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Дядо с условна присъда за убийство, жертвата преди това го помляла от бой

Не се знае
знае ли се

Само един пленум бе доста-
тъчен и положението в държавата стана
не се знае знае ли се. А и това, което се
знае, не е сигурно. Суперпарадоксът е, че са-
мият президент се опитва да сложи някак-
во знание в незнанието, демек, да контро-
лира хаоса.

Първо – никой не знае защо Станишев
хвърли изборната бомба, ефектът на коя-
то е като оня пленум от 1989-та. Второ –
Орешарски не знае премиер ли е и докога.
Трето – и БСП, и ГЕРБ вкупом не знаят дали
са за задължителното гласуване. И четвър-
то – никой не знае вотът на недоверие по
каква работа е внесен.

С две думи, нищо не е това, което е. Пар-
тийците са дегизирани като в приказката
за вълка в овчата кожа. Даже абсурдът
Станишев и Борисов да се прегърнат вече
не е толкова идиотски абсурден.

В тая ситуация народът не знае на кой
свят е. Кои са нашите? Довчерашни полити-
чески дружки се гледат накриво. Обратно –
отявлени врагове започнаха да се канят на
кафе. А президентът се прави на обедини-
тел. И така до вторник, когато от мъгла-
та трябва да изплува една дата. Като Деве-
ти септември или Десети ноември. И ще се
помни като тях, понеже я чакаме една годи-
на. Кой, кой ще предложи тая дата? ...

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. преподобни
Онуфрий Велики
и Петър Атонски

ЛАФ НА ДЕНЯ
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Предимно
слънчево

Любомира ПЕЛОВА
Условна присъда

от две години и по-
ловина лишаване от
свобода с тригоди-
шен изпитателен
срок наложи вчера
пернишкият Окръ-
жен съд на 76-годи-
шен старец от брез-
нишкото село Садо-
вик за извършено
от него убийство в
състояние на афе-
кт. Процесът сре-
щу белокосия Пончо
Раденков бе гледан
по съкратената
процедура. Възрас-
тният човек се
призна за виновен и
разказа искрено
пред магистратите
абсурдната исто-
рия, в която той

В началото на юли откриват новата пожарна в Перник

Външността често лъже -
понякога жени с широк ханш и
вид на аматьорки се оказват
много тесни специалистки.
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Апаш – гастрольор за
постоянно в пернишкия арест

Любомира ПЕЛОВА
Трима бабаите се озоваха в ареста на

пернишката полиция заради кражба и пов-
реждане на чужда собственост. Преди око-
ло три месеца в пернишкото Първо районно
управление „Полиция” бил подаден сигнал,
че в квартал „Димова махала” е разбит и
обран кафе-автомат. Собствениците му
съобщили, че са откраднати около 40 лева в
монети, но стойността на самата нанесена
на автомата щета е за около 400 лв.

При започналото разследване следите
насочили криминалистите към към двама
криминално проявени гастрольори – 23-го-
дишния Ц.В. от Русе и две години по-голе-
мия жител на Свищов Х.К. Престъплението
двамата извършили в съучастие с 41-го-
дишния перничанин С.И. 23-годишният кра-
дец от Русе се оказал с богато криминално
досие – познат е органите на реда с кражби
из цяла България, обсебване и противмоза-
конно отнемане на автомобили. Той е с на-
ложена вече мярка за неотклонение „за-
държане под стража”.

Пернишките криминалисти продължават
разследването на случая.

също е бил жертва,
но имал късмета да
оцелее.  Драмата се
разиграла на 1-ви
ноември миналата
година, когато Ра-
денков и неговият
съселянин Илчо Ил-
иев поправяли заед-
но счупена мотоф-
реза. След като
свършили работа,
седнали да се по-
черпят. „Изпихме
по около 700 грама
ракия и аз тръгнах
да изпращам Илчо,
когато той внезап-
но ми се нахвърли и
ме изрита страшно
силно в глезена. До-
като се наканя да го
попитам защо ми
причинява тази бол-
ка, той ми нанесе

удар с юмрук в гла-
вата и окото ми се
затвори. Устната
ми се сцепи. Паднах
на земята, а той
продължи да нанася
ритници където
свари. После си
тръгна, а аз едва са
надигнах и потър-
сих с какво да от-
върна на ударите.
Под ръката ми е по-
паднала лопата,
подпряна на стена-
та на къщата и съм
го ударил с нея. Не
помня много от слу-
чилото се, защото
бях пиян. По-късно
разбрах, че съм уда-
рил лошо Илчо и той
е починал. Много,
много съжалявам....
Искрено ми е мъчно,

не ми излиза от акъ-
ла станалото, но-
щем не мога да спя,
защото все сънувам
Илчо. Моля за по-ле-
ка присъда, защото
и аз пострадах теж-

Любомира ПЕЛОВА
До месец местят

пернишката Пожар-
на в нов дом. Ново-
построената сграда
е в района над следс-
твието, в непосредс-
твена близост до
Областната дирек-
ция на МВР.

Бъдещата пожарна
е почти готова, лен-
тата официално ще

бъде прерязана в
първите дни на юли.
В строителството
й бяха вложени над
2,5 милиона лева, а
градежът започна
три месеца след зе-
метресението в
Перник, при което
страта сграда ста-
на напълно необи-
таема и според ек-
спертите укрепва-

нето й бе невъзмож-
но, а влагането на
финансови средства
в подобна акция –
безмислено разхища-
ване на пари, още по-
вече, че градежът
на новия дом на пер-
нишките огнеборци
ще приключи за око-
ло година и полови-
на. Оттогава пежар-
никарите делят
заедно с Гражданска
защита базата в
пернирнишкия квар-
тал Калкас.

Новата сграда е
модерна и функцио-
нална. Тя е триетаж-
на и разполага с 10
клетки за пожарни-
те. Това е поредната
и дългочакана придо-
бивка за пернишките
огнеборци. По линия

на Оперативна прог-
рама „Околна среда”
80 процента от спе-
циализираната тех-
ника на Пожарната
ще бъде обновена.
Първите 10 машини
вече пристигнаха в
града. Огнеборците
се радват и на но-

ко от побоя”, заяви,
ползвайки правото
си на последна дума
пред магистрати-
те, дядо Пончо.

На страница 12

вия, супермодерен
контейнеровоз, под-
ходящ за оказване на
помощ при бедстве-
ни ситуации, поясни
шефът на Областно-
то управление „По-
жарна безопасност и
защита на население-
то” Емил Марков.
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Концерт на млади пианисти
Виктория СТАНКОВА

Виктория СТАНКОВА
Кметът Росица

Янакиева предложи
работа на отлич-
ничката на Евро-
пейския политехни-
чески университет
Габриела Топалкова
в община Перник.
Това стана на тър-
жествената цере-
мония по повод
четвъртия акаде-
мичен празник на
учебното заведе-
ние в Двореца на
културата.

Младото момиче
е дипломиран от-
личник по специал-
ността „Строите-
лен инженер”.

“Мечта на много
перничани беше
създаването на
пернишкия универ-
ситет, в който да
се обучават не са-
мо умните перниш-
ки младежи, но и
млади хора от цяла
България, че и от
други региони на
света”, каза в при-
ветственото си

ßíàêèåâà ïðåäëîæè ðàáîòà íà îòëè÷íè÷êà íà ÅÏÓ
Това стана по време на академичния празник

слово кметът Ро-
сица Янакиева
.Няколко пъти бяха
полагани основите
на подобни учебни
заведения. Аз се
гордея, че като
представител на
община Перник
имах честта да бъ-
да един от хората,
които извървяха
част от трудния и
дълъг път по съз-
даването на това
учебно заведение.
Оглеждайки се в
и к о н о м и ч е с к а т а
обстановка, в коя-
то се намираме в
момента ясно осъ-
знаваме необходи-
мостта от подго-
товка на такива
кадри, каквито
подготвят тук в
нашия университе-
т. Вероятно изи-
скванията към тях
ще бъдат много се-
риозни. Конкурен-
тната среда, ако в
момента не е тол-
кова голяма и има
глад на такива кад-

ри, повярвайте
след време тя ще
става още по-се-
риозна. 

Затова предизви-
кателството към
ръководството на
учебното заведе-
ние, академичния
състав, младите
хора, които полу-
чават тук образо-
вание и перничани
е да вървим едно-
посочно, така че
ЕПУ да става ем-
блема за хората,
които придобиват

Църногорският манастир празнува 200 години

Любомира ПЕЛОВА  
Възроденият през

последните няколко
години Църногорски
манастир „Св. Безсреб-
ници Козма и Дамян”
над брезнишкото село
Гигинци ще отбележи
200години от предиш-
ното си възстанов-
яване. През XVIII век
обителта била опожа-
рена до основи и през
1814г. атонски монаси
вдигнали нов манас-
тир на мястото, къде-
то е в момента. 

По този повод мона-
сите организират
през тази седмица
тридневни празници,
посветени и на завър-
шилото вече обновле-
ние на манастира, кой-
то е все по-популярен
и постоянно се посе-
щава от много хора. 

Събитията за от-
белязване на двувеков-
ната годишнина ще за-
почнат с тържестве-

на церемония на 12
юни – четвъртък, от
19 часа в салона на Со-
фийска митрополия. 

На другия ден по съ-
щото време в Руския
културно-информа-
ционен център сказка
за монашеския подвиг
ще изнесе герон Спири-
дон от скита „Малка-
та св. Анна” в Света
гора, която ще бъде
последвана от правос-
лавни песнопения в из-
пълнение на негови
ученици, тъй като све-
тогорският монах е
признат като един от
най-добрите майстори
на източните песнопе-
ния. 

В навечерието на
православния празник
Вси Светии в Църно-
горския манастир ще
има всенощно бдение,
което ще продължи до
малките часове на
следващия ден. В бо-
гослужението, което

Вдигат размера на
социалните пенсии

Зоя ИВАНОВА
Правителството определи нов размер на

социалната пенсия за старост. От 1 юли т. г.
тя се увеличава с 2,7% - от 110 лв. на 113 лв.
месечно. Това ще доведе до увеличаване
на размерите на пенсиите, които не са свър-
зани с трудова дейност – пенсията за воен-
на инвалидност, пенсията за гражданска
инвалидност, социалната пенсия за инва-
лидност и персоналната пенсия, както и на
нормативно установените добавки към пен-
сиите. Увеличението на социалната пенсия
за старост е със същия процент, с който от 1
юли 2014 г. се осъвременяват всички пен-
сии за трудова дейност, отпуснати до 31 де-
кември 2013 г.

специалност име-
нно в тази група
наука.

За четвъртата
годишнина искам
да пожелая на всич-
ки здраве, много
творчески успехи и
една значима следа
в българското об-
разование”, споде-
ли още Янакиева.

По повод акаде-
мичния празник на
учебното заведе-
ние бе направена и
първа копка на дос-
трояването на но-

ще бъде оглавено от
български архиерей,
молитвено ще уча-
стват и духовници от
съседните православ-
ни държави, светогор-
ски манастири, както
и митрополитът на
Конго и Централна Аф-
рика Никифор. Те ще
бъдат гости и на съ-
битията за юбилея в
предните дни.

Възроденият през
последните няколко
години Църногорски
манастир „Св. Без-
сребници Козма и
Дамян” над брезниш-
кото село Гигинци ще
отбележи 200години
от предишното си
възстановяване. През
XVIII век обителта би-
ла опожарена до осно-
ви и през 1814г. ато-
нски монаси вдигнали
нов манастир на
мястото, където е в
момента. По този по-
вод монасите органи-

Малките пианисти от класовете на му-
зикалния педагог Славена Вражалска
при Обединената школа по изкуствата
към ОКДК и Школата по пиано към РМД
– Мошино, ще изнесат своя годишен
концерт на 13 юни от 17.30 ч. в
ХГ”Л.Гайдаров” - Дворец на културата.
Те са подготвили за всички, които оби-
чат клавирните изпълнения, произведе-
ния на Бетовен, Моцарт, Хендел, Чай-
ковски, Сенвий-Тусейнт и много други. 

През целия творчески сезон музикал-
ните таланти старателно се упражнява-
ха и редовно посещаваха уроците по
солфеж и пиано. Но усилията си заслу-
жават, защото светът на музиката съз-
дава красота и хармония. Любовта към
музиката, емоцията при претворяването
й чрез пръстите на ръцете върху клави-
шите на пианото, са прекрасни. Сигурно
затова нараства броя на децата, които
искат да се научат да свирят на този
класически инструмент. 

Малките таланти канят на този кон-
церт своите родители, приятели и почи-
татели, за да споделят с тях незабрави-
мите мигове с пианото.

Спират от движение
шумните возила

Любомира ПЕЛОВА
Ако досега прекалено шумните коли

само ни дразнеха, когато минават, се-
га вече това ще се промени. КАТ ще
започне да спира от движение прека-
лено шумните превозни средства,
съобщават от Пътна полиция,

При регистриране на колата, при гон-
ки по улиците, както и при акции “на
влакче” по морето и не само там, КАТ
ще дебне прекалено бръмчащите коли
с шумомери.

За нарушителите се предвижда гло-
ба от 50 лева. Вече има десетина шо-
фьори, които са понесли парични сан-
кции, след като са били хванати с гръ-
могласни автомобили преди гонки.

Преди време пък стана ясно, че гло-
ба ще грози и собствениците на авто-
мобили, чиято аларма се включва без-
причинно.

В Перник гонки не липсват както
гонки, така и шумни коли и мотори.
Обикновено кошмарът започва в къс-
ните вечерни часове, когато водачите
разчитат, че катаджиите по пътищата
са по-малко. Най-често надпреварата
се провежда по шосето от Брезник
към квартал Изток покрай жилищните
блокове на „Проучване”. Патят не са-
мо техните обитатели, а и тези от
„Твърди ливади”. Там „натоварването
е двойно, тъй като и улица „Първи
май” е превърната в писта.

вата сграда на уни-
верситета. В нея
ще бъдат инвести-
рани 8 млн. лева. Тя
ще бъде разполо-
жен на мястото на
стария хирургичен
блок край МБАЛ
„Рахила Ангелова”.

В празничната
програма на уни-
верситета взе уча-
стие и ансамбъл
„Българе”. Те смая-
ха студентите и
преподавателите с
уникалните си тан-
ци.

зират през тази сед-
мица тридневни праз-
ници, посветени и на
завършилото вече об-
новление на манасти-
ра, който е все по-по-
пулярен и постоянно
се посещава от много
хора. Събитията за
отбелязване на двуве-
ковната годишнина
ще започнат с тър-
жествена церемония
на 12 юни – четвър-
тък, от 19 часа в сало-
на на Софийска митро-
полия. На другия ден
по същото време в
Руския културно-ин-
формационен център
сказка за монашеския
подвиг ще изнесе ге-
рон Спиридон от ски-
та „Малката св. Анна”
в Света гора, която
ще бъде последвана
от православни песно-
пения в изпълнение на

негови ученици, тъй
като светогорският
монах е признат като
един от най-добрите
майстори на източни-
те песнопения. В наве-
черието на православ-
ния празник Вси Све-
тии в Църногорския
манастир ще има все-
нощно бдение, което
ще продължи до малки-
те часове на следва-
щия ден. В богослуже-
нието, което ще бъде
оглавено от българ-
ски архиерей, молитве-
но ще участват и ду-
ховници от съседните
православни държави,
светогорски манасти-
ри, както и митропо-
литът на Конго и Цен-
трална Африка Ники-
фор. Те ще бъдат гос-
ти и на събитията за
юбилея в предните
дни.
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Ðîñèöà ßíàêèåâà: Òðÿáâà äà èìà ïðåãîâîðè
Според кмета на Перник все повече политици повтарят призивите на АБВ

Няма драма в партия
„България без цензура”

Зоя ИВАНОВА
Оставката на областния председател на пар-

тия „България без цензура” д-р Георги Драга-
нов е приета от ръководството с разбиране и
от това не се правят проблеми. Това стана ясно
вчера по време на извънредната пресконфе-
ренция която даде зам.председателя Ангел
Славчев, който отговаря за нашия регион. И
той и общинския председател Катя Иванова
подчертаха, че това не е кой знае каква поли-
тическа новина, но са изненадани от факта, че
е трябвало да я научават от медиите. Самата
аз разбрах от медиите, че си е подал оставка-
та и е изложил някакви кратки мотиви. Всеки
има право  както да избира в коя  политическа
партия да членува, така и  да взима решения
коя партия да напуска. Няма никаква полити-
ческа драма, от тук нататък ще се действа по
устав и ще се проведе събрание, на което ще
се избере новия лидер на областната структу-
ра”, допълни Катя Иванова.Преди два дни об-
ластният председател на ББЦ д-р Драганов
обяви, че напуска партията и постовете на
председател на областната структура и
зам.председател на общинската. Драганов
поясни, че  има неизяснени позиции. Не е ясно
дали партията е за  Народна република или
монархия, няма ясна идентичност и оттам и бъ-
деще. Д-р Драганов изчакал да минат евроиз-
борите, защото според него не било етично ка-
то един от основателите на тази партия да я на-
пуска преди евровота. След приемането на не-
говата оставка сега трябва да се поиска ман-
дат за свикване на областно събрание, което
да избере областен председател за пернишко
– поясни Ангел Славчев. Имена не се коменти-
рат на този етап. Славчев сподели, че оставка-
та по никакъв начин не влияе негативно на
структурата, с всеки изминал ден наплива на
хора към партията в пернишко се увеличавал.

Очертаха пет
приоритета в работата

на „ДНЕС”
Зоя ИВАНОВА

След обстоен няколкомесечен анализ ГД “ДНЕС” обобщи
препоръките, желанията и исканията на гражданите на Ре-
публика България. Те бяха обособени в пет приоритета, ка-
то и в петте в центъра е поставен човека, неговите права,
свободи и нужди. Това обяви на нарочна среща координа-
торът на ДНЕС за пернишка област Георги Първанов. Петте
приоритета са формулирани така, че добруването на чове-
ка, вследствие на неговите думи, действия и резултати, се
поставя винаги на първо място. Всеки резултат е положи-
телен само когато от него могат да се ползват хората, за да
се подобри благосъстоянието им, здравето им, сигурността
им, достъпът до образование, увереността им в бъдеще-
то. Петте приоритета са: Държава на хората;  Върховенство
на закона; Просперираща нация; Грижа за човека;  Най-
доброто което можем

Георги Първанов припомни че Движението за национал-
но единство и спасение „ДНЕС“ е приело за своя основна
мисия отстояването на правата на всеки отделен гражда-
нин. “Гражданската доктрина Единна България” е инициа-
тива за постигане на национално съгласие по максимален
брой приоритетни за България въпроси, чрез прякото уча-
стие на всеки, който има идеи, опит, качества, иска пром-
яна към по-добро и поставя интересите и нуждите на чове-
ка в центъра на модела за управление на държавата и об-
ществените отношения. Идеята бе да се определят основ-
ните стратегически приоритети и цели в обществената, по-
литическата, икономическата, финансовата и съдебната
система на съвременна България /всичко това бе изложено
на брифинга, проведен в приемната на ГД “ДНЕС” през ме-
сец февруари 2014г./.

     Гражданско движение “ДНЕС” бе определило някол-
ко основни направления - държава на хората, върховенс-
тво на закона, просперираща нация, грижа за човека и
най-доброто, което можем.Като основни цели Движението
бе определило:Гражданско общество в България;Гражда-
ни и институции; Граждански контрол

Гражданска доктрина “Единна България” бе национална
и в нея регистрация можеха да направят физически лица,
юридически лица, медии и всички други, които желаеха да
посетят платформата  на интернет адрес:
www.edinnabulgaria.com.  

С инициативата бяха запознати и НПО на територията на
Пернишка област.

Зоя ИВАНОВА
Призивът на АБВ за

диалог и постигане на
консенсус по важните
за управлението на
България теми започна
да се преповтаря от
повечето водещи поли-
тици  Още преди месе-
ци от АБВ заявихме, че
водещите политичес-
ки сили в България
трябва да седнат на
масата за преговори и
да постигнат консен-
сус по няколко дългос-
рочни политики за раз-
витието на страната.
Радвам се, че сега това
вече се иска от всички,

заяви в студиото на “-
Денят започва” по БНТ
членът на инициатив-
ната група на АБВ и
кмет на община Перник
Росица Янакиева.

Призована да комен-
тира проблемите в
БСП тя посочи, че те
нямат само партийно
естество, а са сигнал,
че обществото ни се
нуждае от цялостно
укрепване на държав-
ността. Според Яна-
киева една от основни-
те задачи пред АБВ е
разширяване и подсил-
ване на нейните струк-
тури. То е заложено и в

проекто-устава на бъ-
дещата партия, който
предвижда, както въз-
можност за членство,
така и привличането
на привърженици под
формата на симпати-
занти.  Росица Янакиева
коментира и възможна-
та дата за предсрочни-
те парламентарни из-
бори, като посочи, че
те трябва да се прове-
дат през есента. Това
ще осигури време за
тяхната качествена
подготовка, както и за
провеждане на нормал-
на предизборна кампа-
ния, добави тя.

Междувременно от
пресцентъра на АБВ
разпространиха и
тяхната официална
позиция относно  ис-
каните от Станишев
избори в края на юли.
В него се казва:„Вкоп-
чен в собственото си
политическо оцелява-
не Станишев предла-
га избори през юли.
Извънреден вот в

средата на лятото
обслужва единстве-
но купувачите на гла-
сове. От избори през
лятото са заинтере-
совани купувачите
на гласове, които ще
разчитат на контро-
лиран вот. Тези, кои-
то не искат истин-
ска кампания, а меха-
нично гласуване.

От подобен, прибър-
зано организиран „во-
т“ губи активната
част в обществото,
тази която иска пром-
яна, но за пореден път
ще бъде лишена от та-
зи възможност. Ръко-
водството на АБВ счи-
та, че обявеното от
председателя на БСП
намерение да инициира
предсрочни избори в
края на месец юли, е бе-
зотговорна и рискова
за държавата авантю-
ра, която пренебрегва
демократични проце-
дури в името на едно
единствено нещо -  по-
литическо оцеляване

на ръководството на
БСП. Остава необясни-
мо защо вместо да по-
даде оставка, Стани-
шев и ръководството
на БСП превръщат
цялата си партия в за-
ложник на кариеристич-
ните си позиции. Всич-
ки те обаче явно са ная-
сно, че социалистичес-
ката партия е пред раз-
пад и с отчаяни мерки,
като избори на бързи
обороти, се опитват
да направят всичко
възможно да задържат
още малко неспасяемо-
то положение. АБВ е го-
това за избори. Ние
обаче искаме истинска,
дълбока промяна на
статуквото. Разчита-
ме, че предстоящите
консултации по пред-
срочния вот при прези-
дента Росен Плевне-
лиев ще се проведат в
условия на отговор-
ност и максимална заг-
риженост за бъдещето
на държавата и нашия
народ”.
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Това показват данните от приключилата таксация тази година

Румен Петков: „Южен поток“
е важен за България

Зоя ИВАНОВА
Правителството допусна серия от грешки

по отношение на „Южен поток“. Страната ни
забави прекалено много преговорите за
строежа на газопровода, а накрая прехвър-
ли отговорността за неговото изграждане в
ръцете на еврокомисар Йотингер, което е
директен отказ от национален суверенитет.
Неспособността на енергийния министър да
управлява сектора е равностойна на дър-
жавно предателство. Това заяви пред жур-
налисти в Плевен членът на инициативната
група на АБВ Румен Петков. Според него
кабинетът е напрвил всичко възможо да
опорочи и процедурата по избор на изпъл-
нител на „Южен поток“. Тя бе отлагана два
пъти, а после набързо обявена по Коледа,
когато определени хора и фирми вече бяха
сред одобрените за работа по проекта, чия-
то реализация бе ненужно и значително ос-
къпена, посочи Петков. Той възрази катего-
рично срещу  решението на премиера Пла-
мен Орешарски да обяви спиране на рабо-
тата по строежа на газопровода, като заяви,
че съоръжението е от изключително значе-
ние за България и ръководителите на стра-
ната ни не трябва да позволяват тя да бъде
превръщана в  заложник на външнополити-
ческата криза между ЕС, САЩ и Русия.
„Нямаме никаква енергийна дипломация.
Предлагал съм многократно и на министър-
председателя и на икономическия минис-
тър. Българският министър-председател
трябваше да инициира форум на страните
членки с участието на страните от бивша
Югославия и в този формат да бъде поканен
еврокомисаря Йотингер. Неспособноста,
изолацията на министър-председателя, не-
желанието на неговите колеги да общуват с
него или неговата невъзможност да предиз-
вика такъв форум, ни постави в това поло-
жение днес. Отказ от суверенитет. Това е
най-грозния пример в новата история на
България, в която един министър казва от
името на България „Ние няма да решаваме
собствените си проблеми“ и предоставя ре-
шението в ръцете на Йотингер“, заяви Ру-
мен Петков.

Петков попита и какви решения и пози-
ции са били обсъдени на тайната среща
между висши фукционери на БСП и амери-
канскте сенатори, която предшестваше
разговора на чуждестранните дипломати с
премиера Пламен Орешарски. „Какво оз-
начава четирима висши функционери на
БСП, Янаки Стоилов, Михаил Миков, Ангел
Найденов, Кристиян Вигенин да обядват с
тримата американски сенатори без да имат
мандат от ръководството на партията. За то-
ва БСП е на такова положение, защото се
водят преговори без мандат, зад гърба на
обществото. Те трябва ясно да кажат какви
ангажименти са поели. Ами ако са поели
ангажимент България да закупи ескадри-
ла самолети, които са с изчерпан срок на
годност? За които не се произвеждат ре-
зервни части? А ако са поели ангажимент
за определена цена, без експертна оценка,
за седми блок на АЕЦ „Козлодуй? Цена за
един блок, която е близка до цената на
двата блока.  А ако са поели ангажимент за
държавна гаранция, без парламента да
знае?“, попита той.

Министър иска обективни критерии за Шенген
Любомира ПЕЛОВА

Вицепремиерът и
министър на вът-
решните работи
Цветлин Йовчев
участва в заседа-
нието на Съвет
„Правосъдие и
вътрешни работи”
в Люксембург. ми-
нистрите на вът-
решните работи на
страните от  ЕС

Силвия ГРИГОРОВА
  Нараства запа-

сът от диви жи-
вотни, които оби-
тават територия-
та, стопанисвана
от ТП ДЛС ”Витош-
ко- Студена”. Това
сочат данните от
приключилата так-
сация тази година. 
Анализът, който е
направило ръко-
водството на лов-

ното стопанство,
показва, че в момен-
та на територията
му има: благороден
елен- 220 броя; елен
лопатар- 120; сър-
на-350; дива свиня-
400; муфлон-100,
дива коза- 45, каф-
яви мечки- около 15.

„След наблюдава-
ния спад на запаси-
те от диви живот-
ни в района на лов-

ното стопанство,
респективно на
природен парк „Ви-
тоша” в периода
2010-2012г, тази
година със задо-
волство установ-
яваме значително
увеличаване на тех-
ния брой. Това се
отнася най-вече за
дивата свиня. Ще
посоча за сравне-
ние, че през 2012 г

при направената
таксация са уста-
новени 100 диви
свине, а сега тех-
ният брой е 400.
При благородния
елен има увеличе-
ние на запаса с 1/3.
При елен-лопатара
увеличението е с
50 на сто.

Толкова се е уве-
личил и запасът от
муфлони. При тях,
обаче,  това се дъл-
жи и на факта, че
ловното стопанс-
тво закупи няколко
животни с цел
смяна на кръвта,
която се отразява
благоприятно вър-
ху популацията на
този вид”, поясни
Драгомир Пенчев-
заместник дирек-
тор на ДЛС”Витош-
ко-Студена”. Той
поясни още, че уве-
личаването на запа-
са от диви живот-
ни се дължи в не
малка степен и на
борбата с брако-
ниерстването в ра-
йона. „Не е за пре-
небрегване и фак-
тът, че ние под-

КТ”Подкрепа” не приема приетото увеличение на социалната пенсия
Силвия ГРИГОРОВА

  КТ”Подкрепа”, която напусна Националния съвет за тристранно сътрудничество, е изпратила на председателя
на НСТС и вицепремиер- Зинаида Златанова и на медиите своята позиция относно обсъжданите въпроси, включе-
ни в дневния ред на провелото се на 10.06.2014г  заседание. В нея се подчертава, че синдикатът не приема  пред-
ложения и гласуван проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната
пенсия за старост. Проектът е свързан с осъвременяването от 1 юли 2014 г. на всички пенсии по чл. 100 от Кодекса
за социално осигуряване, съгласно който пенсиите се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора
от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предход-
ната календарна година. Съгласно официалната статистика на НОИ, осигурителният доход през 2013 г. е нараснал
с 5.0 %, а съгласно статистиката на Националния статистически институт, индексът на потребителските цени през
2013 е 0.9 %. Следователно, при стриктното прилагане на действащото осигурително законодателство, всички пен-
сии (в т.ч. и социалната пенсия за старост) от 1 юли следва да се увеличат с 2.95 %. С това  постановление, обаче,
се предлага социалната пенсия за старост да се увеличи от 110 на 113 лв. което е увеличение едва с 2.7 %.

КТ „Подкрепа” винаги е считала това за грубо нарушение на действащото законодателство, което освен това ка-
то правило ощетява работещите и пенсионерите. Защото двата индекса се изчисляват по различна методика, като
хармонизирания индекс отчита значително по-ниска инфлация от реалната. В тази връзка, държим да напомним за
позицията на КТ „Подкрепа” от 9 октомври 2012 по проектобюджетното законодателство за 2013 г., обявена на
официалната електронна страница на Конфедерацията и внесена в НСТС, в която по повод планираното увеличе-
ние на пенсиите от 1 април 2013 г. се заявява следното: Категорично не приемаме идеята на управляващите да ин-
дексират пенсиите по хармонизирания индекс на потребителските цени за разглеждания период. КТ”Подкрепа”
настоява при пенсиите да се използва или официалната инфлация /индекса на потребителските цени/, или индексът
на цените, измерен чрез малката потребителска кошница, който е най-висок- около 13%, но отчита много по-точно
потреблението на възрастните хора. Настояваме при актуализирането от 1 юли т.г. както на социалната пенсия за
старост, така и на всички останали пенсии да се прилага стриктно закона и да се използва индекса на потребител-
ските цени, който е 0.9 %, а не - хармонизирания индекс на потребителските цени, който е едва 0.4 %. Не приемаме
за законосъобразни и социално справедливи действията на управляващите, които чрез по-ниска индексация на
пенсиите се стремят да компенсират дефицита в бюджета, породен от неефективно раздадените предизборни ве-
ликденски добавки към пенсиите, средствата за които не бяха предвидени в бюджета за 2014 г.”, се посочва в по-
зицията на КТ”Подкрепа”.

одобриха общ под-
ход за започване на
триалога с Евро-
пейския парламент
по Регламента за
Европол, чиято цел
е укрепването на
капацитета на аге-
нцията и превръ-
щането й в основен
център за обмен на
информация. Фокус
в дискусиите бе

ефективният над-
зор над защитата
на личните данни.

На форума коор-
динаторът на ЕС
за борба с терориз-
ма представи ак-
туалното състоя-
ние и възможнос-
тите за засилване
на сътрудничес-
твото в борбата с
тероризма, включи-

телно и при разкри-
ването и противо-
действието на
т.нар. „чуждес-
транни бойци”. Съ-
ветът се обедини
около необходимос-
тта от най-пълно-
ценно използване
на възможностите
на европейските
агенции, съществу-
ващите системи и

канали за информа-
ционен обмен. Под-
чертана бе нужда-
та от укрепване на
ролята на коорди-
натора по въпроси-
те на тероризма.
Министрите прие-
ха актуализирана
Стратегия на ЕС за
борба с радикализа-
цията и набиране-
то на терористи.

хранваме дивеча. За
целта ежегодно
стопанството оси-
гурява 140 т кон-
центриран фураж.
Освен това се обра-
ботват 500 дка ди-
вечови ниви, доби-
вът от които не се
прибира, а служи ка-
то специализирана
фуражна база на ди-
веча.

 Не трябва да се
подценяване и фак-
тът, че съвместно
с Българската аге-
нция по безопас-
ност на храните
провеждаме непре-
къснато профилак-
тика срещу болес-
тите по дивите
животни, с цел не
само намаляване на
смъртността сред
тях, но най-вече с
цел предотврат-
яване на разпрос-
транението на за-
разата сред питом-
ните животни. Пос-
ледната подобна ак-
ция бе свързана с
ваксинацията сре-
щу бяс по лисици-
те”, поясни Драго-
мир Пенчев.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 12 юни 2014 г., брой 106 /5469 / 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. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 240кв.м, сам. дв 230м2., с гараж и мазета, ЛО - 32 900 евро
2. Драгановец, РЗП: 420 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
3. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
4. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
5. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
6. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
7. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
8. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
9. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
10. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 76 500 евро
11. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро
12.с.Ковачевци,2ет.,двор-1.100дка,ВиК,басейн,
заведение с документи - 20 500евро
13. с.Големо Бучино,нова,луксозна,обитаема
от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 -58 999 евро

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

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

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

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.
10. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - по договаряне
18. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
19. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
20. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
21. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 25 000 лв.
22. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
23. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
24 Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Албените, частично обзаведена 180 лв.
2. Център 2 стаи,  с кухненски бокс, бойлер, необз. - 180 лв.
3. Етаж от Къща над Болницата, с обзавеждане - 160 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 110 лв.
5. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
6. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62



Имоти, реклами 7Съперник 12 юни 2014 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

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

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, на Площада, ТЕЦ, ПВЦ, 67 кв.м, 3 тер.я подобрения - по договаряне
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /10/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., деветоетажните блокове, ет. 1, 73 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 51 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 45 000 лв.
6. Двустаен, Ид.Ц, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., - 43 000лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 45 000 лв.
12. Двустаен, Радомир, Арката, ет. 1, ПВЦ, подобрения, саниран, л.о., 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 90 000 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове, подобрения - 33 000 евро
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 60 000 евро
7. Тристаен, ул. Отец Паисийет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 39 000 лв.
9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
10. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, лукс, идеални части - 40 000 евро
11. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разреши-
телно за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв.,
продажба или обезщетение – тел. 0899/19
42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,

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

Давам под наем, двустаен, центъра, ТЕЦ,
ет. 3, южен - тел. 0885/572 078; 076/60 48 37
Давам под наем, гарсониера,

полуобзаведена, кв. Изток - тел.0898/631
350
Давам под наем, луксозни помещения за

офиси, кв. Христо Смирненски - тел. 0988/
953 050; 0899/588 545

Давам под наем, обзаведени стаи всяка със
собствен санитарен възел - 0888/952 264

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

(до винпром) 076/60 85 85

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

Продавам 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, пано-

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

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

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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Огромен надпис ”Оставка”
на баир край село

Бившият антимафиот Орлин Тодоров
осъден 1 г. условно и глоба

Съдът призна за виновен бившия директор на ТД на БОП Орлин
Тодоров по обвинението за разгласяване на класифицирана ин-
формация, събрана със СРС-та.

Присъдата на Тодоров е една условна година лишаване от сво-
бода с тригодишен изпитателен срок и глоба от 2000 лв.

Според съдебния състав на Великотърновския окръжен съд ин-
формацията, която Тодоров е предоставял на свидетелите Петър
Христов, Красимира Михайлова и Екатерина Праматарова, не е
представлявала държавна тайна.

Тодоров беше оправдан по другите две обвинения, повдигнати
срещу него от Окръжната прокуратура - за злоупотреба със слу-
жебното положение и за склоняване на длъжностни лица да злоу-
потребяват със служебното си положение.

Прокурорът Валентин Вълков, който пледираше за осемгодиш-
на ефективна присъда срещу Тодоров, заяви, че ще обжалва ре-
шението на съда в законоустановения срок, след като се запознае
с мотивите.

Тодоров пък каза пред журналисти, че ще реши дали да обжал-
ва, след като "преспи една нощ".

Преди дни СГС го глоби като свидетел по делото "Цветанов" за
отказ да съобщи кой му е казал, че ще използват СРС-та срещу

него.
Според прокуратурата, като вътрешен министър Цветан Цветанов е попречил Тодоров да бъде подслушван въпре-

ки съдебно разрешение за това.
Тодоров каза, че познава Цветанов от телевизията, след като е станал министър. Обясни, че три пъти го е виждал на

живо – когато е отишъл във Велико Търново да представи служители в дирекцията, при проблем със строител и трети,
преди да бъде задържан.

Тодоров бе задържан на 11 март 2011 г. във Велико Търново.
В продължение на година му бе наложена постоянна мярка "задържане под стража", след което беше пуснат под

домашен арест, а после и освободен под гаранция.

България ще осигури лятна
почивка на украински деца

Деца на загинали по време на протестите
в  Киев украински граждани ще могат  да
почиват  безплатно в  България.

Т о в а  щ е  с т а н е  в ъ з м о ж н о ,  с л е д  к а т о
п р а в и т е л с т в о т о  о д о б р и  д о п ъ л н и т е л н и
р а з х о д и  п о  б ю д ж е т а  н а  В ъ н ш н о
министерство в размер на 47 000 лава за
о р г а н и з и р а н е  н а  л я т н а  п о ч и в к а  н а
българското Черноморие на децата .

Средствата  се  осигуряват  за  сметка  на
п р е д в и д е н и т е  п о  ц е н т р а л н и я  б ю д ж е т  з а
официална помощ за развитие,  съобщиха
от пресслужбата на кабинета.

Р е ш е н и е т о  е  " ж е с т  н а  п р и я т е л с к о
отношение към украинския народ и израз
на солидарност с международните усилия
за  справяне с  негативните  последици от
кризата в страната" .

Огромен надпис “Оставка“ се
появи на баира на русенското село
Бъзън. Той е изработен от местния
жител Танжу Ахмед.

Танжу Ахмед за втори път изразява
своята гражданска позиция по този
необичаен начин. През зимата той
изписа "Оставка" в снежните преспи,
за да подкрепи протестите срещу
правителството, предаде БГНЕС.

Танжу е работил по надписа цяла
седмица, като за изрязването на
всяка буква в тревата са му били
необходими 2 часа. Този път той е
увеличил площта за изписването на
"Оставка" от 3 на 4 декара.

"Увеличих оставката с един декар
символично, за да покажа, че всеки
един евродепутат от БСП в Брюксел
си има по един декар оставка тук.
Нека те да си я поделят сами
помежду си. Искам народът да се
вразуми и да гласува по съвест, да
гласува за личности", казва
бъзънчанинът.

Той споделя, че не е доволен от
живота в България. Битовите
проблеми, напрежението и
притеснението дали ще можеш да си
платиш тока и хляба тревожат всеки
един българин, особено в малките
населени места.

"Българското село умира, това ме
тревожи най-много. Искам
управляващите да създадат условия
за работа, да създадат
конкурентноспособност и да
престанат политици и държава да се
месят в бизнеса", казва Танжу
Ахмед.

И споделя, че най-много желае да
се върнат младите в България
обратно.

"Аз искам да видя моите приятели
и роднини тук и когато отида и им
почукам на вратата, когато отида за
едно кафе, за една биричка вечерта,
не искам тази врата да е заключена
с години наред", споделя Танжу.

Той е скептично настроен към
политиците и не вярва особено на
обещанията им. Затова ще държи
под око и следващото правителство.

"Ще поддържам оставката на тази
голяма нива и ако се наложи, ще я
увелича с още 1-2-3 декара, за да
бъде урок и трън в очите на
управляващите. И ако следващите не
направят нищо различно от тези,
тази оставка ще им я поискам отново,
докато нещата се оправят",
категоричен е бъзънчанинът.

Танжу планира да направи още
един надпис – този път с датата на
предсрочните избори.

Орешарски извикан в парламента
за ”Южен поток”

По предложение на ГЕРБ и с подкрепата на БСП
премиерът Пламен Орешарски и енергийният
министър Драгомир Стойнев ще бъдат изслушани
в НС в петък за "Южен поток".

„За” гласуваха 125 народни представители,
„против”  –  25 ,  а  13  се  въздържаха,  предаде
"Фокус".

Изслушването ще бъде точка първа в програмата
на Народното събрание в петък.  За тогава се
очаква и гласуването на вота на недоверие за
финансовата политика на кабинета, искан от ГЕРБ.
Обсъжданията трябва да се проведат днес.

Мнение:
То (също като предишната „тройна коалиция”)

успя някакси пак да забатачи еврофондовете.
Е д н о в р е м е н н о  с  т о в а  в л е з е  в ъ в  в о й н а  и  с
Европейския съюз, защитавайки на живот и смърт
интересите на Русия и нейния „Южен поток”. При
това в момент,  когато тя с  експанзията си в
Украйна постави на карта мира и стабилността на
континента. Така това управление подхрани и без
т о в а  с и л н и т е  с ъ м н е н и я  в  т р а й н о с т т а  и
устойчивостта на българската евро-атлантическа
принадлежност.

Ясен Бояджиев, ”Дойче Веле”
Вчера  зам . -председателят  на  ГЕРБ Цветан

Цветанов заяви, че с действията си по "Южен
поток" правителството застрашава националната
сигурност и от партията ще искат изслушване на
премиера и енергийния министър, защото

"Орешарски казва едно, Стойнев казва друго".
След като премиерът обяви, че е разпоредил

спиране на процедурите по "Южен поток", докато
не се синхронизира с Брюксел, министърът каза,
че "Южен поток" е необратим европейски проект
и че въпросът при него е не дали ще се строи, а
как".

Цветанов  обясни  още,  че  в  зависимост  от
информацията ,  представена от  Орешарски и
Стойнев, от ГЕРБ ще преценят дали ще искат
и з с л у ш в а н е  н а  в и ц е п р е м и е р а  и  в ъ т р е ш е н
министър Цветлин Йовчев и на председателя на
ДАНС Владимир Писанчев.

В отговор на въпрос вицепремиерът Даниела
Бобева заяви, че в петък премиерът ще разкаже
всичко за "Южен поток".

"Бъдете сигурни, че най-накрая ще стане ясно
на всички, защото всеки се упражнява по темата
"Южен поток". Хайде стига толкова, премиерът ще
разкаже всичко в петък", заяви Бобева.
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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"Комиците" комедийно предаване
04:30"Цветовете на любовта"/п./- сериал

05:45"Господари на ефира"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"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  /3372 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
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
12:40Днес на Мондиала - 2014
13:25Църква за вълци тв филм /5 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  /3373 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00Още от деня с Димитър Цонев
18:30Още от деня
19:15Теглене тиражите на ТОТО 2
19:45Лека, нощ деца!: Ние, врабчетата
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00СП по футбол
21:15Откриване на Световното
първенство по футбол - Бразилия 2014
21:40СП по футбол: Всички в един ритъм
23:00Бразилия - Хърватия, среща от
Световното първенство по футбол -
01:00По света и у нас
01:05Футбол, самба и "Мис Национален
отбор" футболно шоу
02:20Любов за Лидия тв филм
03:15Бразилия - Хърватия, среща от
Световното първенство по футбол

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

Днес ще ви обземат
разни мании и страхо-
ве, които определено

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

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес ще ви се мързе-
лува и няма нищо лошо
в това стига да не
дразните с поведение-

то си околните. Ще търсите сигур-
ността на познатите неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Не съжалявайте за
нещата, които не сте
успели да направите и
за срещите, които не

сте осъществили. По-добре напра-
вете малко неща, но с кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Вече настъпи и ис-
тинската есен,което
може да донесе малко
тъга в душата ви. Но

пък колко топлина и уют има в есе-
нните вечери.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Малко разсеяни ще
сте днес, но ако нямате
да вършите нещо наис-

тина важ- но, оставете всичко как-
то е. Отделете повече време за
разходки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от чо-
век до себе си, но
някак ви е срам да си

го признаете. Не драматизирайте,
няма да изгубите от чара си, ако
кажете на някого.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцува-
те от радост,освен
ако не сте решили да

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

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Странно ще се
чувствате днес. Спо-
собни сте да поглед-
нете собствените си

емоции отстрани, но не и да ги кон-
тролирате.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори
прекалено пъргави и
приказливи.Можете да

свършите много неща,но ако гово-
рите по-малко и действате повече.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

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

валят действията ви. Бъдете по-
инициативни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Доста активен ден.
Разнообразните пре-
живявания ще ви ха-

ресат и утре със сигурност ще мо-
же да кажете, че сте си изкарали
страхотно.
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Виктория СТАНКОВА

“Ìèíüîð” (×èêàãî) ïàê ïîáåæäàâà
 Теньо Минчев с два гола за “чуковете”

ра за 3:1. Така завър-
ши първата част. В
началото на второто
полувреме грешка в
жълто-черната защи-
та позволи на сърб-
ски играч да излезне
сам срещу Манов и
намали за 3:2. Пет ми-
нути по-късно Андрей
Василев, посрещна
отбита топка и със
силен удар от грани-
цата на наказателно-
то поле матира вра-
таря за 4:2. Последва
самостоятелен рейд
на голмайстора Теньо
Минчев в наказател-
ното поле на сърби-
те, той бе спънат и
главният съдия посо-
чи бялата точка. Зад
топката застана Ва-
сил Чирпанлиев, кой-
то реализира за 5:2 с
което оформи край-
ният резултат. Тази
неделя от три сле-
добяд на стадион “Sel-
freliance Field”, нами-
ращ се на адрес: 820 N
Oak St. Round Lake,
“Миньор” гостува на
вторите във времен-

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

ното класиране “Къ-
некшън”. Заради доб-
рото представяне на
“чуковете” в МСЛ,
специално да наблюда-
ват мача бяха дошли
президентът на най-
силната лига Стив
Симонс и най-добрият
български съдия Дими-
тър Чавдаров. “Мно-
го важна психологи-
ческа победа за нас.
По една или друга при-
чина отсъстваха осем
момчета от титуля-
рния състав, начело с
капитана Благой Въл-
чев, който ще отсъс-
тва поне месец, заради
контузия в последния
мач. Но въпреки проб-
лемите съм доволен
от победата, пред-
стоят ни три много
важни мача с преките
съперници за челните
места. Надявам се
всички момчета да са
здрави и да са налице,
за да покажем  най-доб-
рото от себе си.”, ко-
ментира след мача
треньора на “Миньор”
Чикаго - Емил Миланов.

чев върна “миньорци”
в мача след, като вка-
ра два гола и обърна
резултата за 2:1. В
44-та минута Дими-
тър Стойков проби
по дясното крило по-
даде по земя успоред-
но на гол-линята зад
защитата на сърби-
та и Деион Радев вка-

Валери Божинов
играч на месеца

Нападателят на Левски Валери Божинов бе
избран за най-добър футболист за месец май.
Той ще получи наградата си утре. В последни-
те 4 кръга на шампионата бившият футболист
на Ювентус и Манчестър Сити отбеляза 5 гола.
Три от тях донесоха победите с 2:1 срещу Ло-
комотив (Пловдив), с 2:1 срещу Черно море
във Варна и с 1:0 срещу Литекс в Ловеч.

Другите две бяха във вратата на шампиона
Лудогорец при домакинското поражение с 2:3.
С общо 6 гола Божинов подели първото място
при голмайсторите в плейофната фаза с Вил-
мар Джордан.

След награждаването нападателят на Левски
ще открие детски турнир в голям търговски
център в столицата.

Пирин Благоевград
започва подготовка

Отборът на Пирин Благоевград ще стартира
подготовката си за есенния дял от шампионата
на Б ПФГ на 16 юни.

Орлетата се завърнаха в професионалния
футбол, след като категоричнo извоюваха про-
моцията си, завършвайки на първо място във
В югозападната футболна група и инкасирайки
само една загуба.

Спортно-техническият щаб на благоевград-
чани предвижда един тренировъчен лагер, ка-
то той ще се проведе в Белица от 1 до 10 юли.
През останалото време тимът ще се готви в до-
машни условия.

Цветан Соколов ще 
премине в Халкбанк 

Звездата на българския национален отбор
Цветан Соколов ще  премине от Итас Диатек
Тренто в Халкбанк Анкара, информират турски-
те медии. 

От Халкбанк вече потвърдиха, че Цветан Со-
колов е втората звезда от световния волейбол,
който през следващия сезон ще носи екипа на
му, след като са се договорили с италианския
клуб за правата му. От турския отбор първо
потвърдиха, че и кубинецът Османи Хуанторе-
на ще остане и през следващия сезон. 

За момента италианците не са потвърдили,
че техният  състезател ще напусне клуба през
лятото. 

Халкбанк ще бъде 4-ия клуб в кариерата на
25-годишният Цветан Соколов. До сега висо-
кият 207 сантиметра юноша на Марек Юнион
Ивкони (Дупница) е играл за родния си клуб и
италианските Тренто и Кунео. 

Все още не се знае кой ще е наставник на
Халкбанк през новия сезон, след като Радос-
тин Стойчев води тима през изминалия сезон.
Сред спряганите имена са тези на Камило Пла-
чи и Глен Хоуг. 

Матей Казийски бе капитан на тима от Анка-
ра през миналия сезон, а тимът спечели титла-
та, Купата и Суперкупата на Турция и игра на
финал в Шампионската лига в столицата на
Турция.

Осигурени са стипендии
на спортните училища

Виктория СТАНКОВА
Правителството одобри допълнителни

разходи по бюджета на Министерството на
младежта и спорта в размер на 137 295 лв.
за изплащане на стипендии на учениците
от държавните спортни училища.

Средствата са предвидени в централния
бюджет като част от Програмата на мерки-
те за закрила на деца с изявени дарби.

Програмата беше приета от правителс-
твото през м. април т. г. Тя предвижда на-
сърчаване на творческите, научните и
спортните заложби и потребности на деца
с изявени дарби, заели призови класира-
ния в национални и международни конкур-
си, състезания и олимпиади, чрез еднок-
ратно финансово подпомагане и едного-
дишни стипендии.

С друго постановление правителството
измени вътрешното разпределение на
средствата, отпуснати за отбелязването на
145-годишнината от създаването на Бъл-
гарската академия на науките. През м. март
кабинетът предостави 200 хил. лв. за чес-
тването. Промяната е извършена по пред-
ложение на председателя на БАН с цел
прецизиране на обема дейности и разходи-
те във връзка с тях.

Мъжкият ни нацио-
нален отбор замина
по обяд за Русия, къде-
то през уикенда гос-
туваме за Световна-
та лига. Въпреки пред-
стоящите тежки ма-
чове навън, в тима ни
демонстрираха опти-
мизъм.

“Отиваме в Русия с
една мисъл - да пока-
жем добра игра. Има-
ме своите малки проб-
леми, но се стараем да
ги решаваме в движе-
ние. Направихе рота-
ция в състава и сега
някои от най-младите
ни играчи ще имат
възможността да
натрупат безценен
опит. Това е едно
страхотно усещане -
да видиш как един де-
бютант се вписва
във вече утвърден
отбор”, заяви старши
треньорът Камило
Плачи. Той добави, че
остъствието на Геор-
ги Братоев, Валентин
Братоев и Николай
Николов не трябва да
се възприема като
проблем.

“Георги не попадна в
групата, защото не

се намира в добро фи-
зическо състояние.
Той ще се готви и ко-
гато е готов, отново
ще бъде част от от-
бора. Валентин помо-
ли да не пътува по се-
мейни причини, свър-
зани с наистина ува-
жителен проблем. Ни-
колай пък е контузен
и трябва да се лекува.
Това е всичко и опре-
делено не трябва да
бъдат търсени някак-
ви други причини”,
убеден е италианецъ-
т. Той призна, че е из-
ненадан от публика-
циите за неговото
уволнение от федера-
цията.

“До момента отно-
шенията ни са корек-
тни и не съм забел-
язал индикации за мое-
то освобождаване. Аз
знам защо не играем
добре и знам как мо-
гат да се подобрят
нещата. Вярвам във
възможностите на
този отбор и се над-
явам скоро да изглеж-
даме по различен на-
чин”, завърши стар-
ши треньорът на на-
ционалния отбор.

Водачът на групата
и вицепрезидент на
федерацията Любо Га-
нев също призова фе-
новете за малко тъп-
рение.

“Този отбор игра
страхотно през пос-
ледните две години и
аз вярвам, че ще про-
дължи да го прави.
Евентуалното осво-
бождаване на Камило
не е било обсъждано и
наистина нямам пред-
става откъде се е
появила подобна ин-
формация. Винаги съм
казвал, че и най-сил-
ният състезател не е
по-добър от силния
колектив. Това, че
Георги Братоев не пъ-
тува с нас е свързано
единствено със спор-
тно-технически при-
чини. Говорих с него и
не мисля, че има проб-
лем. Сега ни предстои
дълго пътуване, кое-
то може да се отрази
положително. Ще пре-
карам 20 дни с момче-
тата и се надявам да
помогна по някакъв
начин за по-доброто
им представяне”, раз-
кри Ганев.

Националите заминаха за Русия

“Миньор” Чикаго
победи с 5:2 “Српска
Чикаго” в първенс-
твото на Метропо-
литан Сокър Лийг.
“Чуковете” си върна-
ха за загубата в мина-
лия кръг и отупаха
друг сръбски тим.

Мача се изигра на из-
куствения терен в
Оак Брук, където
“Винкелите” вече иг-
раят домакинските
си мачове. Сърбите
поведоха в 19-та ми-
нута за 0:1, но магич-
ният халф Теньо Мин-



Иззеха над 700 кутии
контрабандни цигари

Любомира ПЕЛОВА
Над 700 кутии цигщари без бандерол са

намерени и иззети от пернишки и радомир-
ски полицаи. Спецакцията е проведена
преди ден от служители на Икономическа
полиция при Областната дирекция на МВР
в Перник и служители на реда от радомир-
ското районно управление „Полиция”. Кон-
трабандтите папироси са били открити при
претърсване на къща, собственост на 47-
годишния радомирец Н.М. Освен 14 040 къ-
са папироси без задължителния стикер,
криминалистите намерили и 20 литра алко-
хол. Радомирецът и съпругата му били
собственици на магазин за хранителни сто-
ки, в който най-вероятно са пласирали на
черно акцизните стоки. Това не е първият
случай, в който семейството пресстъпва
границите на закона. Преди време в къща-
та му отново са намирани цигари без акци-
зен бандерол, за което съпругата на 47-го-
дишният мъж е получила вече условна
присъда. Започнато е бързо производство
и работата продължава.

АПРОПО
ЗА ТРЕТИ ПЪТ ОТРАЗЯВА-
МЕ ПОДВИЗИТЕ НА РАДИ
БРАДАТА С НАДЕЖДАТА
да е за последно. Само че ге-
роят на нашето време този

път е в друга роля – на постоянно за-
държан и в невъзможност да върши
други „подвизи”. А са го пуснали, а е
обрал няколко къщи за нула време,
както направи последния път. Сега
предстои по-сложното – да му прошну-
роват и прономероват бандитските из-
яви и да му напишат един обвинителен
акт, дълъг като роман на Балзак. И поч-
ти толкова обстоятелствен. Ако му су-
мират годините, които трябва да лежи
за всяко престъпление, както правят
съдиите в Америка и други цивилиза-
ции, Брадата може да бие рекорда от
няколко века зад решетките. Демек,
ще лежи с орлите, въпреки че те не ле-
жат. Надеждата е, че Ради няма да из-
лети скоропостижно, щото ще ни се
отвори много работа да преписваме
следващата полицейска хроника, къде-
то той е главно действащо лице.

ВЧЕРА В ПЕРНИШКИЯ СЪД ЗА-
ВЪРШИ ДЕЛОТО ЗА УБИЙСТВО,
КОЕТО ОТНОВО НАПОМНИ за една
зловеща случка от преди година и по-
ловина в Садовик. Историята е хрис-
томатиен пример за вредата от алко-
хола. Гост и домакин се били с под-
ръчни средства дълго и жестоко, до-
като на единия му се случило най-ло-
шото, в случая на госта. Явно по тема-
та за гостоприемството трябва да се
разсъждава и в съдебен аспект. Как е
станало така, че от традиционното
„добре дошъл” се стигнало до удар с
лопата, на съда е ясно. Само дето не
може да влезе убитият.

НЕ САМО В ДЪРЖАВАТА, НО И
ПО МЕСТА ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЖИ-
ВОТ СЕ ИЗКИЛИФИНЧИ. Набира-
щата популярност партия на Бареков,
която се гласи да свири първа цигул-
ка в следващото правителство, остана
без регионалния си пернишки лидер
д-р Георги Драганов. Последният доб-
роволно сдаде властта само два месе-
ца след като бе избран на престижния
пост. Дето се вика, дали се криво мо-
лихме, или ни криво разбраха. Док-
торска работа – дай им само да про-
тестират...
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Искат му и най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”

инструменти, извър-
шена миналата годи-
на. Тогава от разби-
то мазе в жилищна
кооперация на ул.Тун-
джа” Брадата и закоп-
чания заедно с него
33-годишен рециди-
вист А.К., бяха задиг-
нали два електроже-
на, три ударни маши-
ни, поялник за тръ-
бопровод, винторез-
на машина, зеге и дру-
ги инструменти.

Буквално часове
след като излязъл от
килията, на 7-ми юни
Брадата се опита да
нанесе нов удар и бе
задържан по сигнал на

граждани, докато се
опитвал да изнесе сак
с плячкосани инстру-
менти и водопровод-
ни части, задигнати
от друг разбит имот
на улица „Васил Лев-
ски” в района на цен-
тралното тържище в
града.

Пернишките крими-
налисти разкриха се-
рия кражби, извърше-
ни от Радослав. Пос-
ледния му засега раз-
крит удар е от 22 май
тази година. Става
дума за откраднати
от частен имот на
улица «Тодор Каблеш-
ков”, отново в цнетъ-

ра на Перник електро-
жен и два ъглошлай-
фера. Съучастник на
Брадата отново е 33-
годишният А.К. Два-
мата са криминално
проявени, освен с мно-
жеството кражби, те
са известни на орга-
ните на реда и с про-
тивозаконни отнема-
ния на автомобили,
притежаване и упо-
треба на наркотични
вещества, унищожа-
ване и повреждане на
чуждо имущество.

Работата по започ-
натите досъдебни
производства про-
дължава.

Пиянски скандал съсипа ...

Защитникът му адвокат Александър Вер-
гинов също помоли за по-леко наказание,
тъй като подсъдимият в резултат на нанесе-
ния му побой получил инфаркт, лежал по
болници, в момента здравословното му
състояние остава силно влошено. Говорим
за убийство, извършено в състояние на
силно раздразнение, което е предизвикано
от пострадалия с насилие, уточни адвокат
Александър Вергинов.

Прокуратурата пък поиска ефективна
присъда над средния размер за престъпле-
ние, извършено по реда на чл.118 от НК,
който визира лишаване от свобода една до
осем години.

След като взе под внимание тежките
последици от драмата, при която един 59-
годишен мъж е починал, а самият подсъ-
дим също е пострадал тежко, съдът нало-
жи на Раденков наказание „лишаване от
свобода” за срок от 3 години и осем ме-
сеца. Заради съкратената съдебна про-
цедура обаче то бе намалено на 2 години
и половина условно с тригодишен изпи-
тателен срок. Възрастният човек и до мо-
мента е бил под домашен арест, така че
от наказанието ще бъдат приспаднати
месеците от мярката за неотклонение.
Раденков ще трябва да плати на Облас-
тната дирекция на МВР 1848 лв за разхо-
дите, направени във фазата на досъдеб-
ното производство.

Присъдата подлежи на обжалване пред
Софийски апелативен съд в 15-дневен
срок.

Пипнаха пиян зад волана
Бързо производство за шофиране след

употреба на алкохол е започнато от радо-
мирски полицаи, съобщиха от пресцентъра
на Областната дирекция на МВР.

Миналата нощ, около 2, 25 часа, на ул.
„Ив. Соколов” в града е бил спрян за про-
верка лек автомобил „Деу Ланос”. Колата е
управлявал местният жител Г.Д. на 33 годи-
ни. При изпробването му с техническо
средство за алкохол са отчетени 2,24 про-
мила.

Провинилият се водач на автомобила е
дал кръвна проба за химичен анализ и е бил
задържан с полицейска заповед за 24 часа.

Любомира ПЕЛОВА

Гершуин ще звучи в Перник
Виктория СТАНКОВА

Певицата Маринел-
ла Пашова и КО “Ор-
фей” ще срещнат лю-
бителите на музика-
та в Перник с Гер-
шуин. Концертът е
специален компли-
мент за пернишката
публика от изпълни-
телката, която от
години живее в Ан-
глия и трупа профе-
сионален опит с музи-
канти от цял свят в
мегаполиса. Репертоа-
рът е подбран много
внимателно от сама-
та Маринелла и от ди-
ригента на КО “Ор-
фей” Райчо Христов.
Пиесите са популя-
рни, обичани и много
подходящи за гласа на
изпълнителката, как-
то и за оркестъра.
След продължителна
предварителна рабо-
та виртуално, певи-

цата и оркестърът
направиха няколко ре-
петиции преди кон-
церта и са готови да
представят пред пуб-
ликата резултата от
своята работа. За фи-
нал на програмата из-
пълнителите са из-
брали гореща бразил-
ска самба, за да отбе-
лежат началото на
Маринелла Пашова е
родена в Перник, къде-
то прави първите си
стъпки в областта на
музиката. Учи се да
свири на пиано в Обе-
динената школа по из-
куствата и започва
да пее още преди да
проговори. По-късно
завършва българска
филология и няколко
години работи като
преподавател по бъл-
гарски език и литера-
тура. Още като сту-
дентка обаче започва

да пее професионално
и работи с най-по-
пулярните музиканти
и формации по това
време - Биг бенда на
телевизията, Янко
Миладинов, Вили Ка-
засян. Концертира в
редица европейски
държави. От 13 годи-
ни живее в Англия, къ-
дето с музиканти от
цял свят пее в клубо-
ве в Лондон. Послед-
ното й увлечение е ку-
бинската музика.

С КО “Орфей” Мари-
нелла Пашова е рабо-
тила преди години и
сега преоткрива от-
ново удоволствието
от срещата с музикан-
тите и техния дири-
гент Райчо Христов,
както и с пернишката
публика. Концертът е
на 12 юни от 18, 30 ч.
в Двореца на култура-
та в Перник.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишката проку-

ратура вече повдигна
обвинение срещу мес-
тния рецидивист Ра-
дослав Б., известен с
прякора Брадата, на
когото ще бъде иска-
на и най-тежката
мярка за неотклоне-
ние „задържане под
стража”. Според
представители на
държавното обвине-

ние той не може да
бъде пуснат на сво-
бода, тъй като в мо-
мента, в който се
озове на свобода, из-
вършва поредната
кражба. Такъв беше
случаят на 6-ти юни
т.г. Ден по-рано 36-го-
дишният рецидивист
бе задържан за 24 ча-
са с полицейска запо-
вед заради разкрита
кражба на машини и
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Горя автомобил в Ярджиловци
Любомира ПЕЛОВА

Поредният лек ав-
томобил е горял в
Пернишко. Този път
инцидентът е станал
в село Ярджиловци.
Пламъците лумнали
около 22,20 часа ве-
черта във вторник,
когато е подаден и
сигналът в полиция-

та на тел. 112.
Огънят обхванал

„Фолксваген голф”,
собственост на 65-го-
дишния местен жи-
тел С.Г. Екип на пер-
нишката пожарна реа-
гирал изключително
бързо и ликвидирал
пламъците, но докато
все пак се намесят ог-

неборците предната
част на возилото би-
ла унищожена частич-
но.

Засега причината за
инцидента не е из-
яснена, но се работи
по всички възможни
версии – от късо
ел.съединение до уми-
шлен палеж.


