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Застрахователна и презастрахователна
компания

твията и предприе-
тите действия за ус-
тановяване на извър-
шителите, следите
повели към старите
познайници на поли-
цията А.К. и Брадата.
Преди три дни 36-го-
дишният апаш Ради
Брадата бе пипнат
точно в момента в
който извършил
кражба от мазета на
жилищна кооперация
на улица „Васил Лев-
ски” и пристигналите
незабавно на място-
то на взлома полицаи
го задържаха в момен-
та, в който се опи-
тваше да се измъкне с
плячката. В чанта
той бе натъпкал ин-
струменти и водоп-
роводни части.

Брадата пак бе пос-
тоял в ареста в края
на миналата година,
когато бе разбил дру-
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Престъпленията е извършил заедно с вече известни на полицията ортаци

Замириса
на газ

В средата на юни обикновено
по традиция започва да мирише на море,
обаче сега миризмата е друга – замириса на
газ. На руска газ, при това недоставена. Да-
же и тръбата още не е заварена, ама мири-
ше ли, мирише. Като при крупна промишле-
на авария, по-точно като при политическа.

От тая миризма стана лошо дори на Оре-
шарски, та прекрати доставките. Въпреки
това обаче изветряването ще продължи
дълго. Щом и американските сенатори на-
душиха газта, току долетяха в Югоизточ-
на Европа да дишат газ от извора. С други
думи – да казват кое е геополитическо и да
не се правим на големи газопреносни спе-
циалисти, че може да се отровим от мириз-
мата.

Винаги сме имали проблеми с газта. И
точно когато очаквахме да я диферсифици-
раме, на практика монополизирахме отров-
ната смес. Така дълбоко я вдишваме, че пра-
вителството изпадна в леко безсъзнание, а
нереформираната Бърза помощ не се при-
тичва да го спасява.

Така ни е съдбата. Ще дишаме газта до
второ нареждане. За другите може и да
няма, но за нас е в изобилие. Дори виртуал-
на, тя трови политиката. Справка – Оре-
шарски.

Валентин ВАРАДИНОВ

 Св. апостоли
Вартоломей
и Варнава.

Св. Богородица -
достойно естъ

Любомира ПЕЛОВА
След ареста на 36-

годишния Радослав Б.,
известен с прякора Ра-
ди Брадата, полиция-
та в Перник продъл-
жава да нищи извър-
шените от него прес-
тъпления и разкри по-
редната кражба и из-
мама, извършени от
него и ортаците му -
криминално проявени-
те А.К. на 33 години и
40-годишният Н.К.

На 18 май тази го-
дина бил подаден сиг-
нал от собственици
на мазета на улица
„Света Петка” в об-
ластния град, че неиз-
вестни апаши са про-
никнали в имотите
им и са откраднали 60
килограма захар и два
акумулатора. След
направените от орга-
ните на реда огледи
на местопроизшес-
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Променлива
облачност

Авария на пети котел пак остави
без топла вода перничани

Силвия ГРИГОРОВА
 

Нова авария на пети парогенератор оста-
ви вчера без топла вода областния град. То-
ва информираха от „Топлофикация Пер-
ник”. От там поясниха, че повредата е ста-
нала рано сутринта. От топлофикационното
дружество информираха, че аварийна гру-
па работи по отстраняването на повредата,
която не е много голяма. Затова смятат, че
до края на деня тя ще бъде отстранена и по-
даването на топла вода ще бъде възстано-
вено. От дружеството поднасят извинения-
та си на абонатите за създадените им неу-
добства.

ЛАФ НА ДЕНЯ
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Откраднаха джип
в Богданов дол

Любомира ПЕЛОВА
Лек автомобил е откраднат в Пернишко,

съобщиха от пресцентъра на областната ди-
рекция на полицията.

Инцидентът е станал в нощта на понедел-
ник срещу вторник в село Богданов дол.
Автомобилът „Лада Нива” е бил паркиран
пред дома на ползвателя му, 62-годишен
мъж. Колата е обявена за национално из-
дирване. От полицията не дават информа-
ция за пострадалия, освен инициалите му
П.И. и дежурното „започнато е досъдебно
производство”.

Друг джип, но от многократно по-лъскава
марка – „Сузуки Витара”, бе открадната
още в първите дни на май в земен. Возило-
то бе намерено месец по-късно случйно,
при обход на полицаи на района около язо-
вир „Лобош”. Иззетият джип се съхранява
на паркинга на МВР.

Ако собственикът на „Нива4-та има къс-
мет, може и неговата лада да бъде намере-
на някъде зарязана.

Любомира ПЕЛОВА
Перничани ще мо-

гат да дадат своята
собствена преценка
за резултатите от
реализацията на пла-
на за развитие на
общината за прог-
рамния период 2007-
ма – 2013-та година.
Проучването става
чрез анкетни карти,
които са публикува-
ни на сайта на Об-
щина Перник. Карти-
те са анонимни, ка-
то всеки, който же-
лае, може да ги по-
пълни и така да даде
своята оценка за об-

щинския план за раз-
витие за периода
2007-2013 година.
Проучването се пра-
ви от Община Пер-
ник и от Институ-
та за управление на
програми и проекти,
като целта му е да
се направи качестве-
на оценка с активно-
то участие на всич-
ки заинтересовани
страни. На участни-
ците се дава въз-
можност не само да
изразят мнението
си, а и да направят и
съответните препо-
ръки.

Перничани оценяват развитието
на общината от 2007 до 2013 година

В анкетата могат
да се включат както
граждани, така и ор-
ганизации, институ-
ции и предприятия.
Времето, в което
могат да сторят
това, е до 30 юни.
Общинският план е
стратегически доку-
мент, който е съоб-
разен със страте-
гията за развитие
на област Перник.
Той е приет с реше-
ние на местния Об-
щински съвет от
края на 2005 година,
а впоследствие е ак-
туализиран.

го мазе и бе задигнал
два електрожена, три
ударни машини, поя-
лник за тръбопровод,
винторезна машина,
зеге и други инстру-
менти. В хода на започ-
налото разследване,
след проведени мно-
жество процесуално-
следствени действия,
бе установено, че то-
гава в кражбата негов
съучастник е бил 33-
годишният А.К. И два-
мата са добре позна-
ти на служителите на
реда с кражби, нарко-
тични вещества, про-
тивозаконни отнема-
ния на автомобили и
унищожаване и пов-
реждане.

40-годишният им
съдружник в престъп-
ленията пък е изпечен
най-вече в измамите.

Във всяка клюка
мухата е предходна
форма на слона.

На страница 12
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Засетите пролетни култури тази
година са по-малко от миналата

Силвия ГРИГОРОВА
 Падналите през май дъждове станаха

причина за преовлажняването на почвите
и затрудниха работата на полето. По тази
причина, в сравнение с 2013 г, през тази
засетите площи с пролетни култури са по-
малко. Това информираха от Областна ди-
рекция „Земеделие”. Според директора
на Областната дирекция- Георги Геор-
гиев,  прекаленото овлажняване не позво-
ли на земеделските производители да ус-
пеят да засеят всички площи, на които
бяха направили предсеитбена подготов-
ка. ”Преди няколко дни земеделски
производители от района на община Радо-
мир ни се обаждаха, за да ни информират,
че заради обилните валежи, техниката не
може да влезе и да работи и се пропускат
благоприятните агротехнически срокове.
Стопаните искаха съвет дали да рискуват,
въпреки пропуснатите срокове и да за-
сеят. Нашите специалисти ги посъветваха
да не правят излишни разходи и да зас-
яват толкова късно, защото не могат да
разчитат на благоприятна есен, за да при-
берат реколтата си преди падането на
първите слани. По-добре е да оставят под-
готвените площи като угари”, заяви Геор-
гиев. Той уточни, че направената пред-
сеитбена подготовка тази година е била
повече от миналата.   На въпрос на „Съ-
перник”- защо тази година държавата не
подпомогна финансово земеделските
производители, както го правеше други
години, при закупуването на семена, то-
рове и други, Георги Георгиев заяви: ”По
отношение на финансовото подпомагане
на земеделските производители, тази го-
дина се очертава те наистина да бъдат
малко ощетени. Причината затова е, че
приключи единия програмен период и ни
предстои да стартира следващият - 2014-
2020 година. В момента се намираме в
промеждутъчнияпериод, в който все още
окончателната рамка на финансирането от
ЕС в областта на земеделието не е ясна.
По тази причина Държавен фонд ”Земеде-
лие”, по всяка вероятност, се въздържа
предварително да отпуска средства от -
бюджета, без да има сигурност дали те
ще бъдат възстановени от ЕС или не. Що
се отнася до животновъдите, при тях е из-
платено това, което е заявено за подпома-
гане. Недоволството им сега основно е
свързано с пасищата и мерите, които не
достигат. Те са собственост на общините,
които ги разпределят съгласно действа-
щата в момента наредба. Областната ди-
рекция няма никакво право да се меси,
 защото пасищата се отдават на търг. Пре-
тенциите на животновъдите са, че не са
редки случаите, в които получават паси-
ща хора, които нямат животни, а онези,
които имат нямат с какво да ги изхранват,
при този скъп фураж”. Георги Георгиев
допълни още, че земите от държавния по-
землен фонд са недостатъчни, а и са оста-
нали вече имоти, които са непривлекател-
ни за фермерите.

Чревни инфекции пълнят 
Инфекциозното отделение 

Зоя ИВАНОВА 
Шест нови случая на ентероколит са ре-

гистрирани в Перник за отминалата седми-
ца - съобщават от Регионалната здравна
инспекция. Заболелите са на възраст от 4
до 77 години. Заболелите се лекуват в Ин-
фекциозното отделение на МБАЛ „Р. Анге-
лова“. 

Мъж на 66 години от Радомир  е заболял
от туберкулоза.Той е настанен за лечение
в специализираната болница за активно
лечение на белодробни болести в Перник.
Седем деца на възраст от 2 до 12 години
са пипнали варицела. 

Случаите са регистрирани в гр. Перник,
гр. Радомир, и с. Ковачевци. Всички се ле-
куват амбулаторно от личните си лека-
ри.Няма регистрирани епидемични взриво-
ве и взривове от вътреболнични инфекции
на територията на гр. Перник и областта.

Любомира ПЕЛОВА
77-годишната баба

Занка от Трън се ка-
ни да запаше патрон-
даш, да метне пушка
на рамо и като една
Сирма войвода да
подгони престъпни-
ците. Старицата
заяви това в популя-

Òðúí÷àíêàòà áàáà Çàíêà ùå ñòàâà Ñèðìà âîéâîäà
Гората била нейната голяма  болка и любов

рно телевизионно
предаване миналата
седмица.

Баба Занка е страс-
тен авджия, наследи-
ла е тази „краста”
от баща си и и е пре-
върнала в сове кредо
опазването на при-
родата и животни-

те. И в името на та-
зи кауза не се спира
пред нищо. Опознала
законите на дивата
природа, стремейки
се да я запази жива
от посегателства-
та на човеците, тя
понякога изпозлзва
пушката, за да се бо-
ри срвещу наруши-
телите на закона в
гората. Разбира се,
стреля във въздуха.
Бабата – боец приз-
нава, че е  получава-
ла не една и две зап-
лахи от т.н.дървена
мафия, която е най-
големият враг на го-
рата, но това не я
стряска, нито пък е
готова да се преда-
де във войната с
нея. Яд я е само, че
не среща разбиране

Атаката срещу ЕПУ в Перник е
политически удар срещу Янакиева

Виктория СТАНКОВА
Масираната атака

срещу Европейския
политехнически уни-
верситет в Перник е
политически удар сре-
щу кмета Росица Яна-
киева, обяви прези-
дентът на ВУЗ-а Тош-
ко Кръстев. Причина-
та за офанзивата е
преминаването на
Янакиева към полити-
ческата формация на
президента Георги
Първанов – АБВ,
твърди той.

От Министерския
съвет вече се извини-
ли на ръководството
на Европейския поли-
технически универси-
тет за това, че е до-
пусната грешка. Лич-
но министър-предсе-
дателят Орешарски
заяви още на 24 май,
че грешката ще бъде
поправена, обяви
Кръстев.

По думите му МС е
подведен от минис-
търа на образование-
то, която отразила в
доклада си, че ЕПУ
няма акредитация. То-

ва е скандална лъжа,
ЕПУ има 3-годишна ак-
редитация от 2013 г.,
обяви президентът
Кръстев. Всъщност
цялата работа тръг-
на оттам, че Европей-
ският политехничес-
ки университет не е
бил включен в списъ-
ка, в който се опре-
делят бройките сту-
денти за всеки ВУЗ и
на чиято база пък се
формира държавната
субсидия за универси-
тетите. Това не касае
по никакъв начин ЕПУ,
който никога не е по-
лучавал държавна суб-
сидия. До момента
ВУЗ-ът никога не е
участвал в това раз-
пределение, твърди
Кръстев.

Използвайки това
решение на МС, пък и
без да се знае за каква
става дума, решиха да
ударят университе-
та, посочи Тошко
Кръстев. Такова бе-
зобразие аз не съм
виждал откакто съм
жив, отсече той. Вече
много хора се обажда-

Ученици от Перник пишат
за „Моето синьо лято”

Виктория СТАНКОВА
Перничани ще участват в пети национа-

лен конкурс за стихове на тема „Моето си-
ньо лято”. В конкурса могат да участват
всички ученици от цялaта страна.

Участниците ще бъдат разделени в две
възрастови категории:Първа категория - от
7 до 14 години.

Втора категория - от 15 до 19 години.
Участниците в конкурса могат да участва-

т с до две непубликувани стихотворения
всяко с дължина не повече от една страни-
ца.Стиховете трябва да са с тематика за мо-
рето и Странджа планина.

Тази година организаторите решиха да
има и нова тема „Стих с дължина до 140
символа” - целта е стиховете да бъдат пуб-
ликувани в социалната мрежа twitter.

Участниците в конкурса трябва да из-
пратят трите си имена, възраст, адрес, теле-
фон, имейл за връзка.Най-добрите стихот-
ворения ще бъдат отличени с грамоти, а по-
бедителите в двете категории с предметна
награда.

Стиховете ще бъдат оценени от петчленно
независимо жури!

Творбите изпращайте по електронен път
във формуляра за конкурса:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /
1rQ96CA23FIsBUXffZ0MsfriG_z4GrRTFihyoBnGSYUM/
viewform Краен срок за изпращане на твор-
бите: 15.09.2014 г.

Наградените автори ще бъдат уведомени
най-късно до 30.09.2014 г.

Змия ухапа дете в Перник?
Зоя ИВАНОВА

Хлапе на две години от Перник е било
изпратено в столична клиника за изслед-
ване, със съмнения за ухапване от змия.
Ако случаят се потвърди това ще бъде
първият подобен в града тази година. По-
добни случаи не са изолирани от практи-
ката на пернишките медици. В пернишко-
то здравно заведение има достатъчно
противозмийски серум, с който при нуж-
да дда се третират пострадали

Според д-р Евлогиев, директор на
МБАЛ “Рахила Ангелова” не може да се
каже категорично дали детето е било
ухапано от змия, затова се налагат и до-
пълнителните изследвания. Ако е имало
ухапване, то най-вероятно става въпрос
за змия-бебе. Това показва вида на ра-
ничките на крачето на детето. Детето е
пострадало на село, инцидентът е станал
по време на игра навън. 

от страна властта
и дори понякога
вместо виновните ,
тя отнася контра-
та. Преди време до-
ри и отнели пушка-
та за една година,
тъй като стреляла
във въздуха, когато
трябвало да защити
собствения си имот
от набезите на
крадци. Тогава, вмес-
то да се справят с
крадците, отговор-
ните институции
повярвали на законо-
нарушителите, кои-
то заявили, че баба
Занка стреляла по
тях.

77-годишната ста-
рица войн не само не
посяга на диви жи-
вотни, а се грижи за
сърните и елените

в гората. Виждала е
малки мечета, кои-
то я умиляват, но е
виждала е и мечка –
стръвница, спос-
явайки се от която
за отрицателно вре-
ме пробягала кило-
метър и половина.

Сега баба Занка
призовава ловуващи-
те в Трънско да я
подкрепят в нейна-
та битка с дървена-
та мафия, за да бъде
спасена гората в то-
зи красив край, нака-
рал щастливеца да
в ъ з к л и к н е : ” К а к в о ?
Швейцария ли?”  За-
щото според нея
природата, гората,
водата, животните
трябва да ги има. И
това зависи само от
човеците.

т да се извиняват, но
всеки ще си понесе
отговорността така,
както си е постлал,
твърди президентът
на ЕПУ.

Решението на МС,
касаещо ЕПУ, е спряно
чрез обжалване във
Върховния админис-
тративен съд. Това
обаче бе повод да за-
почне масирана атака
срещу нас, обясни
Тошко Кръстев. За не-
редностите са ин-
формирани Европей-
ската комисия и Евро-
пейската агенция по
акредитация и много
скоро ще има отзвуци
в България, твърди
Кръстев и подчерта,
че има закони, които
„ни защитават от
опитите на някои са-
мозабравили се минис-
три и чиновници”. Ръ-
ководството на уни-
верситета в Перник е
склонно да оттегли
жалбата си от ВАС,
ако допуснатите не-
редности бъдат поп-
равени, каза Тошко
Кръстев.
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Искат оставката на зам.шеф на минипарламента Десислав Аспарухов

КТ”Подкрепа” с готовност за
протестни действия

Силвия ГРИГОРОВА
  Изпълнителният съвет на КТ”Подкрепа” из-

прати до медиите декларация. В нея се под-
чертава, че след направения подробен анализ
на политическата и социалната ситуация в
страната,  Изпълнителният съвет на КТ „Под-
крепа” констатира, че „България е вбезпреце-
дентна политическа, парламентарна и прави-
телствена криза, която неминуемо поражда и
социална такава. Моралният дефицит на дове-
рие и авторитет в парламентарните политичес-
ки сили е видим и непоправим в мандата на
42-то Народно събрание. Политиците водят
яростни, индивидуални и групови войни, от
които ясно личи, че последна грижа за тях са
реалните и задълбочаващи се проблеми на
българското население. Намираме, че именно
те /политиците/ са основните причинители на
нестабилност, противопоставяне на обществе-
ни групи, на чувството на безизходица, оме-
рзение и гняв у сънародниците ни», се подчер-
тава в декларацията. Според синдиката, дове-
рието в институциите е под елементарния ми-
нимум. «Междувременно държавата дегради-
ра с бързи темпове. Администрацията е пара-
лизирана и почти не функционира. От друга
страна, сме свидетели и на яростна конфрон-
тация в задкулисието, генерирана през 24-те
години мъчителен преход, довел до безпреце-
дентно обедняване, грабеж, криминализация,
непозната в нашата история, безперспектив-
ност, морален и духовен упадък, прогонващ от
страната най-вече младите и интелигентни
българи, демографска катастрофа, и не на
последно място - подхранвано от политиците
етническо напрежение, което някои от тях
тласкат към етнически конфликт. Също така,
отчитаме, че няма ясни визии за развитието не
само на държавата, а и на отделни нейни клю-
чови сектори», се подчертава в документа. За-
това, според КТ «Подкрепа» единственият
правилен изход от създалата се ситуация е о-
ставка на правителството до края на тази или
най-късно до края на другата седмица и нас-
рочване на предсрочни парламентарни избо-
ри, съобразени с процедурата по приемането
на бюджет 2015.

  «Както е известно, наше дълбоко убежде-
ние е, че целият преход бе опорочен и извра-
тен като процес, поради реализирането му в
условията на настоящата Конституция, която
бе резултат от едни дълбоко нечестни избори,
вътрешни предателства и задкулисни съгла-
шателства на част от тогавашните лидери на
СДС през 1990 г. Този документ заложи в се-
бе си напрежение между институциите, поли-
тизира и направи зависима съдебната систе-
ма и въпреки че той е тълкуван над 70 пъти и
ремонтиран 4 пъти за 15 години, което е без-
спорно доказателство за неговата неяснота и
двусмисленост, продължава да пречи на съв-
ременна България да изгради устойчива и
адекватна за нея управленска формула за ед-
на съвременна европейска държава. Основен
недостатък на Конституцията е пълната липса
на държавническа концепция, на това, което
се нарича визия на държавно развитие. Освен
това тя противоречи на основни принципи, пра-
вила и норми, залегнали в основата на евро-
пейски документи и Лисабонския договор,
който регламентира механизмите на функцио-
ниране на ЕС, част от който е и България. В то-
зи смисъл КТ «Подкрепа» смята, че България
жизнено се нуждае от нов обществен догово-
р с особен акцент върху гражданските и тру-
довите права, изборите, съдебната система,
обществения контрол, местната власт». Това,
според синдиката, би била последната въз-
можност за поставяне на ново, устойчиво на-
чало на обществените отношения и предпос-
тавка за възстановяване на съществували и
изграждане на модерни обществени ценности
и системи. 

  В края на декларацията се подчертава, че
с оглед на ежедневното задълбочаване на
проблемите на държавата, които създават ус-
ловия за остро социално напрежение, както и
наличието на множество трудови и осигури-
телни проблеми в редица фирми и дейности,
«КТ “Подкрепа”, за да защити правата и спра-
ведливите искания на трудещите се, заявява
готовността си да организира и подкрепи раз-
лични синдикални и граждански прояви и ак-
ции». Под декларацията стои подписът на пре-
зидента на КТ «Подкрепа»- д-р Константин
Тренчев.

     
     
      
     
     

Областните клубове на
ГЕРБ на поредна среща

Зоя ИВАНОВА
Областното ръководство на ПП ГЕРБ-Пер-

ник проведе среща с ръководителите на
местните клубове на партията. Основна те-
ма на събранието бе убедителната победа
на ПП ГЕРБ на изборите за евродепутати.
Областният координатор на ПП ГЕРБ-Пер-
ник д-р Вяра Церовска поздрави всички за
успешната им работа и изрази надежда, че
същия резултат ще се повтори и на пред-
срочните парламентарни избори.

„Благодаря на всички клубни ръководи-
тели от област Перник за неуморната им ра-
бота и тяхната отдаденост на каузата на ПП
ГЕРБ. Това са непрекъснато работещи
ядра, които с радост мога да отбележа, че
се увеличават. Ежедневно получаваме и
молби за членство. Всичко това показва, че
ПП ГЕРБ се ползва с доверието на хората“,
каза д-р Церовска.

На срещата присъстваха организацион-
ният секретар на ПП ГЕРБ-Перник Владис-
лав Караилиев, областният координатор на
ЖГЕРБ Милена Миланова и областният
координатор на МГЕРБ Денислав Захариев.
На събранието бяха дискутирани и някои от
най- важните задачи, които стоят за реша-
ване пред членовете на структурата през
следващите няколко месеца. Клубните ръ-
ководителите споделиха редица предложе-
ния и мнения за бъдещи действия на мес-
тната структура на партията.

Сергей Станишев поиска
избори до края на месец юли

Зоя ИВАНОВА
Членовете на прави-

телството да си по-
дадат оставката след
изкания вот на дове-
рие от ГЕРБ . След ка-
то вотът бъде прео-
долян, кабинетът да
си подаде оставката.
Това поиска вчера ли-
дерът на БСП Сергей
Станишев по време на
националния съвет на
партията. Според не-
го нито министрите,
нито премиерът зас-
лужават да носят са-
мостоятелно отго-
ворността за държа-
вата в условията на
липса на политическа
подкрепа и парламен-
тарна нестабилност.

“Час по-скоро
трябва да дадем пра-
вото на хората да се
произнесат какъв да
бъде следващият пар-
ламент, за следващия
бюджет, реформите,
които са нужни. Хора-
та трябва да дадат
сила, независимо на
коя партия, за да има
резултати и пром-
яна”, заяви Стани-
шев.

Лидерът на БСП не
изключи изборите да
са още през юли. “Ако
е необходимо, могат
спешно да се про-
менят законовите
срокове така, че вол-
ята на българите да
бъде чута до края на
юли и България да мо-
же да има ново начало.
Всички трябва да

знаят – БСП не се е
вкопчила във влас-
тта. Нещо повече –
призоваваме всички
да загърбят партий-
ните си интереси,
дребни сметки и тай-
ни кроежи и да се обе-
диним в общата воля
да направим избори-
те”, добави той.

“БСП се е доказала
като партия, отго-
ворна към България.
Затова час по-скоро
трябва да дадем на
хората правото да
се произнесат какъв
да бъде новият пар-
ламент и кой да пое-
ме отговорност за
управлението на
страната, за следва-
щия бюджет, за
пътя на България, за
реформите, които

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият мини-

парламент готви ре-
довно заседание, на
което вероятно ще
има промени в ръко-
водството на мес-
тния законодателен
орган. Групата съвет-
ници от политическа
партия ГЕРБ поискаха
отстраняването на
зам.председателя на
минипарламента Де-
сислав Аспарухов от
СДС. Вината, която
неофициално хората
на Бойко Борисов в
Перник му вменяват е
предателство. Става
дума за безпринципна,
според тях, коалиция
на лидера на сините с
групата съветници
от БСП. Аспарухов ус-
пя да привлече на
своя страна и пред-
ставителите на „А-
така”, „Патриотим-
чно обединение” и
„ЛИДЕР” и така наис-
тина създаде ново
мнозинство в пер-
нишкия ОбС, което
поиска оставката на
председателя на ми-
нипарламента Владис-
лав Караилиев, избран
от квотата на ГЕРБ.
Още в края на април

групата съветници
от ПП ГЕРБ заявиха,
че стигне ли се до
свалянето на предсе-
дателя на минипарла-
мента, те няма да
подкрепят новосфор-
мираното мнозинс-
тво и оставят на не-
го да поеме отговор-
ността за бъдещото
управление на общи-
ната. Представите-
лите на партията на
Бойко Борисов в пер-
нишкия ОбС заявиха
още, че става дума за
задкулисни игри и
скрити политически
споразумения  с цел
компрометиране на
отделни личности в
навечерието на избо-
рите за европейски
депутати, за груба
манипулация на об-
щественото мнение.
В крайна сметка обаче
Караилиев бе свален
от поста с гласовете
на 22-ма общински съ-
ветници. Във вота не
участваха 14 съвет-
ници от ГЕРБ и трима
от “Демократи за
Перник”. Веднага след
като резултатите
станаха ясни,
зам.председателят на
минипарламента от

групата на ГЕРБ Пла-
мен Борисов заяви, че
подава оставка и тя
бе приета. Съпартий-
ците му Милена Мила-
нова, Сашо Диманов,
Денислав Захариев,
Емилия Грозданова,
Росен Симеонов и Ива-
н Иванов също огласи-
ха в заседателната за-
ла, че подават остав-
ки като председатели
на постоянни коми-
сии. Това направи и
Ивайло Богданов като
заместник- председа-
тел.

До последното засе-
дание на ОбС обаче
имаше само устни дек-
ларации и неучастие
на съветниците от
ГЕРБ в работата на
постоянните комисии
към минипарламента.
И до момента писмени
документи в това от-
ношение няма внесени
в председателският
съвет на ОбС, въпре-
ки че представители-

те на ГЕРБ не уча-
стват в заседанията
на комисиите, повече-
то от които са пред-
седателствани от
тях.

На заседанието ид-
ната седмица ще бъде
направена и промяна
в съставите на пос-
тоянните комисии
към ОбС, в състава
на някои от които ве-
роятно ще влезе вече
бившия шеф на мини-
парламента Караи-
лиев, ще влязат нови
хора и на мястото на
напуснали ОбС съ-
ветници от БСП,
сред които и излязла-
та и от редиците на
соцпартията Галина
Асенова.

Кметът на община-
та Росица Янакиева е
внесла докладна във
връзка с участието
на община Перник в
третата процедура
по присъждане на
етикет за иновации и

добро управление на
местно ниво на Съве-
та на Европа.

Сред важните ре-
шения, които ще
трябва да вземат
пернишките съвет-
ници, са свързани със
съдбатаа на някои
общински предприя-
тия. Минипарламен-
тът трябва да се
произнесе по прек-
ратяване на дейнос-
тта на общинското
търговско дружес-
тво „МТЛ 1 – Перник”
ЕООД и назначаване-
то на ликвидатор
там. Съветниците
трябва да приемат
решение и по доклад-
ната на кмета Яна-
киева, касаеща струк-
турата,численият
състав и правилника
за устройството на
общинското пред-
приятие „Общинска
собсдтвенсот, спор-
тни и туристически
обекти”.

са нужни – в образо-
ванието, админис-
трацията, икономи-
ката, здравеопазва-
нето.”

Той подчерта, че
най-голямата опа-
сност за България е
тя да изпадне в си-
туация на нестабил-
ност. Лидерът на
червените коменти-
ра, че кабинетът е
заложник на неста-
билността в парла-
мента и това създа-
ва не просто неси-
гурност в управле-
нието.  Станишев из-
рази готовността на
БСП да проведе спеш-
ни консултации с
всички политически
сили и с президента в
името на доброто на
страната. 



Общество4 11 юни 2014 г. Съперник

Îáó÷àâàò ñïåöèàëèñòè çà ðàáîòà ñ äåöà àóòèñòè
Народният представител Ирена Соколова откри курс за сензорни терапевти

Започна обществена дискусия
за нов закон в образованието

Виктория СТАНКОВА
Министерството на образованието и науката

стартира обществена дискусия по основни
въпроси за нов закон за училищно образова-
ние.В последните месеци ръководството на
Министерството проведе много срещи с ди-
ректори и учители в страната, за да чуe тяхното
мнение както за необходимостта от неотложни
промени в системата, така и за запазване на
позитивното в българското средно образова-
ние.Обществената значимост на въпросите за
развитието на българското образование изи-
сква да бъде чуто мнението на учители, учени-
ци, родители, неправителствени организации,
местни власти, институции и всички, които има-
т или искат да вземат отношение по темата.
Според ръководството на МОН само с консен-
сус може да бъде приет закон, който наистина
ще е полезен, ще е работещ и ще ангажира
всички по отношение на изпълнението му.Он-
лайн общественото допитване ще се проведе в
няколко етапа. До 20 юни 2014 г. експерти на
Министерството на образованието и науката
очакват отговори тук: (http://lll.mon.bg/
anketa_zakon/).След обобщаване на мненията
на страницата на МОН ще бъдат публикувани
както безспорните, така и все още спорните те-
ми, за да се търси по тях обществено приемли-
вото решение. След второто допитване отново
ще има обобщаване на мненията, като най-
консенсусните ще бъдат включени в проекта
за нов закон.За целите на обществената дис-
кусия е създадена и нарочна пощенска кутия
zakon@mon.bg, на която всеки може да спо-
деля мнения и препоръки, както и да поставя
въпроси за обсъждане.

Ангел Найденов: Избори 
трябва да има по-скоро 

Зоя ИВАНОВА 
Трябва да се върви към избори час по-ско-

ро, с това ръководство на БСП, заяви минис-
търа на отбраната  Ангел Найденов. Той отре-
че появилите се в публичното пространство
слухове, че може да е следващият лидер на
партията и каза, че няма подобни амбиции, а
и не се вижда в тази роля.За загубата на из-
борите има много причини, каза Ангел Най-
денов и като първа посочи вътрешнопартий-
ни проблеми. Една от причините за загубата,
но според него без да е най-важната, той по-
сочи и неудовлетвореността от работата на
кабинета Орешарски. 

Мъчат ни летни вируси
Зоя ИВАНОВА

Чревни и дихателни вируси „пипват” все по-
вече българи. В някои области повалените от
тях са увеличени драстично, в сравнение с
други години. За щастие засега Пернишка об-
ласт е извън тези негативни тенденции. От
ежеседмичните информации за заболявае-
мостта в региона става ясно, че за момента в
пернишко подобни проблеми няма.Главният
държавен здравен инспектор д-р Ангел Кун-
чев коментира че респираторните заболявания
минават бързо и именно заради това много хо-
ра не търсят лекарска помощ. Те или чакат да
отмине вируса или се лекуват сами. 

ОБЯВА
„Мини – Перник“ ЕАД (л), гр. Перник набира

оферти за извършване на независим финан-
сов одит от регистрирани одитори на годишния
финансов отчет на дружеството за отчетната
2014 година.

Сумата на актива на баланса плюс приходи-
те (без оборотни данъци) към 31.12.2013 г. е в
размер на 2 114 хил.лв.

Офертите да се представят в затворен и за-
печатан плик в десетдневен срок от датата на
публикацията на адрес: „Мини – Перник“ ЕАД
(л), гр.Перник, ул.“Найчо Цанов“ № 42 и да съ-
държат:

1. Обща цена на одита;
2. Брой работни часове за проверка  и за-

верка;
3. Брой работни часове за текущи консулта-

ции.
Допълнителна информация ще бъде предос-

тавена в срока за подаване на оферти на съ-
щия адрес.

За контакти: Телефон 076/ 60 43 49; 0888 690
826 – Верка Канова

МВР и частни охранители
подписаха меморандум
Любомира ПЕЛОВА

След като закри
охранителната дей-
ност, единствена-
та която носеше
печалба в система-
та на МВР, вът-
решният министър
Цветлин Йовчев
подписа меморан-
дум за сътрудни-
чество между под-
ведомственото му
министерство и
шест асоциации,
занимаващи се с
частна охранител-
на дейност. Той
заяви, че е щас-
тлив от това, кое-
то са успели да
направят с основ-
ните браншови ор-
ганизации в облас-
тта на частната
охранителна дей-
ност.

“Подписахме спо-
разумение, което

Вреди за над 38 милиона лева е
установила при проверки АДФИ

Силвия ГРИГОРОВА
Виновно причинени вреди в размер на 38

163 518 лв. е установила Агенцията за дър-
жавна финансова инспекция през 2013 г. при
проверки. По време на инспекциите са въз-
становени 106 782 лв. За 1 337 653 лв. са със-
тавени 18 акта за надчет срещу 28 длъжнос-
тни лица, а за останалите вреди са направени
предложения за търсене на отговорност по
Кодекса на труда или по общия исков ред.
Данните са от отчета за дейността на АДФИ
за м. г. 

Съставени са 2 886 акта за установяване на
административни нарушения. От тях 1902 на
физически и 984 на юридически лица. По об-
разувани административно-наказателни
производства са издадени 1751 наказател-
ни постановления, с които са наложени глоби
и имуществени санкции в размер на 4 515 250
лв.

Извършените през 2013 г. от АДФИ финан-
сови инспекции са 478. След промените в за-
конодателството, агенцията извършва ин-
спекции и в областта на обществените поръч-
ки. През миналата година са приключени 202
планови финансови инспекции и проверки и
276 извънпланови, които са въз основа на
постъпили сигнали и искания.

Проверени са 2484 процедури за възлагане
на обществени поръчки на стойност над 2,5
млрд. лв. В 55% от случаите са установени на-
рушения. По-голямата част от тях- 31%, са
свързани с неспазване на принципите на ЗОП
за публичност и прозрачност, свободна и лоя-
лна конкуренция, равнопоставеност и недо-
пускане на дискриминация. Случаите на
сключенидоговори без проведени процедури
за възлагане на обществени поръчки при на-
личие на основания за това са 522 на стойност
269 156 733 лв. В 146 от нарушенията възлага-
нето на договори за малки обществени поръч-
ки е ставало без да са събрани три оферти.
При 27 обществени поръчки е установено, че -
възложителите са поставили условия, които
дават предимство или необосновано ограни-
чават участието на кандидатите в процедури-
те. Установени са 38 сключени анекса към до-
говори за обществени поръчки без законови
основания за това, с които са изменяни цени,
срокове заизпълнение и др. При 44 от случаи-
те неоснователно са проведени процедури на
договаряне без обявление или договаряне с
покана вместо провеждане на открита проце-
дура.При 599 обществени поръчки, което оз-
начава 24% от общо проверените, са констати-
рани нарушения, които имат процедурен ха-
рактер. Става въпрос за неспазване на сроко-
ве, не изпращане на информация за публику-
ване, внасяне и освобождаване нагаранции
на кандидатите за участие и за изълнение на
поръчки и други.При извършените финансови
инспекции са установени нарушения на бю-
джетната и финансовата дисциплина в раз-
мер на 113 132 208 лв., за които органите на
АДФИ са наложили административно наказа-
телна отговорност.

зададе рамката на
бъдещото ни сът-
рудничество. Пос-
тавяме си няколко
основни цели. На
първо място - да
се даде рамката и
обхвата на сът-
рудничеството и
то ще е в няколко
области. Ще е в из-
граждане и разви-
ване на ефективни
комуникации меж-
ду частните охра-
нителни фирми,
МВР, обмен на ин-
формация. На тре-
то място това са
съвместни дей-
ствия за разкрива-
не, предотврат-
яване, пресичане
на престъпления и
не на последно
място, това е съв-
местната ни дей-
ност по промяна
на нормативните

документи, които
регулират дейнос-
тта в този сек-
тор”, посочи ми-
нистърът.

Йовчев добави, че
това е една много
важна първа стъп-
ка, която трябва-
ше да бъде направе-
на, за да бъде из-
ползван съвместно
потенциала и на
МВР, и на всички,
които работят в
областта на час-
тната охранителна
дейност в полза на
обществото.

“То е част от
програмата, която
заявихме преди мо-
же би няколко месе-
ца, че изграждаме
короната за сът-
рудничество с
гражданското об-
щество”, каза
Цветлин Йовчев.

Зоя ИВАНОВА
Народният пред-

ставител от ПП ГЕРБ
Ирена Соколова от-
кри първия на Балка-
ните сертифициран
курс за сензорни те-

рапевти. Форумът е
продължение на обу-
чението по Сензорна
интеграция и Global
Training метода, което
се проведе при изклю-
чително висок инте-

рес на 29, 30 ноември
и 1 Декември 2013 г. в
Токуда Болница и в
което бяха обучени
над 450 ресурсни учи-
тели и специалисти
от България. Всички
те работят с деца
със специални пот-
ребности. Курсът се
води от американския
професор Кристиане
Кул и се организира
от фондация „Стъп-
ка за невидимите деца
на България“, сдруже-
ние „Тацитус“ и На-
ционалната асоциаци-
я на ресурсните учи-
тели в България, обе-
динени във Фонд за
терапии на деца с ау-
тизъм.

„Това е поредната
крачка, която правим
по дългия път към
обучението на спе-
циалисти за работа с
деца аутисти. Основ-
ната ни цел е да внед-
рим в България някои
от революционните
и изключително ус-
пешни методи за ра-
бота с тези деца“, ка-
за Ирена Соколова. Тя
благодари на всички ,
които са съдейства-
ли за реализирането
на проекта, тъй като
обучението на спе-
циалисти в тази сфе-
ра е от изключител-
но значение.

Ирена Соколова е
организатор на мно-

жество дейности в
помощ на децата ау-
тисти. В края на ми-
налата година тя
стана и посланик ини-
циативата „Подарък
за теб“, чиято цел бе
набиране на средства-
та за терапия на ау-
тисти. Тя съдейства
и за включването на
председателя на ПП
ГЕРБ Бойко Борисов и
шампионът по бокс
Кубрат Пулев в търг
на радио „Дарик“. Бо-
рисов дари за каузата
едно от своите куче-
та, а Кобрата – въже-
то, с което тренира.
Средствата от тър-
га бяха дарени за съ-
щата кауза.

Виктория СТАНКОВА
Много по-висока

постижимост на зат-
ворените въпроси и
по-ниска при отворе-
ните въпроси, отчи-
тат от МОН. Процен-
тът на двойките е
спаднал почти на по-
ловина по физика, био-
логия. Отличните
оценки по математика
леко са се покачили.
Традиционно най-доб-
ре са се представили
по чуждите езици. 217
зрелостници имат
100 точки, като 48
зрелостници са с 0

Зрелостниците по-уверени при
откриването на правописни грешки

точки. 5451 имат две
отлични оценки, 917
зрелостници са с по
две слаби оценки. Няма
зрелостник, който да
е със 100 точки и на
двата зрелостни из-
пити. Средният брой
по-точки по Български
език и литература е
по-висок от предход-
ната година. По отно-
шение на резултати-
те свързани със зат-
ворените отговори
намаляват хората кои-
то имат 0 брой точ-
ки. По отношение на
п у н к т у а ц и о н н а т а

норма има намаляване
на постижимостта на
брой точки. С работа-
та с текст зрелос-
тниците са се справи-
ли по-добре от минала-
та година. Зрелостни-
ците са по-уверени
при откриването на
правописни грешки,
обобщават от МОН.
Най-сериозните проб-
лем продължава да бъ-
де пунктуацията.
Спрямо предходната
година намалява
броят на зрелостни-
ците, които въобще
не са писали текст.



Рекламно  приложение

Сряда, 11 юни 2014 г., брой 105 /5468 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ОБЗАВЕДЕН, ЕТ. 4 - 250 ЛВ.
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ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Три къщи, нови, в Делта Хил,

с дворове от 800 кв.м - по договаряне

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 2 - 25 800 лв.

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

4. Пашов,ет:3,тец,2 тер. - 42 000лв.

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

6. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

14. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

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

15. УПИ, село Драгичево

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

За цена не по-малко  от 500 лв



Имоти6 11 юни 2014 г. Съперник

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Тева, ет. 3, ет. 4, ТЕЦ, тер. - по договаряне
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Център, ет. 1, тх.,ТЕЦ, 51 кв. м - 22 400 евро
5. Център, ул. Струма, ет. 7, 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 11 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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Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140
кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договар-
яне – тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-

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 четиристаен апартамент,
Център, ет. 3, тухла, непреходен, 103 кв.м,
таванска стая 19,9 кв.м, 2 тер., 35 000
евро - тел. 0887/272 745
Продавам или давам под наем  офис, Идеа-

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

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,
17 000 лв. - тел. 0888/700 258; 0888/932
391

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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Орешарски: Важно е българите
да получат по-голяма

защита като потребители
С еврокомисар Мимица обсъдих-

ме въпроси,  свързани с по-ефе-
ктивната защита на потребителите
в законодателен и нормативен ас-
пект.

Това каза министър-председа-
телят Пламен Орешарски в Минис-
терски съвет след среща с евроко-
мисар Невен Мимица, отговарящ
за политиката за защита на потре-
бителите,  предаде репортер на
БГНЕС.

Премиерът повтори, че Законоп-
роектът за защита на потребители-
те е пред второ четене. Орешарски
разясни, че двамата са обсъждали
още добрите институционални
практики в различни страни на Ев-
ропа с оглед на по-активна работа
на регулаторните органи, планове-
те за обединение на Комисия за
защита на конкуренцията и Коми-
сия за защита на потребителите.
Всеки вариант има свои плюсове
и минуси, затова и практиката в Ев-
ропа е най-различна. Получихме
препоръка да проучим италиан-
ския опит, които са направили та-
кова сливане.  Добрите практики
винаги са за предпочитане, обясни
премиерът.

По време на срещата той бил под-
чертал, че България е като нова
европейска страна и страната все
още е във фактически преход към
пазарна икономика.  За нас тези
въпроси са изключително важни
като фина донастройка на цялос-
тната пазарна архитектура и бъл-
гарските граждани да получат по-
голяма защита като потребители, а
бизнесът от своя страна да може
да работи в рамките на по-ефе-
ктивна конкуренция и натиск и от
страна на потребителите, а не са-
мо и единствено от междуфирме-
ната конкуренция, каза още Оре-
шарски.

Службите на ЕК и на правителс-
твото на България се ангажират да
работят съвместно за защита на
правата на потребителите, посочи
еврокомисарят Невен Мимица, от-
говарящ за политиката за защита
на потребителите. Той коментира,
че срещата с Орешарски е била чу-
десна възможност да се потвърди
ангажиментът на правителството
за отстояване интересите и права-
та на потребителите, защитата им и
безопасността на стоките. Мимица
определи разговорите с премиера
като насърчителни и коментира, че
с премиера са единомишленици от-
носно защитата и интересите на
потребителите.

Защитата на потребителите
трябва да са неизменен елемент от
политиката на всички други облас-
ти-енергиен сектор, транспорт, фи-
нансови услуги, околна среда. Ев-
ропейското законодателство за за-
щита на потребителите е важно да
бъде своевременно и пълно въз-
прието в националното законода-
телство, категоричен бе еврокоми-
сарят. В най-скоро време ще прик-
лючи процедурата за възприема-
нето на директивата за правата на
потребителите и националното за-
конодателство, добави той.

След брифинга с еврокомисаря
Пламен Орешарски отказа да отго-
варя на журналистически въпро-
си. /БГНЕС

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Дирекция “Бюро по труда” - гр. Перник
уведомява работодателите, че разполага с финансови

средства за сключване на договори за ползване на
насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за
насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец юни  2014 г.,
както следва:

Насърчителни мерки за обучение                           Средства
и заетост - по реда и условията на ЗНЗ              / в  лева/

1.  Насърчаване на работодателите
да наемат безработни лица до 29
-годишна възраст (чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ)                2 815

Заявки за свободните работни места и съответните
документи по процедурата могат да се подават: от
11.06.2014  до 17.06.2014 (включително) в Дирекция “Бюро
по труда” - гр. Перник

Допълнителна информация за процедурата може да се
получи: на място в Дирекция “Бюро по труда” гр.Перник,
ул. “Радомир” № 1, етаж 4, стая №4

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ

СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект
за подробен устройствен план-план за регулация на част от квартали
107, 108 и 112 по плана на гр.Перник, кв.”Изток”, като:

1.Закрива се улица с ОТ 559-ОТ 560-ОТ 561-ОТ 562, при което ОТ
561-ОТ 560 се заличават и се изменя регулацията на УПИ I”За парк,
ритуална зала, яхтинг клуб, ресторант и водни площи” в кв.107.

2. В квартал 108 се изменя регулацията на УПИ I “За озеленяване”,
УПИ II “За озеленяване”, УПИ II “За озеленяване” и УПИ VII “За
обслужващи дейности”.

3. В квартал 112 се изменя регулацията на УПИ I“За озеленяване”
и на УПИ, отреден “За гребна база” и “За река”.

Проекта се намира в сградата на общинската администрация гр.
Перник, етаж 12, стая №6 .

В едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” /
брой 34 от 15.04.2014г./ на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

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

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

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПEРНИК
Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, 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.

www.eufunds.bg

 

7,4 МЛР. ЕВРО ЗА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ,
ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Общата сума, с която ще разполага България през новия
програмен период 2014 – 2020 г. по седемте оперативни прог-
рами е 7.422 млрд. евро.

Това стана ясно на информационна среща в гр. Трън, орга-
низирана от Областния информационен център – Перник. Пред-
ставители на местната власт и общинска администрация, неп-
равителствени организации, бизнеса, земеделски стопани и
граждани се запознаха с предизивикателствата на новия прог-
рамен период, приоритетите на оперативните програми и ак-
туална информация, касаеща програмните документи.

Чрез ОП „Транспорт и  транспортна инфрастрктура“ ще про-
дължи доразвиването на железопътната и пътна инфраструк-
тура, ще се подобрява интермодалността при превоз на пъни-
ци и товари, ще се внедряват иновации за управление на тра-
фика и подобряване на безопасността и сигурността на тран-
спорта. Заложени са средства за интермодални терминали,
трети метродиаметър на метрото в София, както и за закупува-
не на локомотиви и кораби.

Приоритети на ОП „Околна среда“ са изграждане на ВиК мрежа и пречиствателни станции в рамките на Сектор
„Води“, системи за разделно събиране на отпадъците и оползотворяването им, запазването на биоразнообразието
и Натура 2000, защита от наводнения и намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух.

По ОП „Региони в растеж“ 67 града, разпределени в 4 групи (нива), ще могат да разработват проекти за интегри-
рано градско развитие, подобряване на образователна, социална, здравна и пътна инфраструктура, опазване и
развитие на културно-историческите паметници и създаване на предпоставки за регионален туризъм.

Най-важната за бизнеса програма – „Конкурентноспособност и иновации“, е с основен акцент върху технологич-
ното развитие и внедряване на иновации, зелена икономика и енергийна ефективност, повишаване на конкурен-
тноспособността на българските предприятия и излизането им на международните пазари.

За достъп до пазара на труда, намаляване на бедността и социално включване, чрез мерки за насърчаване на
предприемачеството, повишване условията за безопасност на труда, обучения за повишаване на квалификацията
и преквалификация, интеграция за маргинализирани общности и други ще се погрижи добре познатата ОП „Разви-
тие на човешките ресурси“.

В рамките на 583 млн. евро, предвидени на новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ще се
финансират проекти по три приоритетни оси: Научни изследвания и технологично развитие, Образователна среда за
активно социално приобщаване и Образование и учене през целия живот.

С помощта на ОП „Добро управление“, приоритетно ще се инвестира в административната реформа (вкл. електрон-
ното управление), реформата на съдебната система и техническата помощ за управлението и изпълнението на
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден
по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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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"Cool…T"/п./ -
04:30"Цветовете на любовта"/п./- сериал

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"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 /3371 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
19:10Пътят към Мондиала
19:40Лека, нощ деца
20:00По света и у нас
20:50Спортни новини
21:05Вангелия тв филм
22:00На прицел разследващо предаване
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Любовното лято на един льохман
00:20Бързо, лесно, вкусно
00:30Отблизо с Мария /п/
01:45Денят започва с Култура /п/
02:40Любов за Лидия тв филм
03:30По света и у нас /п от 20:00/
04:15На прицел разследващо предаване/
04:45Пътят към Мондиала

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
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 притеснявайте

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

и з в е д - нъж и по най-странен
начин. Не е моментът да захващате
нещо ново.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще имате да се за-

нимавате с разни изоста-
нали задачи, които не е добре

да се отлагат дълго. Ще можете да
се справите с всякакви неща. Сега е
момента да се заемете и не се отказ-
вайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувства-

те супер. Настроение-
то ви ще е страхотно,

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 вър-
ви по план, макар че все

ще се намери някой да ви мърмори 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 ста-
ват на момента и това
силно ще ви изнервя.

Опитайте да сте по-спокойни 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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Òîäîð Ñêðèìîâ îöåëÿ ñëåä ÷èñòêàòà
Братя Братоеви и Ники Николов са отстранени временно от отбора

тогава Плачи пред
журналистите. Ето и
състезателите, на
които ще разчита Ка-
мило Плачи в следва-
щите 6 мача:Разпреде-
лители: Добромир Ди-
митров, Георги Сега-
новДиагонали: Цветан
Соколов и Венелин Ка-
дънковПосрещачи: То-
дор Алексиев, Тодор
Скримов, Николай
Пенчев, Златан Йор-
дановЦентрове: Ви-
ктор Йосифов, Иван
Латунов, Красимир
ГеоргиевЛиберо: Тео-
дор Салпаров.Междув-
ременно селекционе-
рът на мъжкия ни на-
ционален отбор по во-
лейбол Камило Плачи
даде коментар по го-
рещата тема дали
мисли да подава ос-
тавка. Както вече
стана ясно, след чети-
рите поредни загуби в
Световна лига 2014,
бъдещето на италиа-
неца начело на Бълга-
рия е неясно, като до-
ри вече се появи ин-
формация, че Пламен
Константинов-Гибона
е готов да го смени. ”-
Ситуацията не е лес-
на, но затова си има
обяснение. Много на-

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

ши играчи имат се-
риозни физически
проблеми. Медицин-
ският ни персонал, ма-
сажистите и физио-
терапевтите правят
всичко възможно, из-
вършват огромна ра-
бота, за да вдигнат
на крака играчите.
Точно тези проблеми
не ни позволяваха да
тренираме нормално,
нито съответно да
играем добре. Ние по-
лагаме изключително
много усилия, за да се
представим добре по
време на мачовете.
Отборът ни демонс-
трира воля, повишена
ефективност на рабо-
тата на треньорите
и на медицинския
щаб”, коментира Пла-
чи пред руския сай-
т volleyballnews.ru.”Кол-
кото до моята остав-
ка, нямам никаква кон-
кретна информация.
Ако федерацията
приеме такова реше-
ние... Какво? Това си е
нейно право, такива
са правилата на игра-
та. Но, ще повторя,
че за тази оставка аз
нищо не знам”, доба-
вииталианскиятспе-
циалист. 

място в групата.След
първата загуба от
Сърбия Георги Бра-
тоев каза, че в тима
има подтиснатост. „-
Депресията е лоша бо-
лест и е трудно да се
намери дори и от пси-
холог правилната ре-
цепта. Опитът ни
показва, че правил-
ният подход е: не
мисля за проблема, за
неговото решаване, а
ако по този начин не
успея, следва търпе-
ние. На 20 години да
бъдеш депресиран, то-
ва е тъжно”, отвърна

„Марек” не иска в Перник,
ще играе в Благоевград

Новаците Марек и Хасково със сигурност ще иг-
раят в „А“ група през следващия сезон. Както е
известно, преди седмица от БФС обявиха, че два-
та клуба не покриват критериите за лиценз и за
момента елитът остана с 10 отбора. Клубовете все
пак имаха седмица да обжалват и тези дни трябва
да се проведе заседание на Апелативната коми-
сия. На него обаче ще бъде обявено, че новаците
получават лиценз.Веднага след като от БФС отне-
ха правата на Марек и Хасково за „А“ група, ръко-
водствата на двата клуба са запретнали ръкави и
са оправили бакиите. Фармацевтичната компания
„Актавис“ е гарантирала финансовото обезпеча-
ване на дупничани за следващия сезон. Отделно
от това, от Марек са подписали договор с Пирин и
ще ползват стадиона в Благоевград, докато текат
ремонтите на „Бончук“. Общината пък е прегласу-
вала решението си за отпускането на средствата
за Хасково и акo клубът също няма да има проб-
лем да започне в „А“ група. В първите кръгове ти-
мът на Димчо Ненов ще домакинства в Любимец.

В „Рилецо” оптимисти
преди мача в Перник

В “Рилски спортист” посрещнаха с умерен опти-
мизъм новината, че ще се изправят срещу ФК “Кю-
стендил” в последния бараж за попълване на мес-
тата в Югозападната “В” група. До момента само-
ковци, който имат внушителните 22 победи в 22 ма-
ча през сезона, се справиха в плейофите с фК “Д-
рагоман” 7:2 и с “Бенковски” (Костенец) - 3:2.За
двубоя с кюстендилци днес  в Перник се очаква в
тима да се завърне нападателят Иван Гемеджиев,
който пропусна последните два двубоя на своите
поради контузия в коля-ното. На линия са и оста
налите опитни бойци от четата на старшията Нико-
лай Вуков - Никола Бойчев, Васил Киров, Росен
Пътников, Иван Иванов-Матераци, Ивайло Заха-
риев, Георги Митров. Очакванията на играчите са
здрава агитка да им оказва подкрепа в миньорския
град, така, както бе в предишните им два дуела - в
Ихтиман с “Драгоман” и в столицата с “Бенковски”.

Месец ваканция за
„Струмска слава”

Отборът на “Струмска слава” излезе във вакан-
ция до средата на следващия месец, когато мом-
четата на Слави Кирилов отново ще се съберат за
лятната си подготовка. В края на тази седмица Уп-
равителният съвет на “Славата” ще се събере, за
да направи анализ на изминалия сезон и постиг-
натите резултати. Има голяма вероятност от тима
да бъдат освободени няколко състезатели, които
през пролетта се представиха много слабо, като
на тяхно място ще бъдат привлечени нови играчи.
ФК “Струмска слава” и община Радомир през тази
седмица организират традиционния футболен тур-
нир на малки врати, като в надпреварата ще се
включат и част от състезателите на клуба. По тра-
диция наградният фонд се подсигурява от Коста-
дин Наков, който и тази година ще подсигури
средствата за турнира. През последните няколко
години в наддреварата участват не само футбо-
листа на радомирския клуб, но и състезатели на
“Велбъжд”, “Миньор” и “Витоша” (Д. Диканя).

Балъков е новият
треньор на „Литекс”

Красимир Балъков бе официално представен
като старши треньор на Литекс. Четвъртият на
Световното първенство от САЩ ’94 подписа
договор за две години начело на “оранжевите-
”.Балъков определи класирането в евротурни-
рите като основна цел пред отбора: “Отборът
трябва да участва в интернационални турнири,
всичко друго е добре дошло. Големи цели не
си поставяме. Искаме във всеки мач да побеж-
даваме, независимо срещу кой играем””Позна-
вам много добре футболистите. Никъде не оти-
вам без да съм информиран. Имаме 10-12 мла-
ди футболисти от школата - надали има друг от-
бор в България с толкова млади, кадърни и ка-
чествени футболисти. Трябва да продължа ра-
ботата на колегите с школата и да надгражда-
ме, за да може след време да не продадем са-
мо един-двама футболисти, а повече”.Балъков
е доволен и от новия формат на “А” група, в
който ще играят 10, 11 или 12 отбора, в зависи-
мост от това дали Марек и Хасково ще получат
лицензи за елита.”Много по-рано исках това да
се случи, за да има по-добре развитие за мла-
дите футболисти. Това е плюс за българския
футбол - ще има по-здрави двубои. Тази година
ще бъде дори по-интересно от миналата”.Нак-
рая бившият национал призна, че не чете как-
во се пише по негов адрес: “Сигурно вече им е
омръзнало да пишат за мен. Разбирам ги -
трябва да си продават информацията, но не ги
оправдавам”.

Българският грос-
майстор Иван Чепари-
нов триумфира в шес-
тото издание на меж-
дународния турнир по
шахмат “Grand Europe
Cup” с награден фонд
30 000 евро.Надпрева-
рата се проведе в чер-
номорския курорт Ал-
бена, а купата бе връ-
чена от търговския
директор Маргита
Тодорова. Чепаринов,
който бе номер 1 в

схемата с ЕЛО 2682,
постигна победа с бе-
лите фигури на 46-ия
ход над арменския
гросмайстор Влади-
мир Акопян в партия-
та си от последния
девети кръг на над-
преварата. Шампио-
нът оглави крайното
класиране с актив от
7,5 точки. За успеха
той спечели 5 хиляди
евро от наградния
фонд. Втори със 7

точки остана друг
българин - Петър
Дренчев, който ще
прибере 3500 евро от
наградния фонд. Дрен-
чев победи в послед-
ния девет кръг с бели-
те фигури сърбина
Никола Седлак, което
му помогна да завър-
ши втори. Третата
позиция в крайното
класиране и 2500 евро
останаха за Мегаран-
то Сусанто от Индо-
незия. В турнира се
включиха 154 шахма-
тисти от 31 стра-
ни.Пернишкият шах-
матист Любомир Да-
нов, който не се пред-
стави убедително в
турнира не се яви за
партията си в послед-
ния кръг срещу Пла-
мен Петров и приклю-
чи състезанието с че-
тири точки, нареж-
дайки се на 96-тоо
място в крайното
класиране.

Любомир Данов приключи
на 96-то място в Албена

Волейболният тре-
ньор на България Ка-
мило Плачи направи
изненадващи промени
за мачовете с Русия,
САЩ и Сърбия в Све-
товната лига. Близна-
ците Георги и Вален-
тин Братоев, Нико-
лай Николов и помощ-
ник-треньорът Най-
ден Найденов няма да
пътуват с тима, кой-
то заминава утре за
Сургут. От там те
ще заминат директно
за САЩ, а след това,
без да се прибират в
България, акостират
в Нови Сад и Ниш. Да-
ниел Милушев също
не е в тима, но това е
заради контузия.Офи-
циалното становище
на волейболната феде-

рация за изваждането
на Братоеви е, че
Георги не е в оптимал-
на форма, а Валентин
сам пожелал да не пъ-
тува с тима.

“Николай Николов
има здравословен
проблем, който изи-
сква известно време
за възстановяване.
Центърът игра с бол-
ки в мачовете със
Сърбия и от медицин-
ския щаб предпочето-
ха да не рискуват до-
пълнително здравето
му”, допълниха от
централата.

Не е тайна, че нап-
режението в лагера на
нашите волейболисти
е огромно. Те записаха
4 загуби в първите 4
мача и са на последно



„Арестуваха” още 120 кутии
цигари без бандерол в Тева

Любомира ПЕЛОВА
Поред-

ната пар-
тида кон-
т р а б а н -
дни цига-
ри са из-
зети от
служите-
ли на Икономическа полиция в Перник.

Акцията е проведена в първия рабо-
тен ден на седмицата. Спецполицаите
проверили апартамент в пернишкия
квартал „Тева”, обитаван от 33-годиш-
ната Н.Д. В жилището са били намере-
ни и иззети 2400 къса цигари без бан-
дерол от различни марки.

Започнато е досъдебно производс-
тво и работата продължава.

АПРОПО
АБЕ ТОЯ РАДИ БРАДАТА
ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ДОСТА ПЛО-
ДОВИТ АВТОР НА КАКВИ
ЛИ НЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
Оня ден беше главен герой

в две от сводките на полицията, при
това в едната изпълняваше главна
мъжка роля. Днес отново името му е
на челно място в последващите раз-
крития относно сенчестата страна на
неговия живот. Дето се вика – втори
ден няма криминална хроника без Ра-
ди Брадата. Разпрострял се е върху
много от членовете на Наказателния
кодекс – от дребни кокошкарски ме-
роприятия до крупни измами със стра-
тегическа цел. Как при това положе-
ние да отчетеш снижаване на битова-
та престъпност, като Ради Брадата
свети в целия си блясък, сякаш е на
билборд покрай възлови кръстовища.
Много пъти е ставало дума, че в ън-
дърграунда нишите се запълват бър-
зо. Едни герои изчезват незнайно,
други научават пътя към затвора, а на
трети идва денят за слава. Брадата бе-
ше от третите, вече върви към катего-
рията на вторите. Полицията е в оча-
кване на неговия наследник...С брада
или без брада – все тая.

ПЕРНИК ВЕЧЕ ПРИЛИЧА НА РА-
ЗОРАНА НИВА И АКО СТАРОТО
ПОКОЛЕНИЕ доскоро с носталгия
обясняваше на младите какво значи
дълбока оран, вече няма нужда. В
центъра на града гледката е убийстве-
но еднообразна. Започнаха разкопки-
те и на площада. И като главна тема
на комшийските разговори стана об-
яснението коя пътека е най-пряка до
еди-кой си търговски обект. В интерес
на истината, преки пътеки няма. Може
би ще бъде уместно управата да изда-
де за нуждите на целокупното граж-
данство временен пешеходен указател
с обозначени върху него затворените
пространства и отворените тротоари.
Своеобразен джипиес навигатор за
пазаруващия пенсионер. След като е
ясно, че това е за добро, остава да ви-
си в жегата въпросът:”Докога?”
Скромно бихме посъветвали строител-
ните фирми да сложат табели не само
за името и цената на обекта, но и за
датата на приключване. Иначе лятото
ще ни се види дълго и прашно.
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Предсеминарната среща e по най-мащабната разработка на МВР „Новият полицейски лидер

Любомира ПЕЛОВА
Предсеминарна сре-

ща с ръководния и
част от експертния
състав на Областна-
та дирекция на МВР в
Перник дирекцията,
по проект „Новият
полицейски лидер”,
реализиран с финансо-
вата подкрепа на Опе-
ративна програма «Ад-
министративен капа-
цитет», съфинансира-
на от Европейския
съюз чрез Европей-
ския социален фонд бе
проведена вчера в Пер-
ник. Психологът на ди-

рекцията запозна слу-
жителите със стра-
тегическите цели и
идеи на проекта, как-
то и с мащабите на са-
мото начинание, няма-
що аналог в досегаш-
ната практика на ми-
нистерството. Цел-
та на разработката е
да се подобри и модер-
низира управленско-ад-
министративния ка-
пацитет в МВР чрез
актуализиране и усъ-
вършенстване на поз-
нанията, стиловете и
практиките на лидерс-
тво на средния ръко-
воден състав, в съот-
ветствие с ефектив-
ните управленски мо-
дели в организациите
от сферата на сигур-
ността.

Планираните обуче-
ния са двудневни и
тридневни и ще обхва-
нат целият ръково-
ден състав и служите-
ли на експертно ниво.
Това са общо 187 слу-
жители от областна-
та дирекция.

Обучителните мо-
дули са в три тема-
тични направления.
Първият от тях е под
наслов     “Подбор и ка-

риерно развитие”. В
този модул служите-
лите ще усвоят прак-
тически умения за пла-
ниране, подбор и оце-
нка на кандидатите за
постъпване на дър-
жавна служба, както и
за израстване в карие-
рата.

Вторият модул е на-
речен “Лидерски стил
и мотивация” и дава
насоки за нова управ-
ленска култура, създа-
ваща съвременна орга-
низационна среда в ра-
ботата.

Третият - “Психоло-
гични аспекти на уп-
равлението при раз-
следването на крими-
нални престъпления и
овладяването на кри-
зи”, е насочен към по-
вишаване на общата и
специализирана психо-
логическа подготовка
при разследване на
престъпления и овлад-
яване на критични ин-
циденти.

Първите планирани
обучения ще старти-
рат още през следва-
щият календарен ме-
сец, уточниха от прес-
центъра на ОД на
МВР.

Изградиха национална система
за ранно алармиране

за изчезнали деца
Любомира ПЕЛОВА

Изградена е национална система за ран-
но алармиране за изчезнали и отвлечени
деца в България. Това стана ясно по време
на церемония за официалното закриване
на специалния проект на Главна дирекция
“Национална полиция” в МВР за решаване
на казуса. Продължителността на проекта е
била 18 месеца, общата му стойност е 79
558 евро и 20% съфинансиране на стойност
15 911 евро.

Заместник-министърът на вътрешните ра-
боти Васил Маринов заяви, че изграждане-
то на системата е успешен и значим проект,
защото е в името на една обща кауза – за
помощ в издирването на изчезнали деца.

Партньори на МВР по проекта са Държав-
ната агенция за закрила на детето, Минис-
терството на правосъдието, прокуратурата,
криминалните полиции в Полша и Румъния,
редица български търговски вериги и ме-
дии и други.

“Фактът, че работим заедно, обединени от
една цел, изразява убеждение и готовност
за полагане на общи усилия при провежда-
не на дейностите по установяване на изчез-
нали и отвлечени деца. Практиката показ-
ва, че в редица случаи издирването на из-
чезнало или отвлечено дете е по-ефектив-
но, когато в процеса са въвлечени макси-
мален брой институции, местни органи на
властта, НПО и цялото общество. Именно
това е основната цел, която си поставихме
и постигнахме с този проект – създадохме
национална система за подаване на сигна-
ли за безследно изчезнали деца”, заяви
Васил Маринов.

Според него системата не противоречи на
специфичните дейности, извършвани от по-
лицията и прокуратурата в случай на изчез-
нало или отвлечено дете, а ги допълва, като
подпомага текущото разследване с допъл-
нителна информация.

Разкриха нови „подвизи”на Ради...
Преди да се окаже,

че е действал в ком-
бина с Брадата и
А.К., той бе закопчан
за измама, жертва на
която бе таксимет-
ров шофьор. Вода-
чът на жълтия ав-
томобил не само об-
служвал културно
клиента си, но и му
услужил с пари, за да
напазарува той от
няколко магазина
срещу честната му
дума, че пристигай-
ки на крайния адрес,
ще се издължи за
всичко. Честна дума
обаче при мошеници-
те няма и затова в
района на квартал
Мошино измамникът
се измъкнал от авто-
мобила и изчезнал,
оставяйки водача на
таксито ощетен със
70 лв.  Покрай раз-
следването заради
жалбата на измаме-
ния таксиметра-
джия, служителите
на реда разкрили още
едно престъпление
на мошеника. Този
път жертва на
„дясната ръка” на
Брадата се оказал
пернишки търговец.
На 27 май пострада-
лият подал жалба в
полицията, че  не-

познат за него мъж
го е измамил със су-
мата от 250 лв. Тър-
говецът се доверил
на непознат за него
мъж, който му се
представил като
собственик на фир-
ма, занимаваща се с
продажба на дърво-
резачки и косачки.
Поради ликвидация
на дружеството
той ги предлагал на
доставни цени. Ра-
зиграл и зяла теат-
рална постановка,
завеждайки измаме-
ния до мним магазин.
Търговецът дал па-
рите за стоката,
която набелязал да
купи и докато се усе-
ти какво се случва,
мошеникът изчезнал
в неизвестна посока.

В резултат на

предприетите опе-
р а т и в н о - и з д и р в а -
телни и процесуално-
следствени дей-
ствия е установено,
че извършител е кри-
минално проявеният
Н.К., който е бил ре-
гистриран многок-
ратно в полицията с
извършени измами,
грабежи и кражби, за
някои от които е из-
търпявал и ефе-
ктивни присъди за
някои от тях.

Аналогични са до-
сиетата и на А.К. и
Ради Брадата.

Полицията продъл-
жава да разследва
евентуалното „сът-
рудничество” на
триото за извърше-
ни други престъпле-
ния на територията
на Перник и региона.
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