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Не може серийният убиец да лежи 30 години за пет трупа, а аз – 28, заяви Марио пред ВКС 

Висока 
вода 

Висока вода заля Варна и уда-
ви хиляди съдби. Цяла България днес ще бъ-
де потопена в скръб. Мътилката мина не
само през квартал “Аспарухово”. Влезе във
всеки български дом. 

Високата вода извади на бял свят високи
добродетели. От ония, които се прояв-
яват при трагедия като варненската. Пока-
за на света смели хора и чисти личности. 

Високата вода обаче има и утайка. Която
мирише лошо, с неприятния дъх на полити-
канството. Казват, че в мътна вода риба
се лови най-лесно. 

Грешка! Варненската мътна трагедия се
оказа адекватна на някои мътни съвести.
Единствената риба, която може да хванеш,
е вмирисана. 

Макар и на морското равнище, Варна си
оказа достатъчно високо, за да я види не
само България, но и светът. И след отти-
чането на водата едни останаха да стър-
чат със своя пример за гражданска жертво-
готовност, други бяха отнесени от кални-
те потоци на забравата. 

Високата вода е изпитание за българския
спасител. Оня спасител, на когото се над-
яваме да ни извади от блатото на нищоп-
равенето. Това нищоправене също е във
всеки дом. Време е да го отнесе високата
вода на промяната. 

Валентин ВАРАДИНОВ 

Св. мъченица
Агрипина

ЛАФ НА ДЕНЯ

100 - 270

Предимно
слънчево

Любомира ПЕЛОВА 
В последния рабо-

тен ден на миналата
седмица ВКС заседава
по делото срещу Ма-
рио Любенов – Заека,
който отне живота
на 17-годишната пер-
нишка спортна звез-
да, лъчезарната Ми-
рослава Николова.
Убиецът обжалва 28-
годишната присъда,
която му отреди Со-
фийски апелативен
съд за най-тежкото
престъпление –
убийство.  

Заека поиска да ле-
жи по-малко в затво-
ра, тъй като „присъ-
дата е явно неспра-
ведлива и на практи-
ка обезмисля прило-
жението на инсти-
тута на съкратено-
то съдебно произ-

Община Перник помага с експерти на Варна

Важно е не да се
въздържаме от
наслаждения, а да
властваме над тях.

водство”, както е
записано в жалбата
му до ВКС. 

По време на заседа-
нието на ВКС Марио
Любенов показа, че
следи изкъсо работа-
та на съда и реше-
нията на магистра-
тите по медийните
дела. Заека заяви, че
присъдата му от 28
години затвор и би-
ла прекалено тежка.
Той даде пример със
Станислав Мето-
диев - Сиси, който
получи 30-годишна
присъда за убий-
ството на Цветелин
Карпузов, Биляна
Кръстева и Кирил
Христов. Той има и
18-годишно наказа-
ние за ликвидиране-
то на Николай Хрис-
тов-Хайо. Според ме-

дийни публикации,
Сиси е виновен за
смъртта на още ду-
зина лица. Станислав
Методиев беше осъ-
ден още за лихварс-
тво и изнудване, а
наскоро съдът му
конфискува имоти за
400 хиляди лева.  

Не можеедин сериен
убиец като Сиси да
получи 30 години, а аз
– 28, заяви Марио Лю-
бенов пред висшите
магистрати. 

Друг аргумент,
който Заека приведе,
бе с групата на Наг-
лите, много от чле-
новете на която
имали присъди от по
12 години, а са от-
влекли 13 души, из-
тъкна Любенов пред
магистратите. С те-
зи мотиви пернича-

Общинската адми-
нистрация на Перник
изпрати двама ек-
сперти, които ще по-
магат на Кризисния
щаб във Варна. Те са
специалисти по си-
гурността, работи-
ли са в бедствена си-

туация по време на
земетресението пре-
ди две години и дори
само с опита си биха
могли да бъдат от
помощ на щаба във
Варна, обясни кме-
тът Росица Янакие-
ва. Тя изказа съболез-

нования към близки-
те на загиналите.
Още от вчера следя
случващото се във
Варна, опитах да се
свържа с колегата,
но не успях, допълни
тя. Според нея  дъ-
ржавата и институ-
циите все още не са
си взели поуки от зе-
метресението през
2012 година, от кое-
то пострадаха хил-
яди семейства в Пер-
нишко и Радомирско.
За щастие при гол-
ямото бедствие,
след което още сто-
тици къщи в двете
общини и най-вече в
Перник не са възста-
новени, след като
земята тук се люля
със сила 5,8 по Рих-
тер, все пак нямаше

загинали хора. В Юг-
оизточна България
обаче, и специално в
квартал Аспарухово
природната стихия
взе и човешки жер-
тви.  

Законът не беше
променен, заяви кме-
тът на Перник и оп-
редели закриването
на Министерството

по бедствията и ава-
риите като грешка.
В обшината ситуа-
цията е спокойна. Ре-
ките и водоемите са
под наблюдение, язо-
вир Студена се из-
пуска контролирано,
за да не се допусне
преливане, каза още
Янакиева.

Любомира ПЕЛОВА
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ТРАГЕДИЯ

нинът поиска да ле-
жи по-малко. Съдът
ще се произнесе до
месец. 

До обжалването
пред ВКС се стигна,
след като апелатив-
ната инстанция, към
която се обърна Лю-

бенов след решение-
то на пернишкия Ок-
ръжен съд, отредил
му 25 години лишава-
не от свобода, уве-
личи наказанието с
още три.  

ÄÅÍ
ÍÀ
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Няма опасност
язовирът да прелее

Силвия ГРИГОРОВА Îòáåëÿçàõà 132-òà ãîäèøíèíà íà Ãåîðãè Äèìèòðîâ
Заради трагедията край морето нямаше тържествена заря
Силвия ГРИГОРОВА

   Без музика, весе-
лие и тържествена
заря, а само с пола-
гане на венци и
цветя беше отбел-
язана в петък 132-
та годишнина от
рождението на
Георги Димитров в
родното му село
Ковачевци. Реше-
нието затова бе
взето от ръко-
водството на об-
щина Ковачевци в
знак на съпричас-
тност към траге-
дията във Варна и
Добрич и загинали-
те в резултат на
страшния потоп.

  За отбелязване-
то на 132-та го-
дишнина от рожде-
нието на Георги
Димитров бяха
дошли: президен-
тът на България в
мандата 2002-
2012г и лидер на
АБВ-Георги Първа-
нов,  зам. -председа-
телят на Изпълни-
телното бюро на
БСП и евродепу-
тат- Георги Пирин-
ски,  народният
представител от
Коалиция за Бълга-
рия от нашия ре-
гион- Станислав
Владимиров, кме-
тът на Перник- Ро-
сица Янакиева,
председателят на

областното и об-
щинско ръководс-
тво на БСП- Ненко
Темелков, кметът
на Ковачевци –Ва-
сил Станимиров и
др.

  Кметът на Кова-
чевци- Васил Ста-
нимиров поздрави
с „добре дошли”
гостите на Кова-
чевци и заяви: „Ка-
то кмет на община
Ковачевци израз-
явам своите най-
искрени съболезно-
вание на близките
и роднините на за-
гиналите в резул-
тат на наводне-
нието. Нека с едно-
минутно мълчание
да почетем памет-
та на загиналите
наши сънародни-
ци”.  След това
бяха поднесени
венци и цветя на
паметника на Геор-
ги Димитров.

  Социалистите
посетиха и родна-
та къща на Димит-
ров и положиха
цветя на паметни-
ка на баба Парашке-
ва.

  По повод траге-
дията, която спо-
летя Варна и Доб-
рич и разменените
обвинения между
местната и дър-
жавна власт, Геор-
ги Първанов зая-

ви:”Не е справедли-
во към паметта на
жертвите от на-
воднението и пос-
традалите от него
да се отправят на-
падки и упреци за
несвършена рабо-
та.

Разбира се
трябва в един мо-
мент да се направи
равносметка на
свършеното и нес-
вършеното. Аз съм
бил съпричастен
към усилията в
няколко природни
бедствия. Спомням
си 2005г, когато
п р а в и т е л с т в о т о
беше в оставка,
трябваше да оби-
коля цялото поре-

чие на Дунав, за да
видя с очите пос-
ледствията от на-
воднението, за да
взема адекватни
решения.  От тога-
ва поставям някол-
ко ключови идеи. И
до сега смятам, че
трябва да има едно
координиращо зве-
но.

Съзнавам,  че де-
фектите, които
имаше в тогаваш-
ното Министерс-
тво на бедствия-
та и авариите на-
ложиха закриване-
то му. Трябваше
обаче да има ефе-
ктивен замести-
тел на това коор-
диниращо звено.
Може да е друго,
но във всеки слу-
чай институциите
и службите, които
са призвани да се
борят с бедствия-
та и авариите,
трябва да бъдат
организирани и на-
сочени своевремен-
но да се включат в
спасяването на на-
селението и прео-
доляването на пос-
ледиците.

За сега обаче е
най-важно да се по-
ложат максимални
усилия да се прео-
долеят последс-
твията от навод-
нението и да из-
пратим с мир оне-
зи, които загубиха

В Кралев дол осветиха основите на нов параклис
Любомира ПЕЛОВА

Жителите на село
Кралев дол осветиха
основите на нови па-
раклис. Бъдещият
храм ще носи името
на големия български
възрожденец Пасий
Хилендаарски.

Основите на бъде-
щия храм са положени
в Паисовата махала на
селото. Той се намира
близо до чешмата,
която също носи име-

то на възрожденеца и
за която се смята, че
е строена от Паисий,
по времето, когато е
бил монах. Началото
на градежа местният
жител Тошко Стои-
лов и най-пламенният
радетел на тезата, че
Кралев дол е родното
място на автора на
История славянобъл-
гарска, писателят
Цанко Живков. Първи-
те стъпки са направе-

ни с лични средства
на Стоилов.

Кметът на селото
Пламен Георгиев също
подкрепя идеята. Жи-
телите пък са решени
каквото и да става
храмът да бъде пос-
троен, заричат се, че
ще направят всичко
за това и вярват, че
ще бъде посещаван.

Наскоро в Кралев
дол стартира инициа-
тива за изграждане на

9-метров паметник на
Паисий, който ще се
издига над селото.
Идеята е той да се
монтира на най-висо-
кия хълма над Паисие-
вата махала в селото.
Макетът на монумен-
та е готов и е дело но
скулптора Стефан То-
доров. Високата 9
метра бяла фигура на
народния будител ще
държи в лявата си ръ-
ка разпятие до сърце-

то, а в дясната висо-
ко горе ще държи раз-
творена книга. За вди-
гането на паметника
са необходими 120 000
лева и за набирането
на средства е учреде-
на фондация „Памет-
ник на Паисий”, ин-
формира кметът на
Кралев дол Пламен
Георгиев.На 1 август
пък там ще се прове-
де традиционното
Паисиево тържество.

Няма опасност язовир „Студена” да
прелее. Това увери управителят на „В
и К”- инж. Камен Каменов. Той поясни,
че в петък, след обилните валежи,  о-
бемът на язовира бе 22 972 660
куб.м,  при капацитет 25 200 000
куб.м,  притокът на вода бе 3 475 литра
в секунда, а разходът- 1 314 литра в
секунда. „В момента имаме 2 млн.
куб.м резервен обем в „Студена”, кой-
то има възможност да поеме евентуал-
на висока приливна вълна, в резултат
на паднал пороен дъжд във водосбор-
ната област на водоема. Изключили
сме  и деривацията, за да не се вливат
допълнителни водни количества. Сега
от водоема изпускаме близо по 1.5
куб.м. вода в секунда през ВЕЦА-а,
които без проблем се поемат от речно-
то корито на Струма. И друг път съм
казвал, че наблюдаваме ежечасно ни-
вото на язовира. С оглед на синоптич-
ната прогноза, преди десетина дни, ко-
гато не валеше, изпускахме малко по-
вече вода- по 2.5 куб. м в секунда, за
да осигурим необходимия резервен
обем в язовира. С падането на първия
дъжд намалихме изпускането на вода,
за да не се вдигне нивото на река
Струма и да излезе от коритото си в
ниските части. Следим прогнозата на
синоптиците. Ако те кажат, че дъждо-
вете спират и времето се подобрява в
дългосрочен план, първо ще спрем на-
пълно изпускането на водата, а след
това ще включим и деривацията, за да
гарантираме нормалното водоснабд-
яване на населените места, които пол-
зват вода от язовир „Студена”, поясни
инж. Каменов.

И Перник помага
на бедстващите

в Източна България
Любомира ПЕЛОВА

Перничани, които не са забравили
собствената си трагедия отпреди две
години, сега  организират благотвори-
телна акция за подпомагане на бедс-
тващите в Източна България. Събират
се дрехи, обувки, одеяла, лекарства и
санитарни материали. Предоставени
бяха мобилни телефони, на които две
дами - Силвия Янева и Миглена Мила-
динова помагаха на желаещите да по-
могнат кой с каквото може на съна-
родниците ни в беда. Натоварените в
бус дарения потеглиха към Варна
снощи.Даренията ще бъдат натоваре-
ни в бус, който ще поеме към Варна в
20 часа в неделя.

Дарителска акция организира и пат-
риотичната организация „Движение
„Башино огнище”. Част от помеще-
нията на заведение в центъра на об-
ластния град бяха превърнати в прие-
мен пункт, където всеки, съпричастен
с трагедията във Варна, Велико Тър-
ново, Добрич, можеше да даде своята
лепта. Самите организатори също уча-
стваха в дарителската кампания със
собствени средсгва, с които закупиха
стекове минерална вода, които отпъ-
туваха заедно със събраните дрехи,
обувки, одеала.

живота си в това
страшно бедс-
твие”.

 Според Станис-
лав Владимиров
във Варна и Добрич
за пореден път
природата ни пока-
за, че е по-силна от
хората и че те
трябва да се съоб-
разяват с нея. „На-
ред с това е нало-
жително да се ог-
ледат отново кри-
зисните щабове и
разписаните им за-
дължения и те да
се актуализират
съобразно норма-
тивната база.

 Според експер-
тите сред причи-
ните довели до
бедствието в Ас-
парухово и в Доб-
рич е безразборно-
то изсичане на го-
рата, непочисте-
ните дерета, неза-
конното строи-
телство и ред дру-
ги фактори.

 Повече от ясно
е, че всички ние ка-
то общество
трябва да сме по-
бдителни и актив-
ни, да сигнализира-
ме компетентните
институции и да
изискваме от тях
да изпълняват
функциите, които
са им делегирани
по закон. Общес-
твеният контрол
е много важен”.
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Ðåêîðäåí áðîé ó÷àñòíèöè â ñúáîðà “Âèòîøêè íàïåâè”
Това е най-масовото издание на проявата досега

Областният изрази готовност 
за подкрепа на пострадалите 

Любомира ПЕЛОВА

Публично обсъждане на 
финансови документи

за 2013-та
Любомира ПЕЛОВА

Председателят на Общинския съвет Ми-
лан Миланов кани перничани на обществе-
но обсъждане на отчета за касовото изпъл-
нение на бюджета на общината за 2013 г.,
отчета за изпълнението на сметките за
средствата от Европейския съюз за мина-
лата година, както и годишния отчет за със-
тоянието на общинския дълг за 2013г.

Обсъждането ще се състои на 3-ти юли,
четвъртък от 11 часа в Конферентната зала
на Двореца на културата.

Отправена е покана към бизнеса, непра-
вителствените организации и цялата об-
щественост да се включат в обсъждането.
Трите отчета предстои да бъдат приети от
Общинския съвет. Съгласно Закона за пуб-
личните финанси и чл.45 ал. 4 от Наредбата
за условията и реда за съставяне на триго-
дишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, обсъждане, прие-
мане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Перник това става след общес-
твено обсъждане с местната общност.

Председателят на ОбС Милан се обръща
към перничани, канейки ги да бъдат по-ак-
тивни в предстоящото публично обсъжда-
не, защото е убеден, че приемането на из-
пълнението на общинския бюджет е част от
важните решения за бъдещето и те трябва
да се вземат с активното участие на граж-
даните.

Агенция по храните
с извънредни мерки

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с бедственото положение в ре-

дица области на страната, породено от по-
ройните дъждове,  Българската агенция по
безопасност на храните предприема извън-
редни мерки. Това информираха от БАБХ. От
там поясниха, че инспектори към Областни-
те дирекции по безопасност на храните, къ-
дето вследствие на обилните валежи са об-
разувани наводнения, спешно взимат из-
вънредни мерки за недопускане на храни-
телни взривове, както и недопускане на поя-
ва и разпространение на заразни болести по
животните. За целта се взимат проби от во-
дата, за да се установи дали може да бъде
използвана за питейни цели или не.

Пернишки художник твори в
национален пленер по дървопластика

Виктория СТАНКОВА
От 2 до 14 юни град

Бяла Варненско е бил
домакин на национа-
лен пленер по дървоп-
ластика. Той се е про-
вел за пета поредна
година, а сред шести-
мата участници е и
Боян Александров,
който е родом от
град Перник. 

Тазгодишното изда-
ние на пленера е под
наслов „Убежище” и е
предоставило на
своите участници дъ-
бов материал за из-
пълнение на творчес-
ките им идеи. Инициа-
тивата е организира-
на и финансирана от
местната община с
кмет Атанас Тренда-
филов, съвместно със
секция Дърворезба
при Съюз на българ-
ските художници, с
творчески секретар
Камен Симов.

Художествените
произведения създа-

дени по време на пле-
нера ще бъдат експо-
нират в различни зо-
ни от градската сре-
да на Бяла, като по
този начин ще я обо-
гатят и естетизи-
рат. От своя страна
дървопластиките не-
формално ще възпи-
тават и подраства-
щите поколения, като
ще изграждат в тях
по-отговорно отно-
шение към населено-
то място, в което
живеят.

Боян Александров
започва своето худо-
жествено обучение в
бившия Пионерски
дом в град Перник (се-
га Обединен Детски
Комплекс), а в последс-
твие е възпитаник в
специалност дърво-
резба на СХУПИ – Со-
фия и на НХА. Понас-
тоящем той е член на
СБХ и от няколко го-
дини води курсове по
дърворезба в град Со-

фия. Вземал е участие
в редица национални и
международни симпо-
зиуми по дървоплас-
тика, общи и самос-
тоятелни изложби и
други художествени
инициативи.

На пленера в Бяла
той се е представил с
д ъ р в о п л а с т и к а т а
„Морска фауна”, коя-
то е скулптурна гру-
па олицетворяваща
вечното съжителс-
тво на водните тва-
ри. В неговото произ-
ведение, художестве-
но претворените жи-
вотни са риба и рак и
те изпълняват фун-
кцията на пейка за от-
мора, като по този на-
чин се превръщат и в
своеобразно убежище
за местните жители и
гостите на града. Ос-
вен това тази дървоп-
ластика закачливо на-
помня и за най-харак-
терния местен за-
наят – рибарството.

Виктория СТАНКОВА
С едноминутно мъл-

чание в памет на заги-
налите в наводнения-
та в Източна Бълга-
рия започна V²²-то
издание на регионал-
ния фолклорен събор
“Витошки напеви”. За-
ради лошото време,
фолклорният мара-
тон започна на сцена-

та на читалище “Про-
буда- 1937г.” в Клад-
ница, а не на открито,
както бяха планували
организаторите.

Това е най-масовото
издание на “Витошки
напеви”, тъй като за
разлика от други го-
дини, когато уча-
стниците наброяваха
500-600 човека, сега

във фолклорната над-
превара се включват
949 участници - деца,
младежи и възрастни.

В надпяванията,
надиграванията и
наддумванията ме-
риха сили фолклорни
състави и индиви-
дуални изпълнители
от 37 читалища, 4
домове на култура-

та, 6 училища, един
университет, 5 пен-
сионерски клуба и ед-
на частна танцова
формация. На сцена-
та на читалището в
Кладница днес и ут-
ре ще се качат из-
пълнители от 10 об-
щини-Перник, Радо-
мир, Кюстендил,
Струмяни, Петрич,
Софийска голяма об-
щина, Елин Пелин, Са-
парева баня, Костин-
брод и Самоков.

Паралелно с “Ви-
тошките напеви” се
проведе и Общин-
ският събор на народ-
ното творчество,
който трябва да оп-
редели участниците
в регионалния събор
догодина, които ще
участват в Национал-
ния събор в Коприв-
щица.

Победителите в
двата конкурса ще оп-
редели жури, под
председателството
на Милчо Георгиев-
фолклорист и етног-
раф, музиковедката
Василка Дергачова и
етнолога Цветана
Манова.

Участниците във
“Витошки напеви” се
състезават за Купи-
те на кмета на Пер-
ник и кмета на Кладни-
ца, плакети, както и
златни, сребърни и
бронзови медали.

Двете събития в
Кладница се организи-
рат от отдел “Ку-
лтура” в Община
Перник, читалище “П-
робуда-1937г.” и
кметството на село
Кладница и са под
патронажа на кмета
Росица Янакиева.

Областният управител на Област
Перник арх. Михаил Михайлов изпра-
ти съболезнователни адреси до об-
ластните управители на Варна и Доб-
рич по повод сполетялото ги природ-
но бедствие, което причини големи
щети и взе човешки жертви.

„Ние, жителите на Област Перник,
знаем много добре какво е да се из-
правиш пред стихията. Изживяхме го
по време на земетресението преди
две години. Знаем и колко е важно в
такава ситуация да можеш да разчи-
таш на помощ, подкрепа и съчувс-
твие. Затова Ви уверявам, а чрез Вас
и жителите на областите Варна и Доб-
рич, че от страна на Областна адми-
нистрация – Перник можете да разчи-
тате на логистична и на човешка под-
крепа”.

Кметове от цялата
страна се обединяват

в помощ на пострадалите 
Любомира ПЕЛОВА 

Кметовете, участвали в заседание-
то на Националното сдружение на об-
щините в Република България , са из-
разили готовност да окажат пълна ло-
гистична и финансова подкрепа на
засегнатите от поройните дъждове
райони във Варна, Добрич, Велико
Търново и Габрово. Решението е било
взето на провелата се в Карнобат в
петък вечерта национална среща в
Карнобат. 

Кметът на Перник Росица Янакиева
вече изпрати двама от най-добрите
експерти, работили най-активно в
дните сле земетресението преди две
години, в морската столица. 

НСОРБ ще разкрие и банкова смет-
ка за набиране на средства за подпо-
магане на засегнатите от природната
стихия. 

На заседанието кметовете са се
обединили и около темата  Минис-
терството на финансите да възстано-
ви плащанията по спрените оператив-
ни програми. 

Градоначалниците са категорични,
че за пръв път общините са изправени
пред реални фалити. За да не се слу-
чи това, трябва незабавно 200 млн.
лева да се отпуснат за плащания,
смятат кметовете. Те не приемат и но-
вата методика  за такса “смет”, защо-
то това означава да се увеличи три
пъти таксата за битови отпадъци. 
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Ìàë÷óãàíè è ðîäèòåëè ñå çàáàâëÿâàõà ïðåä Äâîðåöà
Летните концерти в града ще продължат

Бързи действия по възстановяване 
на плащания по европрограма

Любомира ПЕЛОВА
„Заедно с Европейската комисия ще

предприемем възможно най-бързи дей-
ствия по възстановяване на временно
спрените плащания по ос 1 и 3 на Опера-
тивна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013г.“ Около това становище се
обединиха министърът на регионалното
развитие Десислава Терзиева и генерал-
ният директор на ГД „Регионална и град-
ска политика“ в ЕК Валтер Дефа. В Брюк-
сел министър Терзиева проведе работна
среща с Дефа във връзка с казуса с вре-
менно спрените плащания по някои
проекти от програмата. На срещата регио-
налният министър представи българската
позиция и възраженията на Управлява-
щия орган по по-голямата част от конста-
тациите, визирани в писмото на ЕК в нача-
лото на месец юни, съобщиха от пресцен-
търа на Министерството на регионалното
развитие.

Министърът запозна генералния дирек-
тор на дирекцията със спешните мерки,
които българската страна предприе по
представените констатации в писмото. В
разговора Терзиева още веднъж подчер-
та, че българската страна все още не е по-
лучила одитния доклад, така както е изи-
скването, заложено в Регламент 1083/
2006 и обърна внимание, че в момента Уп-
равляващият и Одитният органи работят
„на сляпо“ по казуса. 

„Нямаме конкретните одиторски конста-
тации, за да направим нашите възраже-
ния и да изложим мотивите си, защо ги
приемаме или не приемаме“, обясни ми-
нистърът и допълни, че поради липсата на
одитен доклад в момента процедурата,
свързана с доклада не е започнала още.
Тя заяви, че след като докладът бъде по-
лучен, ще започне самата процедура, а в
момента са предприети действия само по
констатациите в писмото. 

По време на срещата Валтер Дефа уве-
ри министър Терзиева, че страната ни съв-
сем скоро ще получи одитния доклад и
тогава официално ще може да изрази
своите възражения. Дефа беше категори-
чен, че приложената спрямо България
процедура е стандартна и подобни дей-
ствия се прилагат към всички държави
членки. Пред българския регионален ми-
нистър генералният директор на ГД „Ре-
гионална и градска политика“ заяви, че
към страната ни не се подхожда по-раз-
лично от всяка друга държава. Дефа
съобщи още, че миналата година по опе-
ративни програми на 16 страни членки са
прекъснати плащанията по същия начин.
Дефа заяви още, че има готовност при
необходимост да предостави на Управл-
яващия орган помощ и обучение от стра-
на на Европейската комисия. 

„Целта както на нас, така и на комисия-
та е да няма допуснати нередности, да
знаем как се изразходват парите и да
няма никакви съмнения в нашите системи
за управление и контрол“, заяви Десисла-
ва Терзиева. „Системите за управление и
контрол на нашата оперативна програма
работят ефективно“, беше категорична
Терзиева. Тя обясни, че в момента Уп-
равляващият орган прави допълнителни
подобрения по т.нар. контролни листа.
Правят се и допълнителни обучения на бе-
нефициентите. „Системни грешки не са
допуснати“, коментира още министърът и
добави, че ако има грешки, те са единич-
ни и Европейската комисия няма основа-
ние за притеснения. В заключение минис-
тър Терзиева заяви, че се надява докла-
дът да бъде получен до края на месеца.
Колкото до това кога ще бъдат възстано-
вени временно спрените плащания по
програмата, министърът заяви, че опти-
мистичният срок е септември месец. Тер-
зиева съобщи още, че към настоящия мо-
мент плащанията към бенефициентите
продължават. „Докато аз съм министър
ще положа всички усилия да предоста-
вим всичко необходимо на европейската
комисия и да изчистим всички неясноти“,
беше категорична Терзиева. „Целта е кол-
кото може по-скоро да пуснем плащания-
та“, заключи министърът.  

Виктория СТАНКОВА
Традиционната за-

бава “Лято в Двореца
– ела и ти” събра в
слънчевата сутрин
десетки деца и роди-
тели пред Двореца на
културата в Перник.
Клоунът Бонбончо за-
бавляваше малчугани-
те с весели игри и пес-
ни. Духовият оркес-
тър към Двореца на
културата повдигаше
настроението и мно-
зина перничани се спи-
раха, за да се позабавл-
яват и да прекарат
приятни минути. Де-
цата с нескрит инте-
рес наблюдаваха ат-
рактивните за тях

инструменти. За уча-
стниците в игрите
имаше маски, които
направиха игрите още
по-забавни, и награди
от фирма “Сани Конс”
– любимите на малчу-
ганите снаксове “За-
йо Байо”. Не по-малко
се забавляваха и въз-
растните, които съ-
що активно се вклю-
чиха в игрите.

Забавната рубрика
“Лято в Двореца – ела
и ти” се проведе за
трети път този ме-
сец. Следващото изда-
ние предстои идния
четвъртък. Целта на
организаторите от
ОК “Дворец на култу-

рата” е да осигурят
приятни и смислени
занимания за малчуга-
ните през лятната
ваканция, когато мно-
го от тях остават да
скучаят вкъщи. Деца-
та играят, пеят, дви-
жат се на открито и
слушат музика.

Духовият оркес-
тър, който е активен
участник в детските
забавления, ще създа-
де настроение за пер-
ничани и идния втор-
ник от 11, 30 ч. пред
Двореца на култура-
та. Летните концер-
ти на открито са
традиция за популя-
рната формация.

Делегация от Китай идва
в пернишкия ВУЗ

Виктория СТАНКОВА
Делегация от Южноцентрален Универси-

тет за националностите от град Ухан, Китай
посети Европейски политехнически универ-
ситет (ЕПУ) в Перник. Това съобщиха от
пресцентъра на Европейски политехничес-
ки университет (ЕПУ) в Перник.

Делегацията пристигн на 20 юни, а
нейн ръководител е Чен Дайун. Между
двата университета има договор за съв-
местна дейност в сферата на образова-
нието. Китайските специалисти се инте-
ресуват от създадената за първи път в
Европа бакалавърска програма „Зелена
енергетика” на ЕПУ. Предстои договорка
между двата университета студенти от
направленията „Компютърни системи и
мрежи” да се обучават на обменни нача-
ла за срок от една година.

Празник на киселото
мляко в Трънско

Любомира ПЕЛОВА
Фермери, заедно с общинската управа и

жители на граничната община Трън се
готвят за традиционния вече тук Празник
на киселото мляко, който ще се проведе
на 27-ми юни. Идеята е да се разшири сът-
рудничеството между инициаторите и ор-
ганизаторите на Празника на киселото
мляко и млечните продукти - Фондация
„Д-р Стамен Григоров”, Община Трън и
Асоциацията на млекопреработвателите с
техните партньори - малки и средни фер-
мери и млекопреработватели, водещи фир-
ми млекопреработватели , научни институ-
ти и лаборатории в областта на млекопре-
работката, ветренарни специалисти, тър-
говци. „Целта е превръщането на Празни-
ка в значимо национално и регионално съ-
битие на Балканите, в което да участват
производители и преработватели от Бълга-
рия, Сърбия, Румъния, Македония, Гърция,
Турция“, информират от Асоциацията на
млекопреработвателите. Ще бъдат прове-
дени и конкурси за най-добре домашно
приготвени мляко и млечни продукти; есе,
свързано с историята на българските
млечни продукти; най-добре формулирани
проектни идеи за кандидадстване по Прог-
рамата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014 - 2020 г. Организаторите ин-
формират, че за Празника на киселото
мляко са поканени много гости от страната
и чужбина, представители на фирми от
Сърбия, Италия, Гърция, Македония, Унга-
рия. Поканени за празника в Трън са ми-
нистърът на земеделието и храните, посла-
ници и търговски представители на раз-
лични държави у нас.

Учредяват партия АБВ
Зоя ИВАНОВА

АБВ е лява форма-
ция, социално анга-
жирана и отговор-
на и всички наши
действия се бази-
рат на това. Това
заяви на пресконфе-
ренция Емил Кало,
член на Инициатив-
ния комитет на
формацията, след
заседание на коми-
тета за учредяване
на ПП АБВ. „Самата
идея на създаване-
то на АБВ предпос-
тавя едно много
широко участие, за-
щото всичко, кое-
то замисляме, се ос-
новава на основна-
та формула – на-
ционално съгласие.
Ние излизаме пред
българската общес-
твеност с един
ясен политически
образ, който в един
момент, очевидно
предизборен, би
трябвало да ориен-
тира безкрайно нео-
риентираното об-
щество и огромния
процент колебаещи
се българи”, допъл-
ни Емил Кало. Той
обясни, че Учреди-
телната деклара-
ция на формацията
е принципно разли-
чен документ – без
обещания, без бе-
зоблачни и слънче-
ви перспективи, но
с насоки за дей-
ност, базирани вър-
ху търсене на на-
ционално съгласие.
Като всеки такъв
документ, той
стъпва върху нас-
тоящата полити-
ческа реалност, до-
пълни той.

Кало посочи
няколко акцента в
Учредителната дек-
ларация на бъдеща-
та партия. Особе-
но внимание АБВ об-

ръща на реформата
на съдебната сис-
тема, каза Кало и
подчерта, че съби-
тията от послед-
ните дни са показа-
ли изключителната
важност и необхо-
димост от такива
реформи, без това
да означава наруша-
ване на принципа на
независимост на
тази институция,
но и без да изключ-
ва гражданския кон-
трол. Другият ак-
цент е върху то-
талната липса на
устойчивост на
българската поли-
тическа система,
каза Кало и посочи
за пример закона за
МВР, скандалите
около него и разкла-
щането на сигур-
ността в сектора.

За създаването на
една партия
трябва да има об-
ществена необходи-
мост. И ярък пока-
зател за това бяха
европейските избо-
ри, където крахът
на БСП е недвусмис-
лен и своето поли-
тическо представи-
телство загубиха
няколко стотин хо-
ра с леви убеждения
и те търсят своя
нов политически
представител. Вто-
рото условие е об-
ществена подкрепа,
на трето място –
точен устав и доб-
ра програма. Това
каза Бойко Радоев,
член на Инициатив-
ния комитет на
АБВ. Той допълни,
че посочените ус-
ловия АБВ ще из-
пълни и изпълнява,
както подобава.

Като изцяло нови
моменти в Устава
на АБВ Радоев по-
сочи засилен диа-

лог с гражданско-
то общество, кое-
то гарантира уча-
стието на бълга-
рите в държавно-
то управление. На
второ място –
структурата на
бъдещата партия,
която ще се пред-
ставлява мрежа от
партийни клубове.
Според Радоев то-
ва в голяма степен
ще гарантира проз-
рачност в дейнос-
тта на формация-
та. „И такива пра-
вила няма никъде.
АБВ във всеки един
момент ще бъде
поставена под кон-
трола на общес-
твото”, обясни
Бойко Радоев. Що
се отнася до пар-
тийния председа-
тел – той ще бъде
избиран пряко от
всички членове на
партията.

Румен Петков под-
черта, че един от
основните въпроси
у нас е свързан с
необходимостта от
коренна промяна на
политическия модел
в България, която
се изразява във въ-
веждането на мажо-
ритарния избирате-
лен модел 50/50, за-
силване на правомо-
щията на президен-
та на страната,
провеждане на реал-
на пряка демокра-
ция, както и намал-
яването на партий-
ните субсидии
няколко пъти. Пет-
ков смята за най-
подходящо време за
провеждане на пред-
срочния парламен-
тарен вот средата
на октомври, тъй
като така ще се да-
де възможност за
реална политическа
кампания.  



Рекламно  приложение

Понеделник, 23 юни 2014 г., брой 113 /5476 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Три къщи, нови, в Делта Хил,

с дворове от 800 кв.м - по договаряне

ГАРСОНИЕРИ:

1. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр., отлична - 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. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 20 990 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
2. Гарсониера, ул. Струма, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 44 000 лв.
8. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
9. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 46 000 лв.
10. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
13. Тристаен, Ид.ц., 103 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 4, 2 тер - 35 000 евро
14. Тристаен, Център, по-нов блок, 87 кв.м, тер., ет. 4 - 55 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.
16. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2, непрех., ТЕЦ, тер. - 52 000 евро
17. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
18. Къща, Драгановец, 103 кв.м, дв. 350 кв.м - 32 000 лв.
19. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 480 кв.м - 52 000 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, Проучване, преустроена, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 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.
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. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62



Имоти, реклами 7Съперник 23 юни 2014 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
3. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
5. Изток, ет. 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, 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.

Гарсониера, Дараците, ТЕЦ,
тер, юг - 18 000 лв.   

Къща, Студена, 2 ет., масив-
на, двор: 570 кв.м., всички ко-

муникации - 40 000лв.

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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Продължава разчистването след
потопа в пострадалите градове

Пореден ден на разчистване на щетите в
пострадалите от наводненията градове. Още
повече хора дойдоха на помощ в "Аспарухово".

Все още не са намерени двете изчезнали
деца. В издирвателните дейности се включиха
както от полицията, така и от „Гражданска
защита" и екипите на пожарната. Те отново
тръгнаха по следите на двете деца, които
изчезнаха в нощта на природното бедствие,
предаде Нова тв.

Възстановяването на квартал „Аспарухово"
след голямата приливна вълна продължава и
днес. Въпреки умората, хората са станали от
ранни зори и се опитват да изчистят домовете
си.

Работа започна и екип от психолози, детски
психиатри и психотерапевти. Специалистите ще
оказват помощ на пострадалите, които са под
стрес вследствие на трагедията през
последните няколко дни.

Пострадалите деца и техните родители ще
имат възможност да подадат молби за
еднократна финансова помощ в размер на до
325 лева. Молбите се подават в социалната
служба в квартал „Аспарухово".

Стотици доброволци от цялата страна и Варна
отново се включиха в помощ на пострадалите.
Участват и курсанти от военновъздушните сили.

И днес Добрич остава в бедствено положение.
Бавно и постепенно градът се връща към нормалния си ритъм на живот. Заради падналите в следобедните часове
вчера в цялата област дъждове, между 14 и 20 л/кв. м., дерето на река Добричка отново преля снощи, но водата се
е отекла в Северната зона на Добрич, без да създава допълнителни проблеми, каза за Дарик кметът Детелина
Николова.

Според шефа на ВиК инж. Юлиян Иванов водата е годна за пиене, тъй като се добива от дълбоки сондажи, по
препоръка на РИОКОЗ обаче, хората трябва да се изчакат резултатите от взетите проби за чистотата на питейната
течност, а дотогава на населението се препоръчва да използва за пиене бутилирана или преварена вода.

Около 14 екипи на ВиК ще отпушват през днешния ден канализацията в затлачените места, съобщи инж.Иванов.
Няма селища в областта без ток, информираха от Областния съвет за сигурност.

 Повече от 70 души са нощували снощи в Кризисния център в зала "Добротица". Днес огледите на пострадалите
къщи, обекти и улици продължават. 45 екипи на Пожарна безопасност от Добрич, Пловдив, Стара Загора, Русе и
други градове ще отводняват засегнатите райони.

Продължава почистването от щетите и възстановяването след наводненията и във Велико Търново, Килифарево,
Софийска област.

Министър Папазов:
Слабо строителство е

причинило потопа
Министър Данаил

Папазов каза, че спо-
ред него трагедията
във Варна е станала
заради слабости в
строителнството на де-
рето на ул. "Горна Сту-
дена".

„Казвам го не като
специалист, а просто
като човек, който наб-
людава каква е ситуа-
цията. Не може да има
къщи, които да се на-
мират в самото дере.

Освен това, допуснато е строителство на доста високи
сгради с високи огради, които са оградили от двете стра-
ни ул. „Горна Студена“, която има над 10 преки улици,
които са с много голям наклон и при силен дъжд цялата
тази вода се излива в една улица, която е около 3,5 метра
широка, асфалтирана е и от двете страни има бетонни
огради. Тази вода няма къде да отиде и тя тръгва по тази
улица като в канал“, подчерта министър Папазов пред
БНР.

На въпрос дали само това е обяснението Данаил Папа-
зов отговори: „За мен това е основата причина. "

Той изтъкна, че не може да се дава разрешение за
строителство, без да се вземат всички превантивни мер-
ки, като се построи съответната инфраструктура, която да
отдели водата.

Той посочи, че, пътувайки из Варна,  е наблюдавал поч-
ти всички улици и мисли, че има и други такива потен-
циални опасни места в целия град.

"Действително ние по някой път подценяваме тези не-
ща, особено с изграждане на инфраструктурата. Всички
си строят къщи, огромни огради, съответно нареждат си
много добре двора, но никой не мисли извън него“, кате-
горичен беше министър Данаил Папазов.

Спасиха ранен учен, блокиран в
най-дълбока пещера в Германия

Ранен немски учен, блокиран в най-дълбоката пещера
в Германия, беше изваден след сложна спасителна опе-
рация, продължила 12 дни.

52-годишният спелеолог Йохан Вестхаузер беше уда-
рен от голяма скала в пещерата на 8 юни. Заради инци-
дента той не можеше сам да се върне на повърхността
през сложната система от тесни тунели.

Обикновено са необходими 12 часа, за да се стигне от
мястото, където Вестхаузер е бил блокиран, до повър-
хността изхода на пещерата, отбелязва "Ройтерс". Спа-
сителната операция обаче е продължила толкова дълго,
защото Вестхаузер не е можел да стои прав.

Би Би Си съобщи, че първи лекар е достигнал до Вес-
тхаузер заедно с швейцарски екип от спасители, а вто-
рия – по-късно през нощта с група спасители от Италия.

След като са достигнали до него са му дали лекарства,
а той е бил облечен специален костюм, след което е из-
теглен на повърхността.

52-годишният германец е бил в пещерата заедно с още
двама души. Сигналът за инцидента е бил подаден от
един от тях, на когото е отнело около 12 часа да се изле-
зе от пещерата Ризендинг. Самият Вестхаузер е носел
каска, но тя не е могла да го защити от тежестта на голе-
мия камък.

В спасителната операция в пещерата са участвали сто-
тици хора.

Лекарите казаха, че състоянието на спелеолога, изва-
ден от най-дълбоката германска пещера, е задоволител-
но след травмите на главата, които е получил, макар и за
пълното му възстановяване да са необходими няколко
месеца. Йохан Вестхаузер се лекува в травматичния цен-
тър Мурнау. Когато е бил приет в болницата той е имал
травма на черепа и фрактура на очната орбита, както и
вътрешно кървене.

Болничният престой вероятно ще продължи от две до
четири седмици, но след това ще е необходимо допълни-
телно лечение. Лекарите очакват Вестхаузер да се въз-
станови за три до шест месеца.

Вестхаузер е един от изследователите, които са откри-
ли пещерната система Ризендинг през 90-те години и са
я картографирали. Тя се намира в Бавария, близо до гра-
ницата с Австрия, дълбока е 1148 метра, а тунелите и са с
обща дължина над 19.2 километра.

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна

програма за подобряване на услугите за своите
клиенти. Компанията всекидневно извършва дей-
ности, свързани с изнасяне или рециклиране на
eлектрически табла, ремонт на съоръжения по
електрическите мрежи средно и ниско напреже-
ние, присъединяване на клиенти, кастрене, про-
филактика на трафопостове и други. Успешната
реализация на тези мерки налага кратковремен-
ни прекъсвания на електрозахранването, както
следва:

Пернишка област
За периода 23-27.06.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Пер-

ник - Димова Махала
На 23.06.2014 г. /09:00-12:00 ч/ - Перник - Гор-

но Могиличе; Могиличе
На 23.06.2014 г. /09:00-12:00 ч/ - Перник - Княз

Александър Батенберг; Найчо Цанов;  Райко Дас-
калов;  Търговска;  Черешово Топче

На 23.06.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Старо село
На 23.06.2014 г. /09:15-11:45 и 13:00-16:01 ч/ -

с. Прибой
На 24.06.2014 г. /08:45-12:00 ч/ -  гр. Перник -

ул. Отец Паисий; ул. Васил Левски; ул. Железни-
чарска; ул. Г. Сава Раковски; КООП Пазар

На 24.06.2014 г. /09:00-10:00 ч/ - Перник - Ка-
раманица; Куциян; Тева

На 24.06.2014 г. /09:00-16:00 ч/ -  с. Бегуновци
На 24.06.2014 г. /09:15-12:00 ч/ -  Радомир - хи-

жа "Орлите", БТК - радиорелейна станция,  Гло-
бул - базова станция 2123, ВП 22140 бивше

На 25.06.2014 г. /08:45-16:00 ч/ -  с. Кладница -
х. Селимица

На 25.06.2014 г. /09:00-12:00 ч/ -  Перник - Арх.
Йордан Миланов;  Архитект Йордан Пешев;  Из-
ток; Младен Стоянов; Мошино; Рашо Димитров

На 25.06.2014 г. /09:15-12:00 ч/ - с. Извор - Ал.
Димитров

На 25.06.2014 г. /13:00-16:00 ч/ - с. Беланица
На 26.06.2014 г. /08:45-12:00 ч/ - община Пер-

ник - Гробищен парк
На 26.06.2014 г. /09:00-12:00 ч/ -  с. Кошарите,

с. Бобораци
На 27.06.2014 г. /09:00-11:30 ч/ - с. Копаница -

махала Арбанас
На 27.06.2014 г. /13:00-15:30 ч/ - Радомир - УНИ-

МОС-складови бази, РАПИД ГРУП, РПК-складо-
ви бази, ЕТ БОГОМИЛ ВАСИЛЕВ - ЕВЕЛИН 29,
ТОДОРОВ - С-ИЕ - ТИРЕКС; КОРА-95, БИ БИ КО
1996

Ръководството на дружеството поднася изви-
нения на своите клиенти за създадените неу-
добства от планираните прекъсвания на електро-
захранването.

За повече информация, позвънете на денонощ-
ната телефонна линия  0700 10 010, на цената на
един градски разговор според тарифния план към
стационарен номер в мрежата на Виваком или
посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да
се възползвате и от уникалното ново онлайн при-
ложение "Планови ремонти и аварии" на m.cez.bg,
за да получите информация в реално време за
всички планирани и непланирани прекъсвания на
електрозахранването в района, който ви
интересува, както и за очакваното вре-
ме за възстановяване на захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите

условия на ЧЕЗ Разпределение България и в
съответствие с изискванията на действащото
законодателство в страната, компанията
извършва планова подмяна на електромерите
на своите клиенти в Западна България. Молим
клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените
долу адреси, да осигурят представител на
домакинството, който да присъства на
подмяната.  Подмяната на електромерите ще
се извърши както следва:

Пернишка област
За периода 23-27.06.2014 г. /09:00-16:00 ч/ -

Перник - Димова Махала
За повече информация, позвънете на

денонощната телефонна линия  0700 10 010,
на цената на един градски разговор според
тарифния план към стационарен номер в
мрежата на Виваком или посетете сайта
www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате
и от уникалното ново онлайн приложение
“Планови ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да
получите информация в реално време за всички
планирани и непланирани прекъсвания на
електрозахранването в района, който ви
интересува, както и за очакваното
време за възстановяване на
захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Кухнята на Звездев" /п./
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"Синове на анархията" - сериал
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Духът на здравето" /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
20:00Съдби 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" -  филм
04:20"Долината на слънцето" - сериен

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Днес и утре /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
10:15Малки истории /п/
10:30Отблизо с Мария
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
12:40Днес на Мондиала - 2014
13:30Църква за вълци тв филм /9 част/
14:25Саладин анимационен филм
15:10Ангели приятели  анимация
16:00По света и у нас
16:25Лили тв филм /3 епизод/
17:20Още от деня с Димитър Цонев
18:00По света и у нас
18:10Още от деня
18:30СП по футбол: Всички в един ритъм
19:00Холандия - Чили , среща от
Световното първенство по футбол
21:00По света и у нас
21:45Спортни новини
22:00СП по футбол: Всички в един ритъм
23:00Хърватия - Мексико, среща от
Световното първенство по футбол -
Бразилия 2014 пряко предаване от
Ресифе
01:00По света и у нас
01:10Футбол, самба и "Мис Национален
отбор" футболно шоу
02:25Австралия - Испания, среща от
Световното първенство по футбол -
Бразилия 2014 /запис/
04:30Лили тв филм /3 епизод/п/

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
Още от сутринта

телефонът ще е неиз-
менна част от дневно-

то ви меню. Ако искате да останете
на диета май ще се наложи да го из-
ключите.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко нервни ще се

чувствате днес, ще ви
се струва, че всички се
опитват да се заяждат

с вас и ви търсят кусури. Ще имате
достатъчно енергия.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Решили сте точно

какво и как трябва да
направите и нищо не би
могло да ви спре,

направо сте като товарен влак.
Хубаво е поне за момент да се

замислите.

РАКРАКРАКРАКРАК
Съвсем не лек ден в

бизнеса, възможни са машинации от
страна на отдавнашни партньори.
Не се палете и не правете
прибързани изводи.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Няма да се оплачете

от липса на работа.
Важното е да

обръщате внимание и на малките
подробности. Хубаво е, че гледате на
нещата глобално.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Ден за действие. Още

от сутринта ще дей-
ствате добре организирано и целена-
сочено, че чак самите вие ще остане-
те изненадани от себе си.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Малко консерва-

тивно ще действате
днес,но вие знаете за-

що. И се грижете добре за финанси-
те си,защото май харчите повече,
отколкото имате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ще ви вълнуват

всякакви нови и инте-
ресни неща, живота на

хората – също. Обзел ви е един та-
къв неясен хуманизъм и сте готови
да помогнете на целия свят.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста неща са ви се

струпали за вършене.
Направете си план и

се опитайте да го спазвате.
Определено няма да можете да

проявите много
творчество.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Заредени с планове започвате

деня. Дано ви стигнат силите да ги
осъществите. Работете главно в

екип по този начин
нещата ще се
развиват най-добре.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес бихте могли успешно да въз-

становите загубени контакти .

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще успеете да

съчетаете приятно-
то с полезното. Идеи

ще имате в изобилие само трябва да
намерите кой да ги изпълни под ва-
ше ръководство.



Съперник Спорт 1123 юни 2014 г.

Адрес на редакцията:
гр. Перник

"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА
Зам. главен редактор:
Зоя ИВАНОВА
Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Иванка Василева, Станислава
Миланова, Цветелина Чавдарова

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ЕООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72
2. Кафе-клуб “Антония”
нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83
3. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си

Разпространение:
Лъчезар Лазаров

Печат:
Печатница “Аргус”

Яне АНЕСТИЕВ

Ñêðèìîâ îáúðíà ÑÀÙ â ×èêàãî
Перничанинът най-резултатен, наниза и четири аса

Соколов отвори пред-
нина от три точки
при 5:2. Два аса на Ни-
ки Николов пък напра-
виха резултата 9:4, а
технично нападение
на Тодор Скримов по
правата от зона 4
прибави още една
точка за нашите за
10:4. Четвъртият ас
на Тодор Скримов за
вечерта затвърди
аванса на България
при 14:8. Нови три по-
редни точки вактива
на Лъвовете направи-
ха резултата 20:11 и
на практика решиха
гейма. В този момент
двата отбора риску-
ваха максимално сер-
виса си и се стигна до
ситуация, в която
последните пет точ-
ки в гейма дойдоха
след грешки на нача-
лен удар.С оглед на ха-
рактера на американ-
ците беше ясно,че до
победата няма да се
стигне лесно. Послед-
ваха два изключител-
но успешни за домаки-
ните гейма, спечелени
съответно на 13 и 15
точки. След това се
стигна до тайбрек,
който освен ,че беше
драматичен, беше и
трети в изиграните
от двата тима чети-
ри мача. Той  започна
добре за България и
нашите поведоха с 5:3
след силен сервис на
Виктор Йосифов. По-
летата бяха размене-

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

ни при 8:5 в полза на
Лъвовете, но САЩ за-
писа цели 4 поредни
точки в актива си
благодарение на мо-
щен сервис на Матю
Андерсън, ас и две
грешки на Цветан Со-
колов. Камило Плачи
взе прекъсване и пус-
на в игра Венелин Ка-
дънков. Тодор Скри-
мов изравни с атака
за 9:9, след което Ни-
ки Николов записа ас.
Центърът ни продъл-
жи ракетния обстрел
от начален удар и
позволи на България
да излезе с три точки
преднина - 12:9. Първо
Тейлър Сандър атаку-
ва в аут, а след това
Скримов завърши ус-
пешно атака от зона
четири. Нашите за-
писаха още две точки
в актива си след
грешки от сервис на
съперника, а последна-
та точка бе дело на
Виктор Йосифов с на-
падение през центъ-
ра.

 Скримов бе най-ре-
зултатен за България
със 17 точки. Освен
уникалната си серия в
края на първия гейм,
когато той записа
три поредни аса, той
прибави още един в
течение на срещата,
точка от блок и 12
от атака. С точка по-
вече в актива си пък
завърши Тейлър Сан-
дър - 18.

дор Скримов. Той из-
прати няколко бомби
в полето на съперни-
ка, които с общи уси-
лия целият отбор
превърна в две точки
и резултатът стана
22:24. Наставникът
на Янките взе прекъс-
ване, но то имаше
точно обратния ефе-
кт за Скримов и той
пласира три още по-
мощни начални удара,
които доведоха до
три аса. Американци-
те бяха в шок след
спасените пет поред-
ни разигравания за
гейма от нашите.
Скримов вкара и шес-
тия си сервис, а дома-
кините атакуваха в
аут за 26:24 в полза на
Лъвовете.В полето на
САЩ зареше смут в
началото на втория
гейм и българите се
възползваха максимал-
но. Атака на Цветан

България изстрада
първата си победа в Г-
рупа В на Световната
лига, след като се на-
ложи с 3:2 (26:24,
25:17, 14:25, 13:25,
15:12) във второто
си гостуване на САЩ
в Чикаго.В стартови-
те състави на двата
тима в сравнение с
вчера имаше две про-
мени Цветан Соколов
замени Венелин Кадън-
ков за България, а Ка-
вика Шоджи бе на
мястото на Мика
Кристенсън за САЩ.
Първият гейм започ-
на в руслото на мача
от 24 часа по-рано –
българите бяха рав-
ностойни на съперни-
ка, но той все някак
си успяваше да се сдо-
бие с преднина. Янки-
те поведоха с 3:0, но
благодарение на силен
сервис на Ники Нико-
лов Лъвовете израв-

ниха при 3:3. С атака
на Шон Рууни САЩ
стигна до първото
техническо прекъсва-
не при 8:7. Домакини-
те успяха да се откъс-
нат с три точки при
15:12, но нашите сък-
ратиха аванса им за
15:16. Тук обаче пос-
ледваха четири поред-
ни точки за момчета-
та на Джон Спароу
благодарение на силен
сервис на Максуел
Холт, който реализи-
ра и ас. Преднината
на САЩ набъбна до
22:16 и всичко изглеж-
даше загубено. Ас на
Цветан Соколов нама-
ли до 19:22, но Янките
отново записаха две
поредни точки за
24:19. В този момент
едва ли някой се съмн-
яваше, че частта ще
бъде за домакините.
Последната си дума
обаче не бе казал То-

Десет медала спече-
лиха бойците на
СК”ПЕРУН” на пър-
вият ден на стана-
лият вече традицио-
нен турнир  по летен
Унифайт„Cherry Cup
„в гр. Кюстендил.В
турнирът организи-
ран от Българска фе-
дерация Унифайт и
СК”Крис” имаше със-
тезатели от 9 отбо-
ра : Божурище,Будо-
шин,Гладиатор Плов-
див,Крис Кюстен-
дил,Левски Елит,Ма-
теда Костенец,Оли-
мпия София,Велин-
град и Перун Пер-
ник.С  медали за Прун
се прибраха Стефани
В е с е л и н о в а - з л а -
тен,Мартина Мила-
нова-златен,Мартин
С т е ф а н о в - с р е б ъ -

рен,Всил Иванов –сре-
бърен,Денислав Бан-
ков-сребърен,Деян Се-
киранов-бронзов,Сла-
ви Славчев-брон-
зов,Николай Николаев
–бронзов,Владислав
Василев-бронзов и Бо-
жидар Йосифов-брон-
зов.Компетентното
съдийство допринесе
за доброто настрое-
ние в залата и турни-
ра протече гладко и
с  много положителни
емоции както за със-
тезателите –така и
за треньорите.Утре
среща ще си дадат
юношите и девойки-
те старша възраст и
младежите и девойки-
те до 20 годи-
ни.СК”ПЕРУН” ще уча-
ства с още 6 състеза-
тели.

Десет медала за СК “Перун” на Унифайт

Бивш миньорец на
проби в „Локомотив”(Сф)
Проби в Локо ще изкара бившият футбо-

лист на Сливен, Миньор, Левски, Славия и
Черноморец Милен Василев. Той също ще
играе в спаринга с Локо (Пд). На 25-ти юни-
„Железничарите” уредиха и контрола с Ра-
ковски. Тя ще е на 4 юли в столицата.Зав-
чера  червено-черните победиха с 5:1 ама-
тьорския „Балкан”( Варвара). Точни за
столичани бяха Петър Димитров, Преслав
Йорданов (2), Александър Бранеков и Да-
ниел Васев.

„Септември”(Симитли)
в „Б” група?

Окончателният състав  на „Б” групата ще
бъде определен в началото на следващата
седмица, след като Лицензионната коми-
сия, Спортно-техническата и Апелативната
по лицензирането до последно ще провер-
яват вариантите на отборите, чийто лиценз
е под  съмнение. Вече беше поканен вто-
рият от Югоизточната В група Мастер
(Бургас), а през новата седмица се очакват
документите и на още  един втори отбор.
Това е Локомотив (Горна Оряховица), за-
вършил  на 2-о място на Северозапад и
почти сигурен участник в  професионал-
ния футбол.Горнооряховци имат подкрепа-
та на човек с  висок пост в едно от силови-
те министерства, а също така скоро се оча-
ква да обявят нов спонсор- фирмата Алу-
мина Стил. Включването на Локомотив
(ГО) със сигурност означава  отпадане на
един от отборите, които по класиране
трябваше да  играят в групата. Водени са
разговори за включването и на отбора на
Септември (Симитли), който обаче първо
трябва да си плати  съдийските такси от се-
зона във В група, за да бъде поканен на
по-високо ниво. Симитлийци играха с ли-
ценза на Перун (Кресна) и  завършиха 2-и
в Югозападната В  група.

Косьо Георгиев с победа
и загуба

След  двата сребърни медала в ускоре-
ните варианти на шаха Константин Геор-
гиев не се представя чак толкова убеди-
телно на европейското първенство за уче-
ници в класическия вариант на играта. Ко-
сьо регистрира победа и загуба в четвър-
тия и петия кръг на турнира. В четвъртия
надделя над  Фарас Мустафазаде от Азе-
рбайджан, а в петия отстъпи на Вячеслав
Кочетов от Русия. Така с актив от три точ-
ки от пет възможни Косьо е на девето
място във временното класиране. Водач
след изиграването на пет кръга с пълен ак-
тиве Райт Макар от Франция, следват от
Вячеслав Кочетов , а трети е турчинът  Ха-
кан Коюнцу. В шестия кръг перничанинът
играе срещу Савин Диас от Англия.



Бабаит нападна перничанка 
и й отмъкна златно бижу

Любомира Пелова
51-годишна жена е ограбена в Перник, в

светлата част на денонощето.
Сигналът от потърпевшата е подаден око-

ло 18 часа завчера. 51-годишната жителка
на областния град Г.П. алармирала органи-
те на реда, че се прибрала към дома си, ко-
гато в района на спортна зала «Борис Гю-
деров» е била нападната от неизвестен
млад мъж. Бабаитът се хвърлил на гърба й
и издърпал златна верижка с медальон,
която уплашената жена носела на врата
си. 

Органите на реда са започнали незабав-
но издирване на нападателя, но засега ре-
зултат няма. 

Напоследък все повече домови кражби и
нападения на жени стават през светлата
част на деня. Обикновено се предполага,
че това е дело на наркомани или роми.

Което обаче не успокоява перничани.
Особено възрастните, които не рядко ста-
ват жертва и на измамници.

АПРОПО
НЕ ПИТАЙ СТАРИЛО, А ПА-
ТИЛО. ТАЗИ ВЕЧНА ПРЕ-
МЪДРОСТ СИ СПОМНЯМЕ
ЧЕСТО, животът дава за жа-
лост хиляди поводи. Послед-

ният е варненската водна трагедия и
пернишката солидарност. Колко естес-
твено прозвуча в новините от оня ден, че
стотина перничани доброволци са се
притекли на помощ на пострадалото на-
селение на морската ни столица. Как да
е иначе, като само преди две години
Перник беше на гребена на лошите нови-
ни. Тогава земетресението ни разлюля
направо душите, та знаем какво значи
солидарност навреме. Петстотинте кило-
метра, които делят  Перник и Варна, са
нищо пред човещината и благородство-
то. В тези дни България е толкова малка,
че даже Перник изглежда като големия
град на хуманните хора. Ето пример за
благородство и българщина. Ние, перни-
чани, вече може да се считаме като поб-
ратимени с морската ни столица. Защото
се возим в една лодка, наречена Бълга-
рия, и не трябва да я клатим в бурното
море на природните стихии. Иначе отива-
ме под водата всичките. 

ВСЕ ТАКА СТАВА, ЧЕ СЕ СЕЩАМЕ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА, КОГАТО НЯКЪ-
ДЕ ДРУГАДЕ СТАНЕ БЕЛЯТА или са-
ми пострадаме лошо. Сякаш само ча-
кахме потопа във Варна, Добрич и Вели-
ко Търново, за да обясняваме, че в Пер-
нишко положението е под контрол. А да-
но е така, ама дълбоко се съмняваме.
Речните корита като цяло са почистени,
ама това е до доказване на противното.
Достатъчно е човек да отиде един ден на
риба, за да види с очите си дереджето
на водоемите. Да не говорим за улиците
под Голо бърдо, които вече станаха реки
при един по-проливен дъжд преди два
месеца. За отводнителните шахти не
смеем да говорим, за да не предизвика-
ме гнева на природата. И понеже от вче-
ра официално големият дъждовен анти-
циклон се изнесе от България, отново
изпадаме в плен на мечтите за жарко от-
пускарско лято. Докато един хубав ден
не ни охлади поредната водна стихия, за
да си дойдем на думата за превенцията,
дето я има само на книга. Дотогава Гос-
под да ни пази. И баба Ванга, дето пред-
рекла варненското наводнение, но за
Перник нищо не казала. 

1223 юни 2014 г.
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Той се провежда под патронажа на Росица Янакиева

участниците и гос-
тите на фестивала
не се проведе. „Можем
да пеем, защото това
не е грях, но хорото,
но хорото няма да
правим. Този фести-
вал е по-различен от
останалите. Ние иска-
ме всеки участник да
си тръгне с някакъв
спомен от него. Зато-
ва бяхме изработили
1000 грамоти за уча-
стие, но поради уве-
личения брой на уча-
стниците, поръчахме
още 700. Имаме 50
дипломи за отлично
представяне и 50 дип-
ломи за участие. За
най-добрите сме под-

готвили 50 медала,
от които: 17 златни,
17 сребърни и 16
бронзови. За особени
изяви сме приготвили
15 плакета”, заяви
Анита Тараланска.

Задачата пред жу-
рито на фестивала е
най-трудна. То
трябва да отличи
най-добрите, които
ще получат медалите.
Председател на жури-
то е  Александър Ди-
манов- преподавател
в Перник. Членове са:
Соня Сиджимова- пре-
подавател в Благоев-
градския университе-
т и музикант,  и Люд-
мила Николова препо-

давател по музика в
Перник. Според Але-
ксандър Диманов, уча-
стниците са впечат-
лили журито с профе-
сионалното си изпъл-
нение . „Това са хора с
много голям дух и ши-
роки сърца. Те не само
са успели да превъз-
могнат своята физи-
ческа болка, но вдъх-
ват кураж на хората
около тях. Те са про-
пътували стотици
километри, за да уча-
стват във фестива-
ла, а това си е чисто
геройство и трябва
да се оцени по дос-
тойнство”, заяви Ди-
манов.

Младите от  БСП Перник с
помощ за пострадали от Варна

Зоя ИВАНОВА
Младежката организация на БСП Перник ще под-

помогне социално слаби семейства от кв. Аспарухо-
во във Варна след потопа, който засегна града и от-
не човешки животи. Над 200 комплекта детски
дрешки, които Младежкото обединение събра чрез
кампанията си „Базар за млади майки” ще бъдат из-
пратени чрез БЧК на социално слаби и силно засег-
нати семейства от Варна.

Младежко обединение на БСП Перник изразява
съпричастността си към болката на близките на за-
гиналите и към хората, изгубили дома си в следс-
твие на бедствието. Младите социалисти настояват
институциите да си свършат качествено работата и
за пълно изясняване причините, довели до подобна
трагедия. 

Наглост! Заека се сравни...

Марио Любенов – Заека е зад решетките с обви-
нение в убийство на 17-годишната Мирослава. Мо-
мичето беше отвлечено след тренировка през
ноември 2011 г., а тялото бе открито на 12 януари
2012 г. Другият уличен за убийството на момичето
- Стойчо Петров-Чочо, се самоуби по време на ог-
лед в дома му. Заека бе задържан през януари
2012 г., след като Стойчо Стоев-Чочо разказа на
разследващите, че двамата са отвлекли и убили
момичето, за да вземат откуп от приятеля на сес-
тра. След това с белезници на ръцете пред некол-
цина разследващи Чочо се самоуби. “Този свиде-
тел е притискан да даде тези показания”, възмути
се адвокатът на Заека Диана Ангелова пред ВКС. 

Заека се призна за виновен на първа инстанция,
но обясни, че го прави не защото има нещо общо с
убийството, а заради обществения натиск. ВКС ще
се произнесе до месец. 

БЧК ПОДПОМАГА ПОСТРАДАЛИТЕ
ОТ НАВОДНЕНИЯТА В СТРАНАТА
Българският Червен кръст следи с тревога ситуацията в наводне-

ните територии на страната и изразява своята солидарност с постра-
далото население. 

Червенокръстките екипи работят съвместно с органите и формиро-
ванията на МВР - ГДПБЗН за подпомагане на изпадналите в беда хо-
ра и за отстраняване на последствията от бедствието. БЧК вече пре-
доставя на пострадалите във Варна питейна вода, подкрепителни на-
питки, храна и артикули от първа необходимост от бедствения си ре-
зерв. 

Бедствените складове са отворени и има готовност на нуждаещите
се да се предоставят одеяла, походни легла, спално бельо, възглав-
ници и други материали от първа необходимост. 

Българският Червен кръст открива и специална банкова сметка: 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
BG64UNCR76301078660913 
UNCRBGSF 
(За пострадалите от наводненията в страната). 
Желаещите могат да подкрепят кампанията и чрез on-line дарения

на сайта на организацията: 
през Epay ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРО-

ФИ / VICTIMS OF DISASTERS AND CRISES с дебитна/кредитна карта -
Пострадали при бедствия, аварии и катастрофи

Активиран е краткият номер 1466 към всички мобилни оператори за
набиране на финансови средства чрез изпращане на благотворител-
ни SMS-и на цена 1 лев. 

Зоя ИВАНОВА

Силвия ГРИГОРОВА
Осмото издание на

Републиканския фес-
тивал на хората с ув-
реждания, чиито до-
макин е община Пер-
ник, тази година пре-
мина под наслов: „Из-
куството осмисля на-
шия живот”. Той се
провежда под патро-
нажа на кмета на Пер-
ник- Росица Янакиева.
Фестивалът започна
с едноминутно мълча-
ние в памет на загина-
лите в наводненията
във Варна и Добрич.
„Фестивалът беше
заплануван през фев-
руари месец тази го-
дина и започнахме
подготовката за не-
го. Създадена беше
организация и нямаше
как да го отменим в
последния момент за-
ради трагедията във
Варна и Добрич. Има-
ме участници от
всички краища на
страната. Някои от
тях- като тези от Ру-
се, пристигнаха в ран-
ната утрин в събота
и вечерта си тръгна-
ха. Този фестивал се
превърна в истинско
културно събитие за
хората с увреждания
и с всяка изминала го-
дина се разраства. В
това издание уча-
стниците са около

2000 човека. За срав-
нение ще  посоча, че
 миналата година те
 бяха около 1 700. Сега
имаме нови групи,  к-
оито идват за първи
път като тази от
Софрониево и др.”,
заяви Анита Таралан-
ска- зам.-председател
на Съюза на инвалиди-
те на Западен регион.
Тя поясни, че поради
проблеми с настан-
яването в хотели, та-
зи година във фести-
вала няма да има чуж-
дестранни участни-
ци. 

През първия ден на
фестивала се изявиха
48 групи. Те имаха въз-
можност да пред-
ставят богата прог-
рама, тъй като оби-
кновено, първият ден
на фестивала проти-
ча по-спокойно. В не-
деля групите бяха по-
вече, затова се нало-
жи да съкратят пес-
ните, които са под-
готвили. Сред уча-
стниците бяха инва-
лиди с колички, дойдо-
ха кабагайдите от Не-
делино и Златоград.
Гвоздеят на фестива-
ла беше Илия Луков.
Заради трагедията
във Варна и Добрич
заплануваното най-
дълго хоро, което
трябваше да събере
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