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Сградата ще бъде уникална и ще бъде готова догодина

Чудесата на
България

Поговорката „Всяко чудо за
три дена” беше тотално разколебана и от-
кровено дискредитирана. Затова трябваха
точно три дена. Сега палачинката се объ-
рна – всеки ден по три чуда.

Няма вече политик в България, който да
не се изцепи по въпроса за извънредните
избори. Нещо повече – всеки го чувства ка-
то свой дълг пред народа и Отечеството и
световната прогресивна общественост.
Най-отраканите посочват дати. Така при-
казката за нероден Петко по уникален на-
чин се съчетава с чудесата на България и
нищо чудно, че живеем в един чуден свят.
Жалко само, че не е чудесен. У нас чудесата
не винаги са положителни.

Важното е, че ги има и без тях не можем.
Ще бъде истинско чудо, ако един ден осъ-
мнем без чудесна изборна новина. В очаква-
не да се роди чудото на промяната и поли-
тиците взеха да стават чудновати хора.
Плещят ги всякакви. Не че досега бяха нещо
по-различно, но вече им личи. Чудни са опи-
тите им именно те да се изкарат като чу-
додейните спасители на нацията. И блъс-
кат чудо след чудо пред камери и микрофо-
ни. Плюс някакви чудни дати между сеп-
тември и ноември, когато Спасителят ще
слезе на земята и ще сътвори великите
библейски чудеса.

Валентин ВАРАДИНОВ

Св.
свещеномъченик
Тимотей, епископ

Брусенски

ЛАФ НА ДЕНЯ

120 - 270

Предимно
слънчево

Виктория СТАНКОВА
Близо 8 000 000 ле-

ва ще бъдат инвес-
тирани в новата
сграда на Европей-
ския политехнически
университет /ЕПУ/ в
Перник. Тя ще бъде
уникална и готова
точно след една го-
дина – през юни 2015
г., съобщи президен-
тът на ВУЗ-а Тошко
Кръстев. Вчера беше
направена първа коп-
ка на дострояването
на университета.
ЕПУ ще бъде разполо-
жен на мястото на
стария хирургичен
блок край МБАЛ „Ра-
хила Ангелова”. В мо-
мента там има здра-

Рецидивист в ареста заради поредна измама

Всяка чаша на търпението
е пълна със сълзи, но
прелива когато някой друг
се изплюе в нея.
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Лятно ателие
за децата на Брезник

през ваканицята
Любомира ПЕЛОВА

През ваканцията в Брезник ще работи
лятно ателие. В него Историческият музей в
Брезник кани децата в лятно ателие. В него
ще има клубове по интереси. В тях в про-
дължение на час и половина всяка седми-
ца посетителите ще се учат да правят кера-
мика, ще рисуват натюрморти на експонати
на музея, ще се занимават и с приложно
изкуство. Едновременно с това, децата ще
се запознаят на място с музея и с богатата
история на родния им край, ще се срещат с
художници, ще им бъдат представени и ви-
деопрезентации. Изработените от малките
творци произведения пък ще бъдат подре-
дени в изложба- базар.

Лятното ателие се организира от местния
Исторически музей. То ще работи от 16 юни
до 8 септември и ще даде възможност на
малчуганите да осмислят лятната си вакан-
ция, вместо да скучаят. Заниманията за
малките- на възраст от 5 до 10 години, ще се
провеждат всеки понеделник, а за по- голе-
мите- от 10 до 14 години- всеки вторник.

ва бетонова конс-
трукция, която не е
мръднала по време на
земетресенията, кои-
то люляха Перник.

Инвестицията в
ЕПУ е най-голямата в
сферата на висшето
образование в цяла
България, обяви Тош-
ко Кръстев. До мо-
мента в университе-
та са вложени над 10
млн. лева, а с финала
на новата сграда, ин-
вестицията достига
почти 18 млн. лв. Тук
проектантският еки-
п успя да съчетае
най-модерните тен-
денции в строителс-
твото на нови и мо-
дерни университет-

ски сгради, заяви пре-
зидентът на ВУЗ-а и
подчерта, че ЕПУ ще
бъда почти енергий-

но независим. Новата
сграда ще строи фир-
мата „Пи Енд Ди
Строй” ООД. По нея

Любомира ПЕЛОВА
Поредният автор

на имама е задържан в
Перник, съобщиха от
полицията.

На 26-ти април тази
година 40-годишният
добре познат поли-
цията мошеник Н.К.
наел такси в центъра
на областния град,
което да щго закара
до квартал Мошино.
По пътя клиентът
молил шофьора да
спира на няколко мес-
та и му искал пари да

пазарува с уговорка-
та, че пристигайки на
крайния адрес, ще из-
плати цялата сума.
Така доверчивия шо-
фьор дал общо 70 ле-
ва от припечеленото.
Горчилката от наив-
ността си трябвало
да преглътне малко
по-късно, когато на
един от адресите
клиентът му просто
слязъл от жълотото
возило и избягал.

След подадената от
таксиметровия шо-

фьор жалба, със случя
се ангажирали служи-
тели от пернишкото
Първо районно управ-
ление „Полиция”. За-
почналото разследва-
не бързо го итвело до
криминално прояве-
ния нашенец, който
бил регистриран мно-
гократно в полиция-
та с извършени изма-
ми, грабежи и кражби,
за някои от които е
изтърпявал и ефе-
ктивни присъди за
някои от тях.

Миналата седмица
пернишките кримина-
листи вкараха в аре-
ста друг мошеник, из-
вършил телефонна
измама. Престъпле-
нието бе извършено
по познатата схема –
молба по телефона за
помощ заради тежък
здравословен проб-
лем. Жертвата, като
по правило бе възрас-

тна жена.
Мошеникът бе ра-

зиграл истински теа-
тър пред набелязана-
та жертва, а целта –
8000 лв. Които така и
не успя да получи,
въпреки че жената ве-
че ги била изтеглила
от банката, тъй като
полицаите го закопча-
ха близо до дома й.
Пред униформените

47-годишният перни-
чанин Г.И. обяснил, че
само е нает от непоз-
нати за него лица еди-
нствено да вземе па-
рите от жената, а за
услугата щял получи
определен процент
от сумата. Той също
е от контнгента на
МВР, бил е задържан
за кражба, грабеж, из-
мама.

ще работят 50 ра-
ботници.
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Пернишкият университет ...

Виктория СТАНКОВА
Отремонтираната

детска градина в село
Дивотино бе откри-
та вчера навръх чер-
ковния празник Света
Троица, който от-
белязват в селото.

Празникът в двора
на училището, къде-
то се намира и гради-
ната, започна с водос-
вет за здраве и много
благодарности, за то-
ва, че най-после дет-
ското заведение от-
варя врати за малчу-
ганите. Сградата бе
една от най-тежко
пострадалите от зе-
метресението през
2012 година. Преди
труса, градината бе
основно ремонтирана
и обновена. Природно-
то бедствие наложи
да се направи отново
ремонт, но този път
със солидно и цялос-

Äåòñêàòà ãðàäèíà â Äèâîòèíî îòâîðè âðàòè
Сградата беше сред най-пострадалите от земетресението

тно укрепване на
конструкцията.

”За последните
шест години правим
за втори път тази
градина. Природата
ни напомни, че е по-
силна от нас. Доста
поражения имаше по
сградата. Сега аз и ко-
легите ми сме абсо-
лютно сигурни, че
сградата е здраво ук-
репена. Градината от-
варя за втори път
врати, за да приеме
тези чудесни деца.”-
каза Росица Янакиева,
която благодари на
екипа и строителите,
работили по ремонта
на сградата.

Специални благорад-
ности към Янакиева и
нейният екип от за-
местници отправиха
директорът на гради-
ната Михаела Вален-
тинова и директо-

рът на училището
Валя Тренчева.

Кметът на Дивоти-
но Румен Сергиев по-
дари на забавачката
икона на Свети Сти-
лиян, покровител на
децата.

Малчуганите поз-
дравиха гостите с
няколко песни и по-
бързаха да влязат, за
да се порадват на но-

РИОСВ направи проверка на
защитените местности в областта

Силвия ГРИГОРОВА
   Експерти от Ре-

гионалната инспек-
ция по околната
среда и водите из-
вършиха

 планова провер-
ка на резервата
Острица. Целта бе
да се проконтроли-
ра какво е състоя-
нието на резерва-
та, как се поддър-
жа и дали се спаз-
ване режима на
дейности в резер-
вата с оглед на
опазване на защи-
тените видове,
които намират
почва за развитие
в него. Еко експер-
ти са извършили и
картиране на част
от находищата на
вида Урумово лале -
български енде-
мит, защитен от
Закона за биоло-
гичното разнооб-
разие и включен в
Червената книга на
Република Бълга-
рия. В резервата
Острица Урумово-
то лале цъфти  с
жълти и червени
цветове. Според
експертите, благо-
дарение на спазва-
нето на режима на
дейности, които
са разрешени в то-
зи резерват, нахо-
дищата на този
растителен вид не
само са запазени,
но и са се увеличи-
ли.    

 Еко експертите
са направена плано-
ва проверка и на

защитени терито-
рии в местността
Янкьовец в община
Радомир. Там мо-
гат да се видят на-
ходища на див бо-
жур и вековна дъ-
бова гора. Те са об-
явени за природна
з а б е л е ж и т е л н о с т
със Заповед №
1039 от 1974г.   

При извършени-
те проверки, спе-
циалистите от еко

Газифицирането на
Радомир продължава

Любомира ПЕЛОВА
Поликлиниката и сградата на болницата в

Радомир ще бъдат газифицирани от „Рила
газ”, заяви на среща с журналисти минала-
та седмица кметът на общината Пламен
Алексиев. Той добави, че газ ще стига и до
района на бившите казарми в града, където
има идея на бъде създаден интермодален
терминал. Теренът е солиден, от 154 дка,
там има и складови помещения, които мо-
гат да се използват, допълни той. В про-
мишлената зона на Радомир вече има из-
градена инфраструктура, допълни Алексие-
в. Ако се газифицира районът, ще могат по-
лесно да бъдат намерени инвеститори. Га-
зифицира ли се районът, особено на бивше-
то воеунно поделения, оправи ли се инфрас-
труктурата, осигури ли се вода и ток, парце-
лите ще станат по-атрактивни, добави кме-
тът на Радомир. Алексиев поясни, че съгла-
сувателната процедура вече е минала. С га-
зопровода ще бъдат свързани и обществе-
ни сгради и така по-лесно да се захранят и
граждани. Предвижда се също към мрежа-
та да бъдат включени Дома за възрастни
хора, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ , ЦДГ
„8март“, сградата на общината и Младеж-
кия дом.

Реално първият етап на газифициране на
Радомир е приключил, поясни Арлексиев.
Газифицираните през този период училища
и детски градини, тази зима са се отоплява-
ли на газ, допълни Алексиев.

Възстановени щетите
на конен клуб “Давид”

Зоя ИВАНОВА
Преди няколко дни роми от пернишкия

квартал “Куциян” потрошиха металната ог-
рада на обект на клуба по конен спорт “Да-
вид” в Перник. Както и “Съперник” писа по-
водът беше факта че Димитър Пенев е ку-
пил на търг блок от квартала. 

Само ден след това обаче ограта е била
възстановена от ромите, които се  извинили 
и на собственика на блока - научихме от си-
гурни източници. Не е ясно точно какво про-
диктувало тази тотална смяна на поведе-
нието на живеещите в квартала. Със сигур-
ност обаче това е гаранция, че сцените от
преди няколко дни,които станаха достояние
на цяла България благодарение на тв еки-
пите, няма да се повторят. 

вите си красиви кре-
ватчета.

За основното укреп-
ване на градината в
Дивотино са вложени
близо 400 хил.лв. По-
голямата част от
средствата бяха от-
пуснати от Междуве-
домствената комисия
по бедствията. Об-
щина Перник също
вложи свои средства

в повторния ремонт
на сградата.

Детското заведе-
ние, което е филиал
на ЦДГ “Калина Мали-
на”, ще посещават
около 30 деца. Гради-
ната има капацитет
да приеме още деца,
тъй като предстои
да се отремонтира и
втория етаж на сгра-
дата.

инспекцията не са
установени нару-
шения на режима
на дейности в  за-
щитените терито-
рии. Нещо повече,
констатирано е
добро състояние
на растителните и
дървесни видове,
които са предмет
на опазване и раз-
ширяване на нахо-
дището на див бо-
жур.
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В деня на християнския празник Св.
Дух отците Борис и Людмил отслужиха
водосвет и молебен на мястото, където
ще се намира новата сграда на ЕПУ.
Три осветени камъка ще бъдат вграде-
ни в бъдещата постройка. На церемо-
нията присъстваха кметът Росица Яна-
киева и зам.-областният управител Ки-
рил Леонов.

Както повелява традицията Тошко
Кръстев и Росица Янакиева гръмнаха
бутилка шампанско в кофата на баге-
ра.

Най-важната политика, която трябва
да правим е политиката за младите хо-
ра, студентите, каза в словото си кме-
тът Янакиева. Затова сме длъжни да
създаваме условия за младежите, кои-
то трябва да се обучават в комфортна и
иновативна среда. През тежък път пре-
минахме, вероятно ни предстоят още
изненади и проблеми, но точно по пер-
нишки категорично, професионално и
последователно ще продължаваме да
работим, заяви тя.

Час по-късно в Европейския политех-
нически университет беше открита чет-
въртата международна научна конфе-
ренция „Образование, наука, инова-
ции”, в която участваха и студенти. 

Викат експерти от АПИ
заради моста в Батановци

Любомира ПЕЛОВА
Мост на река Струма, който е на ос-

новния път, свързващ град Батановци
с пернишкото село Ярджиловци плаши
и местните хора, и преминаващите по
него шофьори и пешеходци със силни-
те си вибрации. Кметът на градчето Ра-
дослав Банчев припомни, че съграж-
даните му отдавна се притесняват и
дори са искали проверка от специа-
листи, които да се произнесат за при-
чините за силните вибрации. Правили и
подписка за неприятния и тревожещ ги
проблем. Най-притеснени според мес-
тния първенец са стопаните на къщи и
имоти, намиращи се в непосредствена
близост до пътното съоръжение. Спо-
ред батановчани вибрациите започна-
ли през 2010 година, след като до мос-
та бил вкопан вопопроводът за близки-
те села. Още тогава местните заявили
притесненията си от градежа. И те се
оправдали, тъй като по него ежеднев-
но минават стотици автомобили, но при
движение на тежките камиони живу-
щите от десетината къщи около моста
изпитват ужас като при земетресение.

На всичкото отгоре след края на
моста шосето непрекъснато с влъбва и
това не може да се поправи. След
всяко изсипване на асфалт пътната
настилка отново хлътва, обяснява кме-
тът на Батановци Радослав Банчев.
Миналата година съоръжението е ас-
фалтирано от Агенцията за пътна ин-
фраструктура, но проблемът останал
нерешен.

Сега за да се успокоят жителите на
града и да се елиминира всякакъв
риск, кметът на общината Росица Яна-
киева вчера обеща да бъдат извикани
експерти от АПИ, за да се произнесат
по казуса професионално.
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Според него няма смисъл агонията да продължава 

Задържителното гласуване
може да се регламентира

Зоя ИВАНОВА
Задължителното гласуване може да бъде

регламентирано и сега, така както е било по
време на Търговската конституция - това
каза председателят на Обществения съвет
към ЦИК проф. Емилия Друмева пред БНР.

 Тя каза, че в преамбюла на Конституция-
та е записано изрично, че България е де-
мократична държава.

„Ако не упражняваме избирателното си
право, демократичната държава трудно ще
се изгражда, трудно ще съществува”, зая-
ви Друмева и допълни: „Тази особеност
трябва да бъде разбрана и възприета от
всеки от нас. Конституционният съд може
би следва да се включи – да разясни това
естество на избирателното право.”

Според нея Конституционният съд може
да разясни на хората с едно тълкувателно
решение принципите на демократичното
право всеки да гласува. Освен това то мо-
жело да бъде произнесено в кратки сроко-
ве, защото не е обвързано с определен пе-
риод на изчакване.

„Ако се въведе изискване за активно уп-
ражняване на избирателно право, това не-
съмнено ще е нещо ново, но то ще бъде опи-
сано в указание на ЦИК или в самия за-
кон”, допълни Друмева.

Не бива да се отрича
“приемната грижа”

Зоя ИВАНОВА

Реформаторите искат 
референдум за гласуването

Зоя ИВАНОВА
На нарочна пресконференция вчера Ре-

форматорския блок се обяви за провежда-
не на референдум за задължителното гла-
суване. Според формацията парламентар-
ният вот трябва да е през есента.

„За нас е важен националният интерес,
нашата политическа работа ще си я свър-
шим вътре, не вземаме позиция за пред-
срочен вот, защото днес сме подготвени
или не”. Така лидерът на ДСБ отговори на
въпрос дали самите реформатори са готови
за избори сега и дали напрежението вътре
в обединението е преодоляно след еврово-
та.Според реформаторите задължителното
гласуване е начин да се редуцират пороч-
ни практики като купен и корпоративен вот. 

Промени в наредбата за
млечни квоти

Силвия ГРИГОРОВА
  Одобрени са промените в Наредбата за

реда за плащане на вноската при превиша-
ване на националната млечна квота. С тях
на практика се облекчават правилата за
авансово удържане на вноската от произ-
водители на краве мляко чрез одобрени
изкупвачи, с въвеждане на изискването
за събиране на авансова вноска от произ-
водителите, надвишили индивидуалните си
млечни квоти само тогава, когато нацио-
налната млечна

квота за доставки е изпълнена на 90%.
По този начин се избягва ненужното удъ-
ржане на авансова вноска от производите-
лите чрезизкупвачите.

  Променя се и редът за събиране на дъл-
жимата от изкупвачите вноска без покри-
тието на учредената в полза на Държавен
фонд „Земеделие” банкова гаранция. Удъ-
лжава се и крайният срок за внасяне на
дължимата вноска чрез изкупвачите и п-
роизводителите с директни продажби от 31
август на 1 октомври след приключване на
съответния квотен принцип. С приетото пос-
тановление реално се намалява тежестта
върху операторите в сектора на кравето
мляко – производители и изкупвачи, и се
осигурява плавен преход до приключване
на системата от млечни квоти през 2015 г.

Лидери на ГЕРБ празнуваха 
с хората от Големо Бучино 

Зоя ИВАНОВА 
В пернишкото село

Големо Бучино се със-
тоя традиционният
събор, който се про-
вежда на празника
Свети Дух. Събитие-
то е част от култур-
ния календар на село-
то и както всяка го-
дина събра на площа-
да стотици местни
жители , които имаха
възможност да се
насладят на пъстро-
тата на българското
фолклорно изкуство.
По покана на кмета
Александър Алексан-
дров, официални гос-

ти на празника бяха
заместник-председа-
телят на ПП ГЕРБ
Красимир Велчев, на-
родният представи-
тел Ирена Соколова,
областният коорди-
натор на ПП ГЕРБ-
Перник д-р Вяра Це-
ровска и организа-
ционният секретар
на структурата Вла-
дислав Караилиев.Ин-
формацията е от
пресцентъра на ПП
Герб Перник. 

На събора в селото
присъстваха още и
кметът на с. Рударци
Богдан Богданов, кме-

Зоя ИВАНОВА
За бързи предсрочни

избори и задължител-
но гласуване се обяви
Георги Първанов, пре-
зидент на Р България /
2002-2012/ в предава-
нето „Събуди се” по
Нова телевизия. Аго-
нията няма смисъл да
продължава, обясни
позицията си предсе-
дателят на АБВ. Той е
категоричен, че дър-
жавата ни към момен-
та има тотално нера-
ботещи институции.
„Ако ние искаме пред-
срочни парламентарни
избори и ги искаме ве-

че месеци наред, не е
априори. Ние подкрепя-
хме това правителс-
тво с идеята да свър-
ши нещо за България“,
добави Георги Първа-
нов. По въпроса за за-
дължителното гласу-
ване, президентът е
на мнение, че това е
единственият начин
да се спре купения
вот, който в момента
решава резултатите
от изборите. Въпреки
това той уточни, че
гледа скептично на ед-
на такава мярка заради
липсата на яснота как
би могла да бъде при-

ложена в условията на
България. Председа-
телят на АБВ е на мне-
ние, че изборите
трябва да се проведат
през октомври. „По-
ранна дата обслужва
технолозите, които
имат механизми да ма-
нипулират вота. Нор-
малните партии
нямат ресурс да водят
кампания през юли и
август”, категоричен
е той.

Президентът не се
нае да коментира ар-
гументите на предсе-
дателя на БСП да
поиска въвеждане на
задължително гласу-
ване в държавата ни
и дали това е плани-
рана атака към ДПС.
Той обаче смята, че
БСП също ще загуби
при един задължите-
лен вот, както и
всички партии с
твърди ядра. Според
него елементарното
обяснение на дей-
ствията на Стани-
шев е, че се опитва
по този начин да спе-
чели време в краткос-
рочен план - стъпка
на някой, който иска
да оцелее до есента.

Що се отнася до

следизборните тру-
сове в БСП и апелите
за реформи на „Пози-
тано” 20, Георги Пър-
ванов е на мнение, че
оставката на ръко-
водството на черве-
ната партия е най-мо-
ралният и естествен
изход след поредица
от загуби. Промени
обаче трябва да има
и в идеен план,
трябва да се опреде-
ли коя е целевата гру-
па на левицата. ”Ако
няма промяна на ляво-
то, ако няма нова ле-
вица – нова, модерна,
със своите идеи, с на-
сочването към ак-
тивните социални
слоеве, с намирането
на превантивни реше-
ния на проблемите, а
не тичане след съби-
тията, левицата
наистина ще отпада
и ще върви по пътя
на ПАСОК, които има-
т 3-4%”, коментира
президентът.

За перспективата
на бъдещия парла-
ментарен състав,
мнозинството в На-
родното събрание и
коалиционните ва-
рианти, Първанов е
категоричен, че е

най-добре за Бълга-
рия да има еднопар-
тийно управление –
нещо обаче малко ве-
роятно и почти не-
възможно. Затова,
според лидера на АБВ,
на страната ни й е
необходима голяма
коалиция, но поста-
вена на принципна ос-
нова и с разписани
подробни ангажимен-
ти на отделните
участници. На въп-
рос за позиционира-
нето на АБВ в поли-
тическия спектър,
президентът обясни,
че формацията се
поставя в ляво и цен-
тър-ляво и именно в
тази посока ще тър-
си коалиция. АБВ е не-
зависима формация и
внимателно ще изби-
ра партньорите си
на принципа на това
дали има допирни
точки в идеите и да-
ли има гаранции за
това, че няма да се
компрометира иде-
ята за по-добро уп-
равление. АБВ обаче
няма да участва в
коалиция с ДПС и „А-
така” и формации от
типа на „Атака” , до-
пълни той.

тът на с. Кралев дол
Пламен Георгиев и
кметът на гр. Бата-
новци Радослав Бан-
чев. Те пожелаха на
Александър Алексан-
дров да продължава
все така да работи в
полза на хората.  Гос-
тите  поздравиха жи-
телите на селото за
празника и се включи-
ха в дълго хоро. 

Село Големо Бучино
бе от населените мес-
та, които на избори-
те за европейски де-
путати регистрираха
сериозна победа за ПП
ГЕРБ.

В последно време се забелязва отчетли-
ва тенденция  да се отрича цялата система
за закрила на детето и конкретно мярката
за закрила „приемна грижа”. Силно недоу-
мение будят изказваните и абсолютно без-
почвени  твърдения за корупция, за запла-
щане на социалните работници от страна на
приемните семейства и неправомерно из-
веждане на деца от биологичните им се-
мейства. При наличие на над 2000 утвърде-
ни приемни семейства и над 2100 настане-
ни в тях деца в риск база за такива твърде-
ния стават едва няколко случая на недо-
волни от приложената мярка за закрила ли-
ца. Това се казва в позиция на Агенцията
по социално подпомагане. 

Последният прецедент на тенденциозно
и манипулативно представяне на приемна-
та грижа стана излъченото на 31 май т.г.
предаване «Малки истории» по БНТ 1, ба-
зирано именно на споменатите случаи. Не-
гативната и по същество невярна интерпре-
тация стана повод изпълнителният дирек-
тор на Агенцията за социално подпомагане
(АСП) Ивайло Иванов да реагира с писмо
до ръководството на БНТ, в което се из-
яснява, че във всеки от представените кон-
кретни случаи социалните работници са
действали съгласно нормативната уредба,
без да превишават правата си, като катего-
рично няма данни за насилствено изведе-
ни или отнети от родителите им деца.

„Грижата за по-добрата съдба на децата
ще остане солиден мотив на социалните
работници да вършат качествено работата
си - се казва още в писмото - дори и когато
се почувстват уязвени от незаслужената
манипулация на общественото мнение. Не
се съмнявайте, че след предавания като то-
ва работниците от системата за закрила на
детето се чувстват именно така - обидени
от журналистическа тенденциозност, но и
мотивирани да защитават интереса на де-
цата, дори и ако се налага да ги защитят от
неглижирането и насилието на собствените
им родители.”
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Пострадали са площи с царевица, слънчоглед и картофи

Силвия ГРИГОРОВА
Около 800 дка с про-

летни култури са про-
паднала вследствие на
падналите напоследък
дъждове. Това инфор-
мираха от Областна ди-
рекция „Земеделие” в
Перник. Според дирек-
тора на Областната
дирекция- Георги Геор-
гиев, до момента са по-
дадени заявления от зе-
меделски производите-
ли от община Радомир.
Пострадали са площи
засети с царевица, слън-
чоглед и картофи. Геор-
ги Георгиев увери, че зе-
меделските производи-

ЧЕЗ раздаде 15 награди в
традиционния велокрос

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ е генерален спонсор на тазго-

дишния велокрос за деца, организиран
от онлайн портала Az-deteto.bg. Компа-
нията раздаде 15 награди на победите-
лите, а всеки участник получи по една
тениска. Забавното състезание се про-
веде в събота сутринта в столичния парк
„Заимов”. Участие в спортната надпре-
вара взеха всички желаещи деца до 12
години, разделени в 5 отделни възрас-
тови групи.

„Съвременните деца се раждат в ера-
та на технологиите и от малки свикват
да прекарват свободното си време пред
компютъра, в интернет или говорейки по
мобилните си телефони. Желанието ни
беше да накараме малчуганите да из-
лязат на чист въздух за няколко часа и
да се раздвижат, като в същото време
се забавляват”, каза Виктор Станчев,
директор „Експлоатация и поддържане“
в „ЧЕЗ Разпределение България“АД.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в Бъл-
гария имат утвърдени традиции в ини-
циативите в помощ на децата, на здра-
вословния им начин на живот и тяхното
образование. В началото на годината
ЧЕЗ спонсорира детското зимно състе-
зание „Изпързаляй зимата“. Дружество-
то ежегодно организира детски хокеен
“Турнир за Купата на ЧЕЗ” и подкрепя
осъществяването на международния
плувен турнир в памет на именития тре-
ньор Стефан Попов - Замората.

Като част от своята корпоративна со-
циална отговорност, ЧЕЗ подпомага и
образованието на децата. Дружеството
е генерален спонсор на „Забавното
лятно четене”. Инициативата насърчава
четенето през ваканцията при децата
между 6 и 12 години. В началото на фев-
руари 2014 г. ЧЕЗ проведе поредица
обучения за разумно и отговорно изпол-
зване на електроенергията сред учени-
ци от Западна България. Инициативата
се  осъществява с подкрепата на Минис-
терство на образованието и науката.
Цялостна информация за политиката на
ЧЕЗ на грижа към децата, здравослов-
ния им начин на живот и тяхното образо-
вание може да бъде намерена на микро-
сайта на ЧЕЗ „Инвестираме в България”
на адрес investiramevbulgaria.com.

Кражба остави без ток
4 413 клиенти на ЧЕЗ

Силвия ГРИГОРОВА
Кражба на трансформаторно масло

стана причина за прекъсване на еле-
ктрозахранването на 4413 клиенти на
ЧЕЗ в селата Лозен, Казичене, Герман,
Долни Пасарел и ж.к. Дружба. Аварията
е предизвикана в 7.10 ч. На 6.06.2014г.
Аварийните екипи на ЧЕЗ успяха да
възстановят захранването в целия ра-
йон в 10 ч. Само за периода 17-19 май
неизвестни извършители източиха мас-
лото от 6 трансформатора в района на
столицата и София област. Щетите, кои-
то са нанесени на съоръжения, собстве-
ност на ЧЕЗ, възлизат на над 100 хил.
лв.  През 2013 г. от съоръжения на ЧЕЗ
са откраднати 60 тона трансформаторно
масло, а от началото на настоящата го-
дина до момента - 26 тона. От началото
на 2013 г. щетите от кражби само на
трансформаторно масло възлизат на 2,4
млн. лева. След източването на маслото
съоръжението става неизползваемо и
трябва да се подмени незабавно. В за-
висимост от типа трансформатор, смяна-
та му струва между 10 и 30 хил. лв.

Подобни посегателства ощетяват не
само дружеството, но и нарушават спо-
койствието на хората. Компанията на-
помня на своите клиенти, че могат да
подават сигнали за злоупотреби на
имейл адрес zaklienta@cez.bg, в Центро-
вете за обслужване на клиенти и на де-
нонощната информационна линия на
дружеството 0700 10 010.

Предложиха бонуси при
пенсиониране на учителите
Виктория СТАНКОВА

При пенсиониране
учителите да получа-
ват бонус заплати по
подобие на военните и
полицаите, предлагат
депутати от парла-
ментарно представена
партия. Те са внесели
законодателни проме-
ни в Кодекса на труда.

В предложенията има
ситуации, в които при
пенсиониране всеки ра-
ботник и служител,
който е заемал педаго-
гическа длъжност в
системата на образо-
ванието, да получи обе-
зщетение от работо-
дателя си.

Трети сме в Европа по
употреба на амфетамини

Зоя ИВАНОВА
Според последните данни на национал-

ния фокусен център по наркотици и нарко-
мании България е на трето място в Европа
по употреба на амфетамини от ученици-
те.Според експертите през последните го-
дини у нас се наблюдава тенденция за по-
вишаване на употребата на амфетамини
сред учениците от 9 до 12 клас.

„Най-често се употребяват в заведения
или преди да се отиде в заведение. Когато
зададем въпроса - защо употребявате, уче-
ниците най-често казват - от любопитство,
от скука... Преди години можеше да се ка-
же, че повече момчетата употребяват, но
вече се сближават двете групи и почти на
едно ниво са”, обяснява Александър Пана-
йотов, ст. експерт в Националния фокусен
център за наркотици и наркомании.

100 работещи издържат 83-ма
Зоя ИВАНОВА

Според новите данни на Националния оси-
гурителен институт, броят на пенсионерите
на 100 работещи постоянно се увеличава.
Само за първите три месеца на тази година
бройката на издържаните от 100 работещи -
пенсионери се е увеличила с трима души.
Така вече от осигуровките на 100 души се
плащат пенсии на 83,33 пенсионери, докато
през миналата година са били 80,44 пенсио-
нери.Разходите за пенсии на НОИ са дос-
тигнали рекордните 12,2% от БВП, става
ясно още от публикуваната от института ин-
формация.И още една тревожна тенденция.
През първото тримесечие на 2014 г. средна-
та работна заплата в страната е намаляла с
12 лв. и вместо 808 лв. през 2013 г. вече е
796 лв. От НОИ обаче правят уточнение, че
това са предварителни данни.Националният
осигурителен институт отчита и намаление
на осигурените българи с над 100 хил. ду-
ши. През 2013 г. те са били 2 729 800 души,
а през първото тримесечие на тази година
са намалели до 2 623 106 души. Според ек-
сперти обаче това намаление е нормално за
първите три месеца на годината и ще се
възстанови на годишна база.

тели, чиито площи с
пролетници са постра-
дали от дъждовете и
не са застраховани,
няма да бъдат лишени
от обещетение. „Те
трябва да подадат в
Областната дирекция
заявление, в което да
опишат състоянието
на пострадалите площи
и къде точно се нами-
рат те. След това, в
рамките най-късно до
седмица, назначена от
нас комисия ще извър-
ши проверка на място.
Тя ще изготви конста-
тивен протокол, който
ще бъде изпратен в Ми-

нистерството на земе-
делието и храните. В
случая говорим само за
площи, които 100% са
пропаднали.

Може да се окаже, че
от един блок от 50 дка,
например, само 10 дка са
пропаднали. Те ще бъ-
дат очертани и засне-
ти и за тях ще се из-
готви протокол. Няма
краен срок за подаване
на заявления за пропад-
нали площи, той е до
края на годината. Това е
нормално, защото ни-
кой не може да прогно-
зира кога и къде може
да се появи природна

стихия, която да погу-
би засети земеделски
площи. До сега  комисия
е направила оглед на
пропаднали площи с кар-
тофи в Долна Диканя. В
края на миналата сед-
мица получихме заявле-
ния от с. Житуша, Кон-
дофрей и Касилаг.
Вярвам, че полагащите
се обещетения ще бъ-
дат изплатени най-къс-
но до месец-два от ми-
нистерството”, заяви
Георгиев.  Що се от-
нася до есенните посе-
ви, според директора
на Областна дирекция
„Земеделие”, на места
може да се види поляга-
не на житата, в ниски
места, където се е за-
държала вода. Около 90
на сто от площите за-
сети с есенници са в
добро състояние. Това
е показало и последно-
то 100%-тово обслед-
ване, което беше напра-
вено на площите с есе-
нни култури в облас-
тта”. На въпроса- кога
се очаква да стартира
жътвата в региона,

Георги Георгиев поясни,
че заради сравнително
по-топлата зима е има-
ло условия жътвата да
се изтегли по-рано.
„Падналите обилни
дъждове и застудяване-
то през май позабавиха
развитието на посеви-
те, така че по всяка ве-
роятност ще спазим
обичайното време за
жътва в нашата об-
ласт- след 15 юли. Тра-
диционно в община Ра-
домир жътвата стар-
тира и по-рано. Това се
отнася за района на
Червена могила, където
обикновено житото
първо узрява, защото е
на припек. Според мен,
въпреки падналите оби-
лни валежи, земеделски-
те производители от
региона могат да оча-
кват добри добиви от
есенните култури. Така
че място за тревога
няма, стига стопаните
да са спазили агротехни-
ческите изисквания и
срокове за съответна-
та култура”, допълни
Георги Георгиев.

Според законопроек-
та то трябва да е рав-
но на толкова месечни
заплати на учителите,
колкото години тру-
дов стаж в системата
имат те. Ако бъде
приет текстът, той
ще влезе в сила от на-

чалото на следващата
година.В мотивите е
записано, че с тези про-
мени се цели възражда-
нето на престижа на
учителската профе-
сия, за да може тя да
стане по-привлекател-
на за младите хора.

Регионална кампания за борба с наркоманиите
До края на месец юни в областта ще тече регионалната информа-

ционна кампания за борба с наркоманиите и отбелязване на 26 юни -
международния ден за борба с наркоманиите. Кампанията се орга-
низира от Регионалната здравна инспекция.Регионалната кампания
ще протече под мотото: “МИСЛИ ЗА ЗДРАВЕ, НЕ ЗА НАРКОТИ-
ЦИ!”.Целта на кампанията е повишаване информираността на млади-
те хора за вредното влияние на наркотиците върху човешкия органи-
зъм, както и мотивиране на учениците да не опитват психоактивни
вещества, като им се предложат приятни и здравословни алтернати-
ви на порока.Задачите на кампанията са: да се акцентира внимание-
то на населението за причините и последиците от употребата на нар-
котици и да се популяризират сред младите хора вредите от пси-
хоактивните вещества.

Посланията на кампанията са:Няма място за наркотици в моя жи-
вот!Не дрогата, а неповторимите мигове правят живота толкова сла-
дък!Не е нужно да търсиш удоволствията си от живота чрез наркоти-
ка!За реализиране на поставените цели и задачи РЗИ – Перник пла-
нира изготвяне и публикуване на информационен материал на сайта
на инспекцията и провеждане на дискусии и видеопокази с ученици.

Зоя ИВАНОВА
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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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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
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
2. Гарсониери, ул. Струма, ет. 7/н/, ет. 2, ТЕЦ - 28 000 лв.; 25 800 лв.
3. Гарсониера, Площада, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер., 54 кв.м - 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, ет. 2 - 28 000 лв.; 26 000 лв.
6. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Изток, ет. 3, ТЕЦ - 24 000 лв.
8. Изток, ет. 5, ТЕЦ, метална врата, ремонт - 26 000 лв.

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 57 000 лв.
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 - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.
10. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - по договаряне
18. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
19. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
20. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
21. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 25 000 лв.
22. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
23. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
24 Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Албените, частично обзаведена 180 лв.
2. Център 2 стаи,  с кухненски бокс, бойлер, необз. - 180 лв.
3. Етаж от Къща над Болницата, с обзавеждане - 160 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 10 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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УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-
решително за строеж, с Н=15 м и РЗП:
2 200 кв., продажба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади,

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

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

всяка със собствен санитарен възел -
0888/952 264

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

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

Нон стоп “Струма” търси барман/ка/
за предпочитане пенсионер/ка/ - тел.
0896/ 820 644

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕ-
НТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

(до винпром) 076/60 85 85

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

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

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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О Б Я В Я В А
  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, 2 и 4 от Наредба за общинската собственост и Решения № 73 от 25.04.2014 г., № 93 от 30.03.2012 г. на Общински съвет гр. Радомир и във връзка със

Заповед № 320 / 06.06.2014 г. на Кмета на Община Радомир ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните имоти –  публична и частна общинска собственост, а именно:
1. Общински терен – публична общинска собственост находящ се в гр. Радомир,  ж.к. “Арката” с площ от 16 кв.м, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на 64.00 лв. (шестдесет и

четири лв.), за срок от 5 (пет) години.
2. Общински терен – частна общинска собственост находящ се в гр. Радомир,  ж.к. “Арката” с площ от 20 кв.м, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на 80.00 лв. (осемдесет лв.),

за срок от 5 (пет) години.
3. Общински терен – частна общинска собственост находящ се в гр. Радомир,  ж.к. “Арката” с площ от 6 кв.м, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на 24.00 лв. (двадесет и четири

лв.), за срок от 5 (пет) години.
4. Общински терен – частна общинска собственост находящ се в гр. Радомир,  ж.к. „Тракия“ с площ от 70 кв.м, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на 280.00 лв. (двеста и осемдесет

лв.), за срок от 5 (пет) години.
5. Общински терен – частна общинска собственост находящ се в гр. Радомир,  ул. “Янтра” с площ от 10 кв.м, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на 40.00 лв. (четиридесет лв.), за

срок от 5 (пет) години.
6. Общински терен – частна общинска собственост находящ се в гр. Радомир,  ул. “Велчо” с площ от 6 кв.м, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на 24.00 лв. (двадесет и четири

лв.), за срок от 5 (пет) години.
7. Общински терен – частна общинска собственост находящ се в гр. Радомир,  общински пазар с площ от 4 кв.м, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на 28.00 лв. (двадесет и осем

лв.), за срок от 5 (пет) години.
8. Общински терен – частна общинска собственост находящ се в гр. Радомир,  общински пазар с площ от 5 кв.м, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет

лв.), за срок от 5 (пет) години.
9. Общински терен – частна общинска собственост находящ се в гр. Радомир,  общински пазар с площ от 7 кв.м, за търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на 49.00 лв. (четиридесет

и девет лв.), за срок от 5 (пет) години.
10. Общинско помещение /бивш кабинет на главна мед. сестра/ - публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в МБАЛ – Радомир ЕООД, с площ от 20 кв.м /15 кв.м + 5 кв.м коридор/, за извършване

на медицинска дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на 120.00 лв. (сто и двадесет лв.) без включен ДДС, за срок от 3 (три) години.
11. Общинско помещение – стая № 1- публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в МБАЛ – Радомир ЕООД, с площ от 20.30 кв.м /14.30 кв.м + 6 кв.м коридор/, за извършване на търговска дейност

/офис/, при първоначална месечна наемна цена в размер на 121.80 лв. (сто двадесет и един лв. и осемдесет ст.) без включен ДДС, за срок от 3 (три) години.
I. Търгът за отдаване под наем на описаните общински имоти да се проведе на 24.06.2014 год. от 10.00 часа в сградата на община Радомир. При не провеждане на търга поради неявяване на нито един кандидат,

отговарящ на условията от тръжната документация, повторен търг да се провежда всеки втори вторник от месеца от 10.00 часа в сградата на община Радомир.
II Срок за сключване на договора и начин на плащане – Кметът на Общината сключва договор за наем със спечелилия участник в двуседмичен срок, след влизане в сила на заповедта по чл. 114, ал. 1 от Наредбата

за общинска собственост. Спечелилият търга заплаща достигнатата   месечна наемна цена на касата на община Радомир.
III. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за условията за провеждане на търга и изискванията към кандидатите се закупува срещу сумата от 20 лв. (двадесет лева) за всеки обект по отделно, на касата

на община Радомир до 16.00 часа на 23.06.2014 год.
В случай на провеждане на повторен търг, тръжна документация се закупува до 16.00 часа на деня предхождащ този в който ще се проведе търга, от касата на община Радомир.
2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръжната документация) да бъде регистрирано до 17.00 часа на последния работен ден, преди деня на провеждане на търга.
За всеки един от обектите се подава отделно заявление за участие.
3. Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на 10% от началната наемна цена. Депозитната вноска се внася за всеки един от обектите в касата на община Радомир до 16.00 часа. на 23.06.2014 г.
В случай на провеждане на повторен търг, депозитната вноска се внася до 16.00 часа на деня предхождащ този, в който ще се проведе търга.
Информация за провеждане на търга и оглед на имотите може да бъде получена в отдел “ОСОПП” към община Радомир, всеки работен ден в рамките на установеното работно време или на тел. 0777 80 272, 0777 82 492

ЗАПОВЕД
№ 928

гр. Перник, 09.06.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, решения № 716/ 29.04.2014 г., № 489/ 20.06.2013 г., № 389/ 31.01.2013 г на Общински съвет - Перник и  чл. 91 от

Наредбата за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ), приета с Решение № 289 по протокол № 1 от 29.01.2009 г.  на Общински съвет - Перник
НАРЕЖДАМ:

  Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и терени- общинска собственост,  както следва:
1. Помещение - 14,00 кв.м.,намиращо се в гр. Перник, кв. "Бела вода" в сградата на читалището - ет. 2, за автоматична телефонна централа. АОС № 1093/ 08.01.1999 г. При начална тръжна цена - 8,00 лв./ кв.м.
2. Помещение - 11,00 кв.м.,намиращо се в с. Мещица в сградата на кметството - ет. 1, за автоматична телефонна централа. АОС № 7203/ 10.12.2012 г. При начална тръжна цена - 8,00 лв./ кв.м.
3. Терен за разполагане на рекламно - информационен елемент /тотем/ 1 бр. /0,60 x 2.00 - двустранно/ с обща квадратура 2,40 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. "Благой Гебрев" до офис на "Мобилтел" ЕАД

/ПИ № 55871.515.1267 по кадастралната карта и УПИ VI - 7255 от плана на гр. Перник- Изток"/. Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена - 20,00 лв./кв.м.
4. Рекламно-информационна табела - 1 бр. (0,50 х 0,70 м - двустранно) с обща площ 0,70 кв.м., разположена върху стълб на уличното осветление, намиращ се в гр. Перник, пред сградата на ул. "Найчо Цанов"

№ 24. Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена - 20,00 лв./кв.м.
 5. Помещениe 22,50 кв.м., намиращо се в гр. Перник, кв. "Изток" - в сградата на ГПЧЕ "С. Радев", ет. 2, за търговска дейност. АОС № 2320/ 18.09.2001 г. При начална тръжна цена - 27,50 лв./ кв.м.
6. Помещениe 15,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, ул. "Радомир" №1, вх. А, ет. 2, ст. №12, за офис. АОС № 3470/ 07.02.2005 г. При начална тръжна цена - 11,10 лв./ кв.м.
7. Терен 70,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. "Караманица" (УПИ ² - за общ. обсл. дейности, част от кв. 555 по плана на гр. Перник - кв. Караманица), за търговска дейност. АОС № 7446/ 25.11.2013 г. При

начална тръжна цена - 3,40 лв./ кв.м.
8. Помещениe 80,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, кв. "Църква" - в сградата на 16-то ОУ, за производствена дейност. АОС № 1295/ 17.05.1999 г. При начална тръжна цена - 2,30 лв./ кв.м.
9. Терен - 30,00 кв.м. /10,00 кв.м. за разполагане на преместваемо съоръжение и 20 кв.м. за ЛГП/, намиращ се в гр. Перник, кв.  "Изток", ул. "Карл Маркс" върху покритата площ на реката (част от кв. 101 по

плана на гр. Перник - кв. Изток), за търговска дейност. Публична общинска собственост. При начална тръжна цена - 95,00 лв./ месечно.
10. Помещение 15,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", бл. 61, вх. Б, за търговска дейност. АОС № 3198/ 18.06.2004 г. При начална тръжна цена -  4,76 лв./ кв.м.
11. Част от помещение - 8,50 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на СОУ "Д-р Петър Берон", за търговска дейност. АОС 1282/ 17.05.1999 г. При начална тръжна цена - 15,00 лв./кв.м.
12. Част от помещение - 8,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на V²² ОУ "Г. С. Раковски", за търговска дейност. АОС 1286/ 17.05.1999 г. При начална тръжна цена 15,00 лв./ кв.м.
13. Помещение - 18,50 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на Х² ОУ "Елин Пелин", за търговска дейност. АОС 1290/ 17.05.1999 г. При начална тръжна  цена - 15,00 лв./ кв.м.
14. Част от помещение - 7,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, в сградата на Х²² ОУ "Васил Левски", за търговска дейност. АОС 1291/ 17.05.1999 г. При начална тръжна цена - 20,00 лв./ кв.м.
Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец;
2. Декларация по образец;
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на фирмата или документ - декларация, съдържаща Единен идентификационен код /ЕИК/
4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник или заверено копие от него;
5. Документ за самоличност /заверено копие от личната карта/
6. Документ за закупени книжа /оригинал/
7. Документ за внесен депозит /оригинал/
8. Предлагана цена /оферта/
Офертите на участници, за които след служебна проверка се установи, че имат непогасени задължения към ОП "СУОС" и Дирекция "Местни приходи" при Община Перник, към датата на провеждане на търга,

няма да бъдат допуснати до по нататъшно участие и няма да бъдат отваряни и разглеждани.
Търгът да се проведе на 27.06.2014 год. от 9,00 часа в заседателната зала на Община Перник етаж 1.
Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни документи в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжната документация, в отдел "Център за

информационно и административно обслужване", при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им, до 16,00 ч. на предходния ден на търга.
 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се  счита за непроведен, повторния търг да се проведе на  04.07.2014 г. от  9,00 часа в заседателната зала на Община Перник

етаж 1. Подадените документи оферти и депозита за участие на неявилите се участници не се връщат
Тръжната документация, съдържаща информация за терените, условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие в търга, се заплаща в касата на ОП "СУОС" /Център за информационно и

административно обслужване - партер, гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и се получава на етаж 9, стая 7.
Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за съответния обект, се заплаща в касата на ОП "СУОС"/Център за информационно и административно обслужване - партер, гише №9/
С участниците спечелили търга  да се сключи договор за наем  за срок от 5 /пет/ години.
Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП "Стопанисване и управление на общинската собственост".

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на обектите.
Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване на настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  зам. кмет П. Първанов.

КМЕТ: .  /Р. Янакиева

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
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
06:00"Лице в лице" /п./
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
11:30"Бон Апети" - кулинарно предаване
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави"/п/
13:30"Опасни улици"- сериал
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:30"Кухнята на Звездев"
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"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" - сериал
01:00"Безсрамници" - сериал, с.2, еп. 4
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Търси се…" /п./- токшоу
04:30"Цветовете на любовта"/п./- сериал

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Малката булка" - сериен филм
15:00"Мелодията на сърцето" -  филм
16:00Новините на Нова
16:20"Часът на Милен Цветков"
17:30"Господари на ефира"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Съдби на кръстопът"
21:00"Хавай 5-0" - сериен филм, 4 сезон
22:00Новините на Нова
22:30"Господари на ефира"
23:00"Отмъщението" - сериен филм
00:00"Д-р Хаус" - сериен филм, 5 сезон
01:00"Сделка или не"
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
03:45"Долината на слънцето" -  филм
04:30"Перла" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:15Малки истории /п/
05:25Дързост и красота /3370 епизод/п/
05:50Бързо, лесно, вкусно:
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Отблизо 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 /3 част/
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:25Любов за Лидия тв филм
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
19:1020 години - огледало на медиите
19:40Лека, нощ деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум
22:00Открито с Валя Ахчиева
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/
04:00Открито с Валя Ахчиева /п/
04:30Момчетата от "Медисън авеню"

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ЗЕМЕН,
ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОИЦ - ПЕРНИК

На 10.06.2014 г. (вторник), от 10:00 часа в заседателната зала на
Община Земен, Областен информационен център – Перник
организира информационна среща на тема: „Програмен период
2014 – 2020 г. – една посока с много възможности - Представяне на
актуална информация за програмните документи на Новия
програмен период. Споделяне на добри практики и научени уроци.“.

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

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

Проект „Изграждане и функциониране на
Областен информационен център – Перник”,

Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана

от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

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

www.eufunds.bg

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Обаянието ви наис-

тина е неоспоримо. До-
ри ще успеете безпроб-

лемно да решите щекотлив въпрос у
дома. Е, ще се намерят някои недоб-
рожелатели.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Хубаво е да си сложи-

те автоцензура иначе
може много да съжал-
явате след няколко дни.

Готови сте да кажете всички неща,
които ви тормозят.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Готови сте на всич-

ко,за да постигнете
своето,следвайки прин-
ципа - целта оправдава

средствата. Хубаво е да се замисли-
те и над някои морални аспекти.

РАКРАКРАКРАКРАК
Не се притеснявай-

те да послушате сърцето си и да се
повеселите малко. А колко щастливи
ще се чувствате с любим човек.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще сте в добро

разположение на духа.
Нещата ще се случват
изведнъж и по най-

странен начин. Не е моментът да
захващате нещо ново.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще имате да се за-

нимавате с разни изо-
станали задачи, които

не е доб- ре да се отлагат дълго.
Ще можете да се справите с всякак-
ви неща. Сега е момента да се заеме-
те и не се отказвайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувства-

те супер. Настроение-
то ви ще е страхот-

но, ще сте изпълнение с ентусиазъм
и едва ли има нещо, което би могло
да ви стресне.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Много чувствителни

и интуитивни ще сте
днес, затова не пренеб-

регвайте знаците, които получава-
те. Неподходящ ден да се занимава-
те с важни дела.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Действайте прак-

тично и всичко ще
върви по план, макар че

все ще се намери някой да ви мърмо-
ри и да ви развали настроението.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Идеи ще имате в изо-

билие само трябва да
намерите кой да ги из-

пълни под ваше ръководство. А вие
не стойте със скръстени ръце.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Малко напрегнат

ден. Нещата няма да
стават на момента и
това силно ще ви из-

нервя. Опитайте да сте по-спокой-
ни и не насилвайте нещата.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще усещате интуи-

тивно какво е най-доб-
рото за семейството

ви и за хората, които обичате. Най-
внезапно може да получите прозре-
ние. Ще бъдете щастливи и
доволни от успеха.
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Яне АНЕСТИЕВ

„Âàëÿöèòå” îñòàíàõà òðåòè íà Ðúãáè 7
Перничани отстъпиха на полуфинала на НСА

невната надпревара
във Варна „Валяците”
стигнаха до полуфи-
нал, но там  не успяха
да победят НСА и за-
губиха с 10:20 в най-ос-
порвания мач на тур-
нира. Това автома-
тично ги прати да иг-
раят за разпределение
на трето-четвърто
място. В битката за
бронзовите медали
перничани спечелиха с
28:5 срещу отбора на
„Локомотив”(София)
и станаха трети. На
финала НСА разгроми
домакините от „Спар-
так”(Варна) с 30:5 и

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

заслужено стана шам-
пион на страната. Пе-
ти остана тимът на
„Балкански кот-
ки”(Берсовица), след-
ван от „Янтра” (Габ-
рово). Последен, сед-
ми, е новият отбор
на „Ботев” (Бургас).
Перничани играха в
състав: Александър
Томанов (капитан),
Цветан Спасов, Влади
Методиев, Влади Ми-
хов, Георги Сотиров,
Спартак Игнатов, Ан-
тонио Иванов, Нико-
лай Гюндерски, Иво
Печеризов и Явор
Драгнев.

Отборът на „Вал-
яците”, който в пос-
ледните години доми-
нира изцяло в държав-
ните първенства по
ръгби, не успя да дуб-
лира титлата си и
във варианта на Ръгби
7. При тази разновид-
ност на играта на те-
рена излизат седем, а
не петнадесет състе-
затели, както е в кла-
сическото ръгби, кое-
то само по себи си да-
ва възможност за по-
вече динамика, по-мал-
ко схватки и предимс-
тво на по-бързите
състезатели. В трид-

Отборът на НСА
спечели Купата на
България при жените,
въпреки че отборът
на “Спортика” откри
резултата в 25-та
минута от финалния
двубой, който се игра
в неделя на стадион
„Миньор”. С дузпа
НСА изравни резулта-
та около 40-та мину-
та на мача. В начало-

то на второто по-
лувреме футболис-
тките на НСА отбел-
язаха още един гол.
Преди края на среща-
та третият точен
удар за женския фут-
болен отбор на Спор-
тната академия зат-
върди победата им.
Шампионките от
НСА стигнаха до фи-
нала след като побе-

Ще плаче ли Камило Плачи?
Българският национален отбор по волей-

бол може да има нов треньор още преди
Световното първенство в Полша 2014 през
септември. В медийното пространство уси-
лено върви новината, че шефовете на фе-
дерацията са вдигнали сериозно мерника
на селекционера Камило Плачи, след ло-
шият старт в Световната лига и четирите
загуби до сега. Не само са вдигнали, но
предстои и обсъждане на ситуацията на
специална среща. След последните два
неуспеха срещу Сърбия отборът ни почти
сигурно загуби шансове да играе на фина-
лите на Лигата във Флоренция. Веднага
след третата загуба шефовете на БФВ са
започнали да обсъждат имена за нов тре-
ньор, като има два варианта за това. Ва-
риант №1 е Пламен Константинов.

Борко Стойчев
на море в Гърция

Две от попълненията на “Левски” са би-
ли заедно на море в Гърция. Вече ви раз-
крихме, че Валери Божинов е в Дубай, а
Орлин Старокин също отмаря в южната ни
съседка. Също като универсалният футбо-
лист, който е пред раздяла с “Левски”, на-
падателят Валери Домовчийски и защитни-
кът Борислав Стойчев, който изкара извес-
тно време в „Миньор”, избраха да отскочат
до Гърция. Както е известно, двамата, както
и Лъчезар Балтанов, се завръщат на “Гере-
на”, като триото вече подписа договорите
си. Утре новите-стари попълнения ще се
явят на “Георги Аспарухов” за старта на
лятната подготовка. Тренировката на “Ле-
вски” е насрочена за 18:00 часа, като преди
нея пред футболистите ще бъде представен
испанският им треньор Пепе Мурсия.

Почивка на море
за областен шампион

Докато в Пернишко няма даже мераклии
да се пснат в квалификациите за Югоза-
падната „В” ФГ в облявения за най-беден
район на страната – Северозападна Бълга-
рия, нещата стоят по различен начин. Бив-
шият полузащитник на Монтана, Локомо-
тив (Пловдив) и ЦСКА Александър Але-
ксандров-Вош ще изкара безплатно едно-
седмична почивка на море за това, че успя
да направи отбора на Кариана (Ерден)
шампион на монтанската „А” регионална
група,. Такава екстра получават и всички
футболисти на четвъртодивизионния тим,
които освен това ще си поделят отборна
премия в размер на 10 хил.лв. Наградите
бяха обявени от щедрия спонсор на клуба
Милан Йосифов на официалното закриване
на сезона. Бизнесменът ще отпусне немал-
ка сума и за ремонта на стадиона, като ис-
ка той да отговаря на изискванията за уча-
стие в Северозападната „В” група.

 

диха с 4 : 1 ЛП “Супер-
спорт” (София) в по-
луфинална среща.
Футболистките на
“Спортика” се добра-
ха до финала като по-
бедиха с 4 : 1 “Еко-
мет” (Пловдив) след
равенство и дузпи.
Общо шест дамски
футболни формации
взеха участие в над-
преварата.

Златен и три бронзови
медала за каратистите

Каратистите от клуб „Дуло” взеха уча-
стие на държавното първенство за деца,
което се проведе в Ямбол за възрастовите
групи деца до 8,10 и 12 години. Петима ка-
ратисти от клуба взеха участие в състеза-
нията, четирима от тях се върнаха с меда-
ли. Най-добре се представи Мартин Велич-
ков в категория до 50 кг, който спечели
златен медал при десетгодишните. Братята
близнаци Стилиян и Симеон Гебреви взеха
бронзовите медали на ката, а Стилиян Геб-
рев успя да стигне до третото място на спа-
ринг при осемгодишните. Антъни Антонов
в категория до 35 килограма при десетго-
дишните също стигна до бронза. Въпреки
доброто си представяне, Моника Кирилова
при осемгодишните каратистки в катего-
рия до 25 килограма не успя да си пробие
път сред медалистите.

Още един бивш миньорец
иска да се пробва в „Литекс”

Игралият  два сезона в „Миньор”напада-
тел Костадин Хазуров потвърди новината
на „Тема Спорт", че е получил предложе-
ние от Литекс. „Да, истина е, че говорихме.
Може да се върна в клуба през лятото.
Приоритет пред мен засега е чужбина, но и
този вариант е на дневен peg", каза Хазу-
ров.28-годишният футболист стана голмай-
стор в последните два сезона за белгий-
ския Лиерс. Въпреки това той реши да не
подновява договора си и да продължи ка-
риерата си другаде. Хазуров разкри, че
към него интерес проявяват клубове от Хо-
ландия, Кипър, Израел и Белгия. Така Ха-
зурв може да стане вторият бивш състеза-
тел на „Миньор”при ловчанлии след Васко
Божиков, към когото обаче вече имат апе-
тит други тимове.

НСА вдигна купата на България
при жените на стадион „Миньор”

Тази година опреде-
лено е годината на
„Черногорец”(Ноевци)
в областния футбол.
И ветераните на
ЦСКА не успяха да се
наложат над славните
ветерани на „Черно-
горец” и срещата
между двата отбора,
играна на стадиона в
село Ноевци завърши
при резултат 1:1 в ре-
довното време. Ра-
венството се запази
и след изпълнението
на дузпите и мачът
завърши при атрак-
тивното 6:6. Голът
за домакините отбел-
яза Петър Анестиев,
който трудно може
да бъде наречен вете-
ран с оглед на играта
му и желанието за из-
ява, въпреки че съв-
сем си покрива крите-
риите за възраст.
Футболистите на до-
макините получиха
златните си медали за
областни футболни
първенци от Дими-

тър Пенев и непроби-
ваемия някогашен вра-
тар Георги Велинов.
Стратегът и тре-
ньор номер едно на
двадесети век пообър-
кал пътя и отпрашил
към брезнишкото се-
ло Гоз, но родолюбиви
фенове на най-популя-
рната игра го вкарали
в правия път и доста-
вили с известно закъс-
нение в Ноевци, къде-
то проявата му пре-

дизвика истинки фу-
рор. Второто полув-
реме едва започна,
тъй като желаещите
да се снимат с вели-
кия треньор малки и
големи просто не
свършваха. Главен съ-
дия на мача беше Бо-
рислав Александров,
също тясно свързал
своето настояще с
най-футболното село
в област Перник на-
последък.

ЦСКА не успя да победи „Черногорец”



Намериха открадната
кола зарязана край

язовир „Лобош”
Любомира ПЕЛОВА

Открит е за-
дигнат от Зе-
мен автомо-
бил зарязан
край язовир
„Лобош” в
района на об-
щина Кова-
чевци. Джипът „Сузуки Витара” е бил
откраднат, на 7-ми май от улица в град
Земен.

Месец по-късно, при обход на района
около водоема, полицаи се натъкнали
на изоставеното возило. Прегледът по-
казал, че той няма никакви провреди,
няма и никакви липси по него. Автомо-
билът е иззет на съхранение в полиция-
та. Работата по случая продължава.

АПРОПО

НАВРЪХ СВЕТИ ДУХ СЯ-
КАШ ГОСПОД СЛЕЗЕ НА
ЗЕМЯТА, ПО-ТОЧНО В
ПЕРНИК, и по някакъв чудо-
деен начин възкреси просло-

вутия пернишки университет. До вчера
знаехме, че висшето училище е отцепе-
но от акредитация. С други думи, ми-
нистерството направо му би шута и го
закри. Явно е било наужким. Работата
излезе „университет под прикритие”.
Вчера изневиделица с пищно тържество
в подножието на бетонния скелет на т.н.
Хирургически блок багер започна да
копае новите основи на висшето обра-
зование. Намерило ръководството 8 ми-
лиона и пришпорило багериста да по-
бърза с първата копка. Такова темпо и
соцпетилетките не познаваха – след го-
дина на мястото на сегашния циментов
пущинак  ще звучи „Гаудеамус игитур”.
Дето се вика, досега и бяхме, и не
бяхме университетски град, ама дого-
дина по това време и Харвард ще ни за-
види. Явно живеем в объркана държава.
Репресираният ни университет грейна с
пълния си блясък под лъчите на юнско-
то слънце. Какво тук значи някаква ак-
редитация? Имаме нова реалност, нещо
като паранормален свят. Още една за-
пазена марка за пернишката оригинал-
ност. Де сега Господ да възкреси и дру-
гите емблеми на Перник – Мината,
„Кристал”, „Пектин”, „Струма” ...

ИМАШЕ НАВРЕМЕТО ЕДИН ФИЛМ
„ВИЖДАЛ СЪМ И ЩАСТЛИВИ ЦИГА-
НИ”. А сега някой мастит режисьор да
заснеме продължението: „Виждал съм
и европейски пернишки цигани”. Ти да
видиш! Съзнанието на мургавите братя
от „Куциян” така е проработило, че нап-
раво да се засрамиш. За какво иде
реч? Оня ден изнервени представители
на ромската общност атакуваха безми-
лостно съоръженията на Конната база,
за да си отмъстят на нейния собственик,
навил се да купи на търг един от ром-
ските блокове. Само ден по-късно обаче
всички се покаяли смирено и като с ма-
гическа пръчка възстановили щетите.
Даже се извинили като благовъзпитани
еропейци. А сега да посмее някой да
каже лоша дума срещу циганите...
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В края на 2013-та бе обрал мазе на улица „Тунджа”

Любомира ПЕЛОВА
Магазин за дрехи

изгоря напълно в
Перник. За лумнали-
те пламъци в центъ-
ра на областния град
бил подаден сигнал
около 5 часа сутрин-
та в събота. Докато
се намесят огнебол-
ците, в пожарището
били изпепелени мар-
кови тоалети и цяло-
то помещение, пол-
звано от 37-годиш-
ната М.А.

Засега все още не е
ясна окончателната
причина за пожара,
но една от основни-
те версии, по които
се работи, е умишлен
палеж.

В Радомир в неделя
вечерта пък изгоря
напълно бившия рес-
торант в местнос-
тта „Бучалото”.
Сигналът на телефон
112 е бил подаден око-
ло 22, 30 часа вечер-
та. Пристигналите

пожарникари
успели само да
локализират
п л а м ъ ц и т е ,
които до то-
зи момент
реално били
у н и щ о ж и л и
цялото заве-
дение. За щас-
тие пострада-
ли хора няма, а екипъ-
т на районната служ-
ба „Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението” в града е
пресякъл пътя на
огъня към съседните
къщи. По първоначал-
ни данни там най-ве-
роятно става дума
или за човешка неб-
режност или отново
за умисъл, тъй като
в пустеещата от го-
дини постройка ток
не е имало.

Неизправни инста-
лации в Перник при-
чиниха други два ог-
нени инцидента в не-
делния ден. В квар-

тал Изток заради къ-
со съединение около
14 часа по обяд пла-
мъци лумнали в пави-
лион за бургери и па-
лачинки. Огънят е
унищожил шкафове,
хладилник, скрара и
цялата мебелировка
на помещението.

Пак заради късо
съединение в ел.мре-
жата на улица „Ален
мак” над пернишката
автогара, около 12
часа лумнал пожар,
който до намесата
на екипа от РС ПБЗН
погълнал девет еле-
ктромера, прекъсвач
и 50 метра кабели.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи

закопчаха местния ре-
цидивист Радо Брада-
та за поредна кражба.
36-годишният апаш
Радослав Б. е бил пип-
нат точно в момента
на престъплението. В
събота в областната
дирекция на МВР бил
подаден сигнал, че се
краде от мазета на
жилищна кооперация
на улица „Васил Лев-
ски”. Пристигналият
незабавно автопат-
рул задържал опитва-
щият се да се измъкне
крадец, натоверн с
чанта, пълна с ин-
струменти и водопро-

водни части.
Това е втори арест

за Брадата за около
шест месеца. В края на
миналата година беше
разбито мазе на улица
„Тунджа” в областния
град, от което бяха
откраднати два еле-
ктрожена, три ударни
машини, поялник за
тръбопровод, винто-
резна машина, зеге и
други инструменти.

В хода на започнало-
то разследване, след
проведени множество
процесуално-следстве-
ни действия, бяха ус-
тановени двамата ав-
тори нао удара. Еди-
ният от тях бе Радо

Брадата, който тогава
действал с 33-годишен
съучастник, който съ-
що като ортака си е
криминално проявен.

И двамата са добре
познати на служите-
лите на реда с кражби,
употреба на нарко-
тични вещества, про-
тивозаконни отнема-
ния на автомобили и
унищожаване и пов-
реждане на чуждо иму-
ществмо.

Част от открадна-
тите вещи тогава
бяха намерени и иззе-
ти. Сега Брадата дей-
ствал соло, но ще от-
говаря предТемида и
за двете кражби.

По-строги наказания
за убийците на пътя

поиска кметицата на Перник
Любомира ПЕЛОВА

По-строги наказания за убийците на
пътя, поиска кметицата на Перник Роси-
ца Янакиева , която се включи в събота
в мълчаливия поход- протест, органи-
зиран в миньорския град в знак на съп-
ричастност към семейството на блъсна-
тия в пешеходната зона на Стара Заго-
ра 4- годишен Паоло. Перничани оста-
виха топка, цветя и запалиха свещи в
памет на загиналите на пътя деца.

Освен за респектиращи наказания,
градоначалникът настоя и за по-стрик-
тен контрол на органите на реда около
училищата и по-сериозни санкции за
водачите при неспазване на ограниче-
нията.

Предстои среща на общинското ръко-
водство със сдружение “Зачатие” и
фондация “Искам бебе”, които бяха ор-
ганизатори на протестната проява, със-
тояли се в няколко български града,
каза Янакиева. Тя съобщи още, че ще
бъдат набелязани рисковите участъци,
в които община Перник може да се на-
меси. Вече е проведен разговор с ди-
ректора на ОД на МВР-Перник и поли-
цейското присъствие ще бъде засилено
в местата в централната градска част,
където се движат и играят деца.

От следващата седмица започва
строителството и на дългоочакваната
велоалея в Перник, обяви кметът.

Инициаторите на мълчаливия протест
заявиха категорично: „Искаме сигур-
ност за нашите деца, искаме справед-
ливост, искаме промени!” И питат:
„Какво ще направим ние, като родите-
ли, за да защитим децата си? Редно ли
е да стоим безучастни?”

Подпалиха бутик за дрехи

Над 1,2 млн. лв. за общински училища
Виктория СТАНКОВА

Министерският съ-
вет одобри допълни-
телни трансфери за
2014 г. за общините в
размер на 1 284 712
лв. за стипендии за
образователни резул-
тати на общинските
училища.

Финансовите средс-
тва се осигуряват за
сметка на предвиде-
ните в бюджета на
Министерството на
образованието и нау-
ката. С тях се дава
възможност на най-
добре представилите
се на държавните зре-
лостни изпити по
български език и ли-
тература и по мате-
матика училища да

провеждат училищни-
те си политики за по-
вишаване на качес-
твото на образова-
ние.

С друго постановле-
ние Министерският
съвет одобри проме-
ни в утвърдените
разходи по области на
политики по бюдже-
та на МОН за 2014 г.
С тях ще бъде компен-
сиран недостигът на
средства за увеличе-
ние на общия размер
на трансфера за дър-
жавните висши учи-
лища в резултат на
настъпили промени в
броя на студентите
и докторантите, въз
основа на които е оп-
ределен размерът на

субсидиите за из-
дръжка на обучение-
то на държавните
висши училища за
2014 г.

Постановлението
предвижда намалява-
не на разходите по по-
литиката в областта
на средното образо-
вание с 3,6 млн. лв. и
увеличение със съща-
та сума на разходите
за висше образование.
По този начин ще бъ-
де финансово осигу-
рено обучението на
приетите студенти
и докторанти, съглас-
но данните от регис-
търа по чл. 10, ал. 2,
т. 3, буква “в” от За-
кона за висшето обра-
зование.


