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топлата вода на пер-
ничани за по две-три
седмици, с уговорка-
та, че е наложително
да се извърши профи-
лактика както на съо-
ръженията в топло-
центпралата, така и
на цялата топлоснаб-
дителна система. Та-
зи година, перничани
ще бъдат пощадени и
няма да остават за
дълго без топла вода,
с изключение на слу-
чаите, в които зара-
ди авария на пети па-
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В средата на юли се очаква да приключи ремонтът на 4 котел

Дневен
ред

Предстоящият гей парад в
София идва точно навреме. Да смени днев-
ния ред на обществото, че много зациклих-
ме с политиката. А гей парадът си е друго
нещо – свобода до лудост, различни гледни
точки, емоционални преживявания и най-
важното – хиляди коментари. Не само от
политиката, даже от Световното по фут-
бол ще отклони вниманието това мероп-
риятие. Затова да го приветстваме и да
му пожелаем успех.

Малко са темите в държавата, които
стават първа точка в дневния ред на всеки
български дом. За футбола и политиката
казахме. Те са аксиоматични. Тазгодишният
гей парад е призван да вземе палмата на
първенството, щом се намеси главният
фактор на българското единство – църква-
та. Дойде ли втората половина на юни, ду-
ховниците току се сетят да анатемосат
различните. Били извращения на естестве-
ната човешка природа. Нищо подобно. От-
кога философите са казали, че многообра-
зието е форма на прогрес. Устремени към
прогресивните есенни избори, трябва да
минем и през гей парада. Като заряд от
друго естество, но все така вълнуващ. И
разни там телевизионни водещи да спрат
да питат за датата на изборите, а за дата-
та на гей парада...

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. апостол Иуда,
брат Господен. Св.
преподобни Паисий

Велики и Паисий
Хилендарски.

Силвия ГРИГОРОВА
Тази година „Топло-

фикация Перник”
няма да спира подава-
нето на топла вода
през лятото заради
профилактика на съо-
ръженията. Това уве-
ри изпълнителният
директор на топло-
фикационното дру-
жество- инж. Кремен
Георгиев. По тради-
ция, през лятото или
в средата на септем-
ври, „Топлофикация
Перник” спираше

120 - 200

Облачно,
дъжд с

гръмотевици

Столичанин стрелял
с незаконна пушка

Любомира ПЕЛОВА
Софиянец влезе в ареста заради стрелба

с незаконно оръжие. Инцидентът е станал в
сряда около 20,50 часа. В полицията бил
получен сигнал, че в село Ковачевци ехтят
изстрели от огнестрелно оръжие. Служите-
лите на реда реагирали незабавно и успели
да задържат на място виновникът за пани-
ката в селото. Оказало се, че това е 59-го-
дишният В.Ц., който е с постоянна адресна
регистрация в столицата, но имал имот в
Ковачевци. Когато пристигнали полицаите,
виновникът за стреса, който преживели
комшиите му, се намирал в собствения си
имот и заявил ,че е стрелял във въздуха с
ловна пушка. Признал, че я е притежавал
незаконно. След като претърсили имота му,
униформените намерили и иззели още едно
незаконно притежавано оръжие – бойна ка-
рабина. Открили и 6 патрона 12-ти калибър.
Стрелецът заявил, че е намерил патроните в
съседен имот и решил да изпробва оръжие-
то си.
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Вандали потрошиха витрина
Любомира ПЕЛОВА

Пернишки полицаи задържаха двама
вилнели в центъра на областния град. Ба-
баитите са закопчани за 24 часа за унищо-
жаване и повреждане на чуждо имущес-
тво.  Около 23 часа в сряда, на тел. 112 е по-
даден сигнал, че на улица „Търговска” има
скандал и се чупят стъкла. Автопатрул на
пернишкото Първо РУ „Полиция” реагирал
незабавно и служителите на реда задържа-
ли на място 23-годишният Б.И. от областния
град и 25-годишния трънчанин Д.Е. Двамата
счупили витринни стъкла на търговски обе-
кт за бързи закуски. Мотивите за вандал-
щината са в процес на установяване, а сре-
щу двамата юначаги е образувано досъ-
дебно производство.

Любомира ПЕЛОВА
Инициативата на

областния управител
на Перник Михаил Ми-
хайлов да организира
широка обществена
дискусия по проблеми-
те на патриотично-
то възпитание на мла-
дите хора намери из-
ключително широк
отзвук. Конферентна-
та зала на Двореца на
културата се оказа
тясна за побере желае-
щите да се включат в
работата на форума.
Над 200 души, сред
които кметове на об-
щини и по-малки насе-

лени места, на Българ-
ската партиаршия, на
БАН, на браншовите
организации, предста-
вители на генералите-
та, БЧК, членове на
Обществения консул-
тативен съвет, ди-
ректори на културни
институти и учили-
ща, преподаватели,
ръководството на
ЕПУ, синдикати, инте-
лектуалци, обществе-
ници вчера показаха
съпричастност. Дис-
кусията бе организи-
рана в партньорство
с Националната ини-
циатива “Една детска

Безпътица, лошо образование и възпитание

сълза - една молитва”
под патронажа на ви-
цепрезидента на Ре-
публика България
Маргарита Попова.
Темата, разисквана
вчера, бе „Патрио-
тичното възпитание
на децата и на какво
ни учи историята за
нашето бъдеще”, а за
мото на срещата ор-
ганизаторите бяха
избрали мисъл на Апо-
стола на българската
свобода Васил Левски:
“За Отечеството ра-
ботя, байо!

рогенератор се нала-
га спиране топлопо-
даването на града.
Според инж. Георгиев,
ако всичко върви по
план, в средата на ид-
ния месец се очаква
да бъде пуснат в ек-
сплоатация основно
ремонтираният 4-ти
котел, който ще пол-
зва за гориво въгли-
ща. Това ще позволи
да бъде спрян за ре-
монт 5-ти котел.
Целта е в новия ото-
плителен сезон „Топ-

На страница 2

Правиш ли се
на много отворен,
ще те затворят.

На страница 4

лофикация Перник”
да разполага с два ко-
тела- 4 и 5, за да може
при авария на единия,
да се пусне другия и

да не се налага спира-
не на топлоподаване-
то на града.
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Учителите работят по
62 часа седмично 

Виктория СТАНКОВА Ñúâåòíèöè ñå èçïîêàðàõà çàðàäè êîìèñèèòå
От ГЕРБ подали устно оставки, в резултат на емоции

Тръгват търгове за свободни
помещения и петна на пазара

Любомира ПЕЛОВА
Отдават под наем свободни терени и по-

мещения, стопанисвани и управлявани от
общинско предприятие „Пазари” в Перник.
Кой ще е бъдещият им наемател ще стане
ясно след като се проведат търговете с
явно наддаване за тях.  В проекта за реше-
ние на местните законотворци бе записано,
че търгът ще е с тайно наддаване, но бе про-
менено в хода на дискусиите, тъй като съ-
ветниците единодушно стигнаха до заклю-
чението, че при явното наддаване в общин-
ската хазна биха могли да влязат повече
финикийски знаци, от които Общината има
крещяща нужда. Мераклиите да ползват те-
рени и помещения под наем ще наддават
за седем петна за търговска дейност на па-
зар „Кракра”, за 42 щандови клетки, пред-
назначени също за търговска дейност и две
складови помещения на базара под надлез
„Иван Вазов” в центъра на Перник. Два те-
рена за търговска дейност на улица “Раков-
ска”, шест терена - на улица „Отец Паисий”
и един – на улица „Васил Левски” също ще
бъдат отдадени под наем след наддаване.
Под наем се дават също 29 маси за търгов-
ска дейност, 5 складови помещения и 4
офиса в обект Мархи на централното тържи-
ще в града. Договорите с наемателите ще
бъдат със срок от пет години. Общинският
съвет взе решение и за отдаването под
наем на терени и помещения общинска
собственост, намиращи се в пернишките
квартали Тева и Изток, в град Батановци и в
селата Дивотино и Драгичево. Търгът за тях
също ще бъде с явно наддаване.  

Ново общинско предприятие
учреди минипарламентът
Любомира ПЕЛОВА

Общинският съвет
в Перник сля две вече
бивши общински пред-
приятия – „Спортни
имоти” и „Стопанис-
ване и управление на
общинската собстве-
ност”,  в едно. Ново-
то дружество ще но-
си името „Общинска
собственост, спор-
тни и туристически
обекти”, в което по
волята на местните
законотворци ще ра-
ботят 52-ма души. До
решението се стигна
след като кметът Ро-
сица Янакиева оспори
в съда решението на
ОбС за трансформи-
рането на предприя-
тията и магистрати-
те се произнесоха в
полза на ОбС.

Служителите на
новото общинско

предприятие ще се
грижат и стопанис-
ват имотите общин-
ска собственост,
спортните бази, по-
чивните станции в
Рударци и Батак, хи-
жа „Славей” и техни-
ческите съоръжения
и инсталации на ка-
белното радио. В пра-
вомощията на кмета
е да назначи управи-
тел на предприятие-
то. Досегашните две
се ръководеха от
Асен Асенов и Ана-
стас Миладинов. В
решението на ОбС бе
записано, че служи-
телите на предприя-
тията преминават в
новообразуваното
на основание чл. 123
от КТ. Това се прави с
цел хората да за-
пазят привилегиите,
свързани с трудовия

стаж в едно пред-
приятие при ев-
нтуалното им пен-
сиониране и за запаз-
ване на трудовото
им правоотношение
при промяна на рабо-
тодателя.

В правилника за ра-
бота на новото пред-
приятие пък бяха до-
бавени две нови пози-
ции, които влизат в
сила от 1 януари 2015
г. Според тях ОП „Об-
щинска собственост,
спортни и туристи-
чески обекти” трябва
да поддържа и актуа-
лизира списък за всич-
ки имоти, които уп-
равлява, а управи-
телят е длъжен да
разработва и пред-
ставя за одобрение
от ОбС програма за
дейността на пред-
приятието.

Любомира ПЕЛОВА
В края на последно-

то заседание на пер-
нишкия ОбС местни-
те законотворци се
изпокараха заради
устните оставки на
председателите на
постояните коми-
сии, подадени на 17-
ти април. Отправ-
яха се лични обиди,
стигна се до заплахи
със съд, а крясъци-
те от конферентна-
та зала отласяха и
коридорите на Дво-
реца на културата.

След повече от час
скандали, председа-
телят Милан Мила-
нов все пак подложи
на гласуване остав-
ките на съветници-
те от ГЕРБ. След ка-
то осъзнаха, че мно-
зинството в залата

спокойно може да ги
отстрани, от ГЕРБ
обясниха, че подаде-
ните оставки преди
месец са плод на мо-
ментни емоции то-
гава и апелираха ко-
легите им да
проявят разум, тъй
като освобождава-
нето им от комисии-
те ще доведе до
подмяна на квотния
принцип в тях.

В последвалата по-
чивка групата съ-
ветници решиха да
оттеглят искането
си за гласуване на
оставките. Накрая
двете докладни,
свързани с промени-
те в състава на ко-
мисиите, все пак
бяха гласувани. Едно-
то предложение бе
от председателя на

групата съветници
от БСП Валентин Ва-
радинов, свързани с
оттеглянето на Га-
лина Асенова като
общински съветник
и заемането на ней-
ното място от Ма-
риана Крумова. Зара-
ди това Божан Спа-
сов бе избран за сек-

ретар на комисията
по екология, а осво-
боденото от него
място като замес-
тник-председател на
комисията  по тран-
спорт зае Марияна
Крумова. Тя стана и
член на комисията
по икономически
въпроси.

Другата докладна
бе от председателя
на групата съвет-
ници от ГЕРБ Миле-
на Миланова. В нея
се предлагаше пред-
седателски пост на
Владислав Караи-
лиев за комисията
по устройство на
територията, на
мястото на Росен
Симеонов. Мнозинс-
твото от БСП и
другите партии не
подкрепи предложе-
нието. Симеонов
отново си направи
отвод, но бе кон-
триран, че няма
писмена молба за ос-

тавката си. Оста-
налите предложе-
ния на ГЕРБ бяха
гласувани- Караи-
лиев стана член на
комисията по бю-
джет и финанси.
Пламен Борисов
стана член на коми-
сията по здравео-
пазване на мястото
на Цветана Пирал-
кова, а Ивайло Бог-
данов остана замес-
т н и к - п р е д с е д а т е л
на комисията по
икономически въп-
роси.

За перничани пък
остана пък горчивия
привкус от случило-
то се в заседателна-
та зала на ОбС и не-
получения отговор
на въпроса докъде
могат да стигнат
уж най-първите хора
в общината, имат ли
изобщо домашно
възпитание те, щом
си позволяват по-
добно поведение.

Топлоподаването няма...
 На въпрос на ”Съ-

перник”- защо толкова
често аварира пети
котел, инж. Георгиев
заяви: ”Пети пароге-
нератор ще спре да
аварира тогава, кога-
то започнем да му по-
даваме прекрасни въг-
лища, а не каквито до-
биваме в момента или
когато го отворим и
изхвърлим от него
всичкото желязо и
сложим ново. Въглища-
та, които ползваме в
момента са с много ви-
соко пепелно съдържа-
ние- над 60%. Това ще

рече, че високото съ-
държание на мергел в
тях изпилва котела
при работа, което во-
ди до аварии. Проек-
тната калоричност
на въглищата, които
трябва да гори този
котел е 1940 калории,
но това е средно ари-
тметично. Имаме въг-
лища с 1 700 и с 2 100
калории. По-високото
пепелно съдържание
на въглищата означа-
ва по-малка калорич-
ност. Но това са въг-
лищата, с които раз-
полага пернишкия ба-
сейн и които ще пол-
зва ТЕЦ”Република” ка-

то гориво. Затова
съм убеден, че заради
високото съдържание
на скални примеси  ава-
рии ще има със сигур-
ност и когато пуснем
4 котел, макар и основ-
но ремонтиран. Все
пак, да не забравяме,
че това са енергийни
съоръжения и е нор-
мално да се повреж-
дат. Затова вземаме
мерки да осигурим ре-
зервен котел, който
да бъде пуснат ведна-
га при необходимост,
за да не лишаваме або-
натите си от парно и
топла вода”, поясни
Кремен Георгиев.

от страница 1

Учителите ни вместо да работят 40
часа седмично, както е по Кодекса
на труда, те полагат труд 62 часа сед-
мично.Тези цифри съобщи председа-
телят на Синдиката на българските
учители (СБУ) Янка Такева пред ме-
диите по време на националната кон-
ференция за представяне на резулта-
тите от национално изследване “П-
роучване организацията на учебния
процес-продължителност и структура
на работното време на учителя”.

Проучването е на базата на 2339 ан-
кети, допълни Такева и коментира
разпределението на времето на бъл-
гарския учител като подчерта, че ча-
совете от 40 часа до 62 часа не са
заплатени. 54 часа учителят е заанга-
жиран освен с преподаване и с кон-
султации, извънкласна дейност - ра-
бота с родители, с изоставащи, с нап-
реднали деца, с учителски съвети, с
изработване на методологически по-
магала и със самоподготовка. Спо-
ред Такева средно по 4 часа на ден
протичат или в училище, или в храни-
лището, може да бъде в музей, биб-
лиотека или в къщи. Големият проб-
лем е с феминизацията на професия-
та, подчерта Такева.

Според нея учителят имал нужда от
по-дълга отпуска за възстановяване.
На въпрос колко е платената отпуска-
та на учителя се оказва, че тя е 56 ра-
ботни дни.

Връзката между заплащането и ус-
ловията за работа няма как да бъдат
откъснати от качеството на учебния
процес, както и от изискванията към
учебния процес, подчерта в изказва-
нето си на конференцията президен-
тът на КНСБ Пламен Димитров. Убе-
ден съм, че днешният форум ще до-
несе качествени предложения, за да
може учителския труд да бъде ефе-
ктивен и добре заплатен, каза той.

Това изследване сигурно ще сложи
край на много спекулации - колко ра-
боти учителят, за това има ли той
нужда от по-дълга отпуска и защо,
отбеляза във встъплението си пред
участниците във форума Янка Такева.
Всичко това е свързано и с новия за-
кон за училищното образование. Пре-
ди 15 г. КНСБ и СБУ отново напра-
вихме задълбочено изследване във
връзка с рисковите твърди и стресо-
генни фактори, които влияят на целия
учебно-възпитателен процес. Тогава
създадохме учителския пенсионен
фонд. Тази година започнаха стъпки
за преодоляване на дефицитите при
финансирането на средното образо-
вание чрез делегираните бюджети,
посочи Такева. Направихме изслед-
ване и по отношение на условията на
труд на учителите. А от септември т.г.
започваме инспекция по училища и
детски градини - целта е не да се на-
казваме, а да се направи обобщение,
анализ за подобряване условията на
труд, отбеляза тя. Всички наши из-
следвания са направени по въпроси
на Евростат, което означава, че са
представителни. Такева благодари на
президента на КНСБ за това,че син-
дикатът е финансирал тези изследва-
ния чрез ОП “Човешки ресурси”.
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46 са подали колективно заявление за прекратяване членството си в нея

Шумно прокламираното
„масово” напускане е

политически несъстоятелно
Шумно прокламираното „масово” на-

пускане на членове на БСП – Перник е
политически несъстоятелно, е официално-
то становище на Изпълнителното бюро на
БСП – Перник.

Така наречената група от 46 „социалис-
ти”  всъщност има доста разнороден със-
тав.

Да, в тази група има двадесетина со-
циалисти, преди всичко по ведомост, ра-
ботещи в Общината и в поделения на Об-
щината, ползвали години наред социа-
листическата партия като трамплин за
служби и постове, стоящи в основата на
две разцепления на партийната ни орга-
низация с последвали предизвестени
след това загуби на избори. В групата на
46-те има и хора със съмнителни полити-
чески принципи, преминали през няколко
партии – СДС, Бизнес блок, партията на
Богомил Бонев,  Нова левица, а сега  - в
АБВ. В тази група личат и имена на хора
с бизнес зависимости с Общината, „доп-
ринесли” за огромния бюджетен дефи-
цит.

Не на последно място личат и имена на
хора, които отдавна не са или никога не
са били членове на БСП. Важно е обаче
да се внушава масовка.

«Изпълнителното бюро на БСП – Пер-
ник е длъжно да припомни факта, че на
парламентарните избори през 2013 г., ко-
гато тази група не помагаше, но поне и не
пречеше – БСП – Перник победи. Очевид-
но обаче  поставената цел на евроизбори-
те е била непременно да се откъснат точ-
но толкова гласове, че БСП  да загуби.
Действията на тази група по време на из-
борите, а и сега доказват, че съзнателно
се обслужват интереси на ГЕРБ и десни-
цата.

Ситуацията в област Монтана показа, че
след такова „масово” напускане на пар-
тията БСП – Монтана постигна най-висо-
кия резултат и победи убедително ГЕРБ.

Само от началото на тази година БСП -
Перник  прие 57 нови членове, така че то-
ва „масово” напускане няма да се отрази
съществено на организацията ни.

Ние не се изживяваме като морални
съдници на никого, но настояваме и хора,
които цял живот са на гърба на БСП, да
не бъдат такива. Никой не е носител на
истината от последна инстанция.

Времето и историята са най-добрия съд-
ник, а БСП – Перник е на 106 години!» се
казва в официалната позиция, огласена
вчера от Изпълнителното бюро на пер-
нишката организация на БСП.

Противоречията между Лекарския
съюз и Здравната каса остават

Зоя ИВАНОВА
Българският лекарски съюз поиска

от министерството на здравеопазва-
нето да прекрати опитите на Нацио-
налната здравноосигурителна каса да
налага на договорните си партньори
неприемливи за тях клаузи, свързани
с постановление 94.

Това се казва в писмо на председа-
теля на БЛС д-р Цв. Райчинов до ми-
нистъра и зам.-министъра на здравео-
пазването д-р Таня Андреева и д-р
Бойко Пенков. „БЛС настоя за отмяна
на абсолютно неприемливото Поста-
новление 94 на МС от 24.04.2014г., с
което се приемат предложените от
НЗОК методики за остойностяване и
заплащане на медицинската помощ в
извънболничната и болничната по-
мощ”, се припомня в писмото. „В съ-
щото време, управителят на НЗОК е
стартирал подписване на анекси към
договорите за оказване на болнична
помощ, като същите са изпратени на
договорните партньори… Моля да из-
ползвате правомощията си за прек-
ратяване на опитите на НЗОК да нала-
га на договорните си партньори неп-
риемливи за тях клаузи”, завършва
писмото.

ГЕРБ Перник за скандалите на
сесията на минипарламента 

Зоя ИВАНОВА 
„На днешната сесия на Общинския съвет  /

сесията от вторник/ бе разигран поредния
безпринципен епизод от опитите на новос-
формираното мнозинство да подмени вота на
гражданите на гр. Перник“, заяви общинския
съветник от ГЕРБ Денислав Захариев. Повод
за изказването му бе опитът на съветниците
от БСП, СДС, АТАКА, Лидер и Патриотично
обединение за Перник да отстранят всички
председатели и зам.председатели на коми-
сии в местния парламент. Според Захариев
новата коалиция се е сфирмирала с цел да
могат да бъдат прокарани редица пректи,
които обслужват нечии интереси, а не нужди-
те на перничани. Като пример Захариев посо-
чи реставрирането на крепостта Кракра, об-
новяването на площада в града и други. “
Всички тези решения предизвикват негоду-
ванието на перничани и ние не можем да сме
равнодушни към случващото се. Именно за
това сме пречка, която те се опитват да от-
странят“, каза още той. Денислав Захариев
подчерта, че предложението за отстранява-
нето на председателите на комисии от ГЕРБ
е било оттеглено едва, когато в залата са
пристигнали журналистите, готови да пока-
жат на жителите на града какво се случва в
Общинския съвет. „Не се ли питате защо
именно в края на сесията се правят подобни
процедурни предложения за отстраняване
на председателите на комисии, които са от
ГЕРБ. Тези комисии работят, няма изостана-
ли докладни и никакви поводи за подобни
действия“, възмутен е общинският съвет-
ник.И докато новото мнозинство в ОбС- Пер-
ник се опита да отстрани работещи предсе-
датели на комисии, същото то остави на пос-
та му един от зам.председателите на Мес-
тният парламент- Десислав Аспарухов. Гру-
пата общински съветници от ГЕРБ поиска той
да напусне поста, тъй като вече не пред-
ставлява политическа група в съвета и няма
право да заема зам. председателското
място.„Гласуването в подкрепа на Аспару-
хов е поредното доказателство за съществу-
ването на ново статукво, обслужващо опре-
делени интереси“, заяви общинският съвет-
ник от ПП ГЕРБ – Перник Ивайло Богданов.
Той допълни, че днес БСП, АТАКА, ЛИДЕР и
Патриотично обединение за Перник са зат-
върдили коалиционните си отношения. „Още
преди  месец и половина лидерът на СДС Бо-
жидар Лукарски оттегли подкрепата си за
Аспарухов и го определи като „нелегитимен
председател“ на пернишката структура. Той
вече не е представител на политическа сила
и няма никакви основания да остава на пос-
та. Скоро групата съветници от ГЕРБ отново
ще внесе докладна със същото искане“, до-
бави Ивайло Богданов.

Ненко Темелков с доверие
от Общински съвет Перник
Зоя ИВАНОВА

Общинският съ-
вет на БСП Перник
гласува с пълно еди-
ногласие вот на до-
верие на изпълни-
телното бюро и
председателя на БСП
Перник  инж. Ненко
Темелков, съобщават
от пресцентъра на
столетницата в гра-
да.

На заседанието на
Общински съвет на
БСП - Перник, бяха
направени промени в
състава му. Отнето
бе правото на членс-
тво в ОбС на БСП на
Юрий Драганов, Сне-
жанка Викторова, Ге-
новева Количкова,
Малин Стоилов, Цве-
та Младенова, пора-
ди участието в пре-
дизборната кампа-
ния на друта поли-
тическа сила.. Възло-

жено бе на партий-
ните организации,
чиито председатели
участваха в предиз-
борния щаб на  други
политически субек-
ти в отминалите из-
бори за Европейски
парламент да об-
съдят партийното
им членство, а име-
нно: Калин Бойков,

Зоя ИВАНОВА
46 членове на БСП в

Перник групово пода-
доха днес заявление за
прекратяване на
членството си в пар-
тията. В него те по-
сочват, че напускат
редовете на Българ-
ската социалистичес-
ка партия, тъй като
такова е тяхното же-
лание и всеки гражда-
нин на страната сво-
бодно може да реши и
избере къде и кога да
членува .Прекратява-
ме членството си не
защото ни изключват
или „отлюспват”,
тъй като няма такъв
член в устава на пар-
тията, а защото то-
ва е нашето волеизя-
вление. Ние не сме
тръгнали да градим
колибка, като развал-
яме къща, ние прек-
ратяваме нашето
членство, не заради
партията и нейните
редови членове, а за-
щото сме свободни и
дееспособни хора с
права дадени от бъл-
гарската Конститу-
ция, е посочено в зая-
влението. „Ние не сме
срещу БСП, а срещу
политиката водена
през последните годи-
ни на така наречения
преход, политиката
на лидерството на
всяка цена и на кръго-
вете около него, поли-
тика, която не поз-
волява на обикновени-
те хора /членове ясно
и открито да израз-
яват своето мнение и
позиция, политика,

която устройва еди-
нствено тесен кръг
около група болезнени
кариеристи, роднини.
Ние сме българи и оби-
чаме истински своя-
та родина и смятаме,
че е време да се съгра-
ди нов политически
модел, в който хората
с техните социални и
либерални идеи да бъ-
дат най-ценни за Бъл-
гария, защото наша-
та родина има нужда
от промяна, промяна
от хората и за хора-
та, промяна с други
послания и политики,
с които да бъдат съг-
ласни не само редови-
те членове на партии-
те , а и необвързани-
те партийно хора.

Политика, която ще
промени всички сфери
от живота ни, поли-
тика за обикновените
хора, за малкия и сре-
ден бизнес, за земедел-
ците, за всички бълга-
ри, т.е. социална поли-
тика за развитието
на България и бълга-

рите”, пише още в
заявлението.Това е
поредната информа-
ция за напускане на ре-
диците на БСП  от
дългогодишни члено-
ве.

В средствата за ма-
сова информация неп-
рекъснато се появ-
яват информации за
напускане на партий-
ни членове. Някои от
тях открито призна-
ват, че напускат пар-
тията за да преми-
нат в АБВ – като ал-
тернатива на лявата
идея. Някои са катего-
рични, че не напускат
за да минат в новос-
формираната коали-
ция. Тяхното решение
е просто несъгласие с
политиката на сегаш-
ното ръководство на
най-високо ниво в
БСП. Най-показателно
в това отношение бе-
ше напускането на
парламента от Георги
Кадиев. Той обаче ос-
тава член на п артия-
та засега.

Мария Захариева,
Юрий Драганов, Ге-
новева Количкова,
Виолета Теофилова и
Николай Андонов Ни-
колов.За нови члено-
ве на Изпълнително-
то бюро бяха избра-
ни – Мирослав Стои-
цев, Радослав Пет-
ров и Деян Никифо-
ров.

ПОЗИЦИЯ
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Това е част от големите проблеми, чакащи решение в името на патриотичното възпитание

18-годишната Кристиана спечели
конкурса за младежки проект

 Кажи ти мойте и аз
твойте кривини, па да
се поправим и всички
да вървим наедно.”

Нацията ни е разеди-
нена и пълна с омраза,
нямаме никакви нацио-
нални идеали, а млади-
те хора загубиха на-
ционалната си иде-
нтичност. Време е да
се вгледаме в себе си, в
нашето минало, да на-
бележим пътя си и да
се обединим като на-
род” призова облас-
тният управител Ми-
хаил Михайлов, откри-

вайки форума.
Маргарита Радева-

началник на кабинета
на вицепрезидента
прочете поздравите-
лен адрес от името на
Маргарита Попова,
която поздрави орга-
низаторите на диску-
сията и инициативата
на областната управа
“ Силна България”, на-
сочена към децата от
Перник. Поздравител-
ни адреси изпратиха
Държавната агенция
за закрила на детето и
омбудсмана Констан-
тин Пенчев.

“Децата ни си оти-

ват от България, но не
историята ще ги вър-
не, а една стабилна
правова държава, как-
вато още не сме изгра-
дили. Църквата не е
безразлична към съдба-
та на страната ни и
към нейните честни
хора. Негово светей-
шество патриарх Нео-
фит, който ме прово-
ди на тази среща, ми
напомни думите на
Исус: “В света има мно-
го страдание, но аз
дерзах. Аз победих то-
зи свят”- това каза
протосингер Ангел от
Софийската митропо-
лия.

„Нека историята бъ-
де наш водач по вер-
ния път  към сплот-
яване на нацията. То-
зи, който не се учи от
собствената си исто-
рия, си остава дете”,
припомни думите на
Цицерон академик Ва-
сил Гюзелев.

„Българското Въз-
раждане започва в края
на 18-ти век почти от
нищото. Българите
тогава са само едно
малограмотно населе-
ние, което не знае ни-
що за себе си. Пред-
ставяте ли си какво е
трябвало да се напра-
ви тогава, за да се слу-
чи чудото –само за 3-4
десетилетия българ-
ското самосъзнание да

се пробуди. Що за бе-
зобразие е днешните
управляващи да си об-
щуват чрез пресата.
Те не са прости, но
нямат нужното въз-
питание. Липсата на
обществена култура е
един от големите ни
проблеми в момента”
изтъкна академик Кон-
стантин Косев.

„Трябва да спрем да
се самооплюваме. Така
рухна националното ни
самочувствие. Нацио-
налната идентичност
на днешните млади хо-
ра е размита чрез ин-
тернет, но историята
ни дава оптимизъм, че
сме живяли в много по-
тежки времена и пак
сме намирали сили и ре-
шения” допълни акаде-
мик Георги Марков,
който припомни, че
още през 1997- 1998-ма
година бе написана На-
ционална доктрина, на
която обаче тогава
Народното събрание
не обърна никакво вни-
мание.

„Насъскването ни
към омраза започна
от политиците. Те са
виновни за това, как-
то и за разкола в цър-
квата ни. Те ходят на
църква само да за-
палят по една демагог-
ска свещ, не са никак
смирени, а търчат ка-
то папагали за да се ха-

НОИ ще плаща пенсиите на
миньори и металурзи и догодина

Силвия ГРИГОРОВА
   И през следващата година Национал-

ният осигурителен институт ще продължи
да изплаща предсрочните пенсии на ми-
ньори, металурзи и други работещи при
тежки условия. Това прогнозират експерти
в пенсионното осигуряване и финансите.
Според тях политическите трусове в дър-
жавата, както и предстоящите предсрочни
парламентарни избори няма да позволят на
правителството и Народното събрание да
предприемат необходимите законови про-
мени.

 Според Кодекса за социално осигурява-
не от 1 януари 2015 г. парите за старост на
категорийните работници трябва да започ-
нат да се плащат само от частните профе-
сионални пенсионни фондове вместо от
НОИ. В него обаче не е разписано кой ще
отпуска пенсиите на хората, натрупали
стаж при първа или втора категория труд
преди 2000 г., когато са създадени профе-
сионалните фондове. Така на практика тези
работници няма да може да се пенсионират
по-рано, ако не се предприемат законови
промени. Затова настояваха и двата най-го-
леми синдикати в страната- КНСБ и КТ
”Подкрепа”. Частните пенсионни дружес-
тва вече са разработили свое предложе-
ние, но няма на кого да го представят. Спо-
ред тях няма пречка от 1 януари да започ-
нат да се плащат натрупаните по личните
партиди средства на хората, които решат
да се пенсионират. За стажа, натрупан пре-
ди 2000 г. обаче, ще трябва да плаща НОИ.
Така миньори и металурзи на практика би
трябвало да получават предсрочна пенсия
от две места- веднаж от НОИ и втори път от
частния професионален фонд. Пенсионните
дружества предлагат НОИ да поеме и слу-
чаите, когато работодатели не са превеж-
дали редовно вноски на работниците си в
професионалните фондове. Според частни-
те фондове има време до края на годината
новото правителство и новият парламент да
гласуват законовите изменения и те да
влязат в сила от началото на 2015 г. Пен-
сионни експерти обаче смятат, че толкова
важен въпрос не бива да бъде претупан.

ресат на силния на
деня. Повечето от на-
шите политици са по-
луграмотни. Купуват
си дипломите, като
влязат в парламента.
Трябва да отпушим
слуха им, да чуят как-
во казват хората на
форуми като този. Да
живее Перник, да жи-
вее отечеството” ка-
за в типичния си емо-
ционален стил литера-
туроведът Иван Гра-
нитски.

За ролята на исто-
рията във възпита-
нието на децата и на-
чините, по които тя
се преподава в учили-
ще говориха още ген.-
лейтенант Цветков-
председател на Общес-
твения съвет по въп-
росите на отбраната
и Асоциацията на сухо-
пътните войски и
проф.д-р Евгени Сачев-
член на УС на Органи-
зацията на обединени-
те българи.

Трябва да бъдат пре-
небрегнати лични и
партийни интереси и
да се работи целенасо-
чено и последователно
с ясни приоритети. За
патриотичното въз-
питание на младите
хора трябва да носи
отговорност цялото
ни общество, катего-
рични бяха участници-
те в дискусията.

Обединената школа по изкуствата
завърши годината с концерт

Виктория СТАНКОВА
Възпитаниците на

Обединената школа
по изкуствата към
Двореца на култура-
та в Перник завърши-
ха годината с впе-
чатляващ концерт.
Пред публика се из-
явиха класовете на
Йоанна Козарева, Сла-
вена Вражалска, Анна
Тодорова, Юлияна Ма-
нолова, Даниел Тодо-
ров и Кирил Стефа-
нов. Млади пианисти,
цигулари и китарис-
ти впечатлиха зрите-
лите с изпълненията

си на световни класи-
ци и български авто-
ри. Прозвучаха произ-
ведения на Моцарт,
Бетовен, Бела Барток,
Чайковски, Бах, Григ,
Хендел, Вебер, Шопен,
Брамс, както и на бъл-
гарските композито-
ри Парашкев Хаджиев,
Йорданка Минева и
Андрей Стоянов.
Сред изпълнителите
бяха носителката на
първа награда от таз-
годишното издание
на Международния
конкурс за млади из-
пълнители на класи-

чески музикални ин-
струменти в Перник
Калина Огнянова и
Александър Бьоттер
– носител на първа
награда от конкурс за
млади пианисти в
Ниш през тази годи-
на.С концерта, за кой-
то младите музикан-
ти се готвят от ме-
сеци, те завършиха
успешно учебната си
година и си пожелаха
весело лято. Наесен
техните преподава-
тели ще ги очакват
отново в Двореца на
културата.

от страница 1

18-годишната възпитаничката на Про-
фесионалната гимназия по икономика в
Перник Кристиана Методиева грабна
приза в регионалното ниво на Конкурса
за младежки проект „Да създаваме
ЗАЕДНО европейски проекти“. Инициа-
тивата се осъществява от мрежата от 28
информационни центрове в страната,
популяризиращи Кохезионната полити-
ка на Европейския съюз.

Проектното предложение, с наимено-
вание „Развитие на културното нас-
ледство на Община Перник, чрез попул-
яризиране на забележителностите в
града“, с което се е представила Крис-
тиана, изцяло съответства на Приори-
тетна ос 5 на Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж” 2014-2020 г. и на Ин-
вестиционен приоритет „Съхраняване,
опазване, популяризиране и развитие
на природното и културното наследс-
тво“.

Идеята на бъдещата финансистка е да
се формира един завършен туристичес-
ки продукт с фокус пернишката крепост
„Кракра“, базиран на определени ту-
ристически атракции. Това ще доведе
до положителен ефект върху интегрира-
ното устойчиво и балансирано развитие
на Община Перник и региона. „Адекват-
ната реализация на неизползваните
възможности на културния туризъм и
неговото устойчиво развитие, като се
отчитат предимствата на многообразие-
то, уникалността и автентичността на
ресурсите, ще постигне баланс между
развитието на туризма и опазването на
историческите забележителности“, ар-
гументира се авторката на проекта.

„Успехът на Криси не е случаен“, спо-
дели Цеца Драгомирова - ръководител
на младежкия европейски клуб, създа-
ден към ПГИ, в който членува единаде-
сетокласничката. Тази година Кристиа-
на е била министър за един ден в Ми-
нистерство на икономиката. Участвала
е в инициативата „Евродепутат за един
ден“ в Страсбург, в рамките на спече-
лена квота. Получила е титлата „млад
икономист“ в конкурс за есе, насочен
към зелената икономика в рамките на
Финансов иновационен лагер. През лет-
ните месеци е поканена на стаж в Ми-
нистерство на икономиката. „Това е
награда за труда й, защото тя е не само
инициативна и активна, но и отговорен
млад човек“, разказва с нескрита гор-
дост Драгомирова за възпитаницата си.

Наградата електронен четец и почет-
на грамота, бе връчена от Елена Цолова
– управител на Областния информацио-
нен център в Перник. „Успехът е на
страната на тези, които се трудят.“, под-
черта Цолова. И пожела на Криси побе-
да и в националния кръг на конкурса,
където нейното предложение ще се
състезава с разработките на млади хо-
ра от останалите 26 региона в страната.

Любомира ПЕЛОВА



Рекламно  приложение

Четвъртък, 19 юни 2014 г., брой 111 /5474 / 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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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 - 26 000 лв.

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.
4. Двустайни, Център, ет. 3, ет. 6, обз. - 250 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
2. Гарсониера, ул. Струма, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 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. УПИ, Църква, 646 кв.м, регулация, ток, вода - 21 000 лв.
24. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
25. Два съседни магазина, кв. Изток, 26 кв.м; 78 кв.м - 15 600 евро; 42 900 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Тева, ет. 7, напълно обзаведвен - 220 лв.
2. 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 - 33 000 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
37. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Център, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
4. Помещение, ул. Петко Каравелов, 24 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 - 28 000 лв.
6. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Дараците, ет. 7/8/, ТЕЦ, асансьор - 25 000 лв.
8. Изток, ет. 3, ТЕЦ - 24 000 лв.
9. 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.

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
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
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 - 10 000 евро
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, Даскалово, 330 кв.м - 16 000 лв.
24. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
25. 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. Етаж от Къща над Болницата, с обзавеждане - 160 лв.
3. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 180 лв.
4. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
5. 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
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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. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
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, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
9. 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, луксозни общи части - 35 000 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. Гарсониера, Център, ул. Кракра, ет. 4, напълно обзаведена - 250 лв.
3. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 260 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., напълно обзаведен - 400 лв.
6. Тристаен, при Гаров район, нов, 2 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
7. 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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0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разреши-
телно за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв.,
продажба или обезщетение – тел. 0899/19
42 00; 0899/19 42 02

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

Давам под наем, 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 1 дка, регулиран парцел, кв.
Изток, спирка Даскалово, без посредник -
тел. 0878/440 612

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.

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 Тристаен,
при Гаров район, нов, напълно
обзаведен - 450 лв. 

2. Купувам, Двустаен, в Изток,
добър вид - до 30 000 лв.

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.

2. Гарсониера, ет. 5, ремонтирана и
преустроена - 26 000 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, Неа

Врасна), 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

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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Борисов скъса споразумението
и обяви ”война” на БСП и ДПС

При скандал в парламента около прегласуване на закон Бойко Борисов скъса част от споразумението от КСНС и обяви "война до дупка и
реваншизъм" на БСП и ДПС.

Пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ скъса лист с текста от постигнатото вчера в КСНС споразумение по
приоритетите на парламента и заяви:

"Не само, че ме порязаха, не спазиха това, което лидерите им са постигнали вчера. Оттук-нататък война, щом искат война, така ще бъде. Те не
заслужават толерантност. Реваншизъм до дупка сега. На БСП, ДПС и "Атака" не може да им се има вяра".

Попитан какво означава "война", Борисов уточни:
"Ще се борим до тогава, докато имаме такова мнозинство, че всичко, което се приема от този парламент, да бъде съборено. Толерантността ми я

доказах пред целия народ с предложенията. Те се подиграха с мен".
Скандалът се разигра около прегласуването на Закона за МВР, върху части от който президентът наложи вето. Въпреки че гласуването беше

отложено, лидерът на ГЕРБ не остана доволен, очаквайки управляващите да се откажат изобщо да го обсъждат.
Борисов заяви, че няма да участва в консултациите за дата на изборите другата седмица, попита риторично - за какво да води разговор с БСП и ДПС,

и сам отговори - че за него не съществуват, докато не излязат публично да се извинят за това, което са направили днес.
Още преди прегласуването да бъде отложено за другата седмица, Борисов заяви от трибуната:
Сега сте 4 партии в тоя парламент и не може да се разберете за благото на България, а трябва да очакваме да сте повече и да се разберете. Та вие

мислите само за задниците си. Има ли друга държава в която политици, държавници и големци...
Доколенко
"Предлагам Законът за МВР да остане след вторник, когато се договорим или не се договорим. Вчера (на КСНС) Станишев, Местан и Сидеров се

подписаха да се определят приоритетите на парламента и на изпълнителната власт. Ние се договорихме и правителството да не подписва нищо до
другия вторник, тъй като Местан и Станишев са заети тази седмица”.

След призива на Борисов зам.-председателят на ПГ на БСП  Янаки Стоилов предложи прегласуването на закона да бъде отложено.
Борисов обаче отвърна, че законът не е финансово обезпечен със 160 млн., които били нужни за заложените в него промени, което означавало, че

ще се назначава без конкурс, а това е реваншизъм.
Мая Манолова: Този закон не е обект на споразумение
Законът за МВР не може да бъде предмет на никакво споразумение, заяви зам.-председателят на Народното събрание Мая Манолова и подчерта,

че изразява личното си мнение.
Законът не може да бъде предмет на никакво споразумение, защото той е ангажимент на Коалиция за България към полицаите и според мен не

подлежи на предоговаряне, посочи Манолова.
Местан: Война и реваншизъм, това вече не е политика
В отговор лидерът на ДПС Лютви Местан, заяви, че има чувството, че излишно се драматизира ситуацията и подчерта, че на КСНС не е бил поставен

въпросът за този закон. Разбрали се във вторник да се видят за законодателната програма на парламента.
"Ако някой е обявил война и реваншизъм, това вече не е политика, в която бих могъл да участвам, това не е в стила на ДПС, нас в такава игра ни

няма. Съгласието за диалог не може да бъде моментно просветление, да не си играем на ултиматуми и заплахи", добави Местан.

Мъж простреля дете с въздушна
пушка, вдигало шум

7 8 - г о д и -
шен шуме-
нец стреля по
деца с въз-
душна пуш-
ка, защото
вдигали шум.
10-годишно
момче е ране-
но в ръката.

Инцидентът
станал снощи
около 22.40
часа в кв.
„Боян Бълга-
ранов”, съоб-
щиха от поли-
цията в гра-
да.

Няколко деца играели с топка на детска площадка на
ул. "Стара планина", но Александър Б. се ядосал, че вди-
гат шум, излязъл от дома си и започнал да им се кара,
пише shumen.topnovini.

След като се прибрал, децата отишли до вратата на до-
ма му и започнали да питат защо ги обижда, а едно от тях
ритнало вратата.

Децата се върнали да играят, а мъжът излязъл на про-
зореца, откъдето стрелял три пъти с въздушна пушка.
Сачма е попаднала в дясната ръка, малко над китката, на
10-годишния Евгени. Той е откаран в шуменската болни-
ца, където е оставен за лечение.

Деца, които снощи били с Евгени, признаха днес, че
наистина са вдигали силен шум и ритали топка по стената
на къщата. Преди да стреля, дядото няколко пъти изли-
зал на прозореца да им се кара.

Александър Б. е задържан за 24 ч., той не е криминал-
но проявен.

Пушката е иззета. Тя не е била регистрирана в поли-
цията, но експертиза ще покаже дали е от типа, който
подлежи на задължителна регистрация.

Миналата година възрастен мъж простреля с ловна
пушка три деца между 12 и 14 години край град Страл-
джа, докато беряли орехи.

Преди това тинейджър простреля двама младежи с въз-
душна пушка заради няколко круши.

През 2010 г. момче на 13 години бe с опасност за живо-
та, след като бе ранено в главата с въздушна пушка от
младеж в Хасково. Той раказа, че чул шум между блоко-
вете, решил, че е котка и стрелял два пъти. После обаче
призна, че 13-годишният Михаил и компанията му от дос-
та време вдигали шум.

Взрив в дома на Димитър Вучев-Демби
Взривно устройство е избухнало късно снощи в

столичния квартал „Симеоново”
Взрив е избухнал снощи в дома на известния в

подземния свят Димитър Вучев-Демби, който е свидетел
по делото срещу Златомир Иванов-Баретата.

Няма пострадали, нанесени са единствено материални
щети, съобщиха пред БТА от пресцентъра на МВР.

Сигналът е бил подаден от съседи на Вучев в квартал
"Симеоново" около 23.00 часа. На мястото незабавно е
изпратен полицейски патрул, който обаче не е установил
да е имало взрив в квартала, предаде Дарик радио.

Тази сутрин собственикът на къщата е подал в
полицията допълнителна информация, на базата на която
е извършен оглед и е станало ясно, че взривното
устройство е хвърлено в двора.

По това време Вучев си е бил вкъщи, допълва Нова
телевизия.

Преди няколко месеца в интервю Демби обяви, че
срещу него вероятно се готви атентат.

Това не е първи опит за покушение срещу Вучев. На 6
декември 2006 година по него и жена му бе стреляно, но
той оцеля.

В годините той беше Вучев арестуван няколко пъти по
редица обвинения за атентати, покушения, наркотрафик
и побои.

Той беше подсъдим за покушението срещу Илиян
Варсанов през 2002 г. в квартала "Белите брези" в София,
но беше оправдан от Върховния касационен съд.

Той е и един от основните свидетели по процеса срещу
Златомир Иванов - Златко Баретата, обвинен заедно с
още 20 души в организиране и участие в престъпна група
за разпространение на наркотици и убийство.

През февруари 2012 г. Баретата бе осъден на 8 години
затвор, но на втора инстанция се забави, след като през
януари 2013 г. той бе прострелян на входа на Съдебната
палата. След няколко операции животът му бе спасен.

Една година пробация за
купуване на гласове

Районният съд в Лом осъди на 1 г. пробация
63-годишен мъж за купуване на гласове в из-
борния ден на 25 май.

Тогава в дома на Цецко Симеонов от с. Раз-
град в община Вълчедръм били открити 180
лева, които трябвало да даде на 8 съселяни,
за да гласуват за определена политическа
партия, пише БТА.

По информация на "Монтпрес" става дума
за ДПС.

Мъжът призна напълно вината си и заяви,
че парите му били дадени от пристигнал в се-
лото активист на партията, който след това си
тръгнал.

Уговорката е била за 20 лева на глас, които
ще бъдат платени в края на деня.

Симеонов твърди, че взел парите, за да си
купи храна, тъй като е безработен и трудно се
прехранва.

Той получавал пенсия по болест една годи-
на, после му я спрели.

На 25 май, в деня на изборите, прокурату-
рата образува над 210 преписки за изборни
нарушения. От тях над 150 бяха прекратени.
Сигналите бяха за организирано гласуване,
купуване на гласове, контролиран вот и неп-
равомерна агитация.

"Атака" и депутати от БСП събраха наско-
ро нужните 48 депутатски подписа, за да се-
зират Конституционния съд с искане за каси-
ране на изборите. Основният им аргумент бе
масовото купуване на гласове.

Депутатите от "Атака" Магдалена Ташева,
Павел Шопов и Явор Нотев изпратиха жалба
до главния прокурор, в която оспорват закон-
ността на изборите.

Със същото искане партията на Валери Си-
меонов НФСБ се е обърна до президентство-
то, МС, прокуратурата и ПГ на ГЕРБ.

Реформаторският блок също поиска да бъ-
де сезиран Конституционният съд за незакон-
ност на изборните резултати.

Мълния уби млад мъж,
докато говори по GSM

Мълния е убила 25-годишен мъж край
местността “Чудните скали“ до руенското
село Добромир, съобщиха от полицията в
Бургас.

Инцидентът e станал около 21.20 часа във
вторник, предаде БГНЕС.

Паднала мълния засегнала 25-годишния
С.С. от руенското село Соколец. От полицията
уточниха, че младият мъж бил с двама свои
приятели за риба на язовир "Цонево". Те го
откарали до Спешния център в Дългопол,
област Варна, но въпреки медицинската
намеса, той починал.

Трупът му е откаран за аутопсия в МБАЛ
"Света Марина" - Варна. По случая е
образувано досъдебно производство.

В началото на седмицата жители и туристи
на Созопол и близките курорти станаха
свидетели на друга природна стихия -  торнадо
се изви в Черно море, но пострадали нямаше.
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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"Една любовна история" - сериал
21:30"Земя на бунтовници" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Никита: Отмъщението" - сериал
01:00"Безсрамници" - сериал, с.2, еп. 8
02:00"Преди обед" /п./
03:40Комиците /п/
04:30"Цветовете на любовта"/п./- сериал

05:45"Господари на ефира"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Съдби на кръстопът"
21:00"Хавай 5-0" - сериен филм, 4 сезон
22:00Новините на Нова
22:30"Господари на ефира"
23:00"Отмъщението" - сериен филм
00:00"Д-р Хаус" - сериен филм, 6 сезон
01:00"Сделка или не"
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
03:45"Долината на слънцето" - сериен
04:30"Перла" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Дързост и красота  /3377 епизод/п/
05:50Бързо, лесно, вкусно:
06:00Денят започва
06:30СП по футбол: Обзор на деня /п/
06:50Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Отблизо с Мария
11:00По света и у нас
11:10Отблизо с Мария /п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
12:40Днес на Мондиала - 2014
13:25Църква за вълци тв филм /9 част/
14:25Приказки за физиката
15:10Саладин анимационен филм
16:00По света и у нас
16:25Молитвата на Борис Христов
17:20Бързо, лесно, вкусно
17:30Дързост и красота  /3378 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:15СП по футбол: Всички в един ритъм
19:00Колумбия - Кот д'Ивоар, среща от
Световното първенство по футбол
21:00По света и у нас
21:30СП по футбол: Всички в един ритъм
22:00Уругвай - Англия, среща от
Световното първенство по футбол
00:00По света и у нас
00:10СП по футбол: Всички в един ритъм
01:00Япония - Гърция, среща
03:00СП по футбол: Всички в един ритъм
03:15СП по футбол: Обзор на деня
03:35Уругвай - Англия, среща от
Световното първенство по футбол -
Бразилия 2014 /п/

Прочети още на: http://www.dnes.bg/
tv.php?tv=3615&date=2014-06-19

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Напълно владеете

две сили – силата на
любовта и силата на

разума. От вас зависи да ги обедини-
те и да осъществите намеренията
си. Проявете разбиране към чужди-
те пропуски.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще се налагате фино,

чрез малки красиви жес-
тове, съвсем ненатрап-

чиво и дори няма да го приемете ка-
то налагане, а молба за взаимност.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Подсъзнателните си-

ли ще са по-мощни от
съзнателните и резул-
татите ще са твърде

неочаквани дори за вас. Не предприе-
майте решителни стъпки.

РАКРАКРАКРАКРАК
Толкова много ще

сте ангажирани с об-
ществени каузи, че може да забрави-
те някои елементарни неща. Слава,
Богу, че имате приятели, иначе закъ-
де сте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Бързо ще се ориенти-

рате за нещата, които
в и водят към постигане-

то на целта ви. Важното е да не по-
митате другите междувременно.
Бъде- те великодушни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Моралните ви ценнос-

ти, чувството за спра-
ведливост днес са включени на мак-
симална степен и сте готови дори
да се борите за тях.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Недостатъчните

финансови средс-
тва могат да ста-

нат причина за емоционални
проблеми. Затова пък ще имате
силата да прекратите вредните
модели.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Човекът до вас ще ви

уравновесява и хармо-
низира. Единствената опасност е
да се впуснете в безкрайни спорове,
които само ще развалят нещата.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
За да се чувствате

здрави и емоционално
стабилни ви е нужна

работа, която да ви харесва. А дали е
така, дали правите компромис със
себе си?

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се стремите към

преживявания, носещи
ви реални усещания и резултати.
Дори сте склонни да рискувате за
това. Май сменяте моделите си?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Може да има емоцио-

нални недоразумения
у дома ви. Сетете се

да се обадите на родителите си,
погрижете се за нещата около дома-
кинството.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще се водите най-

вече от емоциите си,
особено при пазаруване. Заради то-
ва може да се сдобиете с куп неща,
които не са ви нужни. Внимавайте!
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БШ „Миньор” ще играе на финали в Асеновград

местата в групата.
Очертава се доста
оспорвано първенс-
тво, в което малките
перничанки имат
своите шансове и
спортно-технически
достойнства и ако ус-
пеят да се съхранят

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

психически ще имат
сериозни шансове за
медал от държавното
първенство.Финали-
те ще се играят меж-
ду 25-и и 29-и юни в
Асеновград.

Ето и разпределе-
нието по групи:

на този етап от със-
тезанията, тъй като
в предварителните
групи постигнаха ред
престижни победи и
само една загуба. Това
се случи в последния
турнир след като пер-
ничанки вече се бяха
класирали за първенс-
твото, те отстъпи-
ха на отбора на „Мон-
тана” при това само
с една точка. Точно
тимът на „Монтана”
отиде в другата гру-
па според жребия, но
пък в групата на БШ
„Миньор” се падна
отборът на домаки-
ните от „Асеновец”
2005. Точно срещу тях
е първия мач на перни-
чанки и той ще е от
особено значение за
двата отбора в по-на-
татъшната им борба
за разпределение на

Стана ясно разпре-
делението на двете
групе за държавното
първенство за моми-
чета до 14 годишна
възраст Завчера  в
офиса на БФБ осемте
отбора -участници
бяха разпределени в
две групи от по че-

тири. Добрата нови-
на за пернишкия
спорт е,че до тази
фаза достигнаха и мо-
мичетата от Баскет-
болна школа „Ми-
ньор” със старши-
треньор Соня Спири-
донова.  Перничанки
съвсем заслужено са

Константин Георгиев бие
и на класически шахмат
След двата сребърни медала от световни-

те ученически първенства малкият перниш-
ки шахматист Константин Георгиев старти-
ра добре и на европейското първенство за
ученици  в класическия вариант на тази иг-
ра, което също е в Кавала (Гърция). Тук
състезанието се очертава като много оспор-
вано, за участие са записани 34 шахматисти
от 27 страни. Прави впечатление отсъствие-
то на двукратния световен шампион в бър-
зите разновидности на играта – ускорен
шах и БЛИЦ – Исламбек Шиндаров. Липсва
и другият шахматист, с когото Косьо напра-
ви две равенства Дръв Радахришнан от Ан-
глия. В първия кръг перничанчето победи
Пьотр Смолвов от Русия.

Тони Велков
търси футболисти

Селекцията в Марек ще продължи пове-
че от плануваното време, но това не при-
теснява спортно-техническото ръководс-
тво. Старши треньорът Тони Велков заяви,
че е подготвен за подобно развитие, тъй
като има футболисти, които ще си потърсят
първо отбори в чужбина и едва след това
ще разгледат оферти от родни тимове, в
това число и от Марек. Велков допълни, че
Марек има нужда от играчи във всички ли-
нии, включително и вратар. 

„Не може да си позволим да имаме рав-
ностойни играчи на всички постове, но ще
направим всичко възможно да имаме дос-
татъчно избор, тъй като първенството е
тежко с много мачове и трябва да се съоб-
разим и с евентуални контузии и наказа-
ния. Ще разчитаме и на дублиращия отбо-
р“, коментира Велков, цитиран
от zadupnitsa.com. Дупничани организират
и втори лагер, но на този етап все още се
уточнява къде да бъде. Припомняме, от 22
юни отборът е на подготовка в Банско. Ос-
вен определените вече три контроли ще
бъдат търсени съперници за още 2 или 3
мача.

ГРУПА А:
Черно море Одесос
БШ Миньор
Асеновец 2005
Септември 97

ПРОГРАМА
ГРУПА „А”
1-ВИ КРЪГ, 25.06.

16,00 часа - Черно море – Септември
18,00 часа - Миньор – Асеновец 2005

2-РИ КРЪГ, 26.06.
16,00 часа - Септември – Миньор
18,00 часа - Асеновец 2005 – Черно море

27.06, 16,00 ЧАСА
Черно море – Миньор
Асеновец – Септември

ГРУПА В:
Доростол
Монтана 2003
Левски
Шампион 200

ПРОГРАМА „А” ГРУПА
Жребий за първия кръг на А група, 19 юли:

Берое – Черно море
Ботев (Пд) - Локомотив (Сф)
Литекс – ЦСКА
Левски – Локо (Пд)
Славия –Марек
Хасково - Лудогорец 

*Ботев (Пловдив) е наказан с 3 домакинства пред
празни трибуни

ПЪЛНА ПРОГРАМА
ЗА ВСИЧКИ 22 КРЪГА ОТ РЕДОВНИЯ

СЕЗОН НА ШАМПИОНАТА ПРЕДИ
ПЛЕЙОФИТЕ.

ДАТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ НА СРЕЩИТЕ
ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЯСНИ:

II КРЪГ
Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)
Марек 2010 (Дупница) - Хасково 2009 (Хасково)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Славия 1913 (София)
ЦСКА (София) - Левски (София)
Локомотив (София) - Литекс (Ловеч)
Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив)
 

III КРЪГ
Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна)
Литекс (Ловеч) - Берое (Стара Загора)
Левски (София) - Локомотив (София)
Славия 1913 (София) - ЦСКА (София)
Хасково 2009 (Хасково) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Лудогорец 1945 (Разград) - Марек 2010 (Дупница)
 

IV КРЪГ
Черно море (Варна) - Марек 2010 (Дупница)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград)
ЦСКА (София) - Хасково 2009 (Хасково)
Локомотив (София) - Славия 1913 (София)
Берое (Стара Загора) - Левски (София)
Ботев (Пловдив) - Литекс (Ловеч)

V КРЪГ
Литекс (Ловеч) - Черно море (Варна)
Левски (София) - Ботев (Пловдив)
Славия 1913 (София) - Берое (Стара Загора)
Хасково 2009 (Хасково) - Локомотив (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София)
Марек 2010 (Дупница) - Локомотив 1926 (Пловдив)

VI КРЪГ
Черно море (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)
ЦСКА (София) - Марек 2010 (Дупница)
Локомотив (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Берое (Стара Загора) - Хасково 2009 (Хасково)
Ботев (Пловдив) - Славия 1913 (София)
Литекс (Ловеч) - Левски (София)

VII КРЪГ
Левски (София) - Черно море (Варна)
Славия 1913 (София) - Литекс (Ловеч)
Хасково 2009 (Хасково) - Ботев (Пловдив)
Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора)
Марек 2010 (Дупница) - Локомотив (София)
Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София)
 

VIII КРЪГ
Черно море (Варна) - ЦСКА (София)
Локомотив (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Берое (Стара Загора) - Марек 2010 (Дупница)
Ботев (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград)
Литекс (Ловеч) - Хасково 2009 (Хасково)
Левски (София) - Славия 1913 (София)

IX КРЪГ
Славия 1913 (София) - Черно море (Варна)
Хасково 2009 (Хасково) - Левски (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Литекс (Ловеч)
Марек 2010 (Дупница) - Ботев (Пловдив)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Берое (Стара Загора)
ЦСКА (София) - Локомотив (София)
 

X КРЪГ
Черно море (Варна) - Локомотив (София)
Берое (Стара Загора) - ЦСКА (София)
Ботев (Пловдив) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Литекс (Ловеч) - Марек 2010 (Дупница)
Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Славия 1913 (София) - Хасково 2009 (Хасково)
 

XI КРЪГ
Хасково 2009 (Хасково) - Черно море (Варна)
Лудогорец 1945 (Разград) - Славия 1913 (София)
Марек 2010 (Дупница) - Левски (София)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Литекс (Ловеч)
ЦСКА (София) - Ботев (Пловдив)
Локомотив (София) - Берое (Стара Загора)

XII КРЪГ
Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора)
Локомотив (София) - Ботев (Пловдив)
ЦСКА (София) - Литекс (Ловеч)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)
Марек 2010 (Дупница) - Славия 1913 (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Хасково 2009 (Хасково)

XIII КРЪГ
Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна)
Хасково 2009 (Хасково) - Марек 2010 (Дупница)
Славия 1913 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Левски (София) - ЦСКА (София)
Литекс (Ловеч) - Локомотив (София)
Ботев (Пловдив) - Берое (Стара Загора)
 

XIV КРЪГ
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)
Берое (Стара Загора) - Литекс (Ловеч)
Локомотив (София) - Левски (София)
ЦСКА (София) - Славия 1913 (София)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Хасково 2009 (Хасково)
Марек 2010 (Дупница) - Лудогорец 1945 (Разград)
 

XV КРЪГ
Марек 2010 (Дупница) - Черно море (Варна)
Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Хасково 2009 (Хасково) - ЦСКА (София)
Славия 1913 (София) - Локомотив (София)
Левски (София) - Берое (Стара Загора)
Литекс (Ловеч) - Ботев (Пловдив)

XVI КРЪГ
Черно море (Варна) - Литекс (Ловеч)
Ботев (Пловдив) - Левски (София)
Берое (Стара Загора) - Славия 1913 (София)
Локомотив (София) - Хасково 2009 (Хасково)
ЦСКА (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Марек 2010 (Дупница)
 

XVII КРЪГ
Локомотив 1926 (Пловдив) - Черно море (Варна)
Марек 2010 (Дупница) - ЦСКА (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив (София)
Хасково 2009 (Хасково) - Берое (Стара Загора)
Славия 1913 (София) - Ботев (Пловдив)
Левски (София) - Литекс (Ловеч)

XVIII КРЪГ
Черно море (Варна) - Левски (София)
Литекс (Ловеч) - Славия 1913 (София)
Ботев (Пловдив) - Хасково 2009 (Хасково)
Берое (Стара Загора) - Лудогорец 1945 (Разград)
Локомотив (София) - Марек 2010 (Дупница)
ЦСКА (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Продължава в следващия брой



Пожари горяха в
Перник и Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Два пожара са гасени от пернишките и

радомирските огнеборци.
Около 3,45 часа през нощта вчера е

бил подаден сигнал за пламнало поме-
щение за бърза закуска на улица „Мла-
ден Стоянов” в пернишкия квартал  „Мо-
шино”. Пристигналите на място огнебор-
ци локализирали пламъците. Огънят оба-
че е унищожил фритюрник и аспиратор,
опушени са и стените на помещението.
Причината за лумналия огън е неправил-
но ползване на фритюрника. За щастие
тъй като инцидентът е станал в нощните
часове, пострадали хора няма.

В Радомир пък е горял лек автомобил
„Ситроен”. Пламъците лумнали около
08,30 часа на улица „Мирчо Христов”.
Изгорели са електрическата инсталация,
акумулатора и част от двигателния от-
сек. Причините за случилото се са в про-
цес на установяване.

АПРОПО

ИЗСТРЕЛИ НАСРЕД ПЛО-
ЩАДА В КОВАЧЕВЦИ
ПРИВЛЯКОХА ПОЛИЦЕЙ-
СКОТО ВНИМАНИЕ, а от
своя страна и ние привлича-

ме читателското. Основните дискусии
се въртят около това опасно ли е дея-
нието или не. От една страна – какво
му плащаш, нищо лошо. В обезлюде-
ното Ковачевци и с „Калашников” да
гърмиш, трудно ще уцелиш човек на
улицата. Обаче като имаме предвид
бежанския лагер, работата става напе-
чена. В Ковачевци даже една пиратка
навява лоши асоциации. Ако леко за-
дълбаем в събитието, може да от-
крием логика. Та нали тия дни за по-
реден път шумно и тържествено ще се
отбележи рождението на най-видния
земляк на ковачевчани – Георги Ди-
митров. Ако човекът с пушката е бил
хитър, точно с тоя номер е могъл да
мине пред полицията – че прострелва
пушката за предстоящата заря. А и
друга аналогия може да се направи,
че оная пушка още не е върната на
стената, както бе призован Георги
Първанов от своите доскорошни дру-
гари. Дойде ред, та гръмна...

АВТЕНТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ
ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ УЖ НЯМА, а
Конферентната зала на Двореца на
културата вчера се напълни с патрио-
ти. Достатъчни за не една, а за някол-
ко партийни структури. Темата за пат-
риотичното възпитание на младежта,
каквато бе целта на мероприятието,
събра маса народ, който отдавна е
попреминал първа младост, но не и
първа зрялост. Явно носталгията по
едното време, когато да бъдеш бълга-
рин беше всичко, доведе в Двореца
поне двеста души. Ако се съди по ма-
совостта, семето е хвърлено в плодо-
родна почва. А и ораторите, сладко-
думни и обстоятелствени, не само раз-
казваха спомени от старите ленти, но
и вдъхваха надежда в неясното бъде-
ще. На въпроса къде са младите, може
да се отговори с аргумента, че възрас-
тните ще им предадат. Друго е дали
домашното възпитание е патриотич-
но. И както каза един академик:”Наши-
те политици може да са образовани,
но не са възпитани.”
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ÌÐÐ: Íÿìà íàðóøåíèÿ â ÒÏÃ „Ìàðèÿ Êþðè”
Това са показали резултати от проверката на проект, изпълняван от гимназията

носно липсата на
двойно финансиране
по отношение на дей-
ностите, включени в
проект „Енергоефек-
тивни училища-наши-
те деца го заслужа-
ват” като обърнете
специално внимание
на дейността „Анализ
на данни за консума-
ция на енергия- ще се
събират и анализира-
т данни за потребле-
нието на енергия във
всички училища в
Ниш и Перник с цел
получаване на пред-
става за потребле-
нието на енергия и
емисиите на парнико-
ви газове”.

Община Перник и
ТПГ”М. Кюри” са пре-
доставили на управл-
яващия орган цялата
необходима докумен-
тация по реализиране-
то на двата проекта.
След извършената
проверка от страна
на МРР,  в ТПГ”М. Кю-
ри” е получен отго-
вор за резултатите
от нея. В него се по-
сочва: ”При извърше-
ната проверка не е
открито припокрива-
не на дейностите,
които се финансират

по проект  „Енергое-
фективни училища-
нашите деца го заслу-
жават” и вече извър-
шени дейности в сгра-
дите, които попадат
в обхвата на проекта,
т.е.  не е налице двой-
но финансиране. С
настоящото Ви ин-
формираме, че сигна-
лът е приключен с
липса на нередност”.

С това на практика
се приключва изкус-
твено предизвикана-
та от въпросния
сайт полемика, която
със сигурност не е по-
родена от грижата за
рационалното изпол-
зване на европейски-
те средства. На пръв
поглед, този случай
не касае пряко община
Перник и погледнато
отстрани, не би
трябвало тя да се ин-
тересува от този ка-
зус, още повече, че
ТПГ”М. Кюри” е дър-
жавно учебно заведе-
ние, а не общинско.
Позицията на ръко-
водството на Общи-
на Перник е, че в тази
гимназия учат деца-
та на Перник. Оронва-
нето на авторитета
на едно учебно заведе-

ние се отразява нега-
тивно както върху са-
мочувствието на уче-
ниците, така и на пе-
дагогическия екип.
Освен това само един
бегъл поглед върху
публикацията в този
сайт показва пълната
некомпетентност на
автора й.

Той очевидно не пра-
ви разлика между ОП-
”Регионално разви-
тие”, по която бе из-
вършено санирането
на три сгради: на бив-
шата четвърта гим-
назия, сградата, в
която се намират
спортно училище „О-
лимпиец” и СОУ”
Ал.Константинов”, и
на  6-та детска гради-
на и Програмата за
трансграничносът-
рудничество Бълга-
рия- Сърбия, по която
ТПГ”М. Кюри” е спече-
лила и реализира въп-
росния проект. Нещо
повече, в посочената
публикация се цитира
програма ОППРЧР,
каквато реално въоб-
ще не съществува, а
се предполага, че ста-
ва въпрос за Опера-
тивна програма ”Ре-
гионално развитие”.

Дете пострада при неразумна
игра върху електропровод

Силвия ГРИГОРОВА
Дете на 10 години пострада при неразумна игра

върху електропровод в землището на село Ракита,
област Плевен. Около 18 ч на 15 юни,  детето,
заедно със своя 13-годишен брат, се е състезава-
ло за бързо изкачване по железорешетъчен стълб,
когато се е озовало под напрежение и е паднало
на земята. След инцидента то е откарано в Плевен-
ската болница. Според лекарите състоянието му е
стабилизирано, но се очаква едната му ръка да бъ-
де ампутирана. Другото дете се е разминало на ко-
съм от злополука.

  Електропроводът е бил обозначен със задължи-
телните предупредителни табели, съгласно изи-
скванията на нормативната уредба, извършена му
е върхова ревизия на 11.06.2014 г.

  „Ужасно е, когато стават инциденти с деца.
Случилото се показва, че е изключително важно
запознаването им с правилата за безопасна упо-
треба на електроенергията да става в най-ранна
възраст. В ЧЕЗ знаем това и активно провеждаме
обучения по ключови въпроси, свързани с еле-
ктроенергията. Ролята на родителите обаче е от
особено голямо значение, те също трябва да от-
делят необходимото внимание по въпроса. Важно е
децата да осъзнаят, че играта в близост до ене-
ргийни съоръжения може да бъде много опасна“,
каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и
поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.

  С цел да информира по-добре децата за въз-
можните рискове при игра в близост до електрое-
нергийни съоръжения  през май ЧЕЗ проведе обу-
чителни беседи на тема ”Безопасно използване на
електроенергията“ сред ученици от първи до чет-
върти клас в училища в Западна България. Обуче-
нията, които бяха представени от служители на
компанията, са част от специално разработената
образователна кампания на ЧЕЗ „За децата и ене-
ргията“. Първият етап от тази кампания се проведе
през февруари-март и бе посветен на енергийната
ефективност и възможностите за разумно изпол-
зване на електроенергията.

  Обученията се извършиха сред ученици от на-
чални класове на училища от Видин, Монтана, Вра-
ца, Плевен, Ловеч, Етрополе, Перник, Кюстендил,
Благоевград, Сандански и София. По време на бе-
седите бяха използвани специално изготвени ин-
формационни табла, а всяко дете получи книжки и
допълнителни информационни материали за деца и
родители. Партньори на ЧЕЗ в инициативата са Ми-
нистерството на образованието и науката и Дър-
жавната агенция за закрила на детето. Намерение-
то на ЧЕЗ е да превърне кампанията в ежегодна
дългосрочна инициатива.

 
 

Учениците ни на трето място
по насилие в училище в ЕС
Виктория СТАНКОВА

Един от всеки двама
ученици в средното
училище е бил свиде-
тел на насилие, а един
от трима е жертва,
сочат данни от
проучване на Европей-
ската мрежа срещу
детското агресивно
поведение. Изобилие
от шокиращи приме-
ри на детско насилие
показват пълните
данни от проучвания-
та в европейските
страни.

Според екипите,
провели проучване-
то, на първо място
в ЕС е Литва, на вто-
ро Естония, на тре-
то - България и на

четвърто място е
Гърция.

Представители на
неправителствени
организации, психоло-
зи и лекари участват
в конференция на Ев-
ропейската мрежа в
търсене на организи-
ран начин за огранича-
ване на явлението
“насилие срещу деца”.
Социалната среда и
новите технологии са
според експертите
основните фактори
за прогресивното на-
растване на жестоко-
то поведение от деца
върху техни съучени-
ци.

Психологическият
портрет на децата,

проявяващи насилие,
обхваща не само лич-
ности с неприемливо
поведение, но и деца,
които извън училище
не дават сигнали за
скрита агресия. Една
от мерките е присъс-
твието на психолози
в средните учебни за-
ведения, които да ра-
ботят съвместно с
учители и родители.

Много от децата,
върху които е упраж-
нено насилие, се стра-
хуват да споделят за
инцидента с близки
хора, което е сигурен
път към депресии,
споделиха опита си
авторитетни специа-
листи.

“СЪПЕРНИК”
Министерството

на регионалното раз-
витие сложи край на
безсмислена полемика
между ТПГ”Мария Кю-
ри” и публикация в
пернишки сайт от
15.04.2014г. В нея се
изразява съмнение
относно ефективнос-
тта на изпълнявания
от ТПГ”Мария Кюри”
проект „Енергоефек-
тивни училища- наши-
те деца го заслужа-
ват”, съфинансиран
по Програмата за
трансгранично сът-
рудничество Бълга-
рия-Сърбия 2007-2013
и се прокарва твърде-
ние за наличие на
двойно финансиране.
Източникът, от кой-
то се предполага, че е
получено

п ъ р в о н а ч а л н о т о
финансиране е ОП”Ре-
гионално развитие”
2007-2013г, проект
„Прилагане на мерки

за енергийна ефе-
ктивност в общин-
ската образователна
инфраструктура, гр.
Перник”, чийто бене-
фициент е община
Перник. В тази връз-
ка, естествено, уп-
равляващият орган
по проекта, изпълн-
яван от ТПГ”М. Кю-
ри”- Министерство-
то на регионалното
развитие, направил
цялостна проверка. За
нея са информирани
по надлежния ред

както директорът
на ТПГ”М. Кюри”, така
и кметът на Община
Перник. В писмо до
гимназията и кмета
на Перник главният
директор, ръководи-
тел на управляващия
орган, поискал да бъде
предоставена инфор-
мация „подкрепена с
доказателства и до-
кументи /договори,
проектно предложе-
ние по ОПРР и др./ от-

Перничани пишат кратка проза
Виктория СТАНКОВА

За дванадесета по-
редна година онлайн
списанията eRunsMag-
azine и LiterNet об-
явяват конкурс за
Кратка проза 2014.В
надпреварата са пока-
нени да вземат уча-
стие и талнтливи
младежи от Перник.

Приемат се до три
непубликувани крат-
ки прози в обем до

1800 знака, изпратени
по имейл. Няма изи-
сквания за тема или
за употреба на ключо-
ва дума. Конкурсът е
анонимен. Текстовете
(във формат: *.doc /
*.txt / *.rtf) да бъдат
прикрепени към пис-
мото в отделен файл,
несъдържащ инфор-
мация за автора. В
имейла впишете три-
те имена на автора и

имейл за обратна
връзка. Не се допуска
участие с псевдоним.
Текстове се приемат
от 1 юни до 31 юли
2014 г. Победителите
се обявяват на 1 сеп-
тември 2013 г. Тек-
стовете трябва да се
изпращат на адрес:
konkurs@liternet.bg.

За спечелилия първа
награда е предвидена
сумата от 100 лева.


