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90 наградени за професионалния празник

Един конгрес
и две оставки

И Гришо сплоти нацията,
обаче и политиците се постараха по въпро-
са.

Със спорта отдавна имаме традиции, ко-
гато положението е натопорчено,се явява
някакъв божествен огън, който стопля ду-
шата на мизерния българин.

По друга традиция политиците правят
точно обратното, изневиделица са способ-
ни да те полеят със студена водица до сте-
пен да ги намразиш за вечни времена.

За два дена в края на миналата седмица
България беше обединена два пъти.Само да
не и дойде в повече. Най- напред от Григор
Димитров, което не сенуждае от комен-
тар. Обаче ненадейното насрочване на соц-
конгрес в края на юли, както и почти еднов-
ременните оставки на Орешарски и Стани-
шев се оказахасплотяващ фактор за целия
политически спектър. И ляво, и дясно- всич-
ко се радва.

Постигна се нещо като широка коалиция.
Едните са доволни, че вече имат новапре-
дизборна тръпка с надежди за обновление.
На другите им отпадна досадата да се зая-
ждат с един и същи човек цели 13 години.

Ето как омразата се превръща в любов.
Един конгрес, две оставки и кеф на буци.Ка-
то прибавим служебното правителство и
предсрочните избори- щастието е незем-
но...

Валентин ВАРАДИНОВ

* Св. великомъченица
Неделя. Св.

преподобни Тома
Малейски и Акакий.

ЛАФ НА ДЕНЯ

150 - 300

Облачно,
кратък дъжд

Любомира ПЕЛОВА
90 служители на Об-

ластната дирекция на
МВР в Перник бяха
наградени вчера на
тържественото съб-
рание послучай про-
фесионалния празник
на полицията - 5-ти
юли! Отличията бяха
връчени от директо-
ра на дирекцията
Славчо Станиславов.
Тържеството уважи-
ха областният упра-
вител на Пернишка
област Михаил Михай-
лов, зам. областните
управители Галина
Никудимова и Кирил
Леонов, председа-
телят на Окръжен
съд – Перник Елена
Николова, зам. окръж-
ния прокурор на Ок-
ръжна прокуратура
Бисер Михайлов, ди-
ректора на Терито-
риална служба „Нацио-

Бисер Михайлов отново е зам.окръжен прокурор

Всяка жена вижда
в мъжа си един основен
недостатък - че има
твърде малко пари.

нална сигурност” –
Перник  Красимир Кос-
тадинов и началника
на Областно управле-
ние „Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението” – Перник
Емил Марков.

Радослав Янев и Би-
сер Добрев от отдел
„Охранителна поли-
ция” получиха  писме-
на похвала от минис-
търа на вътрешните
работи Цветлин Йов-
чев. Още 88 служите-
ли на дирекцията пък
получиха писмена пох-
вала от директора
Славчо Станиславов.

На тържеството
бяха връчени и награ-
дите от провелите се
спортни мероприя-
тия в дните преди
празника. В дните, в
които светът е фут-
бол, естествено пър-
ви получиха купите си

майсторите в този
любим за мало и гол-
ямо спорт. Купата и
първото място граб-
наха футболистите
от отбора на район-
ното управление по-
лиция в Брезник. Вто-
рото остана за коле-

Любомира ПЕЛОВА
На 3-ти юли с реше-

ние № 9296 петчленен
състав на Върховния
административен съд
официално излезе с ре-
шение, с което оконча-
телно оправда и въз-
станови на старата
му длъжност бив-
шият зам.окръжен по-

курор на Перник Бисер
Михайлов. Той се върна
на работа като редови
прокурор още през май
м.г. след серия спечеле-
ни дела, след като име-
то му бе буквално
навряно в калта и раз-
насяно дълго по всич-
ки медии заради както
се оказа по-късно не-

състоятелни обвине-
ния в лихварство. През
септември 2010 годи-
на Бисер Михайлов бе
задържан заедно с
брат му при показна
акция на столични ан-
тимафиоти и ДАНС по
подадена от пернишко-
то семейство Лекови
жалба, че двамата са
давали незаконосъоб-
разно пари назаем сре-
щу голяма лихва, а пос-
ле са заплашвали бор-
члиите. Последва три
години ходене по мъки-
те и в крайна сметка
досъдебното произ-
водство срещу магис-
трата бе прекратено
поради липсата на до-
казателства за  прес-
тъпна дейност, а биз-

Касата ще плаща само
за медицински изделия

включени в списък
Зоя ИВАНОВА

Във връзка с постъпили запитвания от ле-
чебни заведения, сключили договор за
оказване на болнична медицинска помощ,
относно прилагане на списък за медицин-
ски изделия които НЗОК заплаща в усло-
вията на болнична медицинска помощ, из-
вън стойностите на клиничните пътеки,от
пресцентъра на здравноосигурителната ка-
са информират, че от първи юли НЗОК ще
заплаща единствено за медицински изде-
лия, прилагани в болничната медицинска
помощ, ако те са включени в списъка, из-

готвен по реда на ме-
тодиката за условията
и реда за договаряне
на стойността на меди-
цинските изделия и до
стойността посочена
срещу всяка една по-
зиция в него. 
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гите им от пернишко-
то Първо районно, а
почетното трето
място бе присъдено
на футболистите от
Областно управление
„Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението”. Много

овации получи обяве-
ният за голмайстор
на турнира Георги
Мирчев от брезниш-
кото РУП заради вка-
раните от него цели
15 гола.

несменът Калин Леков,
който го обвини, че го
е изнудвал и заплашвал
, изчезна.  През про-
летта на миналата го-
дина тихомълком ВСС
върна Бисер Михайлов
на работа, но като  ка-
то редови прокурор,
налагайки му наказание
„дисциплинарно осво-

бождаване от длъж-
ност като заместник
административен ръ-
ководител”. Предста-
вителят на държавно-
то обвинение обжалва
пред ВАС решението,
но тричленка го ос-
тавя в сила.
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Ôèíàíñîâè ïðîáëåìè îêîëî èçãðàæäàíåòî íà äåïîòî
Изграждането на модерното сметище застрашено от спиране
Любомира ПЕЛОВА

Изграждането на
регионалното депо за
твърди битови отпа-
дъци в Перник може
да спре заради липса-
та на пари, съобщи
миналата седмица
кметът на общината
Росица Янакиева.
Стигне ли се дотам,
ще бъде подписан Акт
10 за спиране на
строителството.

Причината е, че ра-
ботата на фонд
ФЛАГ, който креди-
тира екопроекти на
общините, е блокира-
на докато не се въз-
становят плащания-
та по екопроектите
от държавния бю-
джет. Те са спрени
още от февруари,
тъй като от ноември
2013 г. Европейската
комисия замрази пла-
щанията по програма-
та заради нарушения
при обществените
поръчки и заемите,
които искат от фонд
ФЛАГ общините, сред
които и пернишката,
засега не могат да бъ-
дат отпуснати и
няма средства за раз-
плащане със строите-
лите. В идеалния слу-
чай те се възстанов-
яват от бюджета,
след като бъдат одо-
брени от управлява-
щите органи на прог-
рамите. С възстано-
вените суми общини-

те връщат кредита
на ФЛАГ. Парите в
държавния бюджет
пък се възстанов-
яват от Брюксел. В
случая с Оперативна
програма “Околна сре-
да” има риск местни-
те власти да не връ-
щат заемите си, за-
щото не получават
пари от бюджета.

Очаква се Фонд
ФЛАГ да вземе кредит
от банкова институ-
ция, с който да попъл-
ни портфейла си, об-
ясни Росица Янакиева.
Надяваме се в края на
септември във ФЛАГ
да започне разглежда-
нето за предоставяне
кредити на общини-
те. Забавянето обаче
спира и затруднява
работата по изграж-
дането на регионално-
то депо за твърди би-
тови отпадъци, уто-
чни Янакиева.

Търсейки изход от
тежката ситуация,
която застрашава из-
пълнението на проек-
та за модерното сме-
тище, градоначални-
кът е подготвила и
внесла в предсета-
делството на ОбС
докладна, с която ис-
ка да й бъдат делеги-
рани права да канди-
датства за финанси-
ране пред Предприя-
тието за управление
на дейностите по
опазване на околната

среда /ПУДООС/ към
екоминистерството.
Има законова опция
ПУДООС да отпуска
безлихвени кредити
на общините при реа-
лизация на подобни
екопроекти. Докладна-
та трябва да бъде
разгледана и приета
на заседанието на
пернишкия минипарла-
мент, което е насро-
чено за 17-ти юли.

Проектът за из-
граждането на регио-
налното депо е от ми-
налия програмен пе-
риод и крайният срок,
в който трябва да бъ-
де приключен, отче-
тен, разплатен и оди-
тиран е 30 юни 2015
г.

В момента работа-
та по депото продъл-
жава. Община Перник
няма да чака и ще
предяви на свой ред
претенциите си на ба-
за сключения договор
с Министерството
на околната среда и
водите, заяви Росица
Янакиева. Ако работа-
та по строителство-
то бъде спряна, дър-
жавата ще търпи сан-
кции.

Проектът за пер-
нишкото депо е на
стойност 22 млн. ле-
ва. То ще бъде разпо-
ложено върху 140 дка.
Предвидено е изграж-
дането на сепарираща
и компостираща ин-

Синът на Димитър Делийски
дебютант в сборна изложба
Виктория СТАНКОВА

Синът на Димитър
Делийски – Валентин
Лазаров дебютира с
три картини в сборна
изложба, посветена
на 85-та годишнина
от обявяването на
Перник за град. Експо-
зицията отвори вра-
ти в художествената
галерия “Любен Гай-
даров”. В нея греят
картини още на Сашо
Евтимов, Методи
Петков, Армине
Давтян, Емил Младе-
нов, Богомил Благоев.

“Старецът и море-
то”, Рибарско сели-
ще” и “Очакване на
сезона”, така е оза-
главил трите свои
творби Вальо Лаза-
ров, които са от по-
редицата “Беломор-
ска Тракия”. “Това е
компютърна живопис
– масло върху платно.
Харесва ми този вид
техника за работа .
Е к с п е р и м е н т и р а м
много и ми доставя
удоволствие да

творя по този начин.
Имам още неща, кои-
то съм направил и се
надявам в най-скоро
време да открия са-
мостоятелна излож-
ба, сподели Лазаров.

В експозицията са
подредени още ръчно
изработени бижута,
живопис и графики.
Официалното откри-
ване бе направено от
директора на гале-
риите Елена Темелко-
ва и председателя на
Съюза на български-
те художници Вален-

Променят изчисляването на
бюджетите на болниците

Зоя ИВАНОВА
От Надзорният съвет на НЗОК съобщават,

че касата ще изчислява прогнозните бю-
джети на болниците до края на 2014 г. на
базата на първите пет месеца от тази годи-
на, а не, както досега - на базата на резул-
татите от 2013 г.  Председателят на съвета
д-р Бойко Пенков каза, че по този начин па-
рите, които болниците ще получат, ще бъдат
съобразени с реално извършената от тях
работа. „Ние говорим за възстановяване на
справедливостта. Ако до момента не е има-
ло елементи на справедливост и някои бол-
ници са били ощетени, тук говорим  за точ-
ни сметки. Изработил толкова през тези ме-
сеци - средномесечно е толкова и на тази
база имаме еднакъв коефициент за редук-
ция”, заяви той. Д-р Пенков също така ко-
ментира, че по този начин парите действи-
телно ще следват пациента, тъй като бю-
джетите ще се коригират спрямо движение-
то на пациентите между различните болни-
ци.

Промяната в правилата на определяне на
бюджетите  вече е одобрена от Надзорния
съвет на НЗОК. До момента прогнозните
бюджети за 2014 г. се определяха на база-
та на дейността от 2013 г. 

Елена Темелкова с
изложба в Дупница

Виктория СТАНКОВА
Слънчевите пана на художничката Еле-

на Темелкова озариха галерия “Околий-
ска къща” в Дупница. Възрожденската
къща, съхранила неповторима атмосфера
и дух, засия от множество слънца, цветя,
пеперуди и вълшебни образи, пресъзда-
дени от художничката с много фантазия.
Изложбата е още по-въздействаща, за-
щото авторката е използвала различни
материали – нежна коприна, топла вълна,
ефирно стъкло, платна. В галерията са
подредени пъстри копринени шалове,
стенни пана, гоблени и уникална стъкло-
пис. Живата текстилна материя е превър-
ната в уникални произведения на изкус-
твото. Сюжетите са взети от природата
около нас, от фолклора, а някои от твор-
бите са инспирирани от впечатленията на
художничката от живописната природа
на Гърция и екзотиката на Африка.

“Ели е слънчева като своите работи и
дори човек, който не я познава, може да
си я представи като види това, което пра-
ви.”, каза при откриването на изложбата
председателят на СБХ в Перник Вален-
тин Топалов. Директорът на галерия “Око-
лийска къща” Андрей Севдин връчи на
авторката поздравителен адрес от кмета
на община Дупница инж. Методи Чимев.

“Изпълних една своя мечта поне за
малко да бъда домакин в тази прекрасна
галерия.” - каза Елена Темелкова и бла-
годари на директора Андрей Севдин за
гостоприемството.

Елена Темелкова е завършила НХА в
София в класа на проф. Марин Върбанов,
специалност „Текстил и мода“. Член е на
СБХ. Работи в областта на монументална-
та текстилна пластика, живопис върху
коприна, интериорен текстил, уникални
рисувани облекла и аксесоари. Автор е
на 16 самостоятелни изложби и 4 автор-
ски ревюта с рисувани уникални облек-
ла. Участвала е в много сборни изложби
в Перник, София и Варна. Организатор е
на Международния живописен пленер
„Рударци“ и е участвала в много между-
народни пленери. Нейни картини са при-
тежание на галерии и частни сбирки в
страната и чужбина – Германия, Фран-
ция, Сърбия, Кипър и др.

Това е втората изложба на пернишки
художник, която се открива в Околийска-
та къща в Дупница през последния ме-
сец. Преди Елена Темелкова свои платна
там показа Валентин Топалов.

сталация със сумарен
капацитет 175 тона
дневно.По проекта се
финансира първата
клетка, в която в про-
дължение на 30 годи-
ни ще се събират
твърдите битови
отпадъци на всички-

те шест общини в
Пернишка област.

В сметището ще се
генерират 46 199 то-
на отпадъци годиш-
но. То ще се управлява
от регионално сдру-
жение между шестте
общини в областта.

Честит рожден ден!

Екипът на в.”Съперник”
честити днешният празник на

кмета на Община Перник
Росица Янакиева

От сърце желаем все така упорито
да гони мечтите си в името на
доброто на перничани, все така
твърдо и смело да ги отстоява,

все така упорито да върви по
пътя, който е избрала,

за да ги реализира!
Да е жива и здрава, да е все така
изпълнена с енергия и не само в
днешния празничен ден до нея да

има верни приятели и съмишленици!

Честит празник!

тин Топалов.
“Експозицията ще

остане наредена през
цялото лято за всич-
ки почитатели на то-
зи вид изкуство. В
нея участват нацио-
нално- известни авто-
ри, като някои, от
които не са между нас
– Димитър Делийски и
Димитър Панайотов.
Тази изложба е едни
добър принос, когато
нашият град има и
кръгла годишнина”,
сподели Валентин То-
палов.
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Îáùèíñêè æèëèùà â Ðàäîìèð ðàçáèòè è îïîñêàíè
Кметът гони непочтени наематели, мечтае за “зелен” блок

ГЕРБ отказва да
осигурява кворум

Станислав Владимиров на
среща за бъдещи пътни

ремонти в Пернишко
Зоя ИВАНОВА

След проведена среща между Народният
представител от Коалиция за България
Станислав Владимиров представители на
ОПУ Перник,Агенция пътна инфраструктура
и Министерство на регионалното развитие,
отностно нуждата от ремонт и рехабилита-
ция на пътната инфраструктура на терито-
рията ОПУ Перник, имаме конкретно обяве-
на Обявена процедура по ОПРР - Лот 77
„Рехабилитация и реконструкция на път III-
1003 “Драгичево - Рударци - Кладница” от
км 0+000 до км 9+339.20, с обща дължина
9.339 км, област Перник“. Срок за приема-
не на оферти 27.10.2014 г. /включва цялос-
тна подмяна на настилка, отводняване, път-
ни принадлежности, маркировка, и др./ В
условията на процедурата е записано: “До-
говорът влиза в сила при осигурено финан-
сиране, за което обстоятелство изпълни-
телят ще бъде писмено уведомен. В слу-
чай, че в срок от 10 (десет) месеца от под-
писването на договора, това условие не бъ-
де изпълнено, всяка от страните ще може
да прекрати договора едностранно без пре-
дизвестие и без да дължи за това финансо-
ви или други компенсации на другата стра-
на.”

Радомир не е изклю-
чение от общото пра-
вило – като навсякъ-
де, и тук общинските
жилища в сравнение с
броя на нуждаещите
се, са малко и не дос-
тигат. Тук обаче
проблемът се задъл-
бочава и от факта, че
хората, които все пак
са успели да получат
дом от общинския
фонд, са лоши стопа-
ни, призна кметът
Пламен Алексиев. 280
са апартаментите на
общината и са пръс-
нати в 11 блока. Зна-
чителна част от тях
са в ужасно състоя-
ние – наемателите не
са полагали никаква
грижа за предоставе-
ните им жилища,
някои от тях са нап-
раво разбити и опо-
скани. Нови молби на
крайно нуждаещи се
скоро не са удовлет-
ворявани, тъй като,
призна градоначални-
кът, апартаментите
трябва да бъдат ре-
монтирани и наемате-
лите да ги получават
в перфектен вид. Са-

мо тогава ще можем
да изискваме от нае-
мателите да ги пазят
и да се грижат за тях,
вместо да ги досъсип-
ват и разграбва, е по-
зицията на кмета Але-
ксиев.

И още един проблем
се е наела да реши ка-
тегорично общинска-
та администрация –
трябва да се пребори
с нелегитимните пол-
зватели на имотите.
Не са един и два слу-
чаите, в които апа-
ртаментът, даден на
определен наемател,
вместо него се оби-
тава от трети и пе-
ти лица. Проверки
показали, че крайно
нуждаещият се радо-
мирец, на когото е
дадено общинско жи-
лище преди години, е
починал или се е пре-
местил на друг ад-
рес, а вместо него в
апартамента са нас-
танили деца, внуци,
братовчеди и други
близки и по-далечни
роднини. Един от
най-парадоксалните
случаи е, че в дом,

предоставен на са-
мотна майка с дете
при извършена вне-
запна проверка били
намерени 10 -12 оби-
татели. Започнало е
вече извеждането на
неизрядните наема-
тели и 12 такива ве-
че са принудени да
напуснат общинския
имот.

Проблемът и с ре-
монта и поддръжка-
та на апартаменти-
те на общината
трудно се решава,
тъй като нито един
блок, в който има та-
кива, не е изцяло об-
щинска собственост.
В повечето коопера-
ции има и частни жи-
лища, и жилища на
фирми. Това не дава
възможност да се ре-
монтират дори об-
щите части на сгра-
дите. Ситуацията е
като в българската
поговорка за орела,
рака и щуката, недо-
волства управникът.

Той споделя, че гол-
ямата му амбиция ос-
тава да успее все пак
да направи показно
един истински „зе-
лен” блок в града,
който да отговаря
на всички изисквания
на 21-ви век – да е га-

зифициран, топлои-
золиран, с когенера-
ция и модерен покрив
покрив и възмож-
ност дори за зареж-
дане на електромоби-
ли. Такива жилища е
видял той в Герма-
ния и иска до края на
мандата му да има
поне една подобна
сграда в Радомир. 12
наематели на общин-
ски жилища в Радо-
мир са извадени от
апартаментите, тъй
като са ги дали неле-
гитимно за обитава-
не на трети лица,
съобщи кметът Пла-
мен Алексиев. Не са
редки случаите, кога-
то в жилищата жи-
веят наследници на
хората, на които се
води апартаментът
или пък на роднини. 
Сред парадоксални ка-
зуси имало случай, в
който апартамент е
даден на майка с де-
те, но при внезапна
проверка се оказва,
че в него живеят 10-
11 човека.

Наемателите на
общинските жилища
в Радомир са 280.
А п а р т а м е н т и т е ,
собственост на об-
щината пък са в 11
блока. Те обаче са в

много лошо състоя-
ние. „Колкото и да са
на брой нуждаещите
се граждани, трябва
да спрем да им дава-
ме безобразни жили-
ща, които после те
доунищожават. Апа-
ртаментите трябва
да бъдат ремонтира-
ни и наемателите да
ги получават в пер-
фектен вид, за да се
изисква от тях да ги
пазят и стопанис-
ват, а не да ги досъ-
сипват и разграб-
ват”, твърди Але-
ксиев. Намеренията
му обаче са трудно
осъществими, тъй
като нито един блок
не е на 100% общин-
ски. Различната
собственост- на час-
тни лица и на фирми
не дава възможност
за отремонтиране
дори на общите час-
ти на блоковете, не-
доволства  управни-
кът. Той не крие ам-
бицията си да напра-
ви модерен „зелен”
блок в града- газифи-
циран, топлоизоли-
ран, с когенерация, с
модерен покрив и с
възможност за зареж-
дане на електромоби-
ли.

Любомира ПЕЛОВА

АБВ с модерна лява политика
Зоя ИВАНОВА

Солидна парламен-
тарна група и над 30
народни представите-
ли. Такава перспектива
очерта за АБВ Георги
Първанов, президент
на Р България /2002-
2012/ за предстоящия
парламентарен вот в
предаването „Още от
деня“ по БНТ. Той приз-
на, че това е сериозна и
тежка амбиция, пред-
вид изкривения вот у
нас - манипулиран, кор-
поративен и купен – не-
що, което видяхме и на
изборите за Европей-
ски парламент. Прези-
дентът  подчерта, че
АБВ има серия от пред-
ложения, за да се избег-
не манипулация на во-
та от подобен харак-
тер. Те включват  про-
мени в Изборния ко-
декс, които да премах-
нат възможността за
5-6 наблюдатели от ед-
на партия, което прак-
тически легализира ку-
пуването на гласове. За
да се гарантират чес-
тни избори, идеята на
АБВ е да се постигне
разбирателство между
големите сили, обясни
Първанов. „Да се събе-
рат тримата, които
фактически носят на
гърба си, на плещите
си, организацията на

кампанията, които
трябва да отговарят
за честни и прозрачни
избори. Това са глав-
ният секретар на МВР,
това е министърът на
вътрешните работи,
тук бих сложил и право-
съдния министър в
някаква степен, разби-
ра се, и министър-пред-
седателя. Това са три-
ма – четирима души,
които ако имат дове-
рието на повечето от
политическите сили, и
ако наистина са почте-
ни хора, биха могли да
бъдат една допълни-
телна гаранция за нор-
малното провеждане
на изборите“, каза
председателят на АБВ.

На въпрос къде ПП
АБВ поставя себе си в
политическото прос-
транство, Георги
Първанов обясни, че
формацията има ам-
бициите да изразява
тенденциите в модер-
ната лява европейска
политика. И акцен-
тът на работата на
АБВ в социален план
ще бъде насочен ос-
вен към онеправдани-
те слоеве в население-
то, но и с приоритет
към средната класа.
„Опитваме се да наме-
рим политиката, коя-
то да инвестира в ак-

тивните слоеве, в
онези, които правят
гръбнака на икономи-
ката. Защото това е
модерната левица”,
заяви Първанов. Той
добави, че АБВ също е
родолюбива партия,
която иска да направи
модерния прочит на
патриотизма.

Европейското ниво
на икономическо раз-
витие и жизнен стан-
дарт е в основата на
националната стра-
тегия, която АБВ оче-
ртава, каза Георги
Първанов.

Бъдещо правителс-
тво на малцинство-
то на ГЕРБ с подкре-
пата на някои от ос-
таналите политичес-
ки сили, като ДПС и
Р е ф о р м а т о р с к и я
блок. Така Първанов
обрисува политичес-
кото настояще на
страната. Що се от-
нася до позицията на
АБВ в такава ситуа-
ция, той отново под-
черта, че формация-
та би могла да уча-
ства в една коалиция,
но не на всяка цена. И
въпросът не е „с ко-
го”, а „в името на как-
ва политика”. Ние ще
сменим подхода, зак-
лючи президентът
Първанов.

 “ПП ГЕРБ отказва да осигурява кворума
на един бутафорен парламент и да удължа-
ва живота на паразитното правителство на
БСП и ДПС.“ Това заяви народният предста-
вител Ирена Соколова по повод изявление-
то на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че де-
путатите от неговата партия няма да не уча-
стват в пленарни заседания и комисии до
оставката на правителството. Според Соко-
лова 42-то Народно събрание вече е в исто-
рията и е крайно време да се спре неговата
агония. Информацията беше разпростране-
на от пресцентъра на партията в Перник.  „-
ГЕРБ в никакъв случай няма да заеме
мястото на АТАКА и да бъде патерицата,
която да осигурява комфорт на БСП и ДПС.
„Да участваме в работата на парламента би
означавало да сме съпричастни с приема-
нето на неработещи и откровено лобистки
закони, изработени единствено за да об-
служват интересите на тези две партии. Про-
бутват недопустими текстове в законите, с
които правят несменяеми техните кадрови
назначения и улесняват административни
процедури, така че да няма критерии или
качествена оценка“, заяви Соколова. На-
родният представител допълни, че очаква
максимално бързо да бъде подадена остав-
ката на кабинета Орешарски. „Това е абсо-
лютно необходимата стъпка, която трябва
да последва предвид ситуацията в държа-
вата и в Парламента. Това правителство бе
мъртво родено и е крайно време да отиде в
историята. Повече от година сме свидетели
на чудовищно съсипване на всичко градено
по време на управлението на ГЕРБ и трябва
да се сложи край. Предстоят предсрочни
парламентарни избори, които ще покажат
какво е желанието на хората и коя е партия-
та, която се ползва с най-голямо доверие.
Убедена съм, че ГЕРБ ще спечелят доста-
тъчно гласове, за да сформират самостояте-
лен кабинет“, каза още Ирена Соколова.

Зоя ИВАНОВА

Ясно заплащането на ветеринарите
Силвия ГРИГОРОВА

Утвърдена е Тарифата за опре-
деляне на цените, по които ще се
заплаща на ветеринарните лека-
ри за изпълнението на мерките
по държавна профилактична
програма и програмите за над-
зор и ликвидиране на болести по
животните за 2014 г.

Разплащанията към ветеринар-
ните лекари  ще се извършат от
Държавен фонд „Земеделие“
след представяне на отчетни до-
кументи за проведени мероприя-
тия, заверени от съответната об-
ластна дирекция по безопасност
на храните.

Обемът на мерките по държав-
ната профилактична програма,
както и програмите за надзор и
ликвидиране на болести по жи-
вотните и срокът им се определят
с национален годишен профи-
лактичен план, утвърден от из-
пълнителния директор на Бъл-
гарска агенция по безопасност
на храните.
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”Ïîäêðåïà” íÿìà äà ñå àíãàæèðà ñ ïàðòèè
Това бе решено на семинар свързан с политическата обстановка

514 нарушения установи
Инспекцията по труда

само за един месец
Силвия ГРИГОРОВА

108 проверки по спазване на трудовото
законодателство и осигуряване на здра-
вословни и безопасни условия на труд са
извършили през месец юни инспектори-
те от Дирекция „Инспекция по труда”-
Перник на територията на областта. От
тях 93 са включени в годишния план
на Изпълнителна агенция „Главна ин-
спекция по труда”. За проверка на

изпълнението на издадени предписа-
ния за извършени 10 проверки, за раз-
следване на трудови злополуки -2, а за
проучване на сигнали и оплаквания на
граждани са направени 7.

В резултат на извършените проверки,
през миналия месец са констатирани 514
нарушения. Най-голям е броят на нару-
шенията потрудови правоотношения-
320. След тях са тези по здравословни
и безопасни условия на труд-194. По вре-
ме на проверките през юни, инспектори-
те са издали 507 предписания за от-
страняване на констатирани

нередности. Анализът, който Д”ИТ”-
Перник е направила за месец юни показ-
ва, че 59 от проверките са свързани с
възникване на трудови правоотношения.
Установени са 3 случая на работа без
сключен писмен трудов договор и 1 на
допускане до работа на работник или
служител без да са му предоставени ек-
земпляр от сключения писмен договор,
подписан от двете страни и копие от уве-
домлението. При извършения контрол
през миналия месец е констатирано, че
при 30 от случаите става въпрос за нару-
шения по заплащането на труда, от които
12 са за неизплатени трудови възнаг-
раждения. През юни са установени 32
нарушения наработното време, а 28 на
неспазване на отпуските. При 31 от нару-
шенията е констатирано, че в предприя-
тието, в негови поделения,

обекти или работни площадки, както и
на други места, на които се полага нае-
мен труд, работодателите не държат раз-
положение на контролните органи доку-
менти или работодателят не е определи-
л длъжностни лица в обектите на кон-
трол, които да го представляват пред -
контролните органи на инспекция по тру-
да съгласно чл. 403а от Кодекса на тру-
да.

При направените проверки, през месец
юни са съставени 10 акта за установява-
не на административни нарушения. През
изминалия месец в Д”ИТ”- Перник са по-
лучени 15 искания, сигнали или запитва-
ния от граждани, ведомства и фирми ка-
то 13% от тях са свързани с възникване и
прекратяване на трудови правоотноше-
ния, а 53% са по проблеми, свързани със
заплащането на труда. От Инспекцията
по труда поясниха,

че 10 от постъпилите сигнала и искания
са вече решени като 6 от тях са получени
в предходен период. През месец юни
2014г. от Инспекцията по труда в Перник
са постъпили 3 искания за работа на ли-
ца от 16 до 18 години. След направени
проверки са дадени 3 разрешения. През
този период са получени и 2 искания за
разрешителни за прекратяване на трудо-
во правоотношение на лица, ползващи
се от закрилата чл. 333 от

КТ, но са отказани. През юни са поис-
кани 2 и са дадени толкова разрешител-
ни за извършване на специални взривни
работи.

От Инспекцията по труда поясниха, че
по време на проверките, инспекторите са
обръщали много сериозно внимание на
нарушенията, свързани с трудовото за-
конодателство- работа без договор, ра-
ботно време, извънреден труд, заплаща-
не, а също така и на сериозните наруше-
ния свързани с осигуряване на здравос-
ловни и безопасни условия на труд.

Силвия ГРИГОРОВА
  Регионален съвет

на СРС”Подкрепа”-
Перник и семинар,
свързан с политичес-
ката ситуация в
страната и предстоя-
щия девети конгрес
на КТ”Подкрепа” се
проведе в края на ми-
налата седмица  в об-
щинската база в Ру-
дарци. Дневният ред
на регионалния съвет

включваше пет точ-
ки. Изпълнителният
съвет на СРС”Подкре-
па” направи отчет за
дейността на регио-
налната структура
за първите 6 месеца
на 2014г. Избрана бе
мандатна комисия за
подготовка на деле-
гатското събрание на
СРС”Подкрепа” за из-
бор на делегати за
предстоящия конгрес

на синдиката, която
ще наброява трима
членове. На заседание-
то на регионалния съ-
вет присъстваше и
директорът на Дирек-
ция „Инспекция по
труда” Перник- Георги
Бонев.  На заседание-
то, председателят на
СРС”Подкрепа”- Любо-
мир Жотев изрази
тревогата на синдика-
та, породена от поли-
тическата криза в
страната. „Полити-
ческата криза и без-
властието в страна-
та се отразиха нега-
тивно върху дейнос-
тта на всички дър-
жавни институции. В
резултат на това те-
зи институции загу-

биха авторитета си.
Това, което буди тре-
вога у нас е преследва-
нето на наши членове.
Нещо повече, стигна
се дотам, че беше уво-
лнен председателят
на „Подкрепа” в Мини
открит въгледобив”,
а стаята на нашия
синдикат е заключена.
Сигналите за наруша-
ването на трудовото
законодателство в
България от страна
на някои работодате-
ли, които постъпват
в нашия синдикат и
желанието ни за по-
добряване на съвмес-
тната ни работа с Ин-
спекцията по труда в
посока спазване на
трудовото законода-
телство и гарантира-
не на безопасни и здра-
вословни условия на
труд ни провокираха
да поканим на това за-
седание директорът
на Инспекцията по
труда”, заяви Любо-
мир Жотев. Директо-
рът на Инспекцията
по труда информира
синдикалистите, че
при извършените про-
верки  в региона не са
открити сериозни на-
рушения на трудово-
то законодателство.
„Това, което затрудн-
ява нашата работа е,
че хората ни сигнали-
зират за нарушения
на техните права едва

тогава, когато са ос-
вободени от работа.
Не са редки случаите,
когато при извършва-
не на проверка по сиг-
нал, потърпевшите
отказват да ни съдей-
стват, което обе-
зсмисля нашата рабо-
та и не се постига
ефективност от кон-
тролната дейност.
Затова апелирам за
подкрепа от страна
на синдиката, за да мо-
же с общи усилия да
гарантираме спазване-
то на трудовото за-
конодателство”, зая-
ви Георги Бонев.

   Председателят на
СРС”Подкрепа” в Пер-
ник изрази готовнос-
тта на синдиката да
отстоява правата на
работещите в регио-
на. Любомир Жотев
подчерта, че „Подкре-
па” и на предстоящи-
те парламентарни из-
бори ще запази своята
неутралност  като
синдикат и няма да се
ангажира с подкрепа-
та на която и да е по-
литическа сила. Той
увери, че синдикатът
винаги е бил и ще си
остане коректив на
управляващите и ще
продължи да защита-
ва правата на работе-
щите в различните
сфери на обществено-
икономическия живот
на страната. 

Реформи в МВР
Любомира ПЕЛОВА

Досегашната главна дирекция „Национал-
на полиция” се разделя на две нови главни
дирекции - „Криминална полиция” и „Охрани-
телна полиция”. Към охранителната ще има
дирекция „Жандармерия”. Освен охраната на
масови мероприятия и участие в акции жан-
дармеристите поемат и сигурността на гарите,
жп релсите и товарите по БДЖ. Досега тази
дейност се изпълняваше от „Транспортна по-
лиция”.

В охранителната полиция ще бъдат и всички
дейности на КАТ като контрол върху автомо-
билите и движението. В „Криминална поли-
ция” ще има специални дирекции за разслед-
ване, за икономически престъпления и за про-
тиводействие на криминалната престъпност.

В МВР ще има още две главни дирекции -
„Гранична полиция” и „Пожарна безопасност
и защита на населението”, които съществуват
и в момента. На пряко разпореждане на ми-
нистъра остава Специализираният отряд за
борба с тероризма.

Няма напрежение сред служителите на
МВР, заяви вицепремиерът и министър на вът-
решните работи Цветлин Йовчев на изслушва-
не в Комисията по вътрешна сигурност и об-
ществен ред. Той посочи, че решението за
закриване на ведомствените столове и бюфе-
ти в МВР е обсъдено на Съвета за социално
партньорство и предприетите действия са
подкрепени изцяло от синдикатите. Вътреш-
ният министър посочи, че от изградените мес-
та за обществено хранене се възползват не
повече от 20% от служителите. Поради естес-
твото на работата им полицаите на улицата,
пожарникарите нямат възможност да изпол-
зват тази привилегия, обясни Йовчев.

„Взехме решение средствата да бъдат пре-
насочени към почивните бази. Много от поме-
щенията за столовете ще бъдат отдадени под
наем”, посочи още вътрешният министър. Той
заяви, че в състава на МВР ще бъде постигна-
то съотношение 85 % служители с основни
дейности спрямо 15 % служители със спома-
гателни дейности”. Идеята е стойностите на
спомагателните дейности да се оптимизират и
да достигнат до 10 %, допълни още вътреш-
ният министър.

НАП следи още 53 групи стоки
с висок фискален риск
Силвия ГРИГОРОВА

Звеното за фиска-
лен контрол на На-
ционалната агенция
за приходите вече
следи движението в
страната на още 53
стоки, които са с ви-
сок фискален риск.
Това информираха от
офиса на НАП в Пер-
ник. Със заповед на
министъра на финан-
сите, към списъка на
стоките, които  са
обект на наблюдение
от фискалните аге-
нти, се добавят до-
пълнителни групи.
Сред новите стоки
са различни видове
плодове, зеленчуци,
месо, риба и др.

От началото на го-
дината до момента
фискалните агенти
са извършили над 42
000 проверки на рис-
кови стоки. На 10
500 превозни средс-
тва са поставени
пломби. Звеното е
проследило движе-
нието на над 500 ми-
лиона килограма рис-

кови стоки, сред кои-
то плодове и зелен-
чуци, месо, захар,
брашно, сухо мляко.

Звеното за фиска-
лен контрол бе съз-
дадено в началото на
2014 година със зада-
ча да контролира да-
нъчните рискове при
внос и търговия със
стоки като плодове
и зеленчуци, захар,
брашно, месо и месни
продукти, олио.
Тяхното движение на
територията на
страната се следи
от екипи на приход-
ната агенция на

всички граници с
държави от Европей-
ския съюз и от мо-
билни групи във
вътрешността на
страната. От среда-
та на май инспекто-
рите на НАП ра-
ботят и по външни-
те граници на стра-
ната съвместно с
екипи на Агенция
„Митници“ и Българ-
ската агенция за бе-
зопасност на храни-
те. Освен товарни,
на фискален контрол
вече са подложени и
лекотоварни превоз-
ни средства.



Рекламно  приложение

Понеделник, 7 юли 2014 г., брой 123 /5486 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

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

6. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Мещица, 600 кв.м - 9 000 лв.

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

1. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 20 990 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 33 000 лв.
5. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
6. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 32 000 евро
7. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
10. Къщи и апартаменти в Делта Хил
11. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
12. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
13. Къща, кв. Монте Карло, 2 ет. , 96 кв.м, мн. добра, дв. 100 кв.м- 70 000 евро
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 53 000 лв.
15.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 40 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Етаж от Къща, Варош, 72 кв.м, юг/запад 20 000 лв.
20. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
21. Вила, с. Планиница, 2 ет., РЗП: 625 кв.м, дв. 760 кв.м, груб стр. - 35 000 евро
22. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
23. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
24. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
25. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
26. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
27. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
28. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
29. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
30. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
31. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
32. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
33. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
34. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
35. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро
36. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.

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

офис:13

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, 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. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.

14. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 

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

16. Двустаен, Изток, ет. 3, юг, ПВЦ, ремонт - 33 000 лв.

17. Двустаен, Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.

18. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.

19. Двустаен, Изток, ПВЦ, ТЕЦ - 20 000 лв.

20. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 3, срещу Албените - 28 000 лв.

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

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

23. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро

24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.

25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро

26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро

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

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

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

30. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 5, 2 тер., алум. дограма - 39 700 лв.

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

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

33. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.

34. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.

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

36. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 40 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 45 000 лв.
2. Тева, ет. 3, ет. 4, ТЕЦ, тер. - по договаряне
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Център, ет. 1, тх.,ТЕЦ, 51 кв. м - 22 400 евро
5. Център, ул. Струма, ет. 7 - 28 000 лв.
6. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Дараците, ет. 7/8/, ТЕЦ, асансьор - 25 000 лв.
8. Изток, ет. 3, ТЕЦ - 24 000 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, метална врата, ремонт - 26 000 лв.

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 56 000 лв.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Албените, частично обзаведена 160 лв.
2. Гарсониера, София, зона Б-5, обзаведена - 300 лв.
3. Етаж от Къща над Болницата, с обзавеждане - 160 лв.
4. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
5. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

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

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535



Имоти, реклами8 7 юли 2014 г. Съперник

двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел. 0879/
88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разрешително

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. догра-
ма, теракот, с обзавеждане, 40 000 лева /без пос-
редник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

Дава се под наем, двустаен, офис, 52 кв.м,
със собствен санитарен възел, находящ се в
новия Бизнес център, срещу Съдебната
палата, гр. Перник, наем 2 х 150 лв. тел. 0895/
605 961
Давам под наем, луксозни помещения за офи-

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

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

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продава се СПЕШНО, Фолксваген пасат- 5,
дизел, 2003 год., 131 к.с. - тел. 0888/240 130
Продавам на части „Опел Астра”- 1.6, инжек-

цион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в движение.
За информация тел. 0888 311 312.

Проодавам масивна къща, верникален близнак
+ 2 ет., х 57 кв.м, близо до Центъра, 57 000 лв. - тел.
0879/454 577
Продавам или давам под наем  офис, Идеа-

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

- 35 000лв.   

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

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

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

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

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

до ет. 6 

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

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

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

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

тел. 0877/ 698 384

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

къщи, парцели, в Гърция
(Аспровалта, Неа Врасна),

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40
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ФИРМА В ГРАД

ПЕРНИК ТЪРСИ
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА

ЗА РАБОТА НА

АВТО-МИВКА.

ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ.

ТЕЛ. 0894/666 622

Фирма “Памал”
Извършва ВиК услуги,

отпушване, монтаж и

демонтаж на ВиК

 ТЕЛ. 0895/017 833
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма

за подобряване на услугите за своите клиенти. Компания-
та всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне
или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съо-
ръжения по електрическите мрежи средно и ниско напре-
жение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилак-
тика на трафопостове и други. Успешната реализация на
тези мерки налага кратковременни прекъсвания на еле-
ктрозахранването, както следва:

Пернишка област
На 07.07.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радомир - Антим I;

Априлско Въстание;  Върба
На 07.07.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - гр. Перник - Боровец;

Волга;  Грамаге;  Димитър Благоев;  Дунав;  Евгении Ача-
нов;  Чуйпетлово; Студена, Общ. Перник;  Боровец

На 07.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Батановци -  3ти
март;  6ти септември; Александър Стамболийски;  Борова;
Вергил Ваклинов;  Витоша;  Голо Бърдо;  Граово;  Желез-
ничарска;  Княз Борис I;  Махала Тричкова;  Мах. Кабра-
нови;  Никола Вапцаров;  Република;  Стара Планина; с.
Черна Гора, Общ. Перник;  Георги Раковски;  Еделвайс;
Извор;  Каравански Път;  Китка;  Магюшница;  Мах. Вакли-
нови;  Мах. Димеви;  Мах. Кюрчийски;  Мах. Сугареви;  Мах.
Толева; Раец;  Симеон Костов; с. Лесковец; с. Планиница

На 08.07.2014 г. /09:00 - 11:30 ч/ - с. Друган, общ. Радо-
мир, махала Джамалица

На 08.07.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радомир;  Иван
Георгиев;  Климент Охридски;  Райна Княгиня

На 08.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Боровец;
Волга;  Грамаге;  Димитър Благоев;  Дунав;  Евгении Ача-
нов;  Чуйпетлово; Студена, Общ. Перник;  Боровец

На 08.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Ярджиловци - ул.
Братя Чакрини; ул. Вердин Александров; ул. Извън Плана;
ул.  Искър; ул.  Могилка; ул.  Мусала; ул. Орниче; ул. Осого-
во; ул.  Партизан; ул. Радослав Зафиров; ул. Славчо Дяков;
ул. Черна Гора

На 08.07.2014 г. /09:15 - 16:30 ч/ - с. Горна Секирна, с.
Долна Секирна, с. Станьовци, с. Душинци, общ. Брезник,
с. Ерул - мах. Маринкова, общ. Трън

На 08.07.2014 г. /13:00 - 15:30 ч/ - с. Червена могила,
общ. Радомир

На 09.07.2014 г. /08:45 - 11:00 ч/ - с. Режанци, общ. Брез-
ник

На 09.07.2014 г. /09:00 - 11:30 ч/ - с. Друган, общ. Радо-
мир, Чачолова махала

На 09.07.2014 г. /09:00 - 12:00 ч/ - Перник - Гробищен
парк

На 09.07.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радомир - Роза;
Станко Косовски

На 09.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Боровец;
Волга;  Грамаге;  Димитър Благоев;  Дунав;  Евгении Ача-
нов;  Чуйпетлово; Студена, Общ. Перник;  Боровец

На 09.07.2014 г. /11:15 - 12:45 ч/ - с. Режанци, общ. Брез-
ник

На 09.07.2014 г. /12:45 - 16:00 ч/ - гр. Батановци - кв.
Бела Вода; гр. Батановци - ул. Васил Коларов; ул.  Граово;
Мах. Трънска и Кащерова; Свети Спас; Св. Св. Кирил и Ме-
тодий; Месокомбинат Колбасо; фирма БОНД; фирма Джи-
джо; фирма Гранитоид

На 09.07.2014 г. /13:00 - 15:30 ч/ - с. Друган, общ. Радо-
мир - Кованджийска махала

На 09.07.2014 г. /14:00 - 16:00 ч/ - с. Садовин, общ. Брез-
ник

На 10.07.2014 г. /08:45 - 16:00 ч/ - с. Кладница - Акация;
Бакиница;  Брезите; Брезовица; Валого;  Варшава;  Васил
Левски;  Воденичище;  Волга;  Градинарска; Гранит; Доб-
роволец; Дончо Ватах;  Еделвайс;  Здравец;  Ивайло;  Иван
Цветанов; Иглика;  Изгрев;  Каменарска;  Кокиче;  Кракра;
Лале;  Латинка;  Ливадите;  Мак;  Матница;  Минзухар;  Мир-
ковица;  Морена; Москва;  Пладнище;  Победа;  Прага;  Рай-
на Княгиня;  Стадиона;  Тинтява;  Хан Крум;  Хемус; Цар
Самуил;  Цар Симеон;  Шипка;  Юрий Гагарин;  Язовирска;
Яровец

На 10.07.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радомир;  Хан Ому-
ртаг

На 10.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Аврора;
Айдарица;  Баба Парашкева;  Белоградчишки Скали;  Бор;
Братя Кокарешкови;  Волга;  Димитър Благоев;  Димитър
Хранов;  Драва;  Жива Вода;  Ивайло;  Йордан Лютиброд-
ски;  Костенец;  Кралевски Път;  Лазар Робев;  Леденика;
Ленин;  Лиляна Димитрова;  Момин Проход;  Рилски Езера;
Станке Димитров; Христо Кърпачев;  Христо Македонски;
Христо Смирненски;  Черни Връх;  Чехов

На 10.07.2014 г. /09:00 - 16:30 ч/ - с. Ноевци общ. Брез-
ник

На 11.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Аврора;
Айдарица;  Баба Парашкева;  Белоградчишки Скали;  Бор;
Братя Кокарешкови;  Волга;  Димитър Благоев;  Димитър
Хранов;  Драва;  Жива Вода;  Ивайло;  Йордан Лютиброд-

Лондон с планове за таван
на имигранти от Румъния

и България

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ски;  Костенец;  Кралевски Път;  Лазар Робев;  Ледени-
ка;  Ленин; Лиляна Димитрова;  Момин Проход;  Рилски
Езера;  Станке Димитров;  Христо Кърпачев;  Христо
Македонски;  Христо Смирненски;  Черни Връх;  Че-
хов

На 11.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Кралев дол - 3-
ти Март;  Божилец;  Боян Витков;  Васил Левски;  Ве-
лико Търново;  В. Левски;  Волга;  Голо Бърдо;  Грани-
чар;  Драва;  Дунав;  Дъбрава;  Еделвайс;  Извора;
Искър;  Калофер;  Калужерец;  Лале;  Люлин;  Люляк;
Махала Айдарица;  Махала Орниче;  Металург;  Мин-
зухар;  Миньор;  Орниче;  Отец Паисий;  Родопи;  Свет-
лина;  Синчец;  Славей;  Струма

Ръководството на дружеството поднася извинения
на своите клиенти за създадените неудобства от пла-
нираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощна-
та телефонна линия  0700 10 010, на цената на един
градски разговор според тарифния план към стацио-
нарен номер в мрежата на Виваком или посетете сай-
та www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и
от уникалното ново онлайн приложение “Планови ре-
монти и аварии” на m.cez.bg, за да получите инфор-
мация в реално време за всички планирани и непла-
нирани прекъсвания на електрозахранване-
то в района, който ви интересува, както и за
очакваното време за възстановяване на зах-
ранването.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите усло-

вия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответс-
твие с изискванията на действащото законодателс-
тво в страната, компанията извършва планова подм-
яна на електромерите на своите клиенти в Западна
България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на
посочените долу адреси, да осигурят представител
на домакинството, който да присъства на подмяната.
Подмяната на електромерите ще се извърши както
следва:

Пернишка област
На 07.07.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радомир -

Антим I;  Априлско Въстание;  Върба
На 07.07.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - гр. Перник - Бо-

ровец;  Волга;  Грамаге;  Димитър Благоев;  Дунав;
Евгении Ачанов;  Чуйпетлово; Студена, Общ. Перник;
Боровец

На 08.07.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радомир;  Иван
Георгиев;  Климент Охридски;  Райна Княгиня

На 08.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Бо-
ровец;  Волга;  Грамаге;  Димитър Благоев;  Дунав;
Евгении Ачанов;  Чуйпетлово; Студена, Общ. Перник;
Боровец

На 09.07.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радомир -
Роза;  Станко Косовски

На 09.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Бо-
ровец;  Волга;  Грамаге;  Димитър Благоев;  Дунав;
Евгении Ачанов;  Чуйпетлово; Студена, Общ. Перник;
Боровец

На 10.07.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радомир;  Хан
Омуртаг

На 10.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Ав-
рора;  Айдарица;  Баба Парашкева;  Белоградчишки
Скали;  Бор;  Братя Кокарешкови;  Волга;  Димитър
Благоев;  Димитър Хранов;  Драва;  Жива Вода;  Ивай-
ло;  Йордан Лютибродски;  Костенец;  Кралевски Път;
Лазар Робев;  Леденика;  Ленин;  Лиляна Димитрова;
Момин Проход;  Рилски Езера;  Станке Димитров;
Христо Кърпачев;  Христо Македонски;  Христо Смир-
ненски;  Черни Връх;  Чехов

На 11.07.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Ав-
рора;  Айдарица;  Баба Парашкева;  Белоградчишки
Скали;  Бор;  Братя Кокарешкови;  Волга;  Димитър
Благоев;  Димитър Хранов;  Драва;  Жива Вода;  Ивай-
ло;  Йордан Лютибродски;  Костенец;  Кралевски Път;
Лазар Робев;  Леденика;  Ленин; Лиляна Димитрова;
Момин Проход;  Рилски Езера;  Станке Димитров;
Христо Кърпачев;  Христо Македонски;  Христо Смир-
ненски;  Черни Връх;  Чехов

За повече информация, позвънете на денонощна-
та телефонна линия  0700 10 010, на цената на един
градски разговор според тарифния план към стацио-
нарен номер в мрежата на Виваком или посетете сай-
та www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от
уникалното ново онлайн приложение “Планови ре-
монти и аварии” на m.cez.bg, за да получите инфор-
мация в реално време за всички планирани и непла-
нирани прекъсвания на електрозахранването в ра-
йона, който ви интересува, както и за очаква-
ното време за възстановяване на захранване-
то.

Британски консерватори чертаят
радикален план за ограничаване
на броя на имигрантите, които да
бъдат допускани във Великобри-
тания от по-бедните страни от ЕС.

Според този проект, на сегашни
страни членки на ЕС, като Румъния
и България, както и на страни, кои-
то биха се присъединили в бъде-
ще, ще бъдат наложени ограничи-
телни квоти за броя на допускани-
те на Острова имигранти, пише в.
"Дейли телеграф", цитиран от БТА.

Това би погазило основополага-
щия принцип на ЕС за свободно
движение на гражданите, отбеля-
зва вестникът.

Проектът обаче явно е получил
подкрепа на най-високите равни-
ща в управляващата Консерватив-
на партия като централен елемент
от  фундаментална реформа на
структурата на Европа с цел да се
прекрати "огромният миграционен
поток" от по-бедните страни член-
ки.

Според модела на т. нар. "двук-
ръгова Европа" Великобритания и
някои други страни формално ще
се отцепят от ядрото участнички в
еврозоната, стремящи се към все
по-тясна интеграция на техните
политически системи и икономи-
ки.

Високопоставени тори искат
"външният кръг",  който може да
включва Обединеното кралство,
Дания и Швеция, да се ангажира
никога да не се присъединява към
единната валута, а да се концен-
трира само върху свободната тър-
говия в  една много по-хлабава
форма на обединение.

Според предложените искания
за предоговаряне с Брюксел, спе-
челили подкрепа в правителство-
то, са ограничаване на бизнес ре-
гулациите, на законите за човеш-
ките права, на правата на социал-
ни помощи и пр.

Министър-председателят Дейвид
Камерън е под вътрешнопартиен
натиск да възприеме по-твърд
курс по въпроси като имиграция-
та, за да бъде неутрализирана зап-
лахата торите да загубят парламен-
тарните избори догодина от Пар-
тията за независимост на Обеди-
неното кралство (UKIP).

Камерън пое обещание да предо-
говори условията за британското
членство в ЕС и да постави ново-
то споразумение на референдум
пред избирателите до края на 2017
г. ,  ако торите спечелят изборите
идния май.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ

05:30"Кухнята на Звездев"
06:00"Лице в лице" /п./
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави"/п/
13:30"Опасни улици"- сериал
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Една любовна история" - сериал
21:30"Земя на бунтовници" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00Тера нова - сериал
01:00"Синове на анархията" - сериал
02:00"Преди обед" /п./
04:00"Цветовете на любовта"/п./- сериал

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:30Днес и утре /п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Футбол, самба и "Мис Национален
отбор" футболно шоу/п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
12:40Днес и утре /п/
13:20Нощем с белите коне тв филм
14:30Младият Дракула тв филм
15:15Ангели приятели анимационен филм
16:00По света и у нас
16:25Сен Тропе тв филм /441 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
19:10Великите българи: Хан Аспарух
документален филм
19:40Лека нощ, деца
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Кралиците на суинга 4-сериен тв
филм /Италия, 2010г/,
22:00В кадър: Под запрещение
22:30Футбол, самба и "Мис Национален
отбор" футболно шоу
00:00По света и у нас
00:10Хешър игрален филм/САЩ, 2010г
01:55Сен Тропе тв филм /441 епизод/п/
02:45Кралиците на суинга тв филм
03:40Хешър игрален филм/п/ (12)

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Днес ще ви обземат
разни мании и страхове,
които определено ще

вгорчат живота ви. Струва ли си да
обръщате внимание на неща от ми-
налото.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес ще ви се мързелу-
ва и няма нищо лошо в
това стига да не драз-

ните с поведението си околните.
Ще търсите сигурността на позна-
тите неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Не съжалявайте за не-
щата, които не сте ус-
пели да направите и за
срещите, които не сте

осъществили. По-добре направете
малко неща, но с кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

Прекрасен ден за
всичко, с което се зах-

ванете. Като изключим някой дреб-
ни изненади, няма какво да помрачи
деня ви.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Вече настъпи и ис-
тинската есен,което
може да донесе малко

тъга в ду- шата ви. Но пък колко
топлина и уют има в есенните ве-
чери.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Малко разсеяни ще сте
днес, но ако нямате да

върши- те нещо наистина важно,
оставете всичко както е. Отделе-
те повече време за разходки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от чо-
век до себе си, но
някак ви е срам да си
го признаете. Не дра-

матизирайте, няма да изгубите от
чара си, ако кажете на някого.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцу-
вате от радост,освен
ако не сте решили да

драматизирате събитията. Винаги
е по-добре да се усмихвате.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Странно ще се чувс-
твате днес. Способни
сте да погледнете
собствените си емо-
ции отстрани, но не и

да ги контролирате.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори прекалено пър-
гави и приказливи.Мо-
жете да свършите мно-
го неща,но ако говори-
те по-малко и действа-

те повече.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Ден, изпълнен с емо-
ции, но избягвайте
силните изблици, за-
щото може да про-
валят действията ви.

Бъдете по-инициативни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Доста активен ден.
Разнообразните пре-

живявания ще ви харесат и утре
със сигурност ще може да кажете,
че сте си изкарали страхотно.
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Âèêàò áèçíåñà íà ïîìîù íà „Ìèíüîð”
60 покани  към фирми вече са изпратени

ният тим на жълто-
черните. Средства-
та не достигат и
идеята бе да поканим
по-широк кръг пред-
ставители на бизне-
са, за да обмислим де-
тайлно нещата, об-
ясни зам.-кметът
Илинка Никифорова.
Положението в мо-
мента е много тежко,
не скри тя. Част от
по-големия бизнес в
града, който винаги е
демонстрирал добро
отношение към спор-
та и досега е помагал

Страницата подготви Яне Анестиев

Алфредо си Стефано
с опасност за живота
Почетният президент на испанския

футболен колос Реал (Мадрид) Ал-
фредо ди Стефано е в тежко, но ста-
билно състояние в болница “Грего-
рио Мариньон”. Аржентинският идол
бе приет спешно вчера със сърдечен
удар. ”Въпреки че пострада от серио-
зен сърдечен удар, пациентът е в
тежко, но стабилно състояние”, об-
ясниха от клиниката.Вече почти де-
сет години 88-годишният Ди Стефано
страда от сърдечни проблеми. 

В Коста Рика се изкпоклаха
след загубата

Масови без-
редици и трима
наръгани е ре-
зултатът от за-
губата на Коста
Рика с 3:4 след
дузпи от Хо-
ландия на чет-
въртфинала на
С в е т о в н о т о
първенство в
Бразилия. Пре-
ди и по време на срещата хиляди фенове
заляха Площада на демокрацията в сто-
лицата Сан Хосе. Отпадането обаче от-
прищи насилие и сбивания между при-
вържениците, а трима останаха да лежат
на земята. Наложи се намесата на поли-
цията, която изгради кордон, за да могат
екипите на спешната медицинска помощ
да окажат помощ на пострадалите. Еди-
ният от привържениците е намерен от
медиците с нож, забит в гърба.

Круул бил в шок
преди дузпите

Вратарят Тим Крул, превърнал се в ге-
рой за Холандия, спасявайки два от уда-
рите на Коста Рика от бялата точка,
призна, че е изпаднал в шок, когато е
разбрал, че трябва да влезе в игра точно
преди дузпите. В редовното време и про-
дълженията четвъртфиналният сблъсък
завърши 0:0, а при дузпите „лалетата”
спечелиха с 4:3.„Не беше никак лесно да
се поява в игра. За мен бе пълен шок,
когато чух на пейката, че влизам. Да
спасиш две дузпи на световно първенс-
тво е страхотно. Чувството е невероя-
тно”, сподели щастливият Крул след ма-
ча.

Наказаха пресаташето
на Бразилия

Пресаташето на бразилския национа-
лен отбор Родриго Паива получи бе сан-
кциониран от ФИФА с наказание от 3 ма-
ча. Той като удари чилийския нападател
Маурисио Пинийя в тунела на стадион
“Минейрао” на 28 юни, когато двата от-
бора играха осминафинал.Впоследствие
ФИФА разследва инцидента и взе реше-
ние. Паива вече пропусна един двубой
на тима - срещата с Колумбия (2:1). той
няма да може да изпълнява задълже-
нията си и в полуфинала срещу Герма-
ния, както и двубоя за първо или трето
място на Мондиал 2014.

финансово на “Ми-
ньор”, припомни Ни-
кифорова. На послед-
ното заседание на уп-
равителния съвет
официално бяха осво-
бодени Юрий Васев и
Славчо Павлов като
треньори на отбора.
Те си тръгнаха два
кръга преди края. За-
сега все още не е ясно
кой ще води тима
през следващия сезон.
Очаква се яснота да
има тази седмица на
новото заседание на
Управителния съвет.

Община Перник ви-
ка бизнеса на помощ
за издръжката на
футболен клуб “Ми-
ньор”. Близо 60 пока-
ни вече са разпрате-
ни на собствениците
на големи и средни
работещи фирми в
града. Срещата с об-
щинската управа е
насрочена за 15 юли
от 14 часа. Кмет-
ският екип ще прего-
варя с бизнесмените
да обединят силите
си, така че да бъде
запазен емблематич-

Андреас Васев отива
в „Дунав”(Руса)

Над 10 нови футболисти се очаква да
пристигнат за първата тренировка на
Дунав за новия сезон. Тя е насрочена
за 7 юли, понеделник, от 18 ч. на Град-
ския стадион в Русе. Сред тях е и бив-
шият нападател на „Миньор” Андреас
Васев, който напусна отбора заедно с
баща си  Юлий васев два кръга преди
края на миналогодишния шазпионат на
Югозападната „В” група. Треньор на от-
бора ще  е Веселин Великов, който вка-
ра преди година „Любимец” в „А” група.
Братът на Андреас, Божидар Васев се
бори за титулярното място в „Бо-
тев”(Пловдив), а в последната година
игра като преотстъпен на „Раковски” в
„Б” група. “С оглед на това, че селек-
цията е почти ясна, това важи и за бю-
джета. Бюджетът е добър и от наша
страна няма да има проблем да се из-
пълним. Отборът и треньорът ще полу-
чат всичко, което е договорено. Ще бъ-
дат обезпечени финансово и битово.
Създаваме необходимото да не мислят
за пари и други разсейващи работи. Ще
могат да се концентрират изцяло върху
своите задачи”.”Основната е ясна –
влизане в професионалния футбол”,
заявиха Теодор Георгиев и заместник-
кметът Свилен Иванов, който е в ролята
на консултант към ръководството с ог-
лед взаимстване добрия опит от мена-
жирането на женския баскетболен шам-
пион на България – “Дунав 8806?.

Бившият кмет
Георги Гергинеков по-
лучи червен картон
от меракцията за
първото място в
Югозападната “В” ФГ
 ФК “Оборище”

(Панагюрище) по
време на редовното
общо събрание на клу-
ба. Още десет члена
бяха изключени от
клуба заради неплатен
членски внос, а двама
нови бяха приети. Бю-
джетът на клуба за
2014-а година е 303
000 лв, от които 120
000 лв. вече са израз-
ходвани.Пробойни в
състава на юноши
младша възраст, зах-
ранване на мъжкия
отбор с юноши, как-
то напояването и ин-
фраструктурата на
стадиона и помощни-
те терени бяха сред
най-важните акценти
в отчета на ръко-
водството. На събра-

300 хиляди бюджет на “Оборище”
нието присъстваха и
двамата треньори
на детско-юношеска-
та школа Илия Нова-
ков – младши и Пла-
мен Славеев.

 Изключените члено-
ве за неплатен членски
внос освен бившият
кмет и настоящ об-
щински съветник Геор-
ги Гергинеков, са  коле-
гата му Стоян Пет-
ришки, екс-футболис-
тът и млад политик
Илия Богоев, членът
на УС Стоян Байряков,
бившият треньор на
“воеводите” Илия Но-
ваков - Льони, Лука Ан-
гелов, Петър Бабачев,
Иван Финджевков,
Стоян Ангелков, Йор-
дан Вайсилов, Георги
Георгиев. Новоприети
на общото събрание
са Атанас Пенов Дон-
чев и Атанас Георгиев
Дончев. Тодор Мари-
нов пък запълни ова-
кантеното място в

УС на Байряков, а об-
щинският съветник
Николай Господинов
стана новият член на
контролния съвет.Се-
риозни инфраструк-
турни промени
трябва да бъдат нап-
равени за покриването
на изискванията за
„Б” група, стана ясно
още на заседанието.
Алтернативни източ-
ни за напояване на по-
мощните терени ще
търсят от ФК „Обо-
рище”, след като нап-
равените сондажи за
вода се оказват безре-
зултатни.Бюджетът
за 2014 година е с бли-
зо 92 000 лв. по-висок
от този за 2013 г. До
момента за полусезон
пролет „воеводите”
са похарчили близо
120 000 лв. Първото
място във „В” група
ще бъде атакувано
през 2014 г. с около
180 000 лв.

те си здрави футбо-
листи. Момчетата
от Благоевград бяха
по-добрият отбор на
терена и надиграха съ-
перника си особено
през първото полув-
реме. Пропуски напра-
виха Димитър Благов,
който в 27-ата мину-
та бе изведен добре
но се забави и топка-
та му бе изчистена. В
34-ата минута Тони
Тасев изведе  бившия-
т миньорец Томислав
Павлов на скорост, но

той стреля неточ-
но.В 45-ата минута
Владислав Златинов
изпълни перфектен
пряк свободен удар
от 25 метра, но топ-
ката се удари в нап-
речната греда.През
второто полувреме
имаше много по-малко
положения. Отменен
бе и гол на македон-
ския отбор заради за-
сада. Следващата кон-
трола на „Пирин“ е на
9 юли срещу „Пирин“
Разлог.  

Отборът на „Пири-
н“ Благоевград победи
македонския „Брегал-
ница“ Щип с 1:0 в пър-
вата си лятна кон-
трола, играна в Доб-
ринище. Единствено-
то попадение отбел-
яза голмайсторът на
отбора Владислав Зла-
тинов в 39-ата мину-
та.

Треньорът на бла-
гоевградчани Йордан
Самоковлийски даде
шанс за изява по едно
полувреме на всички-

Томислав Павлов с пропуск срещу
македонския „Брегалница” (Щип)



АПРОПО
ЛЕТЕН ВИРУС МОРИ ПОЛО-
ВИН БЪЛГАРИЯ, ОБАЧЕ
ПЕРНИЧАНИ СМЕ ЖЕЛЕЗ-
НИ. Сигурно щото сме имуни-
зирани с железни съединения

и други сплави от менделеевата таблица.
И на докторите им е чудно кака така при
засилените предупреждения да внимават
за пациентите си, последните отказват да
се поддават на прилепчивите иначе виру-
си. Може да има и друго обяснение. Дере-
джето на Здравната каса и болниците е
повече от трагично, та по тая причина по-
добре да не боледуваш. Това може да бъ-
де отчетено и като принос в борбата сре-
щу източването на касата и здравните за-
ведения. С други думи- като се прави ре-
форма на системата, да се отчита и пер-
нишкият клиничен случай...

ШУМНО ПРОКЛАМИРАНОТО РАЗ-
ДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БОКЛУЦИТЕ
ОБЕДИНИ ВСИЧКИ около идеята за
своето безсмислие. За кой ли път цветни-
те контейнери са жалка гледка сред раз-
копания пернишки пейзаж. Даже на места
не се виждат, затрупани от камарите бок-
луци- битови и не толкова битови. Никога
няма да се убедим, че тая система не е за
нас. Все ще я пробваме и винаги ще се
убеждаваме, че не можем на две магаре-
та сено да разделим, камо ли да напра-
вим разделно събиране на сметта. Ефе-
ктът превърнахме в дефект. По- лошото
обаче е, че не можем да се откажем. Дето
се вика в един лаф- пари се е давало. Ама
чужди пари, не наши. Наша си е само
простотията...

ФУТБОЛНИЯТ МИНЬОР СЕ ПРЕ-
ВЪРНА В КАСИЧКА ЗА СЪБИРАНЕ НА
ПОМОЩИ. ПО-ТОЧНО - НА СОЦИАЛ-
НИ ПОМОЩИ. Ръководството на отбора
и общинската управа сърцераздирателно
се обръщат към родолюбивите и футболо-
любиви местни бизнесмени да помагат
кой как може. Почти по възрожденски.
Изпаднали са в ролята на древния фило-
соф Диоген, търсил хора с фенер. Днес
търсят спонсори с гъделичкане на родо-
любивата струна на характера на парии-
мащите. Иначе “Миньор” ще играе по въз-
рожденски и олимпийски- за здрав дух в
здраво тяло. И стигаме до извода, че ка-
къвто ни бизнесът, такъв ни и футболът-
ударен от кризата и безразличието. А фе-
новете като същински ентусиасти възрож-
денци продължават да пишат като каза-
ците писмо до султана, дето го няма.
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90 наградени за професионалния празник

С най-точен мерник
в турнира по стрелба

доволи с престижно-
то трето място.

Не по-малко оспор-
вана е била надпрева-
рата в стрелбата и
при жените. И тази
година най-точна от-
ново се оказа Анна Ки-
рилова, която е начал-
ник на отдел „Мигра-
ция” при ОД на МВР в
Перник и заслужено
аплодисментите за
нея бяха повече от
шумни. Втора в класи-
рането бе Теодора
Стаменкова от сек-
тор КИАД, третата
награда остана за
Цветелина Петрова
от група „Охрана на
обществения ред”
при пернишкото Пър-
во РУП.

Изключителни емо-

ции имаше и при об-
явяването на победи-
телите в състезание-
то по риболов. Тук
безспорен цар на въ-
дицата се оказа слу-
жителят от отдел
„Охранителна поли-
ция” Илиян Илиев,
който бе отчел улов
от цели 34,10 кг. Вто-
рото и третото
място останаха за
брезнишките полицаи
Андрей Найденов и
Асен Асенов, които
отчетоха по-малко
над 8 и съответно 7
кг.

Илиян Илиев грабва
и купата за най-гол-
яма риба. На въдица-
та си той успя да за-
качи есетра с тегло
цели 7,6 кг.

Бисер Михайлов отново е ...

Последва ново обжалване, този път петчленен
състав на ВАС, чието решение е с противоположен
знак. В него се казва, че «обжалваното решение е
неправилно - изводът на тричленния състав, че при
налагане на дисциплинарното наказание дисцип-
линарно наказващият орган е спазил администра-
тивнопроизводствените правила е неправилен и не
се подкрепя от събраните по делото доказателс-
тва. Освен това от същите не се установява по без-
спорен и несъмнен начин извършването от страна
на касатора на нарушенията, за които му е нало-
жено дисциплинарното наказание. Решението на
административния орган е взето без да са съобра-
зени и обсъдени всички факти и обстоятелства, не
са обсъдени всички доказателства, както поотдел-
но, така и в съвкупността им, при което в случая
актът е постановен в нарушение на цитираните ве-
че разпоредби на чл.318 ал.3 ЗСВ, както и в нару-
шение на принципа, установен в чл.7 ал.1 и ал.2
АПК – да се преценят всички факти и доводи от
значение за случая и също и принципа за разум-
но, добросъвестно и справедливо упражняване на
законовите правомощия от страна на администра-
тивния орган – чл.6 ал.1 АПК. В случая акта е пос-
тановен и в нарушение на разпоредбата на чл.35
АПК, разпореждаща издаването на индивидуални-
те административни актове да бъде предхождано
задължително от изясняване на фактите и обстоя-
телствата от значение за случая и обсъждане об-
ясненията и възраженията на заинтересованите
страни.» Затова дисциплинарното наказание се от-
меня и Бисер Михайлов е възстановен на дължнос-
тта зам.админстративен ръководител на Окръжна
прокуратура – Перник.

Решението е окончателно и не подлежи на об-
жалване. В петък старият нов зам.окръжен проку-
рор на Перник бе гост и на тържественото събра-
ние на служителите на ОД на МВР послучай профе-
сионалния им празник.

Председателят на Пернишкия Окръжен съд Еле-
на Николова заяви, че е морално удовлетворена от
възтържествувалата справедливост и възстанове-
ното добро име на магистрата след всичко прежив-
яно от него и семейството му.

Бисер Михайлов не случайно е наричан топ про-
курор острието на пернишката прокуратура. Той е
водил едни от най-тежките съдебни битки, сред
които е и това срещу серийния убиец Станислав
Ангелов - Сиси. Веднага след връщането му на ра-
бота той започна работа и по разкриването на
убийството на Венцислав Димитров – Мечан.

с голямокалибрен пис-
толет се оказаха със-
тезателите от Вто-
ро районно управле-

ние „Полиция” в Пер-
ник, след тях на вто-
ро и трето място ос-
танаха отборите от
„Териториална поли-
ция” при Първо РУП в
Перник и сектор
„Противодействие
на криминалната прес-
тъпност” към отдел
„Криминална поли-
ция”.

Медали имаше и за
индивидуалната над-
превара в стрелбата.
Тук при мъжете с най-
точен мерник се оказа
Марио Манолов от
Второ РУП – Перник,
втори остана Нико-
лай Стефанов от По-
жарната, а Радослав
Тодоров, също от
Второ районно управ-
ление „Полиция” се за-

20 лв. става таксата за
детска градина в Перник
Виктория СТАНКОВА

20 лева да стане ме-
сечната такса за
детска градина в
Перник, предлага
кметската управа.
Предложението е
внесено пред Общин-
ския съвет, който
трябва да одобри
промяната. Всъщ-
ност става дума за
изменение в структу-
рата на таксата, об-
ясни ресорният зам.-
кмет Илинка Никифо-
рова. Тя обаче не касае
общото месечно пла-
щане, което се запаз-
ва както и досега.
При 22 присъствени
дни досега родители-
те даваха по 49 лв. С
н о в о в ъ в е д е н и е т о
таксата става 48.60
лв. месечно, тъй ка-

то дневната такса па-
да от 2 лв. на 1.30 лв.

Причината да се
направи промяната в
месечната такса е, че
доста деца ходят в
детските заведения
само по няколко дни в
месеца, но пък места-
та им се пазят. Чести
са случаите, когато
малчуганите някои
от групите на по-ат-
рактивните детски
градини са наполови-
на. Другите отсъс-
тват. Това не дава
възможност на други
малчугани да посеща-
ват градините. Съ-
щевременно разходи-
те по издръжката на
детските заведения
са постоянни и
трябва да се плащат
без значение дали де-

цата са по-малко с 15
или 20. Отопление,
ток, охрана, дезинфек-
танти вървят еже-
дневно.

Отсега нататък за
отсъствията на де-
цата ще се иска ува-
жителна причина и
евентуално представ-
яне на документ ако
ситуацията изисква
това. Когато липсата
на един малчуган не е
наложителна, за него
няма да се плаща днев-
ната такса, но затова
пък родителят ще
плаща пълната месеч-
на такса от 20 лв. До-
сега при отсъствия
от тази такса се
приспадаха неприсъс-
твените дни и семей-
ствата плащаха по-
малко.

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
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По-висока присъда за смърт
по непредпазливост

тонна площадка в ра-
йона на хипермакет
„Пени”, която висяла
2.7 метра над реката.
Докато пили, между
Румен и Красимир въз-
никнал спор, заради
разлят алкохол. Краси-
мир го напсувал, Румен
се ядосал и го блъснал
в раменете с ръце, при
което Красимир пад-
нал в реката и се уда-
вил.

Делото бе гледано по
съкратената процеду-
ра, като Борисов приз-
на всички факти от
обвинителния акт и
по този начин си га-

рантира и по- леко на-
казание. Магистрати-
те в Перник го осъдиха
на 4 месеца лишаване
от свобода с 3- годи-
шен изпитателен срок.

Присъдата е атаку-
вана от прокуратура-
та с мотива, че нака-
занието е твърде за-
нижено. Протестът е
уважен от Апелатив-
ния съд, който поста-
нови увеличаване на
наказанието на 1 го-
дина лишаване от сво-
бода с тригодишен
изпитателен срок.
Присъдата е влязла в
сила от 13 юни.

Любомира ПЕЛОВА
Столичният Апела-

тивният съд увеличи
присъдата на перни-
чанина  Румен Бори-
сов, който на 23 ап-
рил м.г. причини по
н е п р е д п а з л и в о с т
смъртта на Красимир
Филипов. 57- годиш-
ният мъж загина пад-
на във водите на
Струма и се удави.

До трагичния инци-
дент се стигнало за-
ради спречкване меж-
ду него и обвиняемия.
Във фаталния ден,
Красимир и негов поз-
нат се черпели на бе-
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