янето на голяма част
от социалните услу-
ги.

Пенсионерските ор-
ганизации настояват
индексирането на
пенсиите да става
спрямо нарастване-
то на осигурителния

доход, а не по „швей-
царското правило“,
при което се отчита
и инфлацията.

Паралелно с индек-
сирането на пенсии-
те спрямо осигури-
телния доход на все-
ки 3-4 месеца пенсио-
нерите настояват да
има и компенсиране
на инфлацията. Това
може да става и под
формата на ваучери
за стоки и услуги, об-
ясниха предложение-
то си Сашо Радев от
Федерацията на пен-
сионерите и възрас-
тните хора в Бълга-
рия и Найден Москов
от Българската асо-
циация на пенсионе-
рите. Ако те не се из-
разходят в определе-
ния срок, сумата да
се преведе в банкови-
те сметки на хората,
от където те да пла-
щат данъци и такси,
настояха пенсионери-
те. 

„Работещите хора
над 55 години имат
нужда от специални
условия на труд, гри-
жи и профилактика,
но остават извън по-
лезрението на държа-

Над 63 хиляди ще са
първолаците тази есен

Любомира ПЕЛОВА

вата“, каза Сребрин
Илиев. 

Според Найден Мос-
ков възрастта за
пенсиониране не
трябва да се увелича-
ва докато не се уве-
личи продължител-
ността на живота.

Д-р Веселин Стоя-
нов предложи по нем-
ски модел в България
да се направи банка
от кадри от пенсио-
нери с опит, които да
се използват при не-
достиг на квалифици-
рани кадри в опреде-
лени сфери. Той нас-
тоя да се обърне вни-
мание на лечението и
на цената на лекарс-
твата в България.
„Не може в Сърбия
българските лекарс-
тва да се продават
по-евтино, отколко-
то в България.“

Вицепремиерът се
ангажира да предста-
ви всички предложе-
ния на пенсионерски-
те организации пред
Консултативния съ-
вет за оптимизиране
на осигурителната
система към минис-
търа на труда и со-
циалната политика.

Зоя ИВАНОВА
Държавната агенци-

я за закрила на дете-
то издаде Сборник с
текстове за работа с
деца от специализира-
ни институции и тех-
ните родители „Връз-
ки, раздели, срещи“.
Наръчникът дава от-
говор на въпросите
как се работи с деца с
увреждания, как
трябва да се отглеж-
дат те в семейна сре-
да, кои са най-подход-
ящите услуги за тях
и техните родители и
близки. Текстовете в
сборника представят
добри практики на со-
циални услуги от Бъл-
гария и Белгия. Те по-
казват, че ефективна-
та и продължителна
работа с децата от
институциите, с тех-
ните родители, с хо-
рата, които се гри-
жат за тях – приемни
семейства, социални
работници, рехабили-
татори и др., могат
да подобрят живота
им и да им дадат шанс
за развитие. Едно от
големите предизвика-
телства пред всички,
ангажирани с деин-
ституционализация-
та в България, е сре-

Наръчник в помощ на хората,
грижещи се за деца с увреждания

По данни сведения на регионалните ин-
спекторати по образование в цялата страна,
подадени миналия месец, 63 966 деца са
записани за постъпване в първи клас през
новата учебна година. Те ще се обучават в
3250 паралелки.

Кабинетът реши да запази размера на
еднократната помощ за първокласници.
Миналата година помощта за посрещане на
част от нуждите на първолаците беше в
размер на 250 лв. - сумата остава същата.

Право на еднократната целева помощ за
ученици имат семейства, чиито деца са за-
писани за първи път в първи клас на дър-
жавно или общинско училище и средноме-
сечният доход на член от семейството за
предходните 12 месеца преди подаване на
молба-декларацията е по-нисък или равен
на 350 лева.

Този доходен критерий не се изисква за
деца с трайни увреждания, деца с един
жив родител и деца, настанени в приемни
семейства и в семейство на роднини или
близки.

Молби-декларациите се подават по пос-
тоянен адрес до 30 септември, след запис-
ване на детето в първи клас.

Еднократната целева помощ за ученици
по Чл. 31. се предоставя в пари и/или под
формата на социални инвестиции само вед-
нъж за целия период на обучение, при пър-
воначалното записване на детето в първи
клас. Помощта се възстановява, ако детето
не постъпи в училище.

щата с психичното
страдание на децата
от институциите,
смята авторката на
сборника  Весела Бано-
ва. Тя подчертава, че
умствената изоста-
налост и делинквен-
тността понякога са
причинени от разд-
ялата с майката, с
близките или от ано-
нимността на грижа-
та в големите инсти-
туции. Затова са
необходими нови услу-
ги, които да помог-
нат за преодоляване-
то на тези пречки. Ре-
зидентните услуги и
новият тип на грижа
в центровете за нас-
таняване от семеен
тип и защитени жили-
ща за деца с уврежда-
ния също са намерили

място в книгата на г-
жа Банова. Тя подчер-
тава, че „работата в
най-добрия интерес
на детето има свои-
те предизвикателс-
тва, но когато е ус-
пешна, дава опори на
детето и тогава то
успява да срещне
своите родни майка и
татко, приемни роди-
тели или осиновите-
ли”. Наръчникът е
създаден в рамките
на проект „Детство
за всички”, чиято ос-
новна цел е създаване
на устойчив модел на
деинституционализа-
ция на децата с ув-
реждания от домове-
те за деца с уврежда-
ния и домовете за ме-
дико-социални грижи
за деца.

  На 5 септември стартира приемът на до-
кументи за продажба на млечни квоти. Това
информираха от Държавен фонд „Земеде-
лие”. Производителите на краве мляко,
които искат да продадат индивидуалната
си квота, могат да подават заявления в об-
ластните дирекции на ДФ „Земеделие” по
адресна регистрация на физическите лица
или адрес на търговска регистрация на
юридическите лица. Документите ще се
приемат от 5 септември до достигане на ве-
че заявените за купуване квоти, но не по-
късно от 10 октомври 2014 година. Заявле-
нията за купуване на индивидуални квоти
се подаваха от 1 до 25 август 2014 година.
След приема бяха заявени като необходи-
ми за купуване      2 531 000 кг квота за
доставка и 115 000 кг за директни продаж-
би.

  През настоящата кампания за покупко-
продажба на млечни квоти, на  квотната
борса се запази фиксираната цена за по-
купко-продажба от 0,01 лв. за килограм
мляко за доставки и 0,01 лв. за килограм
мляко за директни продажби. Тя е опреде-
лена със заповед на министъра на земеде-
лието и храните.

  Квотната борса е част от квотната систе-
ма, въведена в страните членки на ЕС. Тя
се прилага за шеста поредна година в Бъл-
гария, като целта й е да постигне оптима-
лен баланс между търсенето и предлагане-
то на мляко и млечни продукти. Квотната
борса позволява на млекопроизводителите,
които не могат да реализират част от квоти-
те си, да ги продадат на други производи-
тели на краве мляко, които имат нужда от
тях, за да разширят дейността си на паза-
ра. Ролята на Фонд „Земеделие” е да бъде
посредник в процеса на покупко-продаж-
бата на млечни квоти.



Рекламно  приложение

Сряда, 3 септември 2014 г., брой 165 /5528 / 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
18. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис до Съда,без тец,130лв.
2. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
3. Помещени, 16 кв.м, Ид.ц. - 200 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.

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

 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,

РЗП: 330 кв.м, дв. 800 кв.м - по договаряне

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

7. Изток, ет. 4, преустроен, ПВЦ - 24 000 лв.

8. Изток, ет. 6, ремонт, обзаведен - 29 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Тв. ливади, тх., ТЕЦ, 2 тер., 58 кв.м, обз. - 23 800 лв.

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

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

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

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

6. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., вътрешен - 30 500 лв.

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

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

9. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 29 800 лв.

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

12. Изток, ет. 6, 2 тер., юг - 29 700 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, непреходен, 2 тер. 37 800 лв.

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

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

9. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 52 000 лв.

10. 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 - 22 500 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, Дивотино, 780 кв.м

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. Два офиса по 26 кв.м, заедно и поотделно- 2 х 150 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. Парцел, с. Дивотино веднага
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1. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 20 990 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет.4, тх., пл., ТЕЦ, 54 кв.м - 21 000 евро
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
3. Гарсониери, ул. Струма, ет. 1, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
11. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
12. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
13. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
16. Тристаен, Ид.ц., 103 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 4, 2 тер - 32 000 евро
17. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. 35 000 евро
18. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
19. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 450 кв.м - 52 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
22. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
23. Къща, гр. Сливница, тх., пл., РЗП: 144 кв.м, гараж, дв. 750 кв.м - 40 000 евро
24. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
25. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
26. УПИ, Драгановец, 350 кв.м, регулация, ток, вода - 16 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Проучване, ТЕЦ,  обзаведен - 250 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, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
5. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 33 000 лв.
6. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 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 - 45 000 лв.
15. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
18. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
19. Вила, с. Планиница, 2 ет., РЗП: 625 кв.м, дв. 760 кв.м, груб стр. - 35 000 евро
20. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
21. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
22. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
23. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
28. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
30. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
31. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
32. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
33. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро
34. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
35. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

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.
5. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 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, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, 46 кв.м, ТЕЦ, тер. - 16 300 лв.
3. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.
8. Гарсониера, Димова махала, ет. 4, юг, ПВЦ - 20 000 лв.
9. Гарсониера, Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, ет. 6 - 20 000 лв.
10. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 20 900 лв.
11. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг, ПВЦ, обзаведена - 17 500 лв.
12. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
13. Едностаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 46 кв.м, юг - 20 000 лв.
14. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
15. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
16. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 3, юг, ПВЦ, ремонт - 33 000 лв.
18. Двустаен, Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
20. Двустаен, Изток, ПВЦ, ТЕЦ - 20 000 лв.
21. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 3, срещу Албените - 28 000 лв.
22. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
23. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
24. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
25. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
26. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
27. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
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 - 46 000 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 - 39 700 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.  Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.   
2. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 2 - 25 000 лв.   
3. Център, ул. Струма, ет. 7 - 27 900 лв., ет. 2  - 25 000 лв.   
4. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.    
5. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.    
6. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.  
7. Димова махала, ет. 7 - 23 500 лв., ет. 3       -  23 500 лв.     
8. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3  - 18 000 лв.    
9. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв.   
10. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
11. Изток, ет. 2, ТЕЦ - 23 000 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.Мошино, ет. 2, 60 кв.м, нов, тх. - 30 000 лв.
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.
10. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.
11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт - 20 500 лв.
13. 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.

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;
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 18 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.
11. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
16. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
17. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
2. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.
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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

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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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. , ул. Рашо Димитров - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
3. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 8, подобр., ТЕЦ - 24 000 лв.
4. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, юг, ПВЦ, ремонт - 27 500 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. 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. - 30 000 лв.
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 29 500 лв.
5. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., Ю. Гагарин - 43 000 лв.
6. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 35 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
10. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
11. Мошино, ет. 1, тх, гредоред, ТЕЦ, БДС - 35 000 лв.

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

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, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
2. Офис, Център, около Общината, обзаведен, ет. 1, тх., пл., 40 кв.м - 32 000 лв.
3. Офис, Център, около Съда, ет. 3, лукс, 28 кв.м, необзаведен - 13 500 евро

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. - 43 000 лв.
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ,  ламинат, вътр. изол., с двор и два входа - 38 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Център, ул.Отец Пайсии, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
3. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 90 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 55 000 евро
7. Тристаен, ул. Кракра, ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
10. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, луксозни общи части - 35 000 евро
11. Тристаен, Радомир, около Гарата, 117 кв.м, тх., ет. 2 - 32 000 лв.
12. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро
13. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. 70 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата, Клепало

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
3. Тристаен, при Гаров район, нов, 2 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
4. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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Имоти, реклами8 3 септември 2014 г. Съперник

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-
шително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2
200 кв., продажба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.

4, ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена
тер., с алум. дограма, теракот, с обза-
веждане, 40 000 лева /без посредник/ -
тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

Давам под наем, дворно място в
Центъра, 400 кв.м - тел. 0889/758 835
Давам под наем, луксозни помещения

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

всяка със собствен санитарен възел -

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,
инжекцион, 16-V, бензин, комби, автома-
тик, в движение. За информация тел.
0888 311 312.

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

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

кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договар-
яне – тел. 0879/88 20 55

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

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 - 35 000 лв.   

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

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

 ПРОДАВА:
Къща, кв. Ралица, вертикален
близнак, РЗП:110 кв.м., гараж,

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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. Гарсониера, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тер.

 - 16 700 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.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

къщи, парцели, в Гърция
(Аспровалта, 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.

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

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

мещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв.
Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39
20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение, 90

кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Ме-
тодий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74

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

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

ШЛАЙФ и Ремонт на автомобилни глави,
гр. Перник, от врата до врата - тел. 0895/
697 993

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение
132 кв.м, кв. Изток, топ-
място, подходящо за офи-
си, търговски представи-
телства, кафе.

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
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12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
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Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията
на кв. Иван Пашов

тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260;
0884/548 056; 0884/548 057

разни

От собствник
ОФИСИ под НАЕМ
в нова офис сграда,
кв. Ив. Пашов площ

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669
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О Б Я В Л Е Н И Е
Община Брезник, обл. Перник, съгласно чл.128, ал.2 от ЗУТ

уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед
№ 724 от 01.09.2014г. на Кмета на Община Брезник за
изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ  на УПИ V-70,72 кв.
10 по плана на  с. Ярославци, Община Брезник, с който да се
запази пешеходна алея от общински имот между УПИ V-70,72
и ²V-71, като планът за застрояване се съобрази със
съществуваща на място електропреносна мрежа НН и се
запази устройствена зона Жм - за малкоетажно жилищно
строителство.

Заповедта се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община
Брезник и може да бъде прегледана всеки ден.

 ОТ  ОБЩИНАТА

166 млн. лева финансови корекции по оперативните програми,
предимно заради обществени поръчки,

е понесла държава, съобщи вицепремиерът Илияна Цанова
166 млн. лева финансови

корекции по оперативни-
те програми, предимно за-
ради обществени поръч-
ки, е понесла държава,
съобщи вицепремиерът по
управление на средствата
от Европейския съюз Или-
яна Цанова по време на
кръглата маса „Финансови
рискове при управление
на евросредствата – пър-
вите 7”.

Събитието се провежда
в Министерския съвет, ка-
то участие в него взеха
министърът на финансите
Румен Порожанов, минис-

търът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангел-
кова и кметът на София Йорданка Фандъкова. В дискусията се включиха представи-
тели на управляващите органи на оперативните програми и на структурите с кон-
тролни функции при управлението на публични средства и прилагането Закона за
обществените поръчки – Държавен фонд „Земеделие”, дирекция „Национален фон-
д“, ИА „Одит на средствата от ЕС”, АДФИ, Сметната палата, Комисията за защита на
конкуренцията, Агенцията за обществени поръчки, Висшият административен съд,
АФКОС, Икономическа полиция, ДАНС, както и бенефициентите на европейски средс-
тва – представителите на общини, ръководството на НСОРБ, работодателските и сто-
пански организации, както и структури на централната администрация.

„Това е първата по рода си среща на всички заинтересувани страни. Надявам се,
като събираме на едно място всички звена в системата за управление на еврофон-
довете, но също така и органите, определени да защитават публичните финансови
интереси, да поставим началото на ефективен и ползотворен диалог“, каза вицепре-
миерът Цанова при откриването на кръглата маса.

„През изминалите седем години направихме типичните грешки за държава, която
за първи път работи с европейски средства. В ретроспекция много неща можеха да
са по-добре. Системата ни се променяше често – както специфичната уредба, регули-
раща управлението на еврофондовете, така и нормативна уредба, регламентираща
основни процеси, свързани с разходването на публични средства, като ЗОП. Лип-
сваше адекватен механизъм за осигуряване на ефективна координация между ин-
ституции, имащи отношение към различни процеси при планирането на приоритет-
ните инвестиции, подготовката, изпълнението и отчитането на проектите и контрола
на управлението на средствата.

Ефектът от грешките ни може да се изчисли във финансовите корекции, които по-
нася държавата. Споровете между административните органи – бенефициенти, уп-
равляващи органи и контролни органи по повод нередности и финансови корек-
ции, възникнали в хода на изпълнение на проекта, финансиран с безвъзмездната
финансова помощ, на практика рефлектират пряко върху бюджета“, заяви още Или-
яна Цанова.

Тя посочи, че са очевидни слабостите по отношение на провеждането на общес-
твените поръчки. „Над 74% от всички корекции са наложени за нарушения на ЗОП,
но те не са единствени. Трябва да отбележим, че системите все пак работят – едва 2%
от допусканите нарушения по оперативните програми, за които се налагат финансо-
ви корекции, се установяват от органи извън България. Фактът, че все още не сме
приключили един пълен програмен период, крие допълнителни рискове, свързани
с устойчивостта на инвестициите, неправилно прилагане на законодателството за
държавни помощи, некоректно изчисляване на самоучастието и непостигане на за-
ложените резултати. Сега е времето да анализираме цялостната система, да коменти-
раме нормативната база, да се спрем на основните причини за налагане на финансо-
ви корекции, да набележим мерки“, каза тя.

При откриването на дискусиите вицепремиерът Илияна Цанова акцентира върху
няколко въпроса, които стоят преди всички институции, ангажирани с работата с
европейски средства:

„Как организираме ефективен, но пропорционален контрол? Къде е границата меж-
ду ефективния контрол и административната преса върху бенефициентите? Как да
предотвратим, а не да коригираме грешките? Как да изградим административния
капацитет структурирано и целесъобразно? Как да постигнем добра координация,
обмяна на опит и информация, за да избегнем повтаряне на едни и същи грешки?
Как да гарантираме правата на всички участници в процеса, включително създава-
нето на ефективна уредба за разглеждане на жалби във връзка с европейските струк-
турни и инвестиционни фондове, за да не изглежда, че административните органи
ангажирани в процеса си позволяват своеволия? Как да насочим правилно отго-
ворността, така че справедливо да бъдат санкционирани конкретните грешки, а не
вината да се размива по веригата? Как да защитим националния интерес?“

Вицепремиерът подчерта, че за целта е необходимо всички органи на национално
ниво са си свършили работата и да имат единно разбиране. Бяха набелязани четири
групи мерки за ограничаване на финансовите корекции:

- мерки за ограничаване на финансовите корекции, наложени вследствие на нару-
шения, свързани с възлагането на обществени поръчки;

- оптимизиране на процедурата за налагане на финансови корекции (по отношение
на срокове, отговорност, обжалване);

- оптимизиране на системите за финансово управление и контрол на управлява-
щите органи на Оперативните програми (опростяване, прозрачност, ефективност);

- мерки, касаещи спазването на изискванията за устойчивост на инвестицията (пос-
тигане на резултатите, качество).

Дискусиите в рамките на Кръглата маса продължават в работен формат.

ОБЯВА

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К
 -  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

Иво Прокопиев осъди
вестник ”Телеграф”
Иво Прокопиев

осъди управл-
яваното от Ирена
Кръстева дру-
жество "Телег-
раф" ЕООД, изда-
тел на в. "Телег-
раф", за неверни
твърдения, обиди
и причиняване на
вреди.

Това съобщиха
от офиса на съиз-
дателя на "Днев-
ник" и "Капитал"
Иво Прокопиев.

Делото, заве-
дено през 2012 г.,
е срещу две пуб-
ликации без автор.

В решението на Софийски градски съд се казва, че в две
статии на ищеца Прокопиев се приписват тежки престъпле-
ния – заразява водата и убива цял град, и му се приписват
обиди – че е "скандален олигарх", че "прилапва пари по изпи-
тана схема" и че се е "покрил в Сингапур".

Съдът определя твърденията като неверни и осъжда "Те-
леграф" ЕООД да заплати обезщетение от 30 000 лв. за неи-
муществени вреди на Прокопиев.

В първата публикация се твърди, че Прокопиев "убива цял
град", че "кариерата му… заразява водата и убива бавно жи-
телите на града (Меричлери) и останалите селища в облас-
тта", че "сее болести в Хасково", че е "олигарх".

От събраните по време на процеса доказателства се виж-
да, че ищецът или дружеството му не са допринесли по ника-
къв начин за заразяване на питейната вода или убиване чрез
заразяване, за ръст за заболеваемостта или смъртността в
района на град Меричлери или в други населени места в об-
ластта.

Според доказателствата наличието на арсен и хлор във во-
дата се дължат на естествени причини – хидравлична връзка
между естествената минерална вода и питейната вода, а ви-
соките стойности се наблюдават много преди дружеството
"Каолин" АД да извършва каквато и да е дейност в региона.

За тези клевети има и заведено дело срещу председателя
на ПК "Екогласност" Емил Георгиев.

Във втората статия се твърди, че Прокопиев е фалирал скан-
дален олигарх, забягнал в Сингапур, и че "прилапва" пари от
банки с цел измама.

Съдът определя твърденията на вестника като категорично
неверни. От събраните доказателство става ясно, че "бизнес-
менът е коректен партньор на банките, с които работи, а дру-
жествата, в които участва, нямат лоши, необслужвани и пос-
тавени под наблюдение кредити".

Това е поредното дело, което Прокопиев печели срещу сре-
щу изданията от медийната група на семейството на Делян
Пеевски и други жълти медии.

През януари майка му - Ирена Кръстева, обяви в извявле-
ние, че репортаж на френско-немския телевизионен канал
ARTE за имотите им са "манипулация и грубо изопачаване".

"Извършената спрямо мен и моя син показна телевизион-
на поръчка не ме изненадва, тъй като представлява отчаян
отговор от страна на Кръга „Капитал“, на изобличаващите
разследвания и критични публикации във вестниците „Телег-
раф“ и „Монитор“, разкриващи връзките и зависимостите меж-
ду Иво Прокопиев, Росен Плевнелиев, Бойко Борисов и дру-
ги познати лица от обкръжението им, техни бизнес манипула-
ции и закононарушения", се казваше в изявлението.
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бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Цветовете на любовта" /п/ - сериал
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят: Пътят на Емир" -
сериал, с. 3, еп. 12
21:30"Изабел Кастилска" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Менталист: Крадецът на мисли" -
сериал, с. 4, еп. 18
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./ - токшоу
04:00"Търси се…" /п./ - токшоу с водещи
Меги и Нели

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"Убийства в Мидсъмър" - сериал
11:30"Езел" - 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"Съдебен спор" - предаване на НТВ
19:00Новините на Нова
20:00"Транспортер" - сериен филм
21:00"От местопрестъплението" - сериал
22:00Новините на Нова
22:30"Касъл" - сериен филм, 6 сезон
23:30Новините на Нова
23:45"Часът на Милен Цветков"
00:45"До смърт" - сериен филм, 4 сезон
01:45"Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, 12 сезон /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериал

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:25Дързост и красота тв филм
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00История.BG
11:05Сен Тропе тв филм/477 епизод/п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Константин Философ тв филм
14:15Бурен свят тв филм/19 епизод
15:10Вирусите атакуват анимация
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:25Сен Тропе тв филм/478 епизод/
17:20Бързо, лесно, вкусно
17:30Дързост и красота тв филм
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:10Малкото голямо четене /6 епизод/п/
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Една независима жена сериен
игрален филм /3, последен епизод/
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Момчетата от "Медисън авеню"
00:00Сен Тропе тв филм/478 епизод/п/
00:50История.BG: 90г. от Деветоюнски
преврат /п/
01:50Една независима жена сериен
игрален филм /3, последен епизод/п/
03:20По света и у нас /п от 20:00/
04:10Да открием Германия
04:40Момчетата от "Медисън авеню" тв
филм /5 епизод/п/

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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.

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1
ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Днес ще ви обзе-
мат разни мании и
страхове, които оп-

ределено ще вгорчат живота ви.
Струва ли си да обръщате внимание
на неща от миналото.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес ще ви се мър-
зелува и няма нищо

лошо в това стига да не дразните с
поведението си околните. Ще тър-
сите сигурността на познатите
неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Не съжалявайте за
нещата, които не
сте успели да напра-

вите и за срещите, които не сте
осъществили. По-добре направете

малко неща, но с
кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

Прекрасен ден за всичко, с което
се захванете. Като изключим някой
дребни изненади, няма какво да пом-
рачи деня ви.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Вече настъпи и ис-
тинската есен,кое-

т о може да донесе мал-
ко тъга в душата ви. Но пък колко
топлина и уют има в есенните ве-

чери.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Малко разсеяни ще
сте днес, но ако няма-

те да вършите нещо наистина важ-
но, оставете всичко както е. Отде-
лете повече време за разходки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от
ч о - век до себе си, но

някак ви е срам да
с и го признаете. Не
драматизирайте, няма да изгубите
от чара си, ако кажете на някого.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцу-
ва- те от радост,ос-
вен ако не сте решили да драмати-
зирате събитията. Винаги е по-
добре да се усмихвате.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Странно ще се
чувствате днес.
Способни сте да
погледнете собс-

твените си емоции отстрани, но
не и да ги контролирате.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори
прекалено пъргави и
приказливи.Можете
да свършите много

неща,но ако говорите по-малко и
действате повече.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Ден, изпълнен с
емоции, но из-
бягвайте силните

из- блици, защото мо-
же да провалят действията ви. Бъ-
де- те по-инициатив-
ни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Доста активен
ден. Разнообразните преживявания
ще ви харесат и утре със сигур-
ност ще може да кажете, че сте си
изкарали страхотно.
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Ãîöåâ – òèòóëÿð ñðåùó Ìåêñèêî
Тодор Скримов влезе като резерва в четвъртия гейм

зултата 14:13 в полза
на тима от Северна
Америка. Наставни-
кът на Лъвовете оба-
че веднага реагира с
прекъсване и то даде
желания резултат.
След него Ники Пен-
чев атакува успешно
и с още две точки на-
шите обърнаха до
16:14. Постепенно
авансът ни набъбна
на четири точки при
20:16, с което и този
гейма на практика бе
решен в наша пол-
за. По-дългото пре-
късване между вто-
рия и третия гейм
намали леко устрема
в играта на Лъвовете
и Мексико стоеш по-
близо до нашите в

Страницата подготви Яне Анестиев

Иво Ангелов няма
да става политик

Спорстист номер
едно на България
за миналата година
Иво Ангелов опро-
верга твърдения-
та,че е получил
предложени за
включване в реди-
ците на  БСП. Той
се готви за светов-
ното първенство в
Узбекистан и не е
съблазнен от поли-
тическите борби.
Самият Иво Ангелов заяви,че е приятел с
досегашния депутат от БСП Станислав
Владимиров и  играят футбол заедно, но
той не му е предлагал да се включи в ре-
диците на партията. Докато  е професиона-
лен състезател Иво Ангелов ще акцентира
на спортните си изяви, а това означава по-
не до олимпиадата в Рио.Сред олимпиада-
та ще се мисли. Една от целите на шампио-
на е да запали все повече деца и младежи
да вървят по стъпките на известните спор-
тисти на България. На него му предстои и
магистратура в НСА след като успешно за-
щити бакалавърска степен в академията
на тима „Мениджмънт на спорта”. Конкрет-
но иска пернишката школа по борба да се
развива възможно най-добре и е готов да
помага с името и желанието си за нейното
развитие. В момента шампионът е на лагер
в Тетевен заедно с класиците от национал-
ния тим. За световното първенство той е
спокоен, но според него има поне 20 със-
тезатели с възможности за медал.

“А1” ОФГ
ПРОГРАМА - ЕСЕН 2014

 

1 КРЪГ - 6/7 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч

1 ФК ГАБЕР - ФК СПОРТИСТ – С 10,30 ч
2 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ЕРМА – С
3 ФК ДРУЖБА - ФК ПИРИН - Н
4 ФК БАЛКАН - ФК БОТЕВ - Н
5 ФК МИНЕРАЛ - ФК ЧОРНИ 1920 - Н
6 ФК ВИТОША - ФК ВЕРИЛА – Н 10,30 ч
   ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ПОЧИВА

 

2 КРЪГ - 13/14 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч

7 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК ВИТОША - Н
8 ФК БОТЕВ - ФК МИНЕРАЛ - Н
9 ФК ПИРИН - ФК БАЛКАН - Н
10 ФК ЕРМА - ФК ДРУЖБА - Н
11 ФК СПОРТИСТ - ФК МЕТАЛУРГ 1957 – С
12 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ГАБЕР – С
     ФК ВЕРИЛА - ПОЧИВА

 

3 КРЪГ - 20/21 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч

13 ФК ДРУЖБА - ФК СПОРТИСТ - Н
14 ФК БАЛКАН - ФК ЕРМА – С       
15 ФК МИНЕРАЛ - ФК ПИРИН - Н
16 ФК ВИТОША - ФК БОТЕВ – Н 10,30 ч
17 ФК ВЕРИЛА - ФК ЧОРНИ 1920 – С
18 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 – С
     ФК ГАБЕР - ПОЧИВА

 

4 КРЪГ - 27/28 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч

19 ФК БОТЕВ - ФК ВЕРИЛА - Н
20 ФК ПИРИН - ФК ВИТОША - Н
21 ФК ЕРМА - ФК МИНЕРАЛ - Н
22 ФК СПОРТИСТ - ФК БАЛКАН - Н
23 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ДРУЖБА – С
24 ФК ГАБЕР - ФК МЕТАЛУРГ 1957 – С
     ФК ЧОРНИ 1920 - ПОЧИВА

 

5 КРЪГ - 4 ОКТОМВРИ - 10,30 Ч

25 ФК ДРУЖБА - ФК ГАБЕР - Н
26 ФК БАЛКАН - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - Н
27 ФК МИНЕРАЛ - ФК СПОРТИСТ - Н
28 ФК ВИТОША - ФК ЕРМА – Н 10,30 ч       
29 ФК ВЕРИЛА - ФК ПИРИН – С
30 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК БОТЕВ - Н
     ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ПОЧИВА

  

6 КРЪГ - 11/12 ОКТОМВРИ - 16,00 Ч

31 ФК ПИРИН - ФК ЧОРНИ 1920 – С
32 ФК ЕРМА - ФК ВЕРИЛА - Н
33 ФК СПОРТИСТ - ФК ВИТОША – Н 10,30 ч
34 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК МИНЕРАЛ – С
35 ФК ГАБЕР - ФК БАЛКАН – С
36 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ДРУЖБА – С
     ФК БОТЕВ - ПОЧИВА

 

7 КРЪГ - 18/19 ОКТОМВРИ - 16,00 Ч

37 ФК БАЛКАН - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - Н
38 ФК МИНЕРАЛ - ФК ГАБЕР - Н
39 ФК ВИТОША - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 – Н 10,30 ч
40 ФК ВЕРИЛА - ФК СПОРТИСТ – С
41 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК ЕРМА - Н
42 ФК БОТЕВ - ФК ПИРИН - Н
     ФК ДРУЖБА - ПОЧИВА

 

8 КРЪГ - 25/26 ОКТОМВРИ - 15,00 Ч

43 ФК ЕРМА - ФК БОТЕВ - Н
44 ФК СПОРТИСТ - ФК ЧОРНИ 1920 - Н
45 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ВЕРИЛА – С
46 ФК ГАБЕР - ФК ВИТОША – С
47 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК МИНЕРАЛ – С
48 ФК ДРУЖБА - ФК БАЛКАН - Н
 ФК ПИРИН - ПОЧИВА

 

9 КРЪГ - 1/2 НОЕМВРИ - 14,00 Ч

49 ФК МИНЕРАЛ - ФК ДРУЖБА - Н
50 ФК ВИТОША - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - Н
51 ФК ВЕРИЛА - ФК ГАБЕР – С
52 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - Н
53 ФК БОТЕВ - ФК СПОРТИСТ - Н
54 ФК ПИРИН - ФК ЕРМА - Н
     ФК БАЛКАН - ПОЧИВА

последната част в
мача. Така резулта-
тът бе равен при
12:12 и едва след ас на
Андрей Жеков бълга-
рите се откъснаха с
две точки при 15:13.
Скоро момчетата на
Константинов пове-
доха с 18:15, но две
последователни точ-
ки за Мексико прину-
диха наставникът ни
да вземе прекъсване.
След него Гуеро пра-
ти топката в мрежа-
та, а ас на Цветан
Соколов ни даде пред-
нина от три точки за
20:17. На полето в
последната част се
появиха Тодор Скри-
мов и Мирослав Гра-
динаров.

Слави Гоцев игра ка-
то титуляр в отбо-
ра на България ,Тодор
Скримов влезе като
резерва , а България
стартира по отличен
начин кампанията си
на Световното пър-
венство в Полша и
записа успех с 3:0
(25:16, 25:17, 25:) сре-
щу Мексико в първия
си мач от Група С.
Пламен Константи-
нов избра да започне
срещата с четворки
Тодор Алексиев и Ни-

Продължава в следващия брой

върпул” разликата е
почти 20 пъти. Хайде
сега идиуче ги го-
ни. .Английската Вис-
ша лига е рекордьор с
1,03 млрд. евро, похар-
чени за трансфери,
следвана от испанска-
та Примера дивисион
с 481,88 млн. евро,
италианската Серия
“А” с 323,37 млн. евро,
германската Бундес-
лига с 283,66 млн. евро
и френската Лига 1 с
134,06 млн. евро.Най-
много за трансфери
това лято похарчи ан-
глийският колос Ман-
честър Юнайтед -
193,55 млн. евро. В кла-
сацията следват Бар-
селона със 157 млн. ев-
ро разходи, Ливърпул
със 151,43 млн. за нови
попълнения, Реал
(Мадрид) със 122,5
млн. евро разходи и

Трансферният пазар
в цяла Европа затво-
ри. Който купувал, ку-
пувал, който прода-
вал, продавал. На фона
на нашата футболна
сивота и беднотия,
първенствата на дру-
гите страни изглеж-
дат на космически
разстояния. Поне по
отоншение на финан-
сите.За сравнение,
скормният отбор на
„Саутхемптън”, кой-
то обикновено крате
във втората полови-
на на таблицата на
английското пъревн-
ство е похарчил за
трансфери почти де-
сет пъти повече пари
от тези, които „Лу-
догорец” ще получи за
участието си в групи-
те на Шампионската
лига. При противника
на разградчани „Ли-

Кой колко похарчи за трансфери
Атлетико (Мадрид)
със 111,10 млн. евро за
нови футболисти.
 

ТOП 10 НА ОТБОРИТЕ С
НАЙ-ГОЛЕМИ РАЗХОДИ

ЗА ТРАНСФЕРИ:
1.Манчестър Юнайтед

(Анг) - 193,55 млн. евро
2.Барселона (Исп) -

157 млн. евро
3.Ливърпул (Анг) -

151,43 млн. евро
4.Реал (Мадрид, Исп)

- 122,5 млн. евро
5.Атлетико (Мадрид,

Исп) - 111,1 млн. евро
6.Челси (Анг) - 106,7

млн. евро
7.Арсенал (Анг) -

97,03 млн. евро
8.Саутхемптън (Анг) -

73,2 млн. евро
9.Манчестър Сити

(Анг) - 65,5 млн. евро
10.Рома (Анг) - 58,06

млн. евро

с изображения на най-кул-
товите моменти с уча-
стието на Козмин Моци
при дузпите срещу Стяуа.
Цената й е 24 лева и ще е
налична във всички разме-
ри.Освен уникалната те-
ниска феновете ще имат
възможност да се снабдят
и с порцеланови чаши със
снимки на триумфалните
моменти по време на дуз-
пите, при които Козмин
Моци спаси два удара, вка-

Лудогорец ще зарадва
феновете си с уникална
тениска с лика на героя от
историческия реванш със
Стяуа на “Васил Левски”
Козмин Моци, съобщават
от клуба.До края на седми-
цата във фен магазина на
клубната база, както и в
онлайн магазина, привърже-
ниците ще могат да си за-
купят специалната фланел-
ка, която ще се предлага в
шест различни варианта -

ра един и влезе в история-
та на световния фут-
бол.Лудогорец готви още
много изненади за фенове-
те по случай участието на
тима в груповата фаза на
Шампионската лига.Съв-
сем скоро привържениците
ще могат да се снабдят с
нова гама висококачестве-
ни фен артикули, свързани
основно с предстоящите
мачове с Реал Мадрид, Ли-
върпул и Базел.

„Лудогорец” със специална
фланелка, посветена на Моци

колай Пенче, диагонал
Цветан Соколо, цен-
трове Виктор Йоси-
фов и Светослав Го-
цев, разпределител
Андрей Жеков, диаго-
нал Цветан Соколо-
в и либеро Теодор
Салпаров.Лъвовете
не допуснаха нито
капка подценяване на
съперника си и започ-
наха с убедителни
атаки на Алексиев и
Пенчев още от пър-
вите разигравания.
Мексико се държеше

равностойно на поле-
то до първото пре-
късване, когато изо-
ставаше с две точки.
След него обаче ас на
Ники Пенчев направи
резултата 10:6, а
след това дойде ред и
на блокадата ни да
донесе няколко точки
за 14:7. С този аванс
всичко в гейма бе
ясно и бе само въпрос
на време момчетата
на Пламен Констан-
тинов да фиксират
края му.Във втората
част Мексико стое-
ше малко по-уверено
на полето и дори ус-
пя да поведе в среда-
та й, когато два по-
редни аса на Карлос
Гуера направиха ре-



АПРОПО

ШВЕЙЦАРСКИ СПЕЦОВЕ
ПО РЕФЕРЕНУДУМИТЕ
ЗАСИПАХА РАДОМИРЦИ
с похвали за готвеното мес-
тно допитване, което

трябва да каже „СТОП” на кариерите
в района. Така Радомир дръпна с една
крачка към Европа пред останалите
общини в Пернишко. Както върви
подготовката за тоя референдум, още
отсега се усеща пълната победа на
здравите сили. Швейцарците няма да
е зле да останат и на самото гласува-
не, та пак да развържат торбата с ком-
плиментите. Този местен референдум
ще има двойно по-голям смисъл, ако
урок от него си вземат и другите кмет-
ски управи, където екологичните
проблеми са тежък воденичен камък
на шията. Любопитното в случая е
друго – че без да се води агитация,
резултатите са ясни. Я има няколко
души против, я не. Въобще избори ка-
то по Живково време. Ако тоя механи-
зъм можеше да се пренесе и върху
парламентарния вот на 5-ти октомври,
да го изнесем като ноу-хау в модерна
Европа. И най-вече в Швейцария, къ-
дето отдавна са луди по референдуми-
те и ги правят дори когато се чудят
какъв да е завоят на шосето – ляв или
десен.

ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ НАСАМ ЛЯ-
ТОТО В ПЕРНИК НЕ ИСКА ДА СИ
ХОДИ. НЕ СТАВА ДУМА за темпера-
турите и облаците, а за водоноските,
които неуморно обикалят центъра на
града и ръсят водица по пътищата и
тротоарите. За всеки е ясно, че целта
е не толкова освежаване, а обезпра-
шаване. Разкопките на централния
площад, съчетание със сушата и вятъ-
ра, неприятно напудрят не само при-
ческите на минувачите, но и сандви-
чите, с които залъгват глада си стоти-
ци минаващи през центъра. Само че
водоноските не са облак да намокрят
навсякъде, така че тяхната функция е
колкото да са полезни екологично,
толкова и романтично. Нали само в
големите юлски жеги може да се види
как улиците се оросяват, за да прида-
дат усещането за свежо лято. Нека да
е лято!

123 септември 2014 г.

Çåìÿòà ïîä Ïåðíèê îòíîâî ñå ëþøíà
Трусът с магнитуд 2,8 по Рихтер бе усетен по високите етажи

Бум на чревните инфекции
Зоя ИВАНОВА

Бум на чревни
инфекции за мина-
лата седмица – така
може да се обобщи
информацията на
Р е г и о н а л н а т а
здравна инспекция
за заболяваемостта в областта за мина-
лата седмица. Има  6 случая на Ентеро-
колит, 3 случая на Ротавирусен гас-
троентерит, 1 случай на Шигелоза и 2
случая на Салмонелоза. Има четири
случая на дихателни инфекции – 2 слу-
чая на варицела, един случай на белод-
робна туберкулоза и един случай на
коклюш. Регистриран и един случай на
хепатит С.През седмицата са регистри-
рани 8 случаи на остри респираторни
заболявания  и грип със заболяемост
10,21 %.През седмицата инспекторите на
РЗИ Перник са извършили 150 провер-
ки. Няма издадени наказателни поста-
новления по Закона за здравето.

Чистката в МВР продължава
Любомира ПЕЛОВА

За по-малко от две седмици петима от
ключовите ръководители в Министерството
на вътрешните работи са сменени. Нови ди-
ректори вече имат следните дирекции - Ин-
спекторатът, Вътрешна сигурност, финан-
сии, Стопанска дирекция и ДКИАД. Начело
на Испектората е Николай Гешев, лично
протеже на бившия вътрешен министър
Цветан Цветанов. Същото се отнася и за но-
вия директор на финансовата дирекция
Йордан Пеев. Иван Миланов е новият ди-
ректор на Вътрешна сигурност, а на Стопан-
ската дирекция е Георги Стоянов. В близ-
ките дни се очаква и смяната на директора
на „Човешки ресурси”.

От вътрешното министерство съобщиха,
че в момента неофициалният кадровик е
Неделчо Стойчев, бившият директор на Ин-
ститута по психология. Той днес присъства
на пресконференцията на вътрешния ми-
нистър Йордан Бакалов. На въпрос на ре-
портер какво прави в министерството, той
отговори кратко: Помагам на министъра.

Стойчев на практика изпълнява ролята на
“шеф на кабинета без да е назначен на та-
зи длъжност”, съобщават още от МВР. От
там уточняват, че Стойчев всеки ден е пред
или вътре в кабинета на служебния минис-
тър.

Неделчо Стойчев бе отстранен миналото
лято поради съмнения за предаване на ин-
формация. Тогава той бе изпратен в резер-
ва.

Неделчо Стойчев се смята за изключи-
телно близък до Цветан Цветанов, Стани-
мир Флоров и Валентин Цоновски.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера сутринта

земята под Перник
отново се разлюля.
Трусът в 7,54 маса е
бил с магнитут 2.8
по Рихтер и е усетен
дори и в по-ниските и
едноетажните сгра-
ди. Перничани отдав-
на вече привикнаха с
по-слабите трусове,
мнозина дори не ги
усещат. Вчера пове-
чето обаче се почувс-
твали некомфортно
от самото бучене,
предхождащо самият
трус. Няма сигнали за
паднали предмети и
разрушения. По.чувс-

твителни се оказали
домашните животни
и птици, разказват
обитатели на т.нт.
квартали на къщите.
Кучетата се разлая-
ли, котките станали
неспокойни и агресив-
ни.

По данни на сеизмо-
лозите трусът  е ре-
гистриран на 15 км
дълбочина. Огнище-
то му е било отново
между Перник и Ди-
вотино, на 28 км от
София. Земетресе-
нието е част от се-
рията леки трусове,
наричани от специа-
листите афтършок

след големия трус с
магнитуд 5.8, съси-
пал хиляди домове в
Пернишко и Радомир-
ско на 22 май 2012 г.
Последният сериозен
шок за миньорския
град бе преживян на
24 май т.г., когато
2014 г., силно земет-
ресение в съседна
Гърция се почувства
осезателно и припом-
ни на претилите,
мнозина от които
още не са възстано-
вили домовете си
след бедствието
отопреди две годи-
ни, преживеният то-
гава кошмар.

Любомира ПЕЛОВА
Дни преди начало-

то на учебната го-
дина в цяла Бълга-
рия има недостиг на
учители. Ресорното
министерство тър-
си да назначи пове-
че от 1900 препода-
ватели. Най-много
преподаватели не
достигат по англий-
ски език - 173 са не-
заетите места. Има
дефицит на начални
учители и учители
по математика. Нис-
кото заплащане е
една от причините
за слабия интерес

към професията.
От години младите
учители търсят
реализация в час-
тния сектор, къде-
то заплатите са по-
п р и в л е к а т е л н и ,
твърдят препода-
ватели.

Заради липса на
ученици, наесен де-
сет училища зат-
варят врати зави-
наги. Това са учебни
заведение в малки-
те, обезлюдени на-
селени места. Меж-
дувременно от 1-ви
септември са увели-
чени минималните

основни заплати на
учителите. Така хо-
рата с най-ниско
възнаграждение –
младшите препода-
ватели, педагоги-
ческите съветници
и ресурсните учи-
тели и възпитате-
ли ще получават не
по-малко от 530 ле-
ва на месец. Въпре-
ки, че учителите не
са от добре плате-
ните професии нап-
лив има, но не навс-
якъде. В столицата
традиционно борба-
та за едно учител-
ско място е голяма.

Глад за учители по английски

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!!!        

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Силвия ГРИГОРОВА
 Изплащането на

пенсиите през сеп-
тември ще започне
по-рано от обикнове-
ната дата. Вместо на
7-ми, пенсиите ще се
изплащат от 5-ти
септември. Това съоб-
щиха от Националния
осигурителен инсти-
тут. Плащанията ще
стават по график, об-
явен в пощенските
станции и ще приклю-
чат на 19-ти.

От Териториално-
то поделение на
НОИ в Перник увери-
ха, че вече са започ-
нали да превеждат
на Областната по-
щенска станция в
Перник необходими-
те суми за изплаща-
нето на пенсиите, за
да може да се гаран-
тира спазването на
установения вече
график. В четвър-
тък ще бъдат напра-
вени и преводите на

Плащат пенсиите за септември от 5-ти

банките за възрас-
тните хора, които
получават пенсиите
си по банков път. Та-
ка че от 5-ти сеп-
тември всички пен-
сионери ще могат да
си вземат пенсиите.
Така ще могат да си
позволят да купят
нещичко и за нацио-
налния празник -
Деня на Съединение-
то, който България
отбелязва в събота,
на 6-ти септември.


