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която е обвинена за
хулиганство, бе през
април. Майката на Ди-
митър Майката на
футболната звезда
бе обвинена в нанас-
яне на лека телесна
повреда на журналис-
тката от вестник “С-
трума” Бетина Апо-
столова. Маргарита и
нейната снаха Димит-
ричка нападали с юм-
руци, ритници и псув-
ни репортерката, коя-
то се опитвала да зас-
неме полицейска акция
след получен сигнал за
възможно притежа-
ние на наркотици от
по-малкия брат на
футболиста от „Мо-
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Решението на пернишки магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване

Репресираният
месец

Всички са гракнали, че не ис-
кат избори през август. Народът бил на
море. Даже и през юли не искат. Нямало да
сме готови. Септември също се оказа проб-
лематичен. Започва учебната година и е ло-
шо да я цапаме с политика.

Обаче думата ни е за август. Защо този
иначе любим месец на българите е толкова
омразен на политиците? Та нима е извън ка-
лендара? Нима през август не ядем, не
пием, че и други работи? Животът си вър-
ви даже когато си в отпуск. Защо законите
и правилниците да не важат за осмия месец
в годината? Всички бягат от август като
дявол от тамян.

Нима не е цивилизовано в отпускарския
месец да проведеш една дълга кампания,
която и без това ще е гореща, спокойно да
размишляваш на сянка в деня за размисъл и
да имаш достатъчно време без оправдание
да се наредиш на опашка пред избирателно-
то бюро. Ами по тая логика, през септем-
ври се слагат туршиите, да не правим из-
бори и тогава. През октомври се прави дъл-
бока есенна оран, народът е на полето.
През ноември е Архангелова задушница, Ден
на будителите, Ден на християнското се-
мейство, кой ще ти мисли за избори?...

Затова през август. Нали ще пишем нова
история...

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. мъченица
Акилина.

Св. Трифилий
Кипърски

Любомира ПЕЛОВА
Делото срещу май-

ката на футболната
звезда Димитър Бер-
батов – Маргарита,
което бе гледано в
пернишкия Районен
съд, е прекратено. Ре-
шението е окончател-
но и не подлежи на об-
жалване.

Пернишки магис-
трати поеха съдеб-
ния процес, след като
съдиите в Благоев-
град до един си напра-
виха отвод. Държав-
ното обвинение обаче
бе представено от
благоевградски проку-
рор. Първото заседа-
ние срещу Бербатова,

140 - 270

Облачно,
дъжд с

гръмотевици

Издирван от пернишката
полиция закопчан

дегизиран като жена
Любомира ПЕЛОВА

Полицаи от Мездра хванаха мъж, обявен
за общодържавно издирване, преоблечен в
женски дрехи. 30-годишният Т.Г. от София
бил заловен в дамски одежди около 9 часа
завчера в района срещу бившия ДАП в же-
лезничарския град. Ченгетата мислели, че
са спрели за проверка жена, но установили,
че това е дегизиран мъж. При справка в
системата е било установено, че софияне-
цът е обявен за общодържавно издирване
от полицията в Перник, съобщи
konkurent.bg От Областната дирекция на
МВР отказаха да обяснят защо е било об-
явено за издирване лицето. По принцип ва-
риантите са три – заради извършено прес-
тъпление, ако лицето е обявено за изчезна-
ло и ако е свидетел по дело. В сручая най-
вероятно става дума за първия вариант, тъй
като едва ли заради свидетелски показа-
ния някой ще си даде труда да се прави на
жена, се коментираше вчера в града.

ЛАФ НА ДЕНЯ
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“Сладък глас” звучи
в галерия “Марин Гогев”

Виктория СТАНКОВА
В галерия “Марин Гогев” ще се проведе

годишен акт концерт на вокална формация
“Сладък глас”. Проявата ще бъде днес на
13 юни от 18 часа. Музикалната група бе
създадена към читалище”Съзнание” тази
година през месец март. Под ръководство-
то на Александър Митев, който е студент в
Нов български университет, талантливите
перничанчета ще представят разнообразна
програма. Децата са подготвили с много
любов за своите родители и близки богата
гама от песни и стихотворения. Организато-
рите на събитието ще зарадват малките та-
ланти с грамоти и лакомства. 

Виктория СТАНКОВА
Младите театрали

от студио „Чушки-
те” при Общинския
младежки дом в в Пер-
ник си дойдоха с три
награди от 17-я На-
ционален фестивал на
любителските теат-
ри с международно
участие „Каварна
2014”. В морския град
те представиха спек-
такъла „Далавера за
леваци” от Майкъл
Куни, постановка на
ръководителя на
театралното студио
Васко Чушев.

С призове бяха удо-
стоени Здравко Геор-
гиев, който получи I-
ва награда за младеж-
ка мъжка роля за рол-
ята на Ерик Суон. II-
рата награда за мла-
дежка мъжка роля
отиде при Мартин
Борисов за ролята на
Норман Басет, а Анже-
лина Илиева, която се

превъплъти в Линда
Суон, донесе III-та
награда за младежка
женска рола.

Въпреки, че актьор-
ският състав съвсем
скоро бе обновен, жу-
рито оцени по дос-
тойнство убедител-
ната актьорска за-
щита и удостоиха
талантливите младе-
жи с престижни наг-
ради.

Във фестивалните
дни от 2 до 8 юни уча-

„Чушките” с три награди

стваха 22 театрални
колектива с над 350
участници. Театрал-
ният фестивал е ос-
нован през 1998 г. в
памет на изтъкнатия
български театровед
от Каварна проф. Го-
чо Гочев. През измина-
лите години фестът
се радва на изключи-
телно голям интерес
от страна на българ-
ски и чужди любител-
ски театрални съста-
ви.

нако” - Асен Бербатов
На първото заседа-

ние подсъдимата не
се яви, тя бе предста-
вена само от своя ад-
вокат. Бетина бе раз-
питана като свиде-
тел по делото. Пока-
зания дадоха и бла-
гоевградски служите-
ли на реда. Според тях
журналистката сни-
мала против волята
им двете жени. При
избухналата разпра
тя и колегата й от
вестник „Стандарт”
заявили на представи-
телите на БОП, че са
техни колеги.

Въображението на
страхливите мъже
е измислило боговете,
а на влюбените - богините.

На страница 12
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Диканчани искат
референдум за добива

на злато в района
Любомира ПЕЛОВА

Инициативния комитет, който се обяви
против добива на злато в района на радо-
мирските села Горна и Долна Диканя, сега
настоява казусът да стане тема на местен
референдум.

Само преди няколко дни съдът отмени
концесията, дадена от правителството на
фирма „Голдън Бийч Прима БГ”, по силата
на която тук щеше да се добива добива
златна руда. Нейно дъщерно дружество ще
проучва друг терен от 13.кв. км, намиращ
се в землището на двете радомирски и две
самоковски села. Според запознати тере-
нът ще се проверява за злато и други ценни
метали.

Затова от Инициативния комитет под-
готвят събиране на подписка за провежда-
не на референдума, но за да стартира про-
цедурата са необходими 4 000 подписа.
Ако радомирци кажат „да“, то на референ-
дума ще трябва да гласуват не по-малко от
гласувалите на последните местни избори.
В случай че на допитването гражданите ре-
шат, че без тяхно съгласие не може да се
допускат проучвателни работи и добив на
ценни метали и откриване на кариери за
инертни материали, то това ще означава, че
при всяка кандидатура за концесия ще се
провежда допитване до избирателите.

Междувременно е заведено и дело в съ-
да срещу новите проучвания.

46 свободни работни
места предлага в Перник

Силвия ГРИГОРОВА

Силвия ГРИГОРОВА
 Две от общо три-

те фирми, извършва-
щи услугата дялово
разпределение на топ-
линната енергия на
абонатите на „Топло-
фикация Перник”, за-
почнаха раздаването
на изравнителните
сметки за консумира-
ната през изтеклия
отоплителен сезон
топлинна енергия. То-
ва са фирмите” „Ис-
та” и „Нелбо”.

 От „Нелбо” увери-
ха, че са успели вече
да раздадат всички
изравнителни сметки
на своите клиенти. В
срок от един месец те
могат да изпратят,
ако имат, претенции
за корекции по напра-
вените отчети или
сметките. След като
фирмата нанесе нап-
равените корекции и
изготви окончател-
ните изравнителни
сметки, те ще бъдат
предоставени на „Топ-
лофикация Перник”
съгласно предвидени-
те срокове в догово-
ра.

  От централния
офис на „Иста” в Со-
фия ни информираха,
че от преди десетина
дни са започнали да
раздават изравнител-
ните сметки на клиен-
тите си в Перник. От
фирмата поясниха, че 
5.4% от клиентите в
Перник тази година
не са осигурили дос-
тъп до уредите са
отчитане. Ако собс-
твениците на тези
жилища не се възпол-
зват от възможнос-
тта да поискат инди-

Çàïî÷íàõà äà ðàçäàâàò èçðàâíèòåëíèòå ñìåòêè
„Иста” и „Нелбо” първи готови с тях

видуално отчитане
на уредите си, което
се заплаща отделно,
то ще им бъде начис-
лена топлинна енерги-
я на база пълната
мощност на отопли-
телното тяло, което
ползват. От офиса в
столицата поясниха
още, че над 50 на сто
от уредите за дялово
разпределение са вече
подменени като от
тях над 35% са с дис-
танционно отчитане.
От фирмата увериха,
че ще предоставят на
„Топлофикация Пер-
ник” окончателните
изравнителни сметки
в срок.

 От централния
офис на фирма „Техем
Директ”,  която об-
служва най-много або-
нати на „Топлофика-
ция Перник”, ни ин-
формираха, че все още
не са започнали да раз-
дават изравнителни-
те сметки. Причина-
та е, че са положени
максимални усилия да
бъдат отчетени
всички абонати. Въп-
реки това обаче
броят на не осигури-
лите достъп до уре-
дите за отчитане се
запазва както минала-
та година. От „Техем”
са на мнение, че като
че ли едни и същи са
клиентите, които не
осигуряват достъп
до уредите, а след то-
ва недоволстват, ко-
гато им бъде начисле-
на топлоенергия на
база пълна мощност
на радиаторите. От
тази година, за уле-
снение на клиентите,
за които има актуа-

лен мобилен телефон,
фирмата им е изпра-
тила напомняне
с SMS за датата и ча-
са на отчитане на
уредите в съответ-
ната абонатна стан-
ция. От „Техем” на-
помнят на онези
клиенти, които не са
осигурили достъп до
уредите си за отчи-
тане, че трябва да
направят това най-
късно до края на ме-
сец юни. За целта
трябва да се обадят
в офиса в Перник, за
да им бъде определена
дата и час, а на
място, при отчитане-
то, ще си заплатят
услугата допълнител-
но. Ако не направят
това, ще им бъде на-
числена топлоенергия
на база пълна мощ-
ност на радиатори-
те. Срокът за подава-
не на искане за нанас-
яне на корекции е един
месец от връчването
на изравнителната
сметка. В срок от 10
до 15 август фирма-
та ще предаде на
„Топлофикация Пер-
ник” окончателните

Зрелостниците от Перник
в златната среда

Виктория СТАНКОВА
Зрелостниците от Пернишка област се на-

реждат в златната среда. Абитуриентите ни
са показали среден успех добър 4,22 по
Български език и литература. Това съобщи
началникът на Регионалния инспекторат по
образованието Ваня Коконова. Според ста-
тистиката за поредна година момичетата и
момчетата ни поддържат добри резултати.
От 933-ма явили се по БЕЛ 113 са получили
оценка отличен, а двама от тях пълно 6.00.
263-ма зрелостници са с оценка много до-
бър, 187 са получили среден, а 52-ма са из-
карали двойки. 

На матурите по избор средният успех е
добър 4,19. Най-много двойки има на изпита
по география - 44, където се явиха и най-
много ученици 353-ма. Отличните оценки са
32, много добър – 74, добър – 116, а среден
– 87. На изпита по философски цикъл има
три отлични оценки и 24 слаби. От 160 явили
се на изпита по английски език 44 са с от-
лична оценка, а само един със слаба. На из-
пита по биология и здравно образование
има 25 отличници, 42-ма с много добър, 33-
ма с добър, 18 със среден и трима с двойки.
По история и цивилизация има 3 шестици,
по 15 са оценките много добър и добър, а 7
са двойките. По математика средният успех
е много добър 4,75.

изравнителни смет-
ки. Според „Техем”,
консумацията през
изминалия отоплите-
лен сезон се запазва в
общи линии, в сравне-
ние с предходния. От
фирмата напомнят
на клиентите, които
имат поставени уре-
ди с дистанционно
отчитане, че на фир-
мения сайт могат да
направят проверка на
отчетените им уреди
и при допусната
грешка могат да сиг-
нализират веднага, за
да се нанесат корек-
ции.

  На въпрос на в.
„Съперник”- кога ще
влязат в сила измене-

нията в Наредбата
за топлинното сче-
товодство, от „Те-
хем” обясниха, че то-
ва ще стане от но-
вия отоплителен се-
зон. До тогава обаче
трябва да бъдат
направени някои
уточнения с „Топло-
фикация Перник”, за
които клиентите на
„Техем” ще бъдат ин-
формирани чрез сай-
та. На въпроса - как
върви подмяната на
уредите, от фирма-
та поясниха, че над
70% от сградите,
които тя обслужва
са вече с подменени
уреди за дялово от-
читане.

  46 са свободните работни места, които
предлага на безработните от региона тази
седмица Бюрото по труда. В сравнение с
изминалата седмица, през тази броят на
предлаганите на трудовата борса свободни
работни места е със 7 по-малко. И тази сед-
мица Бюрото по труда продължава да търси
10 квалифицирани шивачки. Освен тях, на
трудовата борса се търсят още: 8 кредитни
консултанти,  1 отговорник спомагателна
дейност с висше образование и компютър-
на грамотност, 5 застрахователни консул-
танти на граждански договор, 1 тапицер, 1
шофьор на товарен автомобил с категория
С и Е  с удостоверение за психологическа
пригодност, 1 кулокранист, 1 шофьор на ав-
токран с квалификация и опит,  1 организа-
тор по производство с висше образование,
1 технолог-химик с висше образование,  2
шофьори на автобуси с категория Д и удо-
стоверение за психологическа пригод-
ност,  1 месач на закуски, 5 комплектовачи,
2 лекари/пулмология и вътрешни болести/, 1
шофьор на микробус с категория С, 1 дог-
рамаджия и 1 маникюрист.1 търговски
представител с висше образование, 1 стар-
ши инспектор по осигуряването с висше, 1
шофьор на товарен автомобил с категория
С.   И тази седмица се запазва  тенденцията
 безработните с висше образование да са
сред най-ощетените, въпреки че предлага-
ните им работни места са  7- колкото и мина-
лата седмица. Прави впечатление, че вече
втора седмица на трудовата борса се търсят
двама лекари със специалности, което пот-
върждава опасението на Лекарския съюз,
че в най-скоро време в страната ще се по-
чувства недостиг на лекари. Много по-
голям избор имат безработните със средно
образование. Свободните работни места,
които им се предлагат тази седмица са 39. 

Пари за здраве ще има до септември?
Зоя ИВАНОВА

Без актуализация на бюджета на националната здравноо-
сигурителна каса парите ще стигнат до месец септември. До
края на годината се очертава дефицит на касата за около 400
милиона лева. Трябва да се върви към актуализация на бю-
джета, защото дейността на лечебните заведения е извърше-
на и ако не се заплати, те търсят правата си в съда, казва д-р
Тодорова и допълва: Без актуализация парите ще стигнат до
септември, останалото ще трябва да мине към следващата
година. Но има един малък резерв от около 100 млн. лв., кой-
то също ще използваме, а очакваме да видим и какво ще е
преизпълнението на приходите от НАП.Касата при всички по-
ложения ще плаща, докато има пари. Дали е лимит или над
него, щом свършат парите, няма как да платим. Иначе съдът
е този, който решава кой е крив и кой е прав. Обикновено до-
сега дейност, която е извършена от болница, няма вариант да
не я платим, казва още тя, в интервю за  Стандарт. Директо-
рът на НЗОК смята, че философията на здравното осигурява-
не и на плащането са изкривени. Имаме договор с БЛС за
обеми и цени в рамките на гласувания бюджет. Ние си из-
пълняване задълженията и плащаме, но кой следи как се из-
пълнява обемът. Той не е сведен на ниво лечебни заведения,
за да се държат те отговорни. Ако това беше така, тогава мо-
жехме да се съобразим със закона за публичните финанси и
да кажем - касата плаща дотук. А сега законът за здравното
осигуряване казва - плащате всичко изработено от болници-
те, а другият за публичните финанси - не може да надвиша-
вате бюджета си, обяснява тя. Време е да започнем прех-
върлянето на дейности от болниците към извънболничната по-
мощ, като там се сложат и определени изисквания за квали-
фикация и апаратура, казва директорът на НЗОК.
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Внимавайте при работа с оксижени и електрожени, съветват огнеборците

КНСБ: 40 процента от
работещите в света са

в сивата икономика
Любомира ПЕЛОВА

„Работещите в сивата икономика
представляват около 40% от работната
сила в световен мащаб. В някои страни
на неформалната икономика достига
80% от работещите”. Това каза прези-
дентът на КНСБ Пламен Димитров по
време на 103-тата Международна кон-
ференция по труда, която приключва
утре, 13 юни 2014 г., в Женева, Швей-
цария. Пламен Димитров представи
доклада на Комисията за улесняване
на прехода от неформална към фор-
мална икономика в качеството си на
заместник-председател и главен пре-
говарящ от името на работниците.

„Говорим за половината от трудещите
се по света, които живеят, работят и
оцеляват в отчайващи условия, търсей-
ки начини да се хранят, обличат, биту-
ват и образоват себе си и децата си”,
подчерта негативната констатация Пла-
мен Димитров. Той коментира, че рабо-
тещите в сивата икономика са изклю-
чени от обхвата на трудовите закони и
са лишени от социална сигурност.

Президентът на КНСБ съобщи, че
Международната организация на труда
(МОТ) ще подготви инструмент, чиято
основна цел ще бъде осигуряването на
достоен труд за всички. „Този инстру-
мент трябва да се стреми към предос-
тавяне на насоки на държавите-членки
и социалните партньори за изготвяне
на цялостна практическа програма за
преминаване от неформална към фор-
мална икономика”, подчерта Пламен
Димитров. Той коментира, че вече са
изградени силни международни ин-
струменти, както и национални закони,
които гарантират трудовите стандарти,
но изтъкна, че все още има пропуски в
тях, които трябва за бъдат запълнени.

Международната конференция на
МОТ прие и протокол, допълващ Кон-
венцията относно принудителния труд
и трафика на работна ръка. „Изцяло
подкрепяме подхода за подготовка на
допълването на Конвенцията”, заяви
Пламен Димитров в качеството си на
заместник-председател на Комисията
по предложенията на конференцията.
„Наложително е да се засили ролята на
контролните органи за изкореняване
на злоупотребите с труда на непълно-
летните и уязвимите групи работещи”,
подчерта Пламен Димитров. Той пред-
стави статистика на ИА „Главна ин-
спекция по труда”, според която на-
малява броят на исканията за издава-
не на разрешения за наемане на лица,
ненавършили 18 години. Президентът
на КНСБ, обаче, коментира, че за да се
запази тази тенденция, проверките и
респективно наложените санкции при
констатирани нарушения трябва да
продължат със същата сила. „Наред с
това е нужно да се приемат работещи
превантивни мерки, за да не се допус-
ка нерегламетнирана или влизаща в
противоречие със закона заетост от ка-
тегорията на принудителния труд”, до-
пълни той. В момента тече и кампания
на МОТ срещу принудителния труд,
която в България се реализира с под-
крепата на КНСБ.

Пламен Димитров коментира и стра-
тегическите цели на заетостта, свър-
зани с декларацията на МОТ за спра-
ведлива глобализация от 2008 г. „Ба-
зираният върху ръст на заплатите ико-
номически растеж използва влиянието
на фактора вътрешно търсене и пот-
ребление”, подчерта президентът на
КНСБ и изтъкна, че конкурентоспособ-
ност не се постига чрез потискане на
заплатите и ниските разходи за труд, а
чрез по-ефективни технологии, подоб-
рена организация на труда и качес-
твени работни места. „Това трябва да
се случи при спазване на фундамен-
талните принципи за достоен труд и
социална справедливост”, допълни
още Пламен Димитров.

Няма воля за
бързи избори

Зоя ИВАНОВА
Няма политическа воля за провеждане

на бързи избори“, заяви на брифинг в пар-
ламента лидерът на БСП Сергей Стани-
шев. Той подчерта, че след като няма по-
литическа воля, не смята, че кабинетът
трябва да бърза с подаването на оставка.

„Ние сме казали, че има необходимост
от предсрочни избори, след като няма по-
литическа среда за работа и реализация
на приоритетите на кабинета“, коментира
още лидерът на БСП.

„Виждам много ясно, че никой друг не
желае спешни избори. Още след оглас-
яване на моята инициатива за избори до
края на юли започнаха всички да се дър-
пат – на първо място ГЕРБ. Започнаха да
обясняват как не е възможно – възможно
е. Въпрос на политическа воля е. Такава
очевидно няма в другите сили“, подчерта
Станишев.

По думите му правителството е готово да
работи, докато не се появи служебно пра-
вителство. „Така е редно, така е законо-
съобразно“, заяви той.

Любомира ПЕЛОВА
С настъпването на

летния сезон все по-
често се налага на
хората да прибягват
до извършване на ог-
неви работи при ре-
монти на огради,
врати, автомобили,
нарязване на метал-
ни конструкции и пр.
Оживява се строи-
телството на сгра-
ди и съоръжения, къ-
дето също се изпол-
зват отделни съоръ-
жения за извършване
на огневи работи.
Това обаче крие реди-
ца опасности от
възникване на пожар.
При пожари, възник-
нали от огневи рабо-
ти се нанасят не са-
мо материални ще-
ти, но се е стига и
до човешки жертви,
особено когато се
заваряват или наря-
зват съдове за съх-
ранение на горива,
защото те обикнове-
но се предхождат от
взрив.

Хора без нужната
квалификация изпол-
звайки, нестандар-
тни самоделни уре-
ди се “пробват” в

професията, без да
спазват елементар-
ни противопожарни
изисквания. Прите-
жаващи нужната
квалификация пък
понякога надцен-
яват възможности-
те си и пренебрег-
вайки задължителни
условия за пожарна
безопасност, също
допускат грешки. В
тази връзка е необ-
ходимо да припом-
ним някои основни
правила за недопус-
кане на пожари при
извършване на огне-
ви работи. Особено
внимание трябва да
се обърне на времен-
ните места - извън
заваръчните цехове
и постове, като за
целта съответният
ръководител издава
акт и се регламенти-
рат изпълнителни-
те и осигуряващи
мероприятия. Ръко-
водител на огневи-
те работи може да
бъде ръководителя
на обекта или отго-
ворника по пожарна
безопасност. Актът
за извършване на ог-
неви работи на вре-

менни места се изда-
ва за срок от три
дни, при условие че
характерът на рабо-
тата в посочения
срок не се изменя.
При наличие на усло-
вия за образуване на
взривоопасни кон-
центрации от пари
и газове лицето, из-
даващо акта, орга-
низира вземането на
проба за анализ на
средата на всеки два
часа, резултатите
от която се отраз-
яват в протокол за
определяне на взрив-
на опасност. Актът
за извършване на ог-
неви работи и про-
токолът за определ-
яне на взривната
опасност задължи-
телно се съхраняват
до три дни от опре-
деленото длъжнос-
тно лице, което осъ-
ществява дейнос-
тта по пожарна бе-
зопасност в обекта.
В случай на пожар
или експлозия те се
предават на разслед-

ващите органи. Ог-
неви работи могат
да започнат само
след като ръководи-
телят упражни кон-
трол по изпълнение
на предвидените
мерки за осигурява-
не на ПБ.

Кои са основните
мерки?

За извършване на
огневи работи се до-
пускат само квали-
фицирани лица пре-
минали инструктаж,
работейки се само
със стандартни и
технически изправ-
ни заваръчни апара-
ти.

На местата, къде-
то се извършват ог-
невите работи, в за-
висимост от кон-
кретните условия,
се осигуряват уреди
и средства за гасене
на пожар - пожарога-
сители, негорими
п р о т и в о п о ж а р н и
одеяла, а при нали-
чие на противопо-
жарни кранове и хид-
ранти - водопровод-
ни линии. Нужно е
горимите материа-
ли в радиус най-мал-
ко 5 метра да бъдат

почистени, а за лес-
нозапалимите и взри-
воопасни материали
радиусът  не по-мал-
ко от 20 метра. Кога-
то подобни материа-
ли не могат да бъдат
отстранени, те се
защитават от топ-
лината и искрите с
негорими екрани, па-
равани или се изпол-
зва вода.

Работниците, уча-
стващи в извършва-
нето на огневи рабо-
ти, трябва да са обу-
чени за работа с уре-
дите и средствата
за гасене на пожар.

При наличие на ус-
ловия за изпарения
на леснозапалими и
горими течности и
газове се осигурява
вентилация, която
намалява концентра-
цията на парите най-
малко два пъти под
долната граница на
взривяване, което се
установява с анализ
и протокол.

При наличие на от-
вори в хоризонтални
и вертикални прегра-
ди, те се уплътн-
яват с подходящи не-
горими материали.

Кой влиза в парламента
ако изборите са сега?
Зоя ИВАНОВА

Галъп интернешъ-
нъл обяви последно-
то си проучване, спо-
ред което ако избори-
те за народното съб-
рание са сега пет си-
гурни партии ще
влязат в парламен-
та. 

47 процента от за-
питаните искат ос-
тавката на кабинета
“Орешарски”, 32 про-
цента го подкрепят.
Има обаче доста
въпросителни преди
да пуснем следва щи-
т е бюлетини, като
например лансирана-
та идея за задължи-
телно гласуване. 

Според данните на
Лабораторията за
публична политика

към Нов български
университет, най-
малко 6 партии ще
влязат в 43-ия парла-
мент при избори сега,
ако гласуват 4 милио-
на избиратели. Пар-
тия ГЕРБ би спечелила
22-24 % подкрепа, до-
пълва bTV. Втори са

БСП с 15-17 % Трето-
то място е за ДПС,
които ще получат
между 14 и 16 процен-
та. Нов участник в
пле нар ния живот ще
бъде партия „Бълга-
рия без цензура”. Уча-
стие имат и реформа-
торите. 
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Продължителните празници една от причините за еднаквостта с миналогодишните

Готов е списъка на лекарствата
които ще се плащат от касата

Зоя ИВАНОВА
Комисията по договаряне на стойностите,

до които НЗОК ще заплаща медицинските
изделия в извънболничната и болничната
медицинска помощ, приключи своята рабо-
та, съобщават от пресцентъра на здравноо-
сигурителната институция.

Комисията разгледа постъпилите от зая-
вителите, представляващи фирмите - произ-
водители заявления за 371 медицински из-
делия, като в резултат на договорените от-
стъпки разходите, които ще заплати НЗОК
за шестмесечен период, спрямо разходите,
които НЗОК би заплатила, ако нямаше дого-
варяне,са намалени с 6 000 000 лв. 

Осигурено е 100% заплащане от страна на
НЗОК на 177 продукта, като сърдечни кла-
пи, коронарни и периферни стентове, тест-
ленти и др.

Постигнати са намаление на стойностите,
заплащани от НЗОК в 11 групи/типове с най-
големи обеми. Сред тях са сърдечна клапна
протеза, кохлеарна имплатна система, ком-
плект електрод за временна кардиостиму-
лация и др.

Здравната каса ще заплаща медицински
изделия за Епидермолизис булоза сим-
плекс, Епидермолизис булоза леталис, Епи-
дермолизис булоза дистрофика.

За първи път в страната е изготвен публи-
чен и достъпен за граждани и специалисти
списък на медицински изделия, което га-
рантира легитимността, както на вносители и
производители, така и на самите изделия.

Създадена е система за кодиране и спе-
циализиран информационен модул, която
ще доведе до по-добър контрол при разхо-
да на средства за болнична помощ - от една
страна, а от друга - ще осигури база данни
по елементи с цел по-добро и обосновано
планиране на бюджетните средства.

Списъкът на медицинските изделия, при-
лагани в извънболничната помощ, които
НЗОК ще заплаща, съдържа 520 продукта
на 24 производителя, представлявани в про-
цедурата от 18 заявители. Списъкът е напъл-
но обновен и обогатен като номенклатура.
Действащият към момента списък е приет
през 2007 г. и много от продуктите вече са
оттеглени от пазара, което създаваше нап-
режение и неудобство от страна на здрав-
ноосигурените пациенти и медицинските
специалисти.

Продуктите в Списъка на медицинските
изделия, прилагани в извънболничната по-
мощ, са групирани в 4 големи раздела, как-
то следва:

Тест-ленти за измерване на кръвна заха-
р – НЗОК ще заплаща възможно най-ниска-
та цена от 28.00 лв.;

Увеличен е броят на тест-лентите при ин-
тензифицирано лечение с инсулин, които
НЗОК ще заплаща - от 150 на 300 бр. годиш-
но.

Изделия за илео- и коло - стоми – запазен
е заплащаният към момента месечен лимит
в размер до 139.20 лв.;

Изделия за цистостома и друг изкуствен
отвор на пикочните пътища – запазен е зап-
лащаният към момента месечен лимит в
размер до 206.40 лв.

Незалепващи превръзки за пациенти с бу-
лозна епидермолиза - определени са три
стойности за месечен лимит, на база на ста-
новища на националния консултант, както
следва: 

- за епидермолизис булоза симплекс – до
132.00 лв.; 

- за епидермолизис булоза леталис – до
924.00 лв.;

- за епидермолизис булоза дистрофика –
до 1849.00 лв.

Списъкът на медицински изделия, прила-
гани в болничната помощ, които НЗОК ще
заплаща извън стойността на клиничните
пътеки, съдържа 1028продукта на 86 произ-
водителя, представлявани в процедурата
от 53-ма заявителя. За 170 продукта е оси-
гурено пълно заплащане от страна на НЗОК,
като в повечето групи има отделни продук-
ти, които са с намалено доплащане от стра-
на на пациента. Продуктите са групирани в
15 големи раздела.

8 фирми се състезават за
ремонта на 62 километра пътища

Силвия ГРИГОРОВА
  През май клиенти-

те на ЧЕЗ са консуми-
рали средно с 15 КВТч
или 7,2%, повече еле-
ктроенергия в сравне-
ние със същия период
на 2013 г. За миналия
месец потреблението
на домакинствата в
Западна България е
средно 224 КВТч при
209 КВТч година по-ра-
но. Въпреки това
стойността на месеч-

ната фактура остава
същата – средно 36
лева. Разликата е ре-
зултат от трикрат-
ното намаление на це-
ната на електроенер-
гията през миналата
година.

  „Много клиенти
питат защо въпреки
по-ниските цени
сметките им за еле-
ктроенергия остават
същите. Продължи-
телните празници в

началото на май в, съ-
четание с по-ниските
от обичайните тем-
ператури, са една от
вероятните причини
за нарастване на кон-
сумацията. В тази
връзка бихме искали
да припомним, че
стойността на месеч-
ната фактура е в
пряка зависимост не
само от цената, но и
от индивидуалното
потребление на всяко
домакинство“, каза
Димчо Станев, дирек-
тор „Обслужване на
клиенти“ в „ЧЕЗ Бъл-
гария“ ЕАД.

  Най-добрият и при-
родосъобразен начин
за намаляване на раз-
ходите за електрое-
нергия е разумната й
употреба. Насърчава-
нето на енергийната
ефективност е част
от социално отговор-
ната политика на ЧЕЗ

и е в съответствие с
Директивата за ене-
ргийна ефективност
при крайното потреб-
ление и енергийните
услуги. Компанията
редовно провежда
различни инициативи
за насърчаване на от-
говорното поведение
към електроенергия-
та.

  През декември
2013 г. ЧЕЗ разрабо-
ти и представи 10
лесни стъпки, които
могат да намалят
консумацията на до-
макинствата с до
15%. По време на
отоплителния сезон
компанията проведе
онлайн играта „Ака-
демия Енергия“, чия-
то цел също бе да да-
де полезни напътс-
твия за лесно намал-
яване на потребле-
нието в бита. През
настоящата година

Засилени проверки по
морските курорти

Силвия ГРИГОРОВА

Силвия ГРИГОРОВА
  В Агенция „Пътна

инфраструктура“ от-
вориха офертите за ре-
хабилитацията на бли-
зо 62 км републиканска
пътна мрежа по „Тран-
зитни пътища 5”. В
лот 23Б от програма-
та са обектите: уча-
стък 1 – рехабилита-
ция на пътя Дупница –
Самоков от км -36,37
км; участък 2 – проек-
тиране и рехабилита-
ция на пътя Ковачевци
– Поповяне-6,8 км;
„път Рельово – Алино –
4,06 км, пътя Клисура-
Самоков - Белчински ба-
ни; участък 3 - проек-
тиране и рехабилита-
ция на пътя Кюстен-
дил – Перник- 9,9 км.
Отворените оферти
 са на: „ИСА 2000“
ЕООД;  Консорциум
„АБХ строй“, в който

участват: „Хидростро-
й“ АД, „АБ“ АД, гр. Хас-
ково и „Пътстрой Бур-
гас“ ЕООД; Обединение
„ГБС-Мегаинвест  ЛОТ
23Б“, в което участва-
т: „ГБС Инфраструк-
турно строителство“
АД и „Мегаинвест - Хол-
д“ ЕООД; „ПОНССТРО-
ЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД; Д-
ЗЗД „САМОКОВ ИН-
ФРА“, в което уча-
стват: „Интегрирани
пътни системи“ АД,
„Пътстрой- 92“ АД,
„Бекастрой“ ЕАД; „ПСТ
Холдинг“ ЕАД; Консор-
циум „Страбаг“ ДЗЗД,

в който участват:
„Щрабаг“ ЕАД и „Стра-
баг“ АГ – Австрия; Д-
ЗЗД „АПП ЛОТ 23Б“, в
което участват: „Аг-
ромах“ ЕООД и „Пъти-
ща Пловдив“ АД, гр.
Пловдив.

 Прогнозната стой-
ност на строително-
монтажните работи е
35 000 000 лв. без ДДС,
а срокът за изпълнение
е 24 месеца. С рехабили-
тацията на пътните
отсечки ще се повиши
безопасността на дви-
жението и удобство-
то при пътуване.

ЧЕЗ постави специа-
лен акцент върху
възпитаването на
децата в принципите
на енергийната ефе-
ктивност. В периода
февруари-април ком-
панията организира
серия от обучителни
беседи на тема „За
децата и енергията”,
за да разкаже на уче-
ниците от 18 учили-
ща в Западна Бълга-
рия за начините за
разумно използване
на електроенергия-
та.

  Клиентите на ЧЕЗ
могат да намерят до-
пълнителна информа-
ция за инициативите
на компанията, както
и съвети за намалява-
не на консумацията
на електроенергия на
официалния уебсайт
www.cez.bg, в секция
„Енергийна ефектив-
ност“.

 
 

  Във връзка с летния туристически сезон
инспектори от областните дирекции по безо-
пасност на храните в градовете Добрич, Вар-
на и Бургас започнаха засилени проверки в
обектите от търговска мрежа и обществено
хранене, намиращи се на територията на ку-
рортите, курортните селища и плажовете. То-
ва информираха от пресцентъра на Българ-
ската агенция по безопасност на храните.

  Проверяват се и обекти от търговска мре-
жа, такива, които са подвижни, временни
или сезонни, обекти за обществено хранене
 като приоритетно под контрол са заведения-
та за бързо хранене, намиращи се на терито-
рията на хотелски комплекси, както и турис-
тически обекти предлагащи оферти за по-
чивка тип „all inclusive“. Целта на масирания
контрол е да се провери съответствието на
обектите с изискванията на действащото за-
конодателство, като съответствие на сгра-
дов фонд и оборудване, произход и правил-
но съхранение на суровини и храни, срокове
на съхранение на храните, етикетиране на
храните и др. Инспекторите проверяват дали
във всеки обект за производство на храни
работи лице, което притежава висше или
средно специално образование в областта
на хранителната промишленост. Също така
се проверява и дали лицата, заети с произ-
водството и търговията с храни са премина-
ли предварителни и периодични медицински
прегледи по установения за това ред, както
и дали са им били проведени обучения от-
носно качеството и безопасността на храни-
те. От БАБХ апелират, при съмнение за нека-
чествена храна, гражданите веднага да сиг-
нализират на телефон 0700 122 99.

Никой не знае колко са хората
с психични отклонения у нас
Зоя ИВАНОВА

Никой не знае точно
колко са хората в Бъл-
гария, които имат пси-
хични отклонения.
Факт е лошата мате-
риална база в повече-
то специализирани
болници, както и нис-
кото финансиране на
тази дейност – това
беше обявено на нароч-
на пресконференция за

състоянието на пси-
хиатричната помощ в
България. Официално
през тези лечебни за-
ведения годишно мина-
ват повече от 50 000
човека, но според спе-
циалистите броят на
необхванатите болни
е много по голям. Ос-
новните проблеми за
родните психиатрич-
ни болници се свеждат

до лоша  материална
база , липсата на връз-
ка между болничните
заведения , недобра ор-
ганизация при лечение-
то на психично болни-
те.Освен различното
финансиране на пси-
хиатричните болници,
липсата на регистър
на техните пациенти
също затруднява лече-
нието.



Рекламно  приложение

Петък, 13 юни 2014 г., брой 107 /5470 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

1. 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., отлична, 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. 7 - 31 000 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. Къща, Мещица, нова двор 1 дка - по договаряне

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

15. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

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

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

17. УПИ, Мещица, 600 кв.м - 9 000 лв.

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

За цена не по-малко  от 500 лв
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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. Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, ет. 6 - 20 000 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 - 20 000 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, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 40 000 лв.
Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 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 13 юни 2014 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

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

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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продажба или обезщетение – тел. 0899/19
42 00; 0899/19 42 02

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,
ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена тер., с
алум. дограма, теракот, с обзавеждане, 40
000 лева /без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237

Давам под наем, 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 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

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разреши-
телно за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв.,

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

- 35 000лв.   

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

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

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

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

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

до ет. 6 

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

ПВЦ- 42 000лв.
2.Тристаен, Изток, ет.

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

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Продава, Двустаен,
Изток, ет. 3, вътрешен,
ремонтиран, 2 тер, ТЕЦ

- 35 800 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

тел. 0877/ 698 384

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

къщи, парцели, в Гърция
(Аспровалта, Ставрос,

Неаврасна), тф: 0888 227490

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

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

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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Българският Лувър посреща
посетители наесен

ЕК: Темата за еврофондовете
да не се политизира в България

Еврокомисарят по регионалната политика Йоханес Хан призова
темата за еврофондовете в България да не бъде политизирана.

В последните дни имаше много публикации за инвестициите по
програмите, свързани с регионалната политика в България, от-
белязва Хан, цитиран от БТА.

Важно е дискусиите да бъдат деполитизирани и да обхванат
цялостта. В последните години ЕК работи в тясна връзка с бъл-
гарските власти, за да може тези инвестиции да бъдат използва-
ни добре и правилно. Вярваме, че постигнахме успех, добавя Хан.

Естествено тогава, когато имаме притеснения, както с всяка дру-
га държава от ЕС, трябва да предприемаме мерки. Затова вре-
менно прекъснахме плащанията по две програми или части от тях
- програмите "Околна среда" и "Регионално развитие".

Това е нормална процедура, пояснява еврокомисарят.
Нека си припомним, че от 2013 г. ЕК е прекъсвала програми над

200 пъти в повечето държави от ЕС. Зад тези действия стоят ис-
крените усилия да направим така, че вложените средства от фон-
довете да бъдат управлявани добре, заявява Йоханес Хан.

В България моята цел е да направим така, че тези средства да
достигнат до българските граждани и бизнеса с възможно най-
голяма полза и въздействие, както и навсякъде другаде в Евро-
па, се посочва в коментара на еврокомисаря Хан, предоставен на

БТА от неговия говорител Ширин Уилър.
Европейската комисия блокира част от плащанията заради нарушения в проектите, които се реализират в различ-

ни общини. Ако не бъдат възстановени плащанията, част от проектите няма да могат да бъдат завършени.
Замразените средства по двете оперативни програми днес ще обсъждат парламентарните комисии по европейски

въпроси и по околната среда и водите. Депутатите ще изслушат вицепремиера Зинаида Златанова и екоминистъра в
оставка Искра Михайлова.

Министърът на транспорта Данаил Папазов опроверга информацията, че ще бъдат спрени средства по програма
„Транспорт“. За риск от това предупреди президентът Росен Плевнелиев.

-Трите основни крила на Националния
музеен комплекс в София са готови и се
очаква през есента той да посрещне пър-
вите си посетители.

След 15 години и в мандатите на седем
министри на културата, най-накрая строи-
телният обект се превърна в завършена
сграда, функционално предназначена за
музей.

Това заяви настоящият министър на кул-
турата Петър Стоянович на пресконферен-
ция по повод на приключването на проек-
та. Той отбеляза основните приноси на ми-
нистрите през годините, като посочи, че
нов и безспорно най-силен тласък проек-
тът е получил по времето на Вежди Раши-
дов.

Петър Стоянович обясни, цитиран от
БТА, че днес се откриват три крила, не са-
мият музей - това ще стане, "когато сгра-
дата бъде изпълнена с изкуство.

"На този предстоящ празник най-вероя-
тно аз ще бъда сред посетителите, а не
сред домакините. При темповете, с които
се движим, фактът на официалното откри-
ване на музея ще бъде привилегия на
друг министър на културата", заяви Стоя-
нович.

От сградата остава да бъде реконструи-
рано само южното крило - откъм ул. "Обо-
рище", за което средства са осигурени и
ремонтите могат да започнат през лято-
то. Това обаче няма да попречи в остана-
лите три части да бъде редена постоянна-
та експозиция и музеят да бъде отворен
за посещения.

Инвестициите по проекта са над 27 млн.
лв. по ОП "Регионално развитие". Извър-
шени са ремонт на сградата на Национал-
ната галерия за чуждестранно изкуство
и преустройство на сградите на бившия
Технически университет и пространство-
то на вътрешния двор.

Създадени са нови галерии за постоя-
нни и временни експозиции, депа за "съх-
ранение на изкуство", реставрационни
ателиета, административни офиси, конфе-
рентен център и други.

Залите разполагат с подходящо освет-
ление според спецификата на различни-
те изложби и са климатизирани. Как ще
се нарича музеят, ще бъде определено
чрез конкурс, който ще започне от утре.

Министър Стоянович, ръководителят на
Представителството на ЕК у нас Огнян
Златев и Борис Данаилов - съветник на
министъра, откриха поставена на фасада-
та на сградата възпоменателна плоча с
имената на седемте министри на култу-
рата, работили по проекта - Емма Моско-
ва, Божидар Абрашев, Нина Чилова, Сте-
фан Данаилов, Вежди Рашидов, Влади-
мир Пенев, Петър Стоянович.
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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
21:30Комиците
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
20:00Всемогъщия Еван
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/
04:20"Перла" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:05Днес и утре /п/
05:35Дързост и красота /3373 епизод/п/
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Зелената линейка /п/
11:00Парламентарен контрол
14:00Телепазарен прозорец
14:15Днес на Мондиала - 2014
14:45Световна купа по конен спорт -
Божурище 2014: Прескачане на
препятствия пряко предаване
16:00По света и у нас
16:20Специализирано предаване
16:35Танцуващата с тигри документален
филм /България, 2014г./
17:00Лудвиг ван Бетовен:
17:35Дързост и красота  /3374 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:15СП по футбол
19:00Мексико - Камерун, среща от
Световното първенство по футбол -
Бразилия 2014 пряко предаване от
Натал
21:00По света и у нас
21:30СП по футбол:
22:00Испания - Холандия, среща от
Световното първенство по футбол
00:00По света и у нас
00:10СП по футбол
01:00Чили - Австралия, среща от
Световното първенство по футбол
03:00СП по футбол
03:15СП по футбол
03:35Испания - Холандия, среща от
Световното първенство по футбол

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРИЯ ДО 2020 Г.

Областен информационен център – Перник проведе информационна
среща, посветена на Споразумението за партньорство. Форумът е
част от поредица информационни събития за популяризиране на основ-
ния документ, който страната ни предстои да подпише като страна-
членка на Европейския съюз. Документът е изключително важен, тъй ка-
то той ще рамкира финансовата помощ от ЕС и използването на евро-
фондовете за втория програмен период 2014-2020 г.

В рамките на инициативата на мрежата от 27 областни информа-
ционни центрове и централен координационен информационен офис към
Администрация на Министерски съвет, експертите от ОИЦ – Перник
организираха 6 открити приемни, от които 3 в областния град и 3 в Ко-
вачевци, Земен и Трън. 167 случайни граждани взеха участие в проведена-
та анкета, като почти 100% даваха верни отговори на въпроси като:
„Какво е Споразумението за партньорство?“, „Какво е бенефициент?“,
„Какво е цифрово изключване?“, „Какво е деинституционализация?“ и др.
Въпросите, които попаднаха в анкетата са свързани с терминология, из-
ползвана в най-важния документ за България като член на Европейската
общност. По време на инициативата, екипът на Инфоцентъра даваше
допълнителна информация, свързана с Кохезионната политика на ЕС.
Бяха раздадени и допълнителни информационни материали.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата
на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община
Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

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

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

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

от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

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

www.eufunds.bg
 

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ден, скрил много пре-

дизвикателства в себе
си. Днес ще имате сили

и желание да свършите много от не-
щата, които сте отлагали.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе

много, но някои от не-
щата ще са на доста ви-
сока цена. Вашата вът-

решна природа е да виждате истин-
ската стойност на нещата.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес преценете съ-

ществуващите въз-
можности, за да знаете
какъв избор да направи-

те в професионалната сфера.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес заложете на

обичайните, сигурни
н е щ а . По възможност не се впус-
кайте в нови проекти. Ще имате
нужда от стабилност, от добра хра-
на, от добро отношение.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Точно днес, в начало-

то на месеца, имате
нужда да видите какви

ще са резултатите от вложениете
усилия.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Мили и състрадателни

сте, но вършейки работата
на другите, им отнемате

възможността да се развиват и учат са-
ми уроците си. Помагайте, вдъхновявай-
те.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ако искате да про-

дължите смело и сво-
бодно напред, трябва

да сте готови да пожертвате
страховете си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на полярностите.

Може да се изненадате
колко от нещата, които

казвате на другите, всъщност
имате нужда да ги кажете на себе
си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви

се иска да всършите не-
що, толкова по-рядко

ще го наричате работа. Намерете
онези неща, които ви правят ис-

тински щастливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Помагайте смело, но

само тогава, когато ви поискат по-
мощ. Днес ще имате нужда да се съ-
ревновавате, да се конкурирате, да

играете.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Ще имате нужда от

сигурност и стабил-
ност и това ще ви води при взима-
нето на решения.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще предизвиквате

околните с някои ваши
коментари. Днес не е

денят на шегата, но все пак лесно ще
се измъкнете от ситуация. По-важ-
ното е да получите ценна
информация.
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Зоя ИВАНОВА

„Ðèëåöî” ñïå÷åëè ìà÷à â Ïåðíèê
Отборът от Самоков  се класира във „В” група

още в 12-та минута на
мача. След това удве
минути преди края на
първата аст изведе в
чиста позиция Янко
Янгелов и резулта-
тът стана 2:0 за „Рил-
ски спортист”. През
второто полувреме
голове не паднаха, но
това не означаваше,че
зрителите не са виде-
ли хубав футбол, раз-
бира се,за стандарти-
те на кандидати за
третия футболен
ешелон. Пропуски има-
ше и пред двете вра-
ти, когато в последни-
те минути на среща-
та се отличиха фут-
болистите от „Рил-
ски спортист”, които

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

можеха спокойно да си
тръгнат и с разлика
от пет-шест гола, но
липсата на учение при
нанасянатео на реши-
телния удар след изра-
ботване на положе-
нието си каза думата.
Все пак точно играчи-
те от Самоков си
тръгнаха доволни
след като изпълниха
целта си и върнаха
отбора в състава на
Югозападната „В” ФГ
след неуспешния мина-
логодишен бараж.Вре-
мето пожали  и  два-
та отбора и въпре-
ки,че  се мръщеше
през цялото време та-
ка и не заваля по вре-
ме на мача.

жи топката на глава-
та на Иван Иванов и
той откри резултата

Кой колко взима от
световното по футбол
Награден
фонд
(в щатски
долари):
476 милиона
долара
Победител –
35 милиона
Подгласник –
25 милиона
Завършил на
трето място –
22 милиона
Завършил на четвърто място –
20 милиона
Четвъртфиналист – 14 милиона
Осминафиналист – 9 милиона
Участник в груповата фаза – 8 милиона
Общо – 358 милиона
И още:
1,5 млн. долара за всяка национална

асоциация с принос за подготовката на
своя отбор (общо 48 млн. долара)

70 млн. долара за клубовете, чиито игра-
чи ще вземат участие на Световното пър-
венство като принос за тяхното съучастие
в турнира

100 млн. долара в Програмата за закрила
на клубовете:

Тази програма бе въведена през 2012 г. и
е приложима на световно ниво за всички
международни мачове в календара от 1
септември 2012 г. до 31 декември 2014 г.,
включително Световното първенство (не е
включена в общия награден фонд)

750 хиляди взема БФС
от световното

БФС ще получи 750 хиляди долара от
Международната футболна асоцация
(ФИФА), стана ясно по време на конгре-
са в Бразилия. Парите ще бъдат заделе-
ни от приходите от световното първенс-
тво, които се оценяват предварително на
4.5 милиарда долара.

ФИФА ще преведе 250 хиляди долара
на БФС още през месец юни, а други 500
хиляди ще бъдат преведени през 2015
година. Това ще важи за всяка една от
209-те държави, чиито футболни федера-
ции членуват във ФИФА. Шестте конти-
нентални футболни централи пък ще по-
лучат по 7 милиона долара.Финансовият
директор Маркус Катнер обяви по време
на конгреса на ФИФА, че сумите трябва
да бъдат утвърдени от председателя на
независимата одиторска комисия Доме-
нико Скала. Той обаче няма основателна
причина да стопира процеса.

И „Конелиано”
в Югозападната „В” ФГ
Освен двубоя в Перник още една двойка

определи втория нов член на Югозападна-
та „В” ФГ. Отборът на „Конелиано (Герман)
надделя в Ихтиман над „Чико”(с.Бяга, Па-
зарджишко) с 4:3. Срещата беше особено
драматична, като в последните минути фут-
болистите на „Чико” изравниха за 3:3. И
когато всички очакваха дузпите ( в ама-
тьорския футбол продължения при равен
резултат в редовното време не се пред-
виждат, футболистите от „Конелиано” вка-
раха красив гол, който им осигури участие-
то в третия футболен ешелон догодина.

Жребият за „А” група
се тегли на 17-ти юни
Жребият за първенство за сезон 2014/

2015 година в „А“ група ще се проведе на
17 юни, вторник, от 11:00 часа в зала „Ро-
дина” на Националния стадион „Васил
Левски”.Това обявиха от Спортно-техни-
ческата комисия към Българския футболен
съюз.Все още не е ясно дали „А“ група ще
е от 10 или 12 отбора, като в следващите
часове това трябва да се изясни. Трябва-
ше Апелативната комисия към Лицензион-
ната комисия да се произнесе по направе-
ните промени от Марек и Хасково, като ед-
носедмичният срок, даден за обжалване от
БФС, вече изтече.Жребият за „Б“ група ще
бъде теглен след още една седмица, на 26
юни, четвъртък, отново от 11:00 часа на съ-
щото място.

Двата отбора, кои-
то си оспорваха
мястото в Югозапад-
ната „В” ФГ, „Рилски
спортист” и „Вел-
бъжд”, си бяха довели
и агитки, които ги
подкрепяха и се вълну-
ваха от изхода на дву-

боя на „Стадиона на
мира”. Самоковлии
имаха в състава си
Васко Киров, който
правеше голяма част
от разликата между
отборите. Неговата
беше и заслугата за
двата гола. Първо сло-

твото, надеждите за
медал се свързват
най-вече с тежкия
„Йоан Петров”, кой-
то от около месец е и
ученик на сомастоя-
телна форма в СУ”О-
лимпиец”.

В надпреварата ще
вземат участие 165
състезателя от 22
клуба. Меренето за
втория ден ще бъде
от 15:00 часа,днес са и
схватките при най-
тежките.

Вчера в зала „Вести-
тел”, гр. Враца започ-
ва Държавния лично-
отборен шампионат
по класическа борба за
кадети. СК „Миньор”
води шестима състе-
затели на първенс-

Шест кадети от „Миньор”
на държавно във Враца

ТРОФЕЯТ НА СВЕТОВНАТА КУПА НА ФИФА
ФИФА поръчва действащия трофей за десетото Световно пър-

венство през 1974 г. Общо 53 варианта, създадени от творци от се-
дем държави, са били предоставени на ФИФА, като централата се
спира на произведението на италианския художник Силвио Гацани-
га.  Той описва творението си по следния начин: „Линиите извират
от основата, издигащи се в спирали, за да се получи светът. От за-
бележимото динамично разпъване на плътния корпус на скулптура-
та се издигат фигурите на двама атлети в енергичен момент на побе-
да.”Днешната купа не може да бъде спечелена за вечни времена,
тъй като регламентът посочва, че тя трябва да остане притежание на
ФИФА. Световните шампиони я задържат за известно време и след
първенството, като после им се дава реплика, която е позлатена, а
не с масивно злато като оригиналния трофей.

Детайли на трофея:
 Година на производство: 1973
Тегло: 6175 грама (от които 4927 гр чисто злато)
Височина: 36 см
Материал: злато, два ринга от минерала малахит красят основата
Производител: Bertoni GDE Srl. (дизайн: Силвио Гацанига, Италия)

КУПАТА „ЖУЛ РИМЕ”
Първата купа на Световното първенство, „Трофеят Жул Риме”, е

била 35 см висок и е тежал приблизително 3,8 кг. Статуетката е изра-
ботена от сребро и позлатена, като синята основа е била направена
от полускъпоценния камък лапис лазули. Тя изобразява богинята
на победата (Нике), която държи високо винена чаша в осмоъгъл-
ник. На четирите страни на основната, които са били позлатени, е
стоял надпис с името на трофея, както и гравирани имената на де-
ветте победителя между 1930 и 1970 г. 

 През 1966 г. купата изчезва, докато на изложба преди Световното
първенство в Англия е била намерена, заровена под дърво от куче,
наречено Пикълс. Накрая, през 1983 г. е била открадната отново, то-
зи път в Рио де Жанейро и оттогава неоткрита.

Детайли на трофея
Година на производство: 1930
Тегло: 3800 гр
Височина: 35 см
Материал: позлатено чисто сребро, основата от лапис лазули
Производител: Абел Лафльор, Франция

ЛЮБОПИТНО ОТ МОНДИАЛА



27-годишен подпалил
колата на съселянин

Любомира ПЕЛОВА
27-годишен жител на пернишкото се-

ло Ярджиловци е уличен в палеж на
автомобил.

На 10 юни, около 22,20 ч. в полиция-
та е бил подаден сигнал за горящ лек
автомобил „Фолксваген голф” в Яр-
джиловци. Екип на пожарната в Пер-
ник ликвидирал пламъците. До намесе-
та им огънят успял да нанесе пораже-
ния върху предната част на колата.

Органите на полицията направили ог-
лед на местопроизшествието и започ-
нали разследване. В процеса на работа
е установено, че става дума за умишле-
н палеж, а негов извършител е мес-
тния жител Ю.П. В основата на прес-
тъплението стои личен конфликт меж-
ду 65-годишния собственик на голфа и
27-годишният мъж. Подпалвачът, който
е задържан за 24 часа с полицейска за-
повед, е криминално проявен, познат е
на органите на реда с кражба.

АПРОПО
ТОЧНО ДВЕ СЕДМИЦИ
ОСТАВАТ ДО ОТБЕЛЯЗВА-
НЕ НА 85-ГОДИШНИНАТА
от обявяването на Перник
за град. За случая ще има

доста фотоси от историята на града,
които ще предизвикат бая размисли и
страсти. Една съпоставка с облика на
Перник към днешна дата ще шокира
непредубедения турист. Вън от съмне-
ние е прогресът. Ама тия разкопки
внушават едно чувство твърде далече
от празничното. Общинската управа
се е видяла в чудо къде да позицио-
нира, казано на бюрократичен език,
изявите, щото реално място няма. Де-
ветдесет процента от центъра е царс-
тво на багерите и строителните брига-
ди. Само около Двореца на културата
е останал малък оазис за пешеходци-
те. Така ако речеш да сравняваш, мо-
же да се окаже, че преди 85 години
някои територии са били доста по-
привлекателно място за живеене. А и
в чест на годишнината не е лошо да
се направи една фотосесия върху мо-
ментното състояние на градския цен-
тър. Ще стане чудна изложба на след-
ващия юбилей, да речем, 90-годишни-
ната.

ДВЕСТАГОДИШНИНАТА ОТ ОС-
НОВАВАНЕТО НА ЦЪРНОГОРСКИЯ
МАНАСТИР за първи път ще бъде от-
белязана не само като национално
значимо мероприятие, но и с масово
неспане за богомолците. От църковна-
та обител готвят процедурата по двуд-
невните тържества, а гвоздей на прог-
рамата е нощта на събота срещу не-
деля, когато народът трябва да спи на
открлито с лечебна цел. Като знаем
нрава на някои миряни от околните
села, плюс ефекта от бирата и другите
напитки, които ще бъдат в масова
празнична употреба, можем да си
представим за какво иде реч. На всич-
ко отгоре синоптиците нещо не го да-
ват богоугодно и баш за тогава пред-
ричат солидни валежи в планинските
райони. Мащабът на празника изисква
Господ да се смили над своя храм, за-
това може би е редно църковната уп-
рава да подготви специален молебен
за суша. Както и за богомолци трезве-
ници. Ама това са Божи работи...

1213 юни 2014 г.

Çà ïåò ìåñåöà 61 çàãèíàëè ïî ïúòèùàòà
Черната статистика на пътна полиция сочи, че 770 са били ранени при ПТП

тази връзка е разпо-
редено провеждането
най-малко два пъти
месечно на специали-
зирани полицейски
операции за контрола
на поведението пеше-
ходците като уча-
стници в движение-

то. Те ще се планират
след изготвяне на за-
дълбочен анализ на пе-
шеходния травмати-
зъм в регионите, из-
веждане на основните
причини за инциден-
тите с участието на
пешеходци и  определ-
яне на потенциално
опасните места. Кон-
тролът  ще бъде на-
сочен и към установ-
яване на нарушения,
извършвани от вода-
чи на МПС, които
водят до настъпване
на пътно-транспор-
тни произшествия.

Специално внимание
ще бъде насочено към
превоза на деца и за-
дължителното изпол-
зване на обезопаси-
телни системи, както
и върху правоспособ-

ността на водачите
и техническото със-
тояние на превозни-
те средства, с които
се осъществява орга-
низиран превоз на де-
ца. В ежедневната
контролна дейност е
включен и преглед на
състоянието на пъ-
тищата/улиците и
техните принадлеж-
ности - състояние на
настилките, верти-
калната сигнализация,
маркировка, види-
мост на пешеходните
пътеки, осветяване,
пешеходни огражде-
ния и други. При кон-
статиране на пробле-
ми ще бъдат изготв-
яни сигнални писма до
стопаните на пътя
за отстраняване на
несъответсвията. 

Прекратиха делото ...

Журналистите обаче заявиха обратното –
думата „колеги” е била употребена в съв-
сем друг контекст. Двамата обяснили, че са
колеги –новинари, а не колеги на ченгетата.
В показананията си униформените благоев-
градски служители на реда заявиха, че са
видели някакъв спор между журналистите
и майка и снаха Бербатови, но не били в не-
посредствена близост и не можели да
твърдят със сигурност имало ли е ритници и
ругателства, отправени към Бетина Апосто-
лова. Тя самата пък нарекла двете жени
„дроги” и така също им нанесла обида, ка-
заха пред магистратите служителите на
МВР.

Според пернишкия адвокат Борис Даска-
лов, който защитаваше Маргарита Бербато-
ва и снаха й Димитричка, при така изясне-
ната ситуация обвинението „хулиганство”
няма  правно покритие.И се аргументира с
формулировката на член 325 от Наказател-
ния кодекс, в който  е записано „Който из-
върши непристойни действия, грубо нару-
шаващи обществения ред и изразяващи
явно неуважение към обществото, се на-
казва за хулиганство с лишаване от свобо-
да до две години или с пробация, както и с
обществено порицание.”  При вземането на
решението си, пернишкия съд е взел пред-
вид аналогичен казус от практиката на
ВКС.

Важно е съдържанието на
учебника, а не кой ще го издава
Виктория СТАНКОВА

Важно е съдържа-
нието на учебника, а
не кой ще го издава.
Това каза министъ-
рът на образование-
то и науката Анелия
Клисарова по повод
на предложението й
да има само по един
учебник за всеки
предмет. Тя заяви,
че би се срещнала с
издателствата, кои-
то се възпротивиха
на тази идея, в отго-
вор на въпрос дали
би ги приела. Минис-
тър Клисарова от-
беляза, че Минис-
терството на обра-
зованието и науката
/МОН/ няма намере-
ние да изземе конку-
ренцията и функции-
те на издателства-
та. По думите й е
необходим един ба-
зов учебник, който
трябва да гарантира
качествено образо-

вание и това ниво на
знание, което
трябва да има всяко
българско дете неза-
висимо в кой регион
се намира. Когато
МОН е притежател
на авторските пра-
ва, то тогава само
може да отговаря за
съдържанието, а за
това къде ще бъде
издаден учебникът,
се обявяват конкур-
си. Министър Клиса-
рова предложи изда-

телствата и тези
творчески колекти-
ви, които са работи-
ли досега, да се вклю-
чат в помагалата,
съпътстващи базо-
вия учебник. Тя пре-
поръча те да са два
вида - такива, които
ще помогнат да се
утвърдят знанията,
които са в учебника,
и помагала, които ще
помагат да се над-
граждат тези зна-
ния.

Любомира ПЕЛОВА
Засилен контрол

над поведението на
пешеходците и вода-
чите на МПС въвежда
и Главна дирекция
„Национална поли-
ция”. Мерките са раз-
поредени на облас-
тните дирекции на
МВР и СДВР. Поводът
за тях се съдържа в
резултатите от ана-
лиза на пътнотран-
спортни произшес-
твия с участието на
пешеходци за периода
от 1 януари до 31
май, който сочи голям

брой загинали - 61 и
ранени  - 770 пешеход-
ци  на територията
на 12 териториални
дирекции на МВР, една
от които е пернишка-
та.

Сред основните
причини за настъпва-
нето на произшес-
твията са неправил-
ното поведение на пе-
шеходците на пътно-
то платно, пресичане-
то на неопределени за
това места или нес-
пазване на светлинни-
те сигнали на свето-
фарните уредби. В
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Вкарват още информация
в малкия талон за колата
Любомира ПЕЛОВА

Малкият талон за
колата вече ще има
нова форма. В него
ще бъде вкарана по-
вече информация,
която сега се съдър-
жа само в голямото
свидетелство за ре-
гистрация. Промяна-
та стана наложител-
на, след като пътна-
та полиция в Гърция
започна да наказва

шофьорите ни, кои-
то не представят
големия талон. При
липсата му комшии-
те свалят номерата
и налагат глоба до
9000 евро. От сан-
кцията са застраше-
ни всички шофьори
на служебни автомо-
били и на закупените
на лизинг, тъй като
големият им талон
се държи от собс-

твеника.
От транспортно-

то министерство,
МВР и МВнР са сфор-
мирали работна гру-
па, която изготвя
новия документ.
Малкият талон ще
остане със същия
размер, но ще може
да се разгъва, като в
него ще бъде вписана
и допълнителната
информация.


