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Той твърди пред полицията, че е само куриер

Задължени
по рождение

Най-после видя свят голямата
коалиция. Станахме германци относно задължи-
телното гласуване. Местан отприщи бента на
предсрочните парламентарни избори, обаче висо-
ката вода може и да го потопи, ако не на дъното,
то поне малко над него. 

И така - задължително гласуване вместо тин-
тири-минтири. Ето класически пример, че Бълга-
рия вече не е същата. Каква е истинската ще се
види,  когато 100% пуснат бюлетина. Завидният
консенсус между големите партии сигурно ще из-
яде главата на по-малките. На ДПС им беше ка-
зано в прав текст “Щом като искате избори, ще
ги получите двойно”. 

Така българинът изпада в състоянието на кре-
постен да върши това, което не му е по воля - да
гласува. Борбата е безмилостно жестока. Задъл-
жен си да имаш отношение към властта, даже
като не искаш да я дишаш. Така обаче винаги ще
мислиш за нея като за плашило, което буди съни-
щата ти и ти напомня изборната дата. 

Жална им малка само на избирателните коми-
сии. Те и при 50% активност се чудеха какво да
правят с опашките, а сега направо ще емигрира-
т. Освен ако Мая Манолова не измисли изборите
да са от два дни. Така едно от задълженията на
социализма вече е почти факт. Остава само ка-
зармата, бригадите и ергенския данък. Като сме
толкова специалисти-политикани сега е момента
да се представим достойно. Искаш, не искаш -
гласуваш. И предаваш вота си от поколение на
поколение, щото си част от голямата коалиция.

Валентин ВАРАДИНОВ 

Св. Кирил,
архиепископ

Александрийски.
Международен ден
на приятелството

ЛАФ НА ДЕНЯ

130 - 260

Облачно,
слаб дъжд

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проя-

вен перничанин, ав-
тор на телефонна
измама, е задържан
от пернищките кри-
миналисти.

Престъплението е
извършено по позна-
тата схема – молба
по телефона за по-
мощ заради тежък
здравословен проб-
лем. Жертвата, като
по правило – възрас-
тна жена.

Мошеникът бил из-
печен актьор, който
успял да измъкне со-
лидна сума от жер-
твата. Според кри-
миналистите няма
изненада в сценария,
използван от измам-
ника. Телефонът на

Седмокласниците от Перник в топ 10 на национално ниво

Всяка жена вижда в
мъжа си един основен
недостатък - че има
твърде малко пари.
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Иво Сиромахов представи
най-новата си книга 

Виктория СТАНКОВА
Сценаристът и писател Иво Сиромахов

представи пред перничани книгата си ‘’Бъл-
гарски работи’’. Литературната премиера бе
в обновеното и разширено заведение в кв.
Изток - ‘’Търтеите’’. 

От няколко години Сиромахов, който е
един от словестните двигатели на ‘’Шоуто на
Слави’’, е перничанин, заселил се далеч от
столичната суматоха в тихото селище край
Рударци ‘’Делта Хил’’. 

Сред гостите на Иво Сиромахов бе кметът
на Перник Росица Янакиева и нейният за-
местник Илинка Никифорова. Янакиева си
взе последния брой на книгата и му благо-
дари лично за концерта, който изнесоха в
града ни Слави Трифонов и екипа на шоуто.
Всички перничани помнят уникалния спекта-
къл, които бе посветен на голямото земетре-
сение, което сполетя Перник на 22 май 2012
година. В деня на концерта на площада в
центъра на града имаше над 25 хиляди ду-
ши дошли да слушат Ку-Ку Бенд и Слави
Трифонов. Ако се питате какво означава
‘’българска работа’’, ето какво казва анота-
цията към книгата:

69-годишна жителка
на областния град
звъннал и мъж, пред-
ставил се за неин
познат, няколко пъ-
ти, с треперещ глас
потила „Не ме ли
позна?”. Пенсионер-
ката се поддала на
внушението и назо-
вала едно име. Теле-
фонният й събесед-
ник не само потвър-
дил, но и усещайки,
че жертвата е „заха-
пала кукичката”, ра-
зиграл такава сцена,
че успял да трогне
доверчивата жена.
Едва ли не през сълзи
той обяснил, че
страда от тежко за-
боляване и за да му
се помогне, са му
нужни спешно 8 000

лева за скъпото лече-
ние. Възрастната
жена отишла до бан-
ка, изтеглила парите
и се прибрала вкъщи,
чакайки да дойде чо-
век да ги вземе. Но
междувременно вес-
тта за странния
«болник» стигнала до
полицията.

Кокато жената се
върнала от банка-
та, близо до дома й
я чакал пратеник на
измамника. Когато
на адреса й прис-
тигнал 47-годиш-
ният перничанин
Г.И.,  предварител-
но уведомените слу-
жители на реда мо-
ментално му щрак-
нали белезниците.
Пред полицаите

той обяснил, че са-
мо е нает от непоз-
нати за него лица
само да вземе пари-
те от жената, а за
услугата аще полу-
чи определен про-
цент от сумата.
Т.н. куриер е крими-

Виктория СТАНКОВА
Седмокласниците

от Пернишка област
са в топ 10 на нацио-
налното външно оце-
няване. Това инфор-
мира началникът на
Регионалния инспек-
торат по образова-
нието Ваня Коконо-
ва.

Според статисти-

ката седмокласници-
те ни показват под-
държане на добри ре-
зултати. На изпита
по БЕЛ от 947 подали
заявления се явиха
929, а средният ус-
пех, който са показа-
ли, е добър 4,20 , за
миналата той е бил
4,15.

83-ма от ученици-

те са получили двой-
ки, 351 са с оценка
добър, а 354 с много
добър. Общата брой-
ка на отличните оце-
нки е 40.

Средният успех на
изпита по матема-
тика пък е добър
3,55 от 930 явили се,
като за миналата го-
дина той е бил 3,40.
Слабите оценки по
математика са 207, а
отличните 13. Сед-
мокласниците с до-
бър са 367, а с много
добър 152.

„Всички седмоклас-
ници трябва да по-
дадат заявления от
17 до 21 юни за уча-
стие в класирането
на гимназиите с
прием след 7-ми клас.
В него могат да уча-

стват всички учени-
ци, получили поне
среден (3.00) и на
двата изпита от на-
ционалното външно
оценяване – българ-
ски език и литерату-
ра и математика.
Ако ученик е полу-
чил двойка на единия
изпит, няма право

на класиране без зна-
чение от другата
оценка. В заявление-
то трябва да се под-
редят училищата и
паралелките в зави-
симост от предпо-
читаните профили,
уточни началникът
на РИО Ваня Коконо-
ва.

На страница 2

нално проявен За-
държан е бил за
кражба, грабеж, из-
мама. Сега той е с
24-часова мярка за
неотклонение и сре-
щу него е започна-
то досъдебно
производство.
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Иво Сиромахов представи...

Силвия ГРИГОРОВА
  „Радомир Метал

Индъстрийз” приклю-
чи финансовата 2013
г с отрицателен фи-
нансов резултат. То-
ва информира  изпъл-
нителният директор
на дружеството Люд-
мил Александров. „То-
зи резултат е об-
ясним, тъй като ми-
налата година изпит-
вахме остър недос-
тиг на поръчки, кое-
то естествено, се
отрази и върху ико-
номическото състоя-
ние на дружество-
то”, поясни инж. Але-
ксандров. Според не-
го тази година се оче-
ртава да бъде по-доб-
ра за „Радомир Метал
Индъстрийз”  в срав-
нение с миналата.
„Поръчките, които
сме получили до края
на май тази година и
са ни потвърдени, са
повече отколкото за
цялата 2013 година.
Особено по отноше-
ние на леярството
тази година сме мно-
го по-добре в сравне-
ние с миналата. Знае-
те, че нашето пред-
приятие произвежда

„Ðàäîìèð Ìåòàë Èíäúñòðèéç” ñ íîâè ïîðú÷êè
Дружеството приключи финансовата 2013 година с лош финансов резултат

резервни части за
много отрасли на
промишлеността, за-
щото разполага с
необходимата техни-
ка затова.  По-голяма-
та част от поръчки-
те, които сме полу-
чили са с окончателна
механообработка. За
нас от голямо значе-
ние е поръчките, кои-
то получаваме да
имат и груба меха-
нообработка, която
позволява да нато-
варваме и останало-
то оборудване, с кое-
то разполагаме. Ста-
ва въпрос за друго
направление, което
увеличава обема на
произведената про-
дукция, защото цикъ-
лът на производство
на продукта е по-кра-
тък, а това позвол-
ява по-бърза реализа-
ция и постъпления на
средства”, заяви
Людмил Александров.
Според него продук-
цията на „Радомир
Метал Индъстрийз”
е предназначена пре-
димно за износ. Геог-
рафията на пазарите
на дружеството в об-
щи линии се запазва

от преди кризата.
Основните пазари са
Европа и Азия. „Запаз-
ваме и пазара в САЩ,
но с нов контрагент.
В момента, по негова
поръчка, приключва-
ме изработката на
долно тяло на тро-
шачка за САЩ. Ако ка-
чеството на изра-
ботката й удовлет-
вори нашия парт-
ньор, ще ни бъде въз-
ложена по-голяма по-
ръчка за около дваде-
сет такива тела, кое-
то означава около
400 тона. Това е дос-
та сериозна поръчка.
Ако започнем изпъл-
нението й от среда-
та на тази година, ще

успеем да я приклю-
чим до края на следва-
щата година. Рабо-
тим и по поръчка за
Русия. Изпратили сме
изделия за сертифи-
циране в Русия. Ако
те получат много
добра оценка за качес-
тво, имаме шанса да
ни бъде възложена
доста голяма поръч-
ка. Държа да подчер-
тая, че ние единстве-
ни в България поехме
ангажимента да ус-
воим тези нови изде-
лия, защото те са
много сложни като
конфигурация и из-
ключително отговор-
ни. За нас това е нов
вид изделие, което

разширява номенкла-
турата на производс-
тво на дружеството.
Всъщност, за нас
всички изделия са но-
ви, повтаряемост на
изделията рядко се
среща. Случва се да
произведем по 5-6
продукта от един и
същ вид, но в общи
линии повечето от
поръчките са за нови
изделия. Ако поръчка-
та ни за Русия се ут-
върди, тя ще ни бъде
сериозна основа за
производството на
този вид изделие,
което би могло да се
произведе в по-гол-
яма серия”, заяви
Людмил Александров.

Запустяло селско училище ще
се превърне в читалищен център

Любомира ПЕЛОВА
В голям читали-

щен център, в кой-
то да се извър-
шват различни кул-
турни и културно-
масови дейности,
да се превърне учи-
лището в Студена.
Това е идеята на
кмета на селото
Красимир Христов,
която се родила,
след като вече
втора учебна годи-
на в школото не
влиза нито едно де-
те, а самата сграда
на пусналото ке-
пенците учебно за-
ведение започва да
се руши. Училище-
то в село Студена
е изградено през
1845 година, то е
третото в цялата
страна и е било
средище за Югоза-
падна България.
През годините в
него са се обучава-
ли хиляди поколе-
ния. За жалост ур-
банизацията не
подминава едно от
най-големите в
края на 90-тете го-
дини пернишко село
Студена, липсата
на младите прину-
дила младите да се
изселят в столица-

та и Перник. Деца-
та, посещаващи
селското школо и
детската градина
ставаха все по-мал-
ко. Предшествени-
кът на днешния
кмет в стремежа
си да запази учили-
щето от затвар-
яне дори стигна до
там, че осигури ев-
тини жилища под
наем на ромски се-
мейства, само за да
учат децата им  в
Студена. И това
обаче не помогна и
така се стигна до
критичната ситуа-
ция преди две годи-
ни, когато се оказа,
че за учебната
2012 – 2013 година
не са набрани необ-
ходимият брой де-
ца и с решение на
ОбС училището бе
закрито, въпреки
вековната си исто-
рия. Преди година
надежда  за спас-
яването на опу-
стялото школо се
появи – регистри-
рана в България
чуждестранна фир-
ма на англичанин,
индиец и кипърец,
заяви желание да
разкрие английски
колеж в Студена,

използвайки сгра-
дата на училище-
то. Чужденците
предлагаха да я нае-
мат за 10-годишен
период, а след това
евентуално да я за-
купят. В колежа
трябваше да се
обучават млади хо-
ра в пет специал-
ности по усвоява-
не на информацион-
ни технологии. Ин-
в е с т и ц и о н н о т о
предложение бе
разгледано от Об-
щинския съвет в
Перник, който даде
положително ста-
новище. Идеята
обаче не се реали-
зира.

Сега кметът Кра-
симир Христов,
който е взел при-
сърце съдбата на
училищната сгра-
да, се надява да
реализира новата
си идея, та по този
начин да запази
сградата, в която,
кой знае, един ден
може отново да за-
пее школският звъ-
нец. За да осигури
нужното финанси-
ране, той вече во-
ди и преговори с
американска фонда-
ция.

от страница 1

“Защо българите преяждат по праз-
ници, защо се отнасят с подозрение
към другите народи, защо се опитват
да надхитрят всички, защо се правят
на тарикати, защо изхвърлят боклука
си през прозореца, защо мразят съ-
седите си?”

В този сборник Иво Сиромахов иро-
низира неумиращата байганьовщина
– невежеството, безпочвеното патрио-
тарство, сексуалното самохвалство,
агресивната простащина.

Спешно кърпят отнесени от
пороите пътища в Радомирско

Любомира ПЕЛОВА
Поройните дъждове през последни-

те седмици са изровили пътищата и
са откъснали от света голяма част от
радомирските села, разположени в
подножието на Колош планина, къде-
то има отрязан напълно достъп до от-
далечените махали, съобщи кметът на
общината Пламен Алексиев. Пълно-
водната Струма е преляла при моста
в село Копаница и в района на При-
бой. При Негованци и Беланица няма
работеща помпена станция, вследс-
твие на което каналите на Арката се
препълнили и равнинните части са би-
ли залети от водата. В Кондофрей
речното корито е празно, но водните
талази се носят с пълна сила по пътя
и по имотите на хората. Пътищата в
стръмните участъци в Кленовик, Жед-
на и Житуша са разрушени. Заради
високото налягане от валежите во-
допроводните тръби се пукат като ба-
лони. Само в Старо село е имало че-
тири аварии на самия път, поясни гра-
доначалникът..

До момента във възстановяването
на пътищата са вложени 20 000 лв.
Кметската управа ще иска парите да
бъдат възстановени от Междуведомс-
твената комисия за подпомагане на
пострадали при бедствия и аварии и
готви нужните документи, за да обо-
снове искането.

Според кмета Алексиев наводне-
нията в общината и сериозните после-
дици са резултат от неработещи на-
поителни и отводнителни канали и
помпени станции и нефункциониращи
изпускателни клапани. Водните съо-
ръжения не са пригодени да  фун-
кционират при по-обилни и продължи-
телни валежи.

Казусът с природните бедствия и
аварии е коментиран и на заседание
на Националното сдружение на общи-
ните, каза Пламен Алексиев. Кмето-
вете настояват в държавния бюджет
превантивно да бъдат заделени
средства, които да бъдат в помощ на
общините именно за такива ситуации.
Кметът ще иска за Радомир да бъдат
отпускани всяка година по 100 000
лева за борба с бедствени и аварийни
ситуации, а ако не се наложи фини-
кийските знаци да бъдат използвани
по предназначение , те ще бъдат вър-
нати в държавния бюджет.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Перник кани потенциални кандидати за предоставяне на услу-

гата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция ме-
диатор) по Проект „Във фокус – семейството”, финансиран със заемни
средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и
развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включ-
ване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да
бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp. gov-
ernment. bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да
бъде намерено на електронен адрес: http://www.pernik.bg.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1.  Основни изисквания
·да са физически лица;
·да имат завършено средно образование;
·да познават местните уязвими общности в община Перник, техните

културни особености, език, традиции и т.н.;
·да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
·да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
·да не са служители в държавна, областна или общинска администра-

ция или в други държавни/общински предприятия и институции;
·да не са в конфликт на интереси;
·да не са участвали в разработването на Проект „Във фокус – семей-

ството” на община Перник.
1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:
·да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в

изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семей-
ства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или
социалното включване на деца и семейства в риск.

2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биог-

рафия, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит,
не по-късно от 16 ч. на 18.06.2014 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно
процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане
на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно изда-
ние) и в съответствие със следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30
(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70
Общо точки   - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна инфор-

мация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 9,00
до 16,00. часа.

Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес:

E-mail: obshtina@pernik.bg
- на хартия на адрес:
Гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1А Община Перник

РОСИЦА ЯНАКИЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК
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Ïîëèòè÷åñêè èãðà÷è ïîâòàðÿò òåçèòå íà ÀÁÂ
Тази теза защити кметът на Перник Росица Янакиева

Лидери на ГЕРБ
гости на фестивал

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Перник кани потенциални кандидати за предоставяне

на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в
училище” (позиция педагог) по Проект „Във фокус –
семейството”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от
Международната банка за възстановяване и развитие в размер на
31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.
Подробна информация за Проекта за социално включване може
да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://
www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение
на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес http://
www.pernik.bg

1.1.  Основни изисквания
· да са физически лица;
· да имат висше образование – завършена

образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа
правоспособност по предучилищна или начална училищна
педагогика;

· да имат професионален опит не по-малък от 2
години по специалността;

· да познават нормативната уредба в областта на
предучилищното и началното образование;

· да притежават компютърна грамотност;
· да не са осъждани за умишлено престъпление от общ

характер;
· да не са служители в държавна, областна или

общинска администрация или в други държавни/общински
предприятия и институции;

· да не са в конфликт на интереси;
· да не са участвали в разработването на Проект „Във

фокус – семейството”на община Перник.
1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:
· преминато допълнително обучение за работа в

мултикултурна среда и с двуезични деца;
· да имат практически опит в работа с уязвими деца и

семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните
услуги за деца и семейства, образованието, предучилищната
подготовка или социалното включване на деца и семейства в
риск;

· да познават местните уязвими общности в
община Перник, техните културни особености, език,
традиции при отглеждане на децата;

· да познават спецификата на педагогическата работа с
различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с
поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи от училище;
деца, живеещи във високо рискови общности и др.

2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят

професионална биография, с подробно описание на изискуемите
в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 16 ч. на   18 юни 2014 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация
съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка
„Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на
Световна банка” (последно издание) и в съответствие със
следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30
(2) квалификации и компетентност за изпълнение на

заданието - 70
Общо точки   - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат

допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден
(понеделник – петък) от 9,00 до 16,00. часа.

Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес:

E-mail: obshtina@pernik.bg
- на хартия на адрес:
Гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1А
Община Перник

РОСИЦА ЯНАКИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Раздават ваучерите за гориво
на фермерите от областта

Силвия ГРИГОРОВА
  300 ваучера за го-

риво ще получат зе-
меделските произво-
дители от областта.
Това информира ди-
ректорът на Облас-
тна дирекция „Земе-
делие”- Георги Геор-
гиев. Той поясни, че
най-много ваучери ще
получат земеделски-
те производители
от общините Перник
и Радомир, които са
заявили най-много об-
работваеми земи.
Ваучерите се отпус-
кат по схемата за
държавна помощ „На-
малена акцизна став-
ка върху газьола, из-
ползван при първич-
но серлскостопанско
производство”. „Оп-
ределянето на вауче-
рите става на базата
на заявената обра-
ботваема земя и вида
на селскостопански-
те култури. Всяка об-
щинска служба „Земе-
делие” в областта е
получила ваучерите,
заявени от земедел-
ските производите-
ли, които обработ-
ват земя, намираща
се в землището на
съответната общи-
на. Общинската служ-

ба има ангажимента
да уведоми стопани-
те и да им ги предос-
тави. Вече започна
раздаването на вау-
черите на правоима-
щите”, поясни Георги
Георгиев.

Той допълни, че все-
ки стопанин, който е
подал заявление за
държавна помощ по
схемата  за намалена
акцизна ставка, е бил
подложен на проверка
дали заявените от
него обработваеми
площи и видове кул-
тури отговарят на
действително обра-
ботваните земи. На
притежателите на
ваучери се приспадат
по 0.31 лв. на литър
акцизна ставка от за-
купеното гориво. Зе-
меделските произво-
дители трябва да
знаят, че с ваучери-
те могат да ползват
единствено дизелово
гориво.

  С оглед повече
стопани да се въз-
ползват от държав-
ната помощ „Намале-
на акцизна ставка
върху газьола”, Ми-
нистерството на зе-
меделието и храните
удължи срока за

прием на документи
за кандидатстване.
Първоначално обяве-
ният срок беше 19
февруари, но в пос-
ледствие той бе удъ-
лжен до 28.02.2014г.
Целта на тази дър-
жавна помощ е да бъ-
дат подпомогнати
стопаните, които са
регистрирани по ре-
да на Закона за под-
помагане на земедел-
ските производите-
ли и има за цел създа-
ване на облекчени ус-
ловия за използвано-
то от тях гориво
при производството
на първични селскос-
топански продукти
чрез прилагане на на-
малена акцизна став-
ка за газьол чрез вау-
чери за гориво. Пре-
доставените вауче-
ри имат предвари-
телно фиксирано ко-
личество гориво и
номинална стойност.
При закупуване на го-
риво, необходимо за
производство на
първични селскосто-
пански продукти,
фермерът има право
да приспадне размера
на акциза, посочен ка-
то номинална стой-
ност във ваучера.

Зоя ИВАНОВА
Голяма част от ос-

новните политичес-
ки играчи в Бълга-
рия започват да
повтарят тезите
на АБВ. Реализиране-
то на призивите за

единение по няколко
национални приори-
тета като реформа-
та в образователна-
та и социална сис-
теми, които Алтер-
натива за българско
възраждане от-

правя от месеци, е
единственият га-
рант за бъдещото
развитие и проспе-
ритет на страната.
Това все повече се
осъзнава от пред-
ставители на други
политически форма-
ции. Тази теза защи-
ти в ефира на Радио
К2 кметът на общи-
на Перник и член на
инициативната гру-
па на АБВ Росица
Янакиева.

Според нея необхо-
димостта от пред-
срочни избори е би-
ла явна отдавна.  Я-
накиева прогнозира,

че те могат да до-
несат на страната
бъдещо стабилно
коалиционно управ-
ление. По думите й
обаче то трябва да
бъде регламентира-
но с ясно подписано
политическо спора-
зумение между уп-
равляващите пар-
тии. 

Принципите на де-
м о к р а т и ч н о с т     п -
ри  бъдещото уп-
равление на държа-
вата, според Росица
Янакиева, могат да
бъдат гарантирани
и от една висо-
ка  избирателна ак-

тивност. Янакиева
бе категорична, че
за политиците е
необходимо да осъ-
знаят, че не е нор-
мално да бъдат леги-
тимирани във влас-
тта с гласовете на
едва 30-40 процента
от избирателите. В
същото време тези,
които не отиват да
гласуват трябва да
са наясно, че няма
срещу какво да про-
тестират, тъй ка-
то с неявяването си
пред урната са ре-
шили да подкрепят
статуквото , посо-
чи тя.

 

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Об-

щите условия на ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия и в съответствие с изискванията на дей-
стващото законодателство в страната, ком-
панията извършва планова подмяна на еле-
ктромерите на своите клиенти в Западна Бъл-
гария. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят
на посочените долу адреси, да осигурят пред-
ставител на домакинството, който да присъс-
тва на подмяната.  Подмяната на електроме-
рите ще се извърши както следва:

Пернишка област
На 09.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радо-

мир - Антим I; Априлско Въстание;  Върба;  Ива-
нгеоргиев; Климент Охридски;  Райна Княгиня;
Роза

На 09.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник
- Витоша; Елбрус; Колош; Ком; Краище; Лисец;
Марина Бара; Морозов; Протожерица; Ралица;
Стара Планина; Столетов

На 10.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радо-
мир  - Станко Косовски;  Хан Омуртаг

На 10.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - гр. Перник
- Витоша; Елбрус; Колош; Ком; Краище; Лисец;
Марина Бара;  Морозов; Протожерица;  Рали-
ца;  Стара Планина;  Столетов

На 11.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - гр. Перник
- Балван; Бела Вода;  Витоша; Връх Богдан;
Еделвайс;  Елбрус; Краище; Лисец; Морозов;
Протожерица; Стара Планина; Столетов

На 12.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - Кралев
Дол - 3 -ти март; Боян Витков;   Велико Търново;
Волга;   Голо Бърдо;   Граничар;  Извора;  Искър;
Калофер;  Калужерец;  Лале;  Махала Айдари-
ца;  Махала Орниче;  Металург;  Орниче;  Отец
Паисий;  Родопи;  Синчец;  Славей;  Перник  Вол-
га

На 13.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Кралев
Дол - Васил Левски;  Волга;  Драва;  Лале;  Лю-
лин;  Махала Айдарица;  Металург; Минзухар;
Миньор;  Отец Паисий; Родопи

За повече информация, позвънете на де-
нонощната телефонна линия  0700 10 010, на
цената на един градски разговор според та-
рифния план към стационарен номер в мре-
жата на Виваком или посетете сайта www.cez-
rp.bg. Вече можете да се възползвате и от
уникалното ново онлайн приложение “Плано-
ви ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да полу-
чите информация в реално време за всички
планирани и непланирани прекъсвания на
електрозахранването в района, кой-
то ви интересува, както и за очаква-
ното време за възстановяване на зах-
ранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Областният координатор на ПП ГЕРБ
Вяра Церовска, народният представител
Ирена Соколова, организационният секре-
тар на структурата Владислав Караилиев и
областният координатор на ЖГЕРБ-Перник
Милена Миланова бяха официални гости на
откриването на детско –юношеският фести-
вал „Арлекин“ в Перник. Събитието се орга-
низира за първи път, а негов инициатор е
директора на ОДК-Перник Ангелина Танче-
ва. Д-р Церовска поздрави организаторите
и изрази надежда, че фестивалът ще се
превърне в ежегодно събитие, което ще
радва малки и големи перничани.

Зоя ИВАНОВА

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890
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Ïîòðåáèòåëè ïîëçâàò ìîáèëíàòà âåðñèÿ íà ×ÅÇ
Тя е регистрирала над 50 000 посещения за 5 месеца

Силвия ГРИГОРОВА
  Близо 51 хиляди

посещения са регис-
трирани на мобил-
ната версия на кор-
поративния уеб-
сайт на ЧЕЗ -
 m.cez.bg, за перио-
да от стартиране-
то й на 1 януа-
ри  2014 година до
30 май.  Само за 
пет месеца прило-
жението бе изпол-
звано от почти 30
хиляди души. Ста-
тистиката показ-
ва, че 80% от тра-
фика е генериран
през мобилни теле-

КНСБ иска законодателни
промени за заплащането на труд

Любомира ПЕЛОВА

Започва подписването на договори
по de minimis за пчеларите
Силвия ГРИГОРОВА

  До 20 юни 2014 г.
ще продължи сключва-
нето на договорите и
изплащането на пола-
гащите си средства
по схемата de
minimis за подкрепа на
пчеларите за справ-
яне с нестабилните
климатични условия
през 2013 г. и начало-
то на 2014 г. Опреде-
лената помощ за пчел-
но семейство е 3,45
лв. Условието е земе-
делските производи-
тели да запазят 90%
от броя на пчелните
семейства до 1 декем-
ври 2014 г. След края
на приема по схемата
са подадени 4 208 зая-
вления за 398 469
пчелни семейства.

  Приключи приемът
по схемата за контрол
на почвените неприя-
тели по картофите
от семейство Телени
червеи. Земеделските
стопани от цялата
страна са подали об-
що 185 заявления за
1656.3 хектара засаде-
ни площи. Най-много
са подадените заявле-
ния в София област -
99  за близо 950 ха. Бю-
джетът на помощта
за 2014 г. възлиза на
600 000 лв., което е
със 100 000 лева пове-
че от предходната го-
дина, а крайният срок

Асоциацията на агроекологичните
земеделски производители с

първи голям успех
Силвия ГРИГОРОВА

  Комисията по земеделието и храните
към Народното събрание прие предложени-
те от Асоциация на агроекологичните зе-
меделски производители промени в Зако-
на за собствеността и ползването на земе-
делски земи. Това стана само месец след
като Асоциацията внесе искания в коми-
сията, свързани с изменение в начина на
административното разпределение на пло-
щите. В проекта се предлага земите, вклю-
чени в мярка 214- „Агроекологични плаща-
ния“, да се разпределят без промяна на
местоположението и географските им гра-
ници до изтичане на срока на поетия агрое-
кологичен ангажимент. Условието е пол-
звателите да са регистрирали в общинска-
та служба по земеделие правните си осно-
вания за участие в споразумение или раз-
пределение на площи. С промените ще се
реши противоречието споразуменията за
ползването на земите да са за една годи-
на, а агроекологичните ангажименти – за
пет. По този начин ще се защитят интереси-
те на всички бенефициенти по мярка 214
„Агроекологични плащания“ и ще се въз-
препятства загубата на стотици милиони
европейски средства. Тази законодателна
промяна ще сложи край и на често среща-
ната престъпна практика, окочествена като
„земеделски рекет“. Става въпрос, че зе-
меделски стопани, които изпълняват агрое-
кологични ангажименти, биват изнудвани
от техни конкуренти, проблем за който Асо-
циацията на агроекологичните производи-
тели алармира на своя пресконференция.
Настоящите промени в Закона за собстве-
ността и ползването на земеделски земи
са пример за това  как при добра комуни-
кация и взаимодействие между асоциа-
циите, представляващи земеделските
производители и държавните институции, в
лицето на Народното събрание и Минис-
терство на земеделието и храните,  може
да се постигне много за решаването на
проблемите и развитието на земеделския
сектор. 

фони, 17% - през
таблети и 3% - през
персонален компю-
тър. Това информи-
раха от пресцентъ-
ра на компанията.

  „Стремим се ви-
наги да сме в крак с
времето и новите
технологии. Мобил-
ната версия е още
едно улеснение за
нашите клиенти. Тя
им осигурява по
всяко време бърз -
достъп до интере-
суващата ги инфор-
мация. Радваме се,
че новата ни услуга
провокира интере-

са на потребители-
те и все повече хо-
ра я използват. То-
ва ни мотивира да
разработваме и в
бъдеще нови услу-
ги в отговор на
потребностите на
клиентите“, каза
Петър Докладал –
Регионален мени-
джър на ЧЕЗ за Бъл-
гария.

  M.cez.bg  e най-
бързият и удобен
начин за клиенти-
те да се свържат с
ЧЕЗ. Страницата се
зарежда средно за 5
секунди и дава дос-
тъп до основната
информация, която
к л и е н т и т е
търсят. Уникално-
то в мобилната
версия всъщност е
приложението за
Планови ремонти и
аварии. То дава ин-
формация в реално
време за планирани-
те и непланирани-
те прекъсвания на
електрозахранване-
то на обслужвана-

та от ЧЕЗ терито-
рия в Западна Бъл-
гария и очакваното
време за възста-
новяване на захран-
ването. Друго важ-
но предимство на
m.cez.bg е бутонът
за директна връзка
с денонощната ин-
формационна линия
на ЧЕЗ 0700 10 010,
благодарение на
който само с едно
кликване клиентът
може да се свърже
и да разговаря със
служител на компа-
нията. Мобилната
версия предлага съ-
що така бърз дос-
тъп до информа-
ция за адресите
на Центровете за
клиенти и работно-
то им време, нови-
ни за дейността на
ЧЕЗ и актуалните
клиентски кампа-
нии.

  От стъпването
си на българския
пазар преди 9 годи-
ни ЧЕЗ поставя по-
добряването на об-

за изплащането й е 15
декември. Средствата
ще покриват до 100%
от разходите на кар-
тофопроизводители-
те за покупка на разре-
шените препарати за
растителна защита.
Дали даден продукт е
разрешен, фермерите
могат да проверят в
Българската агенция
по безопасност на хра-
ните. Схемата за кон-
трол на неприятели-
те по картофите се
прилага за втора по-
редна година. Право на
помощ имат всички
земеделски производи-
тели, отглеждащи
картофи на площи над
10 дка или1 ха.

   Държавен фонд
„Земеделие” изплати
и близо 800 хил. лв.
по Националната
програма за контрол

на вредителите в
трайните насажде-
ния. Помощта се от-
пуска за компенсира-
не на разходите за
растителна защита
на овощните насаж-
дения. Тя се предос-
тавя на земеделски-
те производители на
два етапа - през про-
летта - след премина-
ване на студовете
до набъбване на пъп-
ките и през есента -
в периода на масов
листопад. Заявления-
та за първия период
се приемаха в облас-
тните дирекции на
ДФ „Земеделие” до
30 април 2014 г. по
постояннeн адрес за
физическите лица и
едноличните тър-
говци и по адрес на
управление за юриди-
ческите лица.

служването във
фокуса на корпора-
тивната си поли-
тика. За този пе-
риод компанията
инвестира 771 млн.
лева в производс-
тво, поддържане и
развитие на мрежи-
те и подобряване
на обслужването,
създаде 31 центъ-
ра за клиенти, уве-
личи броя на места-
та за плащане в
брой от 319 до над
3800 и разработи
близо 100 вида ус-
луги. През 2013 г.
ЧЕЗ въведе нови и
модерни практики
в обслужването на
клиенти като ин-
ституцията Ене-
ргиен омбудсман и
П о т р е б и т е л с к и я
съвет, в който не-
зависими експерти
и потребителски
организации съв-
местно търсят
възможности за
подобряване на ра-
ботата с клиенти-
те. 

„Необходими са незабавни законодател-
ни промени в сферата на заплащането на
труда, ако искаме България да има работе-
ща икономика и да има България изобщо.”
Това каза президентът на КНСБ Пламен Ди-
митров по време на дискусията в рамките
на Националната тристранна конференция
„Заплащането на труда в България”. По
заплащането на труда бяха представени
предложенията на КНСБ за законодателни
промени, които да гарантират ясни проце-
дури, срокове и правила за договаряне на
работните заплати на всички нива – от мини-
малната работна заплата за страната, през
препоръчителните индекси за нарастване
на работните заплати и браншовите/ отрас-
лови споразумения, до общинско и фирме-
но равнище.

Пламен Димитров изрази недоволство от
факта, че консултирането на социалните
партньори е превърнато във формална про-
цедура с предизвестен резултат. На конфе-
ренцията беше представено предложение-
то на КНСБ за механизъм, по който да бъде
определян размерът на минималната работ-
на заплата, който да отчита състоянието и
динамиката на относителния дял на компен-
сацията на труда в БВП, средно-годишния
индекс на потребителските цени, европей-
ските изисквания и препоръки за подържа-
не на макроикономическа стабилност, рав-
нището и динамиката на производителнос-
тта на труда, на средната работна заплата и
на издръжката на живота, общото равнище
на работните заплати, както и мерките за
поддържане и повишаване равнището на
заетостта.

КНСБ настоя и за усъвършенстване на
автономния бипартитен диалог и за поднов-
яване на договарянето на препоръчителен
индекс за ръст на заплатите в частния сек-
тор. За КНСБ колективното трудово дого-
варяне е фактор с определящо значение за
структурата и равнището на брутната работ-
на заплата. Наличието на КТД е свързано с
29% по-висока брутна работна заплата, око-
ло 2 пъти по-високи размери на законово
регламентираните плащания, 15% по-висо-
ка фиксирана част на брутната заплата и
много по-големи социални придобивки.
Пламен Димитров изтъкна, че е необходимо
допълнително нормативно регулиране, ка-
саещо разработването и прилагането на
съвременни системи на заплащане на тру-
да.

Президентът на КНСБ коментира, че ос-
новната работна заплата се нуждае от ясно
дефиниране на най-високо нормативно ниво
– в Кодекса на труда. При прилагането на
сделни форми и системи на заплащане, ос-
новната работна заплата трябва съответства
на 100-процентно изпълнение на утвърдени-
те трудови норми. Пламен Димитров каза
още, че Кодексът на труда трябва да насоч-
ва към разработването на класификатор на
функциите и към системи на заплащане на
труда от т.н. аналитичен тип, които се бази-
рат на степенуване и йерархизиране на
функциите и работните места въз основа на
ясни критерии. Той представи и целите, кои-
то социалните партньори трябва да гонят с
хоризонт 2017 г., а именно средната работ-
на заплата по паритет на покупателна спо-
собност да бъде 40% от ЕС-28, относител-
ният дял на компенсацията на наемния труд
да е 50% от БВП, а съотношението между
минимална и средна работна заплата – не
по-малко от 50%.



Рекламно  приложение
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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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

 0898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 306; ; ; ; ; 0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;
0878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 687

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро

2. Три къщи, нови, в Делта Хил,

с дворове от 800 кв.м - по договаряне

ГАРСОНИЕРИ:

1. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр., отличена, изгодно

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 2 - 25 800 лв.

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

4. Пашов,ет:3,тец,2 тер. - 42 000лв.

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

6. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

14. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

с фургон, ток, вода, асфалт - 7 000 лв.

15. УПИ, село Драгичево

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис, нова сгр., с/у Съда, над партер, 35 кв.м - 220 лв.

2. Офис, с/у Съда, ъглов, над партер, лукс, 35 кв.м- 320 лв.

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

За цена не по-малко  от 500 лв



Имоти6 9 юни 2014 г. Съперник

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
2. Гарсониери, ул. Струма, ет. 7/н/, ет. 2, ТЕЦ - 28 000 лв.; 25 800 лв.
3. Гарсониера, Площада, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер., 54 кв.м - 36 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг - 35 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 44 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 46 000 лв.
11. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
13. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
14. Тристаен, Ид.ц., 110 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 евро
15. Тристаен, Център, по-нов блок, 87 кв.м, тер., ет. 4 - 55 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.
17. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2, непрех., ТЕЦ, тер. - 52 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
19. Къща, кв. Бела вода, ЗП: 80 кв.м, дв. 870 кв.м - 21 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, тх., пл. РЗП: 210 кв.м, вертикален близнак- 45 000 евро
22. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
23. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
24. Два съседни магазина, кв. Изток, 26 кв.м; 78 кв.м - 15 600 евро; 42 900 евро

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Център, необзаведена - 180 лв.
2. Мезонет, Център - 500лв.
3. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 200 лв.
4. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
5. Помещения, ул. Петко Каравелов, 24 кв.м, 27 кв.м - 270 лв.

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

7. Гарсониери, Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, ет. 6 - 20 000 лв.; 20 900 лв.
8. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 21 200 лв.

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

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

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

13. Двустаен, Тв. ливади, 60 кв.м, ЕПК, 2 тер., ТЕЦ - 23 000 лв.
14. Двустаен, Тева, 66 кв.м, среден, южен - 19 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 49 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 21 800 лв.
12. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт - 11 000 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 57 000 лв.
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
10. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
11. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
12. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
13. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
15. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - по договаряне
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
17. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
18. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 25 000 лв.
19. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
20. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
21. УПИ, кв. Калкас, 780 кв.м, - 11 000 лв.
22. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център 2 стаи,  с кухненски бокс, бойлер, необз. - 200 лв.
2. Етаж от Къща над Болницата, с обзавеждане - 160 лв.
3. Къща, Драгичево близо до жп спирка, с обз. - 150 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 110 лв.
5. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
6. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Утинор, ет. 5, ТЕЦ, тер., южна - 18 000 евпро
2. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
3. Двустаен, Мошино, ет. 7,  юг, преустроен, мн. подобрения - 33 000 лв.
4. Двустаен, Мошино, тухла, ет. 3, тераси, преустроен, луксозен - 16 000 евро
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
или заменя за Гарсониера, Мошино, Изток.  
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62



Имоти, реклами 7Съперник 9 юни 2014 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Ид.ц., ет. 6, ет. 4, тх. пл. - 33 000 лв.; 28 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна - 16 000 лв./с коментар/
6. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 16 000 лв.
7. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв.
8. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв.
9. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  40 000 лв.; 38 000 лв.
10. Двустаен, ул. Отец Паисий, преустр. в Тристаен, осн. ремонт - 39 800 лв. /с коментар/
11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 41 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 28 000 лв.
13. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
14. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
15. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 27 000 лв.
16. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 27 000 лв.; 31 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
18. Спешно, Двустаен, Бела вода, ет. 2, мн. добър, тх., пл.- 13 000 лв./с коментар/
19. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 45 000 лв.
20. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 40 000 лв.
21. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
22. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 25 000 лв.
23. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК,  юг, спешно - 37 000 лв.
24. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
25. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
26. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
27. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
28. УПИ над Болницата, 500 кв.м - 20 000 лв.
29. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
30. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 4, обзаведена - 190 лв.
3. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
4. Гарсониера, Център, нап. обзаведен, ет: 5, тер. - 230 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен - 260 лв.
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
8. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 4, нап. обзаведен - 200 лв.
10. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници - 250 лв.
11. Тристаен, Ид. център, нап.обзаведен - 320 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., напълно обзаведен - 260 лв.
13. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
3. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., основен ремонт - 30 000 евро
6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 38 000 лв.
7. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
8. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
9. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностаен, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.; 43 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, ет. 5,  юг, ет. 3 - 17 000 лв.; 18 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 18 600 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 6, ТЕЦ, ПВЦ - 22 500 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 24 300 лв.
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
8. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., - 22 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 5, ет. 8, ТЕЦ, ПВЦ - 23 000 лв.; 20 500 лв.
10. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 34 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 3, 1 тер. - 27 800 лв..
12. Двустаен, Изток, ет. 3, 56 кв.м, РVС, ТЕЦ - 27 000 лв.
13. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл., ет. 2 - 39 000 лв.
14. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
15. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ - 50 000 лв.
16. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
17. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 32 800 евро
19. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
21. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 5, тх., ТЕЦ, пл. - 52 000 лв.
23. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
24. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
25. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
26. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
27. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
28. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
29. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
30. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
31. УПИ, Църква, 400 кв.м - 15 800 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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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. - 51 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 45 000 лв.
6. Двустаен, Ид.Ц, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., - 43 000лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 45 000 лв.
12. Двустаен, Радомир, Арката, ет. 1, ПВЦ, подобрения, саниран, л.о., 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 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., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове, подобрения - 33 000 евро
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 60 000 евро
7. Тристаен, ул. Отец Паисийет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 39 000 лв.
9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
10. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, лукс, идеални части - 40 000 евро
11. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Студио, Пашов, ет. 5, напълно обзаведено - 240 лв.
2. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 260 лв.
4. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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продажба или обезщетение – тел. 0899/19
42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,

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

Давам под наем дългосрочно обзаведен
двустаен апартамент, кв. Изток, изгодно -
тел. 0897/668608
Давам под наем, луксозни помещения за

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

със собствен санитарен възел - 0888/952 264

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А

(до винпром) 076/60 85 85

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

телно за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв.,

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

- 35 000лв.   

1. Давам под наем Двустаен, Ид. Център,
ет. 5(6), нап. обзаведен, подобр. - 400лв.   

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

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

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

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

до ет. 6 

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

ПВЦ- 42 000лв.
2.Тристаен, Изток, ет.

5, тец, тер, непрех.
 - 40 000 лв.     

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Боксониера, Ид.ц. 30 кв.м,
луксозен ремонт - 25 500 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 3, ремонт,

2 тер., ТЕЦ - 37 700 лв.

ÆÎÊÈ

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. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 2,

тер. - 16 300 лв.

2. Тристаен, Център, тх., ет. 1, 80

кв.м,  ТЕЦ - 45 000 лв.

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

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

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

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

За сърце
Най-добрата хранителна добавка подсилваща

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

противопоказания, без вредни и странични
действия. Оторизиран представител и

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

IELTS-
Най- често срещаните

ключови думи и изрази,
необходими за изпита.

тел. 0888 219 030;

02 971 78 24;

02 971 34 98

ФИРМА В ГРАД

ПЕРНИК ТЪРСИ
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА

ЗА РАБОТА НА

АВТО-МИВКА.

ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ.

ТЕЛ. 0894/666 622

ТЪРСИ СЕ

МОМИЧЕ ЗА

РАБОТА В РЕСТОРАНТ

МОЖЕ И С МАЛКО

ГОВОРИМ ГРЪЦКИ ЕЗИК
- ТЕЛ. 00306/909 365 810

разни
Продавам комплект - спалня, гардероб и
ракли втора употреба - тел. 0899/821 768

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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ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за по-

добряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно
извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлек-
трически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи
средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене,
профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на
тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахран-
ването, както следва:

Пернишка област
На 09.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радомир - Антим I; Априлско

Въстание;  Върба;  Ивангеоргиев; Климент Охридски;  Райна
Княгиня;  Роза

На 09.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - с. Долна Диканя, общ. Радомир - двора
на бивше ТКЗС и района около него

На 09.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Брезник - ул. Ангел Коцелянов, ул.
Борис Антов, ул. Владо Радославов, ул. Ефтим Стоянов, ул. Крум
Савов, ул. Синчец

На 09.06.2014 г. /09:00 - 16:00ч/ - гр. Перник - Витоша; Елбрус; Колош;
Ком; Краище; Лисец;  Марина Бара; Морозов; Протожерица; Ра-
лица; Стара Планина; Столетов

На 10.06.2014 г. /08:45 - 16:00 ч/ - с. Черна Гора, Общ. Перник - ул. Лес-
ковски Път;  Стопански Двор; ул. Магюшница;  ул. Нова Махала;
ул. Раец;  ул. Стара Планина; ул. Юрий Гагарин; Ярджиловци ; ул.
Александър Стамболийски; ул. Братя Чакрини; ул.  Васил Лев-
ски; ул. Вердин Александров; ул. Витоша;  ул. Двадесет и трети
април; ул. Девети септември; ул. Иван Алексиев;  ул. Иван Димит-
ров; ул. Йордан Станоев;  ул. Китка; ул. Марин Зафиров; ул.
Методи Станимиров; ул. Орниче; ул. Партизан;  ул. Плиска; ул.
Радослав Зафиров; ул.  Рила; ул. Славчо Дяков; ул. Стража

На 10.06.2014 г. /09:00 - 10:00 ч/ - гр. Перник - ул. Златоград; Изток; ул.
Рига; ул. Юрий Гагарин

На 10.06.2014 г. /09:00 - 13:00 ч/ - с. Слаковци, общ. Брезник
На 10.06.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - гр. Радомир  - Станко Косовски;  Хан

Омуртаг
На 10.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - гр. Перник - Витоша; Елбрус; Колош;

Ком; Краище; Лисец;  Марина Бара;  Морозов; Протожерица;
Ралица;  Стара Планина;  Столетов

На 10.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Богданов Дол - ул.  Васил Левски;
ул. Витоша; ул. Георги Сава Раковски; ул. Иван Вазов; ул. Иглика;
ул. Извор; ул.  Китка; ул. Княз Александър Батенберг; ул. Княз
Борис I; ул. Любен Каравелов; ул. Люлин; Мах. Дълга Бара; Мах.
Стаменова; ул. Отец Паисий; ул. Петър Берон;  ул. Пирин; ул.
Пчела; ул. Рила; ул. Стара Планина; ул. Струма; ул. Теменуга; ул.
Хан Аспарух; ул. Христо Ботев; ул.  Христо Смирненски; ул.  Цар
Калоян; ул. Цар Симеон; ул. Чучулига; Ярджиловци; ул. Арда; ул.
Девети Септември; ул. Йордан Станоев; ул. Китка; ул. Кракра; ул.
Орниче; ул. Перник; ул. Първи Май; ул. Рила; ул. Свилен Русев;
ул. Средна Гора; ул. Тодор Димитров; ул. Христо Смирненски

На 10.06.2014 г. /11:00 - 12:00 ч/ - гр. Перник - Училище по строителс-
тво и архитектура арх. Миланов, Дискотека Чегевара

На 10.06.2014 г. /13:00 - 14:00 ч/ - гр. Перник - ул. Отец Паисий; ул.
Васил Левски; ул. Железничарска; ул. Г. С. Раковски; КООП
Пазар

На 10.06.2014 г. /15:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник Кракра; пл. Кракра Пер-
нишки; СИНДИКАЛЕН ДОМ, пицария Сан Марко; Младежки дом

На 11.06.2014 г. /09:00 - 10:00 ч/ - с. Боснек - ул. Ален Мак; ул.  Божур;
ул.  Бор; ул. Васил Левски; ул. Грамаге; ул. Духлата; ул. Жива
Вода; ул. Игличе; ул. Извора; ул. Клен; ул. Ливаге; ул. Махала
Джамбазка; ул. Могиля; ул. Момина Сълза; ул. Незабравка; ул.  Н.
Й. Вапцаров; ул. Петрус; ул. Ракита; ул. Стефан Караджа; ул.
Струма; ул. Х. Димитър; ул.  Христо Ботев; ул.  Чакова; ул. Явор;
ул.  Ясен

На 11.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - гр. Перник - Балван; Бела Вода;
Витоша; Връх Богдан;  Еделвайс;  Елбрус; Краище; Лисец; Моро-
зов; Протожерица; Стара Планина; Столетов

На 11.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - с. Долна Диканя, общ. Радомир - двора
на бивше ТКЗС и района около него

На 11.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Горна Секирна, общ.Брезник
На 11.06.2014 г. /09:15 - 12:15 ч/ - с. Горна Диканя, с. Долна Диканя, общ.

Радомир
На 11.06.2014 г. /11:00 - 12:00 ч/ - гр. Перник - ул. Балканджи Йово; ул.

Димова Махала; ул. Крушовска Република; ул. Парижка Комуна;
ул. Петко Ефтимов; ул. Радомирска Република; ул. Република; ул.
Сини Вир; ул. Тева; ул. Чипровско Въстание

На 11.06.2014 г. /13:00 - 14:00 ч/ - с. Дивотино - ул. Девета; ул. Десета;
ул. Единадесета; ул. Миньор; ул. Осма; ул. Пета; ул. Седма; ул.
Струма; ул. Тридесетивтора; ул. Тридесетипърва; ул. Тринадесе-
та; ул.  Четвърта; ул.  Шеста

На 11.06.2014 г. /15:00 - 16:00 ч/ - с. Богданов Дол - ул. Васил Левски;
ул. Витоша; ул. Княз Борис I; ул. Люлин; ул. Мах. Стаменова; ул.
Пчела; ул. Струма; ул. Теменуга; ул. Хан Аспарух; ул. Христо
Смирненски; ул.  Чучулига

На 12.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - Кралев Дол - 3 -ти март; Боян Витков;
Велико Търново;  Волга;   Голо Бърдо;   Граничар;  Извора;  Искър;
Калофер;  Калужерец;  Лале;  Махала Айдарица;  Махала Орниче;
Металург;  Орниче;  Отец Паисий;  Родопи;  Синчец;  Славей;
Перник  Волга

На 12.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Станьовци, общ. Брезник
На 12.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Ярджиловци - ул.  Братя Чакрини;

ул. Вердин Александров; ул. Извън Плана; ул.  Искър; ул. Могил-
ка; ул. Мусала; ул. Орниче; ул.  Осогово; ул. Партизан; ул. Радос-
лав Зафиров; ул. Славчо Дяков; ул. Черна Гора

На 12.06.2014 г. /13:00 - 16:00 ч/ - гр. Радомир - “Медицински цен-
тър Радомир” ЕООД, ул. Александър Ботев;  ул. Александър
Стамболийски;  ул. Деян Гебрев;  ул.  Мирчо Христов;  ул.
Подпор. Константин Цанков; ул. Райко Даскалов; ул. Христо
Смирненски

На 13.06.2014 г. /09:00 - 15:00 ч/ - с. Долна Диканя, общ. Радомир -
двора на бивше ТКЗС и района около него

На 13.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Душинци, общ. Брезник, с. Ерул
- мах. Маринкова, общ. Трън

На 13.06.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Кралев Дол - Васил Левски;
Волга;  Драва;  Лале;  Люлин;  Махала Айдарица;  Металург;
Минзухар;  Миньор;  Отец Паисий; Родопи

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите
клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на
електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна ли-
ния  0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния
план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете
сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното
ново онлайн приложение “Планови ремонти и аварии” на m.cez.bg,
за да получите информация в реално време за всички
планирани и непланирани прекъсвания на електрозах-
ранването в района, който ви интересува, както и за оча-
кваното време за възстановяване на захранването.

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ, ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ, ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ, ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ, ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ, ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, глава IХ от Наредбата за придо-
биване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Перник, Решение № 675 от Протокол
№ 3/13.03.2014 г. на Общински съвет – гр.Перник, Решение № 721 от Протокол № 6/29.04.2014 г. на Общински съвет –
гр.Перник, Решение № 742 от Протокол № 6/29.04.2014 г. на Общински съвет – гр.Перник, Решение № 709 от Протокол №
6/23.04.2014 г. на Общински съвет – гр.Перник

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :
Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти  - частна общинска собственост,  както

следва:
1. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот № 014046 съгласно скица № К00461/13.11.2013г. на ОСЗ-Перник, с площ на

имота 4.866 дка/четири  декара осемстотин шестдесет и шест кв.м./ категория на земята – седма, начин на трайно ползва-
не – използв. ливада, в землището на с.Люлин, с ЕКАТТЕ 44656, Община Перник, в местността „Слатина”, при граници и
съседи: имот№№ 014043, 000063, 014047, 014041, 014042, актуван с АОС № 4766 от 04.12.2006г., при начална тръжна
цена – 2 320,00 лв./две хиляди триста и двадесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

2. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот № 014047 съгласно скица № К00460/13.11.2013г. на ОСЗ-Перник, с площ на
имота 1.201 дка/един декар двеста и един кв.м./ категория на земята – седма, начин на трайно ползване – използв. ливада,
в землището на с.Люлин, с ЕКАТТЕ 44656, Община Перник, в местността „Слатина”, при граници и съседи: имот№№
014049, 014048, 014041, 014046, 000063, актуван с АОС № 4790 от 04.12.2006г. при начална тръжна цена – 570,00 лв./
петстотин и седемдесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

 3. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот № 014039 съгласно скица № Ф00133/16.01.2006г.- презаверена на 13.11.2013г,
на ОСЗ-Перник, с площ на имота 2.274 дка/два  декара двеста седемдесет и четири кв.м./ категория на земята – седма,
начин на трайно ползване – използв. ливада, в землището на с.Люлин, с ЕКАТТЕ 44656, Община Перник, в местността
„Слатина”, при граници и съседи: имот№№ 014038, 014036, 014040, 014041, актуван с АОС № 4778 от 04.12.2006г., при
начална тръжна цена – 1 080,00 лв./хиляда и осемдесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна
цена.

4. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот № 003080 съгласно скица № К01738/19.11.2013г. на ОСЗ-Перник, с площ на
имота 12.461 дка/дванадесет  декара четиристотин шестдесет и един кв.м./ категория на земята – пета, начин на трайно
ползване – ливада в землището на с.Боснек, с ЕКАТТЕ 05760, Община Перник, в местността „Доло”, при граници и съседи:
имот№№ 003079, 003007, 003014, 003013, 003008, 003006, 003005, 003056, 003003, 003001, 003059, 000580, 000210,
003016, актуван с АОС № 7464 от 09.12.2013г., при начална тръжна цена – 6 220,00 лв./шест хиляди двеста и двадесет
лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

 5. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот № 000887 съгласно скица № К01737/19.11.2013г. на ОСЗ-Перник, с площ на
имота 7.261 дка/седем декара двеста шестдесет и един кв.м./ категория на земята – пета, начин на трайно ползване –
ливада в землището на с.Боснек, с ЕКАТТЕ 05760, Община Перник, в местността „Гагулица”, при граници и съседи: имо-
т№№ 000886, 000100,  000862, 000580, 000100, актуван с АОС № 7463 от 09.12.2013г., при начална тръжна цена – 3 610,00
лв./три хиляди шестстотин и десет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

6. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот III-295, кв. 34, с. Мещица , общ. Перник, с площ 695 кв.м./шестотин
деветдесет и пет кв.м./, актуван с АОС № 6773 от 16.12.2011 г., при начална тръжна цена – 11 120,00 лв./единадесет хиляди
сто и двадесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

7. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.28.110 по кадастралната карта на гр. Перник, с площ
624 кв.м. /шестстотин двадесет и четири кв.м./ , адрес: гр. Перник, махала „Захаринова”, трайно предназначение на тери-
торията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), актуван с АОС № 7478 от 13.01.2014г., при
начална тръжна цена – 17 472,00 лв./седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева/ и стъпка за наддаване в
размер на 10% от началната тръжна цена.

8. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот V-за производствени дейности, кв. 557, гр. Перник, кв. Караманица,
с площ 3 000 кв.м./три хиляди кв.м./, представляващ по кадастралната карта на гр. Перник поземелн имот с идентификатор
55871.510.8585, актуван с АОС № 7477 от 13.01.2014 г., при начална тръжна цена – 60 000,00 лв./шестдесет хиляди лева/
и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Условия за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец – приложено в тръжната документация, което се попълва от кандидата и се пред-

ставя;
2. Декларации по образец - 2 бр.– приложени в тръжната документация, които се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,

когато участникът е юридическо лице;
4. Документ за самоличност /саморъчно заверено копие на лична карта/, когато участника е физическо лице;
5. Когато се участва чрез пълномощник - нотариално заверено изрично пълномощно за участие в процедурата;
6.  Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/ ;
7. Документ за внесен депозит /оригинал/;
8. Удостоверение от ОП “СУОС”, от което е видно, че няма задължения към Община Перник за неплатен наем /оригинал

или саморъчно заверено копие/
9. Удостоверение от отдел “Местни данъци и такси” към Община Перник, от което да е видно, че няма задължения към

Община Перник /оригинал или саморъчно заверено копие/;
Време и място на провеждане търга – 26.06.2014г. от 10.00ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.

За всеки терен и обект, за който се участва в търга, се закупува тръжна документация. Тръжната документация, съдържа-
ща информация за терените и обектите и изискванията към кандидатите, се заплаща в касата на  Община Перник, нами-
раща се в сградата на Община Перник – Център за информационно и административно обслужване – партер, гише № 8 за
сумата от 50 лв. и се получава в дирекция “Икономическо развитие и управление на собствеността”, ет. 9, стая № 2.

Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 25.06.2014г.  в отдел „Център за информационно и административно
обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.

Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената цена се внася в  ЦКБ  АД – клон Перник по IBAN /
сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9F до 16.00 ч.на  25.06.2014г.

 Когато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за непроведен и се определя повторен търг с начало
- 10.00 ч. на 03.07.2014г., който ще се проведе в “Заседателна зала” – ет.1 на Община Перник.

Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч. на 02.07.2014г.  в отдел „Център за информационно и
административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подава-
нето им.

Депозитната вноска,  за отложения търг, в размер на 10% от обявената начална тръжна цена се внася в ЦКБ  АД – клон
Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9F до 16.00 ч. на 02.07.2014г.  За всеки
терен и обект се кандидатства по отделно. За спечелили търга се считат предложилите най-висока цена за всеки отделен
терен.

Търга се провежда по ред и  условия на глава VIII и глава IХ на НПУРОИ, съдържащи се в тръжната документация.
Подготовката и организацията на търга да се извърши от дирекция “Икономическо развитие и управление на собстве-

ността”.
За  резултатите  от  търга  да  се  състави  протокол, който  да  ми  се  представи  за  одобряване.
Срока, в който да се извърши плащането за правото на собственост, върху съответния терен/обект/ и правото на възмез-

дно право на строеж, върху съответният обект от  спечелилия търга, е 14-дневен от влизане в сила на заповедта /чл.108 от
Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ//. В противен случай, спечелилия
участник губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на терените и обектите.
Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в местен ежедневник и в интернет страницата на Община

Перник, най- малко 15 дни преди крайният срок за подаване  заявленията за участие, както и извлечение от Заповедта да
се обяви на видно място в сградата на общинската администрация в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник кмета на Община Перник – Първан Първанов.
 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:  /Р. Янакиева/

З А П О В Е Д № 910,
гр.Перник,05.06.2014 год.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
06:00"Лице в лице" /п./
06:30"Тази сутрин"
09:30"Преди обед"
11:30"Бон Апети"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави"/п/
13:30"Опасни улици"- сериал
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:30"Кухнята на Звездев"
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Север-Юг" - сериал
21:30"Една любовна история" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Никита: Отмъщението"
01:00"Безсрамници" - сериал, с.2, еп. 3
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Духът на здравето" /п./
04:30"Цветовете на любовта"/п./- сериал

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България" -
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"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
20:00"Като две капки вода"
23:00"Господари на ефира" -
23:30Новините на Нова
00:00"Д-р Хаус" - сериен филм, 5 сезон
01:00"Сделка или не"
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
03:45"Долината на слънцето"
04:30"Перла" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Отблизо с Мария
11:00По света и у нас
11:10Отблизо с Мария
11:45Малки истории /п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Църква за вълци тв филм /2 част/
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:25Любов за Лидия тв филм /9 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
19:10Напред и нагоре док. филм
19:40Лека, нощ деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
20:55Аварийно кацане тв филм
22:00В кадър: Лондон
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Момчетата от "Медисън авеню"
23:50Бързо, лесно, вкусно
00:00Отблизо с Мария /п/
01:15Денят започва с Култура /п/
02:10Любов за Лидия тв филм
03:05По света и у нас /п от 20:00/
04:00В кадър: Лондон
04:30Момчетата от "Медисън авеню"

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ,
СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че в брой
47/06.06.2014г. на „Държавен вестник” е публикувано
обявление на проект за подробен устройствен план /
ПУП/-план за регулация и план за застрояване /ПР и
ПЗ/ на част от квартал 1 по плана на гр.Перник,
кв.”Драгановец”, одобрен със Заповед №III-233/
28.03.1977г. и квартал 209 по плана на гр.Перник-ЦГЧ,
одобрен със Заповед № 4/04.01.1993г. на Кмета на
Община Перник. Проекта е изготвен във връзка с
реализиране на инвестиционно намерение-
„Реконструкция, модернизация и създаване на нова
експозиция на националните паметници на
културата-Регионален исторически музей гр.Перник”,
като:

      1.С плана за регулация се променя регулацията
на УПИ III-„За музеен комплекс” в кв.1, УПИ II-„За
ритуален дом” в кв.1 и УПИ II-„За архив и фирмени
магазини” в кв.209.

Образува се нов квартал №290 и нов УПИ I -„За
жилищно строителство и обслужващи дейности”.

Променя се уличната регулация на улици с осови
точки №№ 815-816-806-805-807-808-809-810-9214-1262.

Образуват се нови улици с осови точки №№ 9214-
9809-9810 ; улица с о.т. №№9809-9808-9811-807-7806;
улица с о.т. №№ 9805-8806-8805-9811.

      2.С плана за застрояване се определят: зона на
застрояване, начин на застрояване /свободно/,
характер на застрояване Ц /централна/ и се
потвърждават съществуващите сгради с
идентификатори №№ 55871.502.601.1,
55871.502.601.2, 55871.502.601.3, 55871.502.601.6,
55871.502.601.7 и 55871.502.601.8, намиращи се в
имот с идентификатор 55871.502.601 по
кадастралната карта на гр.Перник и в УПИ III - „За
музеен комплекс” в кв.1по действащия регулационен
план на гр.Перник-ЦГЧ. Проекта се намира в
сградата на общинската администрация, етаж 12,
стая 6, сл. тел. 076/684-260.

      На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в Държавен
вестник, заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.

      Проекта се намира на етаж 12, стая 6 на
Община Перник.

                                                      ОТ ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недостатъ-
ците си, което ще ви

позволи да контролирате ситуация-
та. Трябва да се разграничите от об-
щата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно ще се отнас-

яте към финансите си,
което противоречи на
вашата природа. Може
би търсите твърде

много наслаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира не-
желани реакции у око-

лните. Днес е ден за събиране на ин-
формация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

на въображението и ще
ви е трудно да намерите фокус. Ин-
формацията ще тече като водопад
и може да откриете отговорите на

куп въпроси.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете към планира-
нето на работните задачи, ако иска-

те да получите задово-
лителни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
О ч а - квайте уплътняване на

времето и увеличаване на изисква-
нията. Използвайте този момент, за
да внесете промени в имиджа.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

щават, че днес е ден
на красотата. И поне-

же няма пълно щастие, ще се на-
ложи да се погрижите за финан-
совите си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден ще

започне не по начина,
по който очаквате. Ако

не сте уверени в способностите
си, по-добре не започвайте нищо
ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще изглежда
като едно тихо езеро. Може да
се чувствате малко измъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно
е, че не можете да разрешите
проблема на минутата, макар да
търсите резултат, ефектив-

ност и полезност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си, защото
прекалените емоции се отраз-
яват неприятно на здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте

стомаха си, дори да ви
заведат в петзвезден ресто-
рант, стомахът ви си остава съ-
щият. Бъдете внимателни.
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Êîëåáëèâ Ëþáî Äàíîâ íà „Àëáåíà êúï”
Перничанинът е чак 83-ти два кръга преди края

Страницата подготви Яне Анестиев

Приема ученици
след завършен 5-ти, 7-ми и 8-ми клас

по спортовете:
ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ,

БОРБА, ДЖУДО И САМБО
Училището осигурява:

безплатна храна    общежитие,
     безплатни лагери,

     добри условия за спортна подготовка

Приемни изпити
на 24-ти, 25-ти и 26-ти юни

За контакти: тел.67 07 02,  0899 82 11 29 и  0894 65 97 48

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
„ОЛИМПИЕЦ”

ГР. ПЕРНИК

В един от най-слаби-
те мачове на българ-
ския национален отбор
от години, Лъвовете
понесоха тежко пораже-
ние от Сърбия с 0:3
(26:28, 18:25, 13:25) в
Арена Армеец в София в
третия си мач отГрупа
В на Световна лига
2014.Двубоят започна с
разигравания точка за
точка, като Лъвовете
първи съумяха да се от-
ксубнат с две точки на
първото техническо
прекъсване. Гостите
обаче демонстрираха
голямо самочувствие
след двете гръмки побе-
ди над Русия в първия
уикенд и набързо объ-
рнаха до 11:9 след ас на
Драган Станкович. Пла-
вите продължиха да
поддържат тази пред-
нина като нова дирек-
тна точка от сервис за
16:13 реализира Никола
Йовович. Видя се обаче
че и възпитаниците на
Игор Колакович могат
да грешат и аут на Але-
ксандър Атанасийевич
доведе до равенство
16:16. Гостите дръпна-
ха отново с три точки
за 19:16 и след това с
две при 22:20 и 24:22.
Тук нашите постигнаха
две поредни точки след
атака през центъра на
Виктор Йосифов и ата-
ка от зона четири на
капитана Тодор Алексие-
в.  Поредна грешка от
начален удар за нашите

реанимира съперника и
той отново повярва, че
може да спечели гейма.
Българите изравниха
още на два пъти след
атаки на Алексиев и Со-
колов, но в крайна смет-
ка частта се изплъзна
след блок-аут за гости-
теУспехът в първия
гейм за Плавите им да-
де допълнителна доза
увереност и те стана-
ха абсолютни господари
на случващото се на по-
лето. Така втората и
третата част бяха ре-
шени рано-рано в тяхна
полза, като особено бо-
лезнено бе преживяно-
то в третия гейм, кога-
то съперникът ни пос-
тигна шест поредни
точки и от 13:10 напра-
ви резултата 19:10. До
края на мача нашите
прибавиха само още
три точки към актива
си. Камило Плачи опита
да промени статукво-
то като пусна в игра

Малкият син на Юри Васев
с шансове за „Ботев”(Пд)
Петима от талантите на “Ботев” (Пловдив)

ще получат нов шанс при “канарчетата”. Иг-
ралите като преотстъпени в досегашния сате-
лит на клуба – “Раковски”, се завръщат при
“жълто-черните”. Подготовка с “Ботев” ще
водят Росен Андонов, Лазар Марин, Радос-
лав Терзиев, ;малкият син на досегашния
старши-треньор на „Миньор” Юрий Васев,
Божидар Васев и Цветелин Чунчуков. По-ра-
но днес от клуба съобщиха, че първия си
професионален договор подписа юношес-
кият национал на България Владимир Айтов.
Младокът се обвърза с любимия “Ботев” (Пд)
за срок от 3 години. По-големият брат на  Бо-
жидар Андреас, напусна отбора на „чукове-
те” заедно с Томислав Павлов, след като ба-
щите им бяха отстранени от отбора.

Любопитни факти
за наша Маша

Мария Шарапова и Симона Халеп сътвори-
ха страхотен финал на Ролан Гарос - истин-
ско украшение на турнира, завършил 6-4 6-
7(5) 6-4 за рускинята в двубой, продължил це-
ли 3 часа и 2 минути.Рекордът за най-дълъг
финал на Откритото първенство на Франция
се държи от Щефи Граф и Аранча Санчес Ви-
карио в мач, завършил 10-8 в третия сет и
продължил 3 часа и 4 минути.

Ето няколко други любопитни факти и ста-
тистика след финалния двубой:

- Шарапова се превърна в едва 12-ата тени-
систка с пет или повече титли от Големия
Шлем в Откритата ера на тениса, нареждайки
се на 11-а позиция по този показател.

- Маша напредна и в още една класация -
тази за най-много пари, спечелени от наград-
ни фондове. Победата в Париж ? донесе чек
за 1,600,000 евро и задмина Винъс Уилямс от
втората позиция в тази категория, а пред нея
е единствено Серина. Към днешна дата рус-
кинята е заработила близо 30 милиона дола-
ра срещу 56 милиона при американката.

- Мария Шарапова ще се изкачи до №5 в
WTA ранглистата и в същото време ще огла-
ви тази, отразяваща представянето на тени-
систиките през настоящия сезон. Втората по-
зиция се заема от На Ли, а Топ 8 се допълва
от Халеп, С. Уилямс, Радванска, Цибулкова,
Бушар и Иванович. Припомяме ви, че именно
Топ 8 в края на годината ще се класират за
Шампионата на WTA в Сингапур.

- Шарапова вече е спечелила 41 от послед-
ните си 42 мача на Ролан Гарос, в които по-
вежда със сет аванс.

- Рускинята вече има пет титли на турнири
от шлема, печелейки три от тях по веднъж, а
на Ролан Гарос има вече два трофея. Клеят
определено е най-силната ? настилка в пос-
ледните няколко години, печелейки 54 от
последните си 58 мача на червено. Освен то-
ва седем от последните ? девет титли дойдо-
ха именно на клей.

- Мария Шарапова е спечелила 27 от пос-
ледните си 28 трисетови мача на клей, вклю-
чително 19 поредни. Последната ? загуба в
три сета на клей бе през 2010 г.

Венелин Кадънков, Ва-
лентин Братоев и Нико-
лай Пенчев, но това
съвсем не се случи.Цве-
тан Соколов бе най-ре-
зултатен за България с
10 точки, докато коле-
гата му в състава на
Сърбия се отчете с
15.Перничанинът Тодор
Скримов не успя да над-
скочи слабото общо ни-
во на отбора и преклю-
чи мача  със скромните
шест точки. Освен
някои епизодично добри
прояви при изпълнение-
то на сервис Тошко не
се отличи с нищо . Бъл-
гарите допуснаха цели
15 грешки на начален
удар, като голяма част
от тях бяха в първия
гейм. Във втория и тре-
тия гейм пък нашите
намалиха силата на сер-
виса си, което бе добре
дошло за съперника
ни. Късно снощи се игра
втората среща между
двата отбора

Радомирец поема дубъла на ЦСКА
Сашо Борисов става треньор на ЦСКА. Но

не на мястото на Стойчо Младенов, а на дуб-
лиращия отбор, който ще участва в новос-
формираното от БФС първенство. В момента
Борисов води старшата възраст на ЦСКА. В
последните няколко години заради своя ли-
ценз “Про” няколко пъти се водеше официал-
но треньор на първия тим, а реално беше са-
мо помощник,”.Единственият закъснял за
първата тренировка на ЦСКА в неделя ще е
треньорът на вратарите Пауло Грило. Порту-
галецът има разрешение да пристигне по-къс-
но. Ще дойдат трите нови попълнения - Мар-
киньос, Александър Тунчев и Мартин Камбу-
ров Сашо Борисов е роден е на 22 юли 1955
г.. в гр. Радомир. Играл е в „Червено зна-
ме”(Радомир), „велбъжд”, „Миньор”, „столич-
ния „Академик” , „Спартак”(Варна) и ЦСКА.,

Пернишки аматьори
Спечелиха пари от
футболен турнир

В събота приключиха турнирите по тенис
на маса и мини футбол от поредното издание
на „Албена къп”2014.Проявата се организира
за трета поредна година от „Албена“ АД, „Ту-
рист Спорт Холидейс“ ЕООД и с любезната
подкрепа на „Пепси България“. На територия-
та на Стадион Албена 2 се изигра финалната
фаза на футболния турнир. Мачовете проте-
коха много оспорвано за да достигнат до фи-
нала „Дринк тийм” Стара Загора и „КЦМ
2000” Пловдив. Купата за първо място и чека
от 3200 лв. спечели тимът от Стара Загора. На
второ и трето място останаха съответно „КЦМ
2000” Пловдив и „Виктория” Перник с чекове
от 2400 лв. и 1600 лв. Отборите от четвърто до
осмо място също получиха парични награди
(IV – „Респект” Варна, V – „Вила Марк” София,
VI – „Лев Инс” София, VII – „Шахматисти” Вар-
на, VIII – „Атлетик” Перник), пише sportal.bg.
По същото време в Спортна зала Албена за-
върши и надпреварата по тенис на маса, къ-
дето участиците, разпределени в три групи
Мъже, Жени и Ветерани над 35 години, спо-
риха за наградния фонд от 4500лв. При мъже-
те купата за първо място и чека за 700 лв.
бяха спечелени от Денислав Коджабашев. На
второ място се класира Кирил Попов, след-
ван от Йонко Ненков на трето. При ветераните
най-добре се представи Росен Рачев, а при
жените първото място зае Анелия Карова.

 

Скримов със скромен принос
 при загубата от Сърбия

Пернишкият шах-
матист Любомир
Данов има актив
от 3,5 точки на
турнира за евро-
пейската купа Албе-

на, в който взимат
участие 150 май-
стори на древната
игра. Перничани-
нът започна чудес-
но турнира като

спечели две поред-
ни победи над Хрис-
то Генчев и мм.

Огулчан Камна-
залп от Турция, но
след това регис-
трира три поредни
загуби , съответно
от мм.Дани Ражи-
ков от Израел, от
гм.Петър Арнаудов
и от Бюлент Озве-
рен от Турция.

В   п р е д п о с л е д н и я
досега изигран, шес-
ти кръг, Любо нап-
рави реми срещу
Тияна Благоевич от
 Черна гора, а в сед-
мия кръгсе изпра-
ви срещу Рахман Ло-
фи ог Египет. Въ-
преки че игра с чер-

ните фигури Любо
постигна катего-
рична победа и по-
добри значително
класирането си,
тъй като беше из-
лязъл извън първи-
те сто. До края на
турнира има още
два кръга, а след -
с е д м и я     п е р н и ш -
кият шахматист е
на 83-то място във
врременното класи-
ране.Въпреки побе-
дата тази позиция
не  му подхожда , а
той има още две
възможности за я
подобри. В преспос-
ледния, осми кръг
Бюло Данов ще иг-
рае срещу Пламен

Гочев – шахматист
с ЕЛО под 2000и е
нормално да се оча-
ква втори пореден
успех от перничани-
на. Начело в класи-
рането е гм.Барис
Есен от Турция с пе-
т и половина точ-
ки, от българите
час на шесто място
е гм.  Иван Чепари-
нов, който се явява
най-предно класира-
ния българин към
м о м е н т а . Д о о с м о
място  всички са с
равен актив от по
5,5 точки, което
предвещава люта
битка в последните
кръгове преди фи-
нала.



Столичен рецидивист
в ареста за обир

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проявен перничани е задър-

жан за поредна кражба. Полицаите го из-
дирваха заради жалба в Областната ди-
рекция на полицията в началото на март та-
зи година, подадена от собственик мага-
зин за хранителни стоки в района на авто-
гарата, от който били задигнати няколко
стека цигари. След проведени множество
процесуално-следствени действия е уста-
новен и задържан извършителя. Оказало
се, че това е 38-годишният Н.К., чиято пос-
тоянна адресна регистрация е в столицата.
Арестуваният вече многократно е имал
вземане – даване със служителите на реда
не само с други подобни деяния, а и с при-
тежаване на наркотици, повреждане и уни-
щожаване на чуждо имущество. Излежа-
вал е и ефективни присъди.

Засега Кирилов е задържан в ареста за
72 часа с прокурорско постановление. Из-
вършват се проверки за евентуалното съп-
ричастие на 38-годишния рецидивист и
към други кражби, станали на територията
на региона.

АПРОПО
НЕ Е ЧУДНО ЧЕ НЯМА
РОМСКА ПАРТИЯ В ПАР-
ЛАМЕНТА. Ако имаше, ще-
ше да се прави на балансьор
и да обира пая от далаверите.

Как да е балансьор обаче, когато роми-
те най-много мразят мостовете, в които
има дори символични количества жел-
язо. Типичен пример – моста в кв.
„Твърди ливади” , който бе разкостен, а
металът му бе изтеглен като с магнит
преди да рухне в реката. Явно ромите
не могат да прехвърлят мостове не само
между отделните политически форма-
ции, но и между два бряга на реката.
Интересно дали на територията на бив-
шия ТЕЦ остана и един пирон за краде-
не. Съмняваме се. Обаче рушенето на
мостове е лош знак. Хайде, този беше
безстопанствен! Ама като си помислим,
че в Перник има поне  още десетина по-
добни, трески ни тресат,  когато трябва
да минаваме по някой от тях. Ами ако
през нощта ромите са минали отдолу и
са приватизирали част от колоните? За-
това по-далече от мостовете в ромските
квартали и от партиите, които се опитват
да пускат такива.

НИЩО ЧУДНО, ЧЕ ПЕРНИК Е
ПЪРВЕНЕЦ ПО ЗАПРАШАВАНЕ и
шум през  2012 година. За прахта ни е
ясно. Обаче шумотевицата трудно може
да намери логично обяснение. Обикно-
вено градове със затихващи функции,
по-точно затихваща промишленост,  не
са много шумни, ама ние сме изключе-
ние. Освен ако не е вярно другото – че
многобройните лафове за Перник пре-
дизвикват толкова громогласен смях,
който се засича от съответните измерва-
телни уреди.

В СЪБОТА ЕДНА ДУЗИНА УЛИЦИ
В ПЕРНИК БЯХА ЗАТВОРЕНИ зара-
ди снимки на филмова продукция. Оба-
че на Черешова задушница режисьори-
те и продуцентите да бяха отишли на
гробищата. Щяха да направят кадри по
всички филмови жанрове – от трилър до
сапунка. Половината Перник беше там
по обясними причини, обаче цялото ром-
ско население също беше там – по още
по-обясними причини. Храната от гробо-
вете се носеше с чували и се изкарва-
ше с каруци и колички. За мъртвите не
остана нищо. А кинаджиите пропуснаха
големия си шанс.
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Първият театрален фестивал обра овациите на  перничани
Виктория СТАНКОВА

Магията на театъ-
ра завладя Перник. С
тричасово шоу с фо-
йерверки пред Дворе-
ца на културата бе
поставено началото
на първия Национален
д е т с к о - ю н о ш е с к и
театрален фестивал
„Арлекин”. Фестивал-
ния огън запалиха
театралните музи с
впечатляващ спекта-
къл ”Криле в огъня”
на младите актьори
на Георги Врабчев от
Театрално студио
„ТЕМП”- Враца.

Пищната церемония
по откриването на
театралния фест,
която по нищо не от-
стъпваше на спектак-
лите по „Сурва”, съб-
ра стотици пернича-
ни- от най-малките,
до най-големите. Сред
публиката бяха народ-
ният представител
Ирена Соколова, пред-
седателят на ОбС
Милан Миланов, кме-
тът Росица Янакиева,
заместник-кметът
Илинка Никифорова,
политици от всяка-
къв цвят.

„ Една малка госпо-
жичка от публиката
ми каза, че много оби-
ча театъра. Чудесно
е, че посрещаме тол-
кова много малки ак-
тьори от различни
градове в страната.
Прекрасно е, че всич-
ки ние отделяме вре-
ме и внимание, за да
научим децата да оби-
чат театъра”- каза
кметът Янакиева,
която благодари на
всички хора, които за-
нимават децата с из-
куство.

Арлекините от
Детско-юношеския
театър „Мускетари-
те” при ОДК с ръко-
водител Ваня Михо-

ва,които са домакини-
те на фестивала, да-
доха старт на весел-
бата с девиза на мус-
кетарите „Един за
всички-всички за еди-
н”. Актьори, танцьо-
ри, певци и музикан-
ти показаха истин-
ския талант на пер-
нишките деца в
няколко часово шоу
на сцената. Пяха и та-
цуваха балет „Вая”,
Мажоретния състав
при 6-то СОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий”, клубът по спор-
тни танци, хор „Род-
на песен”, ансамбъл
„Граовче”. Актьори-
те от Арт-студио
„Камбана” от София
заслужиха аплодис-
ментите на публика-
та с прекрасното си
музикално-комедийно
шоу „ Мило, кажи бух-
тичка”.

Театралния празник
пред Двореца на кул-
турата поднесе ис-
тинска забава за деца-
та и родителите, кои-
то бяха впечатлени
от видяното.

Още много смях има-
ше в Перник, защото
на сцената на ОДК
публиката ще се за-
бавлява с комедийни-
те спектакли на 11
театрални трупи от
Враца, София, Бла-
гоевград, Банкя, Кне-
жа, Кресна, Пазар-
джик, Стара Загора,
Радомир и Перник.

Фестивалът няма-
ше да има конкурсен
характер, за да няма
разплакани, казаха ор-
ганизаторите от
Обединения детски
комплекс, по чиято
идея се прави теат-
ралното събитие . То
вероятно ще стане
ежегодно и се подпо-
мага финансово от
Община Перник.

Поредно нагло посегателство над съоръжение на ЧЕЗ в
рамките на две седмици остави без електрозахранване
253 клиенти на компанията във вилна зона Войнеговци в
нощта срещу 7 юни. Това информираха от компанията.
Неизвестни лица са източили трансформаторното масло от
трансформатор, вследствие на което е прекъснато захран-
ването на живущите в населеното място. Дежурните екипи
на ЧЕЗ работиха без прекъсване по отстраняване на ава-
рийната ситуация, предизвикана от кражбата. Компанията
е уведомила служителите на 2-ро РПУ в столицата за със-
тавяне на констативен протокол за престъплението. 

  За последните 24 часа това е второ посегателство над
съоръжение на компанията което засяга сигурността на
мрежата на нормалното електрозахранване на клиентите
на ЧЕЗ. Ден преди това кражба на трансформаторно мас-
ло предизвика авария и остави без електрозахранване
над 4413 клиенти на компанията. 

 „За съжаление от подобни брутални посегателства над
съоръженията страдат най-вече коректните клиенти на
компанията. От една страна, заради неудобствата, които
прекъсването на електрозахранването им причинява, от

Поредна нагла кражба  остави без ток 253 клиенти на ЧЕЗ
друга – защото покриването на щетите от кражби на-
малява възможностите на ЧЕЗ за инвестиции в подоб-
рения на качеството на услугите. Ето защо призовава-
ме за затягане на законодателния контрол и силна об-
ществена нетърпимост към подобни престъпления “,
заяви Виктор Станчев, директор „Експлоатация и под-
държане“ в ЧЕЗ Разпределение България.

  През 2013 г. от съоръжения на ЧЕЗ са източени 60
тона трансформаторно масло, а от началото на тази го-
дина до момента количеството възлиза на близо 30 то-
на. Щетите от кражби на трансформаторно масло от на-
чалото на миналата година до момента са за 2,4 млн.
лева. След източване на маслото съоръжението става
неизползваемо и трябва да се подмени незабавно, кое-
то струва на компанията между 10 и 30 хил. лв.

  ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че могат да подават
сигнали за злоупотреби на денонощната информацион-
на линия на дружеството 0700 10 010, на имей-
л zaklienta@cez.bg и в Центровете за обслужване на
клиенти.

Силвия ГРИГОРОВА


