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Те са за възстановяване щетите от земетресението

Зрелищата
като хляб

Земеделският министър ус-
покои народонаселението, че пороите поч-
ти няма да повлияят на жътвата. Хляб ще
има, спете спокойно деца. Обаче навреме-
то, когато древните римляни са измислили
поговорката „Хляб и зрелища”, вероятно са
имали предвид, че второто замества пър-
вото. Демек, зрелищата са по-важни и от
хляба. На земеделския министър не му оти-
ва да каже подобно нещо, ама колегите му
политици го доказват всеки ден. Та кое не е
зрелище, сервирано като основно блюдо на
българската трапеза? И решението на Ста-
нишев да ходи в Брюксел, и вчерашната лип-
са на кворум в парламента, която не му да-
де възможност да ходи в Брюксел. И съгла-
суваните три дати за избори, и запъване-
то на Бойко Борисов да са в средата на сеп-
тември, заедно с началото на учебната го-
дина. И събирането на помощи за пострада-
лите от наводненията, и циганиите, свър-
зани с далавери около тия помощи. В графа-
та „зрелища” се включва даже самопризна-
нието на Орешарски, че не знае докога ще е
премиер.

Затова някой да каже в прав текст, че ни
чака сита година. И хлебното зърно ще
стигне, и политическите зрелища ще са в
изобилие. Затова да не гледаме небето, а
скромно да вървим към добруджанските
ниви, където надеждата може и да не е по-
жъната...

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. преподобни Давид
Солунски и Давид

Български.
Свецмъченик

Висарион, епископ
Смоленски
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Облачно,
слаб дъжд

Любомира ПЕЛОВА
Нови 3,3 милиона ле-

ва са отпуснати от
Междуведомствена-
та комисия по бедс-
твия и аварии за об-
ласт Перник. Парите
са предназначени за
възстановяване на
обществени и частни
сгради, които все още
носят белезите от
земетресението.

190 680 лв. са от-
пуснати за  ремонт
на сградата на Син-
дикалния дом в Пер-
ник, 204 411 лв. ще
струва започналото
вече обновяване на
фасадата на Облас-
тната администра-
ция. Община Кова-
чевци получава
143 636 лева, с които
трябва да възстано-
ви пострадалата

Пощенските станции приемат помощ за бедстващите

Винаги правя това,
което не мога,
за да мога да се науча
да го правя.

тежко покривна
конструкция на ав-
тогарата.

Сериозна сума, чия-
то обща стойност
възлиза на 442 549
лева, е отпусната за
ремонти на в пос-
традали при земет-
ресението преди две
години черкви в ре-
гиона. Сред тях са
църквите “Св. Пан-
телеймон” край Бе-
лодробната болница
в Перник и селските
храмове “Св. Св. Апо-
столи Петър и Па-
вел” в Кралев дол,
“Св. Николай Мирак-
лийски” в Кладница,
“Св. Св. Апостоли
Петър и Павел” в
Мещица, “Св. Арх.
Михаил” в Студена,
“Св. Николай Чудот-
ворец” в Ярджилов-

ци, “Св. Теодор Стра-
тилат” в Боснек и
“Св. Петка” в Чуй-
петлово. Експерти-
те са оотпуснали
185 652 лв. за въз-
становяване на жи-
лищни сгради на фи-
зически лица на те-
риторията на общи-
ните Перник и Радо-
мир. Решението за
помощта е взето в
края на април т.г.

На последното си
заседание, проведено
преди десетина дни,
Междуведомствена-
та комисия е гласу-
вала нови 2 122 614
лева за ремонти на
обществени сгради.
С тях ще бъдат укре-
пени училището в се-
ло Мещица, магерни-
цата в село Богданов
дол, църквата “Св.

Силвия ГРИГОРОВА
С цел да улесни хо-

рата, които имат
желание и възмож-
ност да направят
дарение за постра-
далите в Североиз-
точна България, ръ-
ководството на
„Български пощи”
ЕАД е променило ор-
ганизацията по
транспортирането
на пратките за за-
сегнатите райони.
Това информира за
„Съперник” дирек-
торът на Областна
пощенска станция
Перник- Мирослав
Стоицев. Той поя-
сни, че във връзка с
обявеното бедстве-
но положение в об-
ластите: Варна, Ве-
лико Търново и Доб-

рич от 24.06.2014г
до 24.07.2014г във
всички пощенски
станции ще се прие-
мат колетни пратки
с подател на тях-
Български червен
кръст и получател
също Български чер-
вен кръст с адрес в
с ъ о т в е т с т в а щ и я
бедстващ район, къ-
дето трябва да
пристигне дарение-
то.

„Трябва да поясня,
че по този ред няма
да се приемат колет-
ни пратки с подател
частно или юриди-
ческо лице и съот-
ветно получател съ-
що физическо или
юридическо лице.
Ако подателят нас-
тоява, тогава той

ще трябва да си зап-
лати дължимата
такса за обработка-
та и транспорта на
пратката. Приема-
нето и обработване-
то на пратките с
подател и получа-
тел БЧК ще бъде из-
вършвано по реда на
служебните  колет-
ни пратки, което оз-
начава, че пода-
телят няма да пла-
ща нито стотинка”,
поясни директорът
на ОПС-Перник.

  Новата организа-
ция на транспорти-
рането на дарител-
ските пратки, коя-
то се предлага от
„Български пощи”
ЕАД се наложи пора-
ди факта, че Облас-
тната организация

на БЧК в Перник
няма пункт за съби-
ране на помощи за
пострадалите от
наводненията в Се-
вероизточна Бълга-
рия. Тъй като много
жители на община
Перник и региона са
изразили желание да
помогнат на бедс-
тващите ни съна-

родници, за тяхно
улеснение дарител-
ските пратки ще се
приемат в пощенски-
те станции на тери-
торията на Облас-
тна пощенска стан-
ция Перник, при спаз-
ване на посочените
вече изисквания за
подател и получател
на пратката.

Св. Козма и Дамян” в
село Боснек, филиал
на 13 ОУ в гр. Пер-
ник, училището в се-
ло Богданов дол, мос-
тът над река Стру-
ма на улица “Христо
Ботев” в село Сту-
дена, сградите на
ДКЦ “Първа поликли-
ника”, ДКЦ “Втора
поликлиника” и ДКЦ

“Трета поликлиника”
в Перник. 224 724 лв.
са отпуснати на час-
тни лица. С 26 365
лв. ще бъдат плате-
ни хонорари за из-
вършване на проек-
тантски и строи-
телно-ремонтни ус-
луги, поясниха от об-
ластната админис-
трация.

ÏÅÐÍÈÊ
ÏÐÀÇÍÓÂÀ

85-ÃÎÄÈØÍÈÍÀ!

Нови десет случая на
варицела за седмица

Зоя ИВАНОВА
Нови десет случая

на варицела са регис-
трирани в Регионал-
ната здравна инспек-
ция за миналата сед-
мица – съобщават от-
там. Заболелите са
във широк възрастов
диапазон – от девет месеца до 37 години.
Случаите са регистрирани в Перник, Радо-
мир, Ковачевци и с.Глоговица. Всички ре-
гистрирани се лекуват от общопрактикува-
щите си лекари.

В Инфекциозното отделение на Многоп-
рофилната болница в Перник са настанени
нови три пациенти с ентероколит. Заболели-
те са на възраст между 8 и 12 години. Те са
от Перник, Радомир и с. Драгичево.

От регионалната инспекция съобщават,
че за миналата седмица няма регистрирани
епидемични взривове и взривове от вътре-
болнични инфекции на територията на гр.
Перник и областта.



2 26 юни 2014 г. СъперникОбластта

Училище в Богданов дол
ще става културен дом

Любомира ПЕЛОВА
Старото училище в пернишкото село Бог-

данов дол, в чиито класни стаи отдавна не
звучат детски гласове, от години не само
пустее, но и се руши. Състоянието на сгра-
дата обаче стана повече от опасно след зе-
метреснието през 2012 година. Наскоро
кметът Петър Теофилов алармира, че в ра-
йона обаче играят деца, успяват да се про-
мъкнат и вътре в постройката и е напълно
възможно в даден момент да се случи те-
жък инцидент.

Старото школо е едно от онези сгради в
общината, които трябва незабавно да бъдат
съборени, тъй като имат сериозни конструк-
тивни нарушения, както бе изяснено на пос-
ледната среща на кметовете на малки насе-
лени места. Според местния управник, вто-
рият етаж на училището просто трябва да
бъде съборен, да се укрепи първия и сгра-
дата да се приспособи за експлоатация. За
това обаче са нужни средства.

Идеята сега ще може да се осъществи с
последния транш финикийски знаци, отпус-
нати от Междуведомствената комисия за
оказване на помощ на пострадали от бедс-
твия и аварии. 158 000 лв са отпуснати за
укрепване и ремонт на сградата. Зам.об-
ластният управител на Перник Кирил Лео-
нов, който допреди пет месеца бе кмет на
Богданов дол, обясни, че с парите ще се
разруши опасният втори етаж на сградата,
ще се избие бетонна плоча и след като се
смени статута й и се изработи проект , обно-
вената посторойка ще се превърне в един
чудесен културен център, тъй като в селото
читалище няма. Така в перспектива местни-
те самодейни певчески и танцови състави
ще има къде да репетират, да изнасят свои-
те концерти.

АПИ подписа договор
за идеен проект за
тунела под Шипка

 Силвия ГРИГОРОВА
  Председателят на Управителния съвет

на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж.
Стефан Чайков подписа договора за изра-
ботване на разширен идеен проект за из-
граждането на обходния път на гр.Габрово
и тунела под връх Шипка с дължина 3220м.
Това информираха от АПИ. Проектът се съ-
финансира от Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз и националния бюджет чрез
ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Изготвянето на
разширения идеен проект, след проведена
обществена поръчка, е възложено на кон-
сорциум „Мости”, в който участват: „Мости
България” ООД и „Мости Катовице”. От
името на изпълнителя договорът подписа
инж. Ева Панамска.. Стойността му е
104 232,40 лв. без ДДС, а срокът за изпъл-
нение - 120 календарни дни. Изработването
на идейния проект е една от стъпките за
стартиране изграждането на тунел под връх
Шипка. В момента Агенция „Пътна инфрас-
труктура“ изпълнява проекта за „Обход на
гр. Габрово“. Той включва строителството
на участък от 23,254 км, етапна връзка на
обхода със съществуващия път и изработ-
ването на разширен идеен проект за тунел
под връх Шипка. Проектът е разделен на 5
етапа. Изпълнението на първия етап – реха-
билитацията на участък от 7,6 км, завърши
в края на миналата година. В момента се
работи по втория етап. Той е с дължина 3,2
км и включва рехабилитацията и реконс-
трукцията на съществуващия път. Трасето
минава западно от кв. „Войново“ и завър-
шва при с. Чехлевци. Третият, четвъртият и
петият етап са изцяло ново строителство.

 Проектът е част от Трансевропейски тран-
спортен коридор ²Х Букурещ - Русе - Димит-
ровград - Александруполис и е възлова точ-
ка при движението в посока Север – Юг.
Чрез него се осъществява преминаването
през Стара планина в централната част на
България. Основните транспортни направле-
ния, които ще обслужва са: Русе – Велико
Търново – Шипка – Стара Загора – Свилен-
град (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шип-
ка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).
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Надпреварата се проведе от 17 до 20 юни в Приморско
Виктория СТАНКОВА

Отборът на Езико-
вата с ръководител
Мариета Атанасова,
чиято задача беше да
представи училище-
то на националната
олимпиада за правата
на човека, спечели
първите места на фи-
нала на трудната над-
превара, провела се
между 17-20 юни в
Приморско. Деян Ма-
джарски и Емилия Ви-
денова спечелиха жу-
рито със задълбоче-
ната си подготовка
по актуалната тема и
уменията си да изла-
гат своите тези убе-
дително и аргументи-
рано.

Тяхната подготовка
е започнала още в на-
чалото на учебната
година, когато след
обучителен курс с
преподавателите бе-
ше уточнена съдър-
жателната част и
обема от проблеми,
които ще бъдат
включени в предстоя-
щата олимпиада, спо-
деля преподавателка-
та им Мариета Ата-
насова. Първоначал-

ният брой училища
беше 30 от цялата
страна, а на заключи-
телния етап се явиха
16 училища с по двама
участника. Препода-
вателите предвари-
телно бяха запознали
учениците с темите -
8 на брой, по които
трябваше да напи-
шат есе с обем до 3
страници, в което да
изразят собствено
мнение. Национална
комисия разгледа есе-
тата и изработи рег-
ламента. Олимпиада-
та включваше 2 кръга
за индивидуално и
един за групово уча-
стие. На полуфинала
след защита на есета-
та бяха допуснати 8
ученици от 7 учили-
ща, сред които и на-
шите представители-
Деян Маджарски от
11клас с есето на те-
ма “Граници на толе-
рантността” и Еми-
лия Виденова от 10
клас- с есето “Да прие-
меш и да живееш с
различията”. Перниш-
ките ученици бяха
класирани на 1 и 2
място след втория

кръг, в който трябва-
ше в рамките на 10
минути подготовка и
10 минути изложение
и защита пред 9 член-
на комисия да обосно-
ват правен казус-
Деян “Избирателните
права на жените, кон-
кретно 50% квота за
депутатски места за
жени в Дания”, а Еми-
лия “Правомощията
на православната
църква и “гей” пара-
да”.Двамата се пред-
ставиха отлично и
спечелиха не само ви-
соката оценка на на-
ционалната комисия,
но симпатиите и одо-
брението на остана-

лите участници, кои-
то ги аплодираха в за-
лата.

Особен възторг
предизвика заключи-
телният казус на
Деян Маджарски от-
носно дискримина-
цията мъже- жени, ко-
гато като пример
разгледа отношения-
та между Хемингуей
и третата му съпру-
га Гелдхорн и завър-
ши с цитат от “За
кого бият камбани-
те” – “Човекът не е
Остров, вътре в себе
си затворен, човекът
има връзка с Конти-
нента, той е част от
всичко друго, отмък-

Над 200 000 лева за модернизация
на материалната база в школата
Любомира ПЕЛОВА

218 193, 32 лв. ще
бъдат разпределени
между учебни заведе-
ния на територията
на Пернишка област.
Средствата са одо-
брени от Министер-
ския съвет по нацио-
налната програма
“Модернизация на ма-
териалната база в
училище”, модул “По-
добряване на училищ-
ната среда” - оборуд-
ване и обзавеждане,
поясни зам.облас-
тният управител Ки-
рил Леонов.

117 848 лв. ще по-
лучат ПГТС “Арх.
Йордан Миланов” в
Перник и ТПГ “Н. Й.
Вапцаров” в Радо-
мир. Парите са пред-
назначени за обнов-
яване на учебно-тех-
ническото оборудва-
не на кабинети за
практическо обуче-
ние, работилници и
лаборатории. 10 716
лв. ще бъдат изпол-
звани за купуване на
учебни материали и
пособия и спортно
оборудване. От тях
ще се възползват
СОУ “Д-р Петър Бе-
рон” в Перник, ОДЗ в
най-голямото село в
общината - Драгиче-

во и ОДЗ “Радомир-
че” в Радомир.

Ново учебно обо-
рудване и обзавежда-
не ще могат да
снабдят СОУ “Д-р
Петър Берон”, 16 ОУ
“Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” и ПГТС “Арх.
Йордан Миланов” в
Перник. Трите учили-
ща ще си поделят 46
122, 32 лв. По прог-
рамата са предвиде-
ни и средства за
подмяна на подови
настилки. 43 507 лв.
ще бъдат разпреде-
лени между СОУ “Д-р
Петър Берон” и 16
ОУ “Св. Св. Кирил и
Методий”.

Решението на Ми-

нистерския съвет
предвижда допълни-
телни 282 991, 29 лв.
Това е резерв, от
който при възмож-
ност ще се възпол-
зват още 11-то ОУ
“Елин Пелин”, ПМГ
“Христо Смирнен-
ски”, ГПЧЕ “С. Ра-
дев”, СУ “Олимпиец”,
Ученическо общежи-
тие и ЦДГ 15 “Райна
Княгиня” в Перник,
както и ЦДГ “Слън-
це” в Радомир.

Н е о б х о д и м и т е
средства за изпълне-
нието на национална-
та програма ще бъ-
дат осигурени от бю-
джета на МОН и от
резерва.

85 учители от Перник с приз 
Виктория СТАНКОВА

Награждават педагозите в конкурса “У-
чителят, който ме вдъхновява 2014”, който
се организира от Перник на младите и Об-
щина Перник. Измина доста време, но ре-
зултатите бяха повече от очакваните. Вдъх-
новяващите учители от конкурса са 85. Това
е една невероятна бройка, а тя съвпадна
точно с това, че Перник чества 85 години от
както е обявен за град. Именно заради това
организаторите решихме да слеем двете
събития в едно. Така награждаването на
учителите ще се случи пред Двореца на
културата на официална церемония, когато
и ще бъде изтеглен ученикът, който ще по-
лучи награда - велосипед. Над 140 са уче-
ниците, които са номинирали свои учители
от над 12 училища. Първите 3-ма учителя
ще получат специални награди, а всички
други грамоти. Наградите ще бъдат връче-
ни на 26 юни от 20 часа. 

Касата прехвърля дейности
на извънболничната помощ

Зоя ИВАНОВА
Работна група от експерти на НЗОК е из-

готвила предложения за промяна на диаг-
ностично-лечебните алгоритми на клинични-
те пътеки в болничната помощ. Това съоб-
щиха от пресцентъра на НЗОК. От там уто-
чниха, че става въпрос за прехвърляне на
част от медицинските дейности от болнич-
ната към извънболничната помощ. Целта е
да не бъдат допускани необосновани хос-
питализации по клинични пътеки, като това
къде ще бъде провеждано лечението ще
зависи от обема и сложността на необходи-
мите медицински процедури. Това от друга
страна ще доведе до подобряване на целе-
съобразността на разходваните финансови
средства за болнична помощ, смятат от ка-
сата.

От НЗОК също така съобщават, че с изгот-
вените предложения са запознати национал-
ните консултанти по всички специалности и
официално са поискани техните становища.

не ли Морето буца
пръст, по-малка ста-
ва територията на
Европа, както ако от-
късне Полуостров
цял или събори Замък
на твой приятел или
твоя собствен За-
мък, всяка човешка
смърт те навалява,
аз съм част от цяло-
то Човечество и за-
това недей да питаш
за кого бие камбана-
та: камбаната бие за
теб”. Отборът на
Деян спечели първо
място в груповото
състезание, чийто
казус беше на тема
“Избори- избирател-
ни права”.
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Това заяви по повод последните политически събития президентът Георги Първанов /2002-2012/

Изборите за кметски
наместник в три трънски

села били фалш
Зоя ИВАНОВА

Призовават джипита
за повече внимание

Зоя ИВАНОВА
До всички Регионална здравни инспек-

ции е изпратено писмо, което да се сведе
до общопрактикуващите лекари по места
във връзка с усложнените метереологични
условия в страната. В писмото се казва „
Във връзка с писмо Рег. №16-00-147/
20.06.2014 г. на МЗ, относно усложнената
метеорологична обстановка и възможнос-
тта за предстоящи обилни валежи и гра-
душки на територията на по-голямата част
от страната, създаващи риск от наводне-
ния, с цел ограничаване възникването и
разпространението на епидемични взриво-
ве и епидемии е необходимо: Общопракти-
куващите лекари в засегнатите и рискови
райони да извършват своевременна диаг-
ностика, регистрация и при необходимост
хоспитализация на всички съмнителни за
стомашно-чревни заболявания пациенти.В
лечебните заведения за извънболнична и
болнична помощ да се извърши насочен
контрол върху ранното диагностициране,
своевременна хоспитализация, медицин-
ско наблюдение на контактните и стриктно
спазване на разпоредбите на Наредбите.

Песни и танци в кв. Изток 
Зоя ИВАНОВА 

Областното ръ-
ковдство на ПП ГЕРБ-
Перник уважи третия
регионален фестивал
на любителското
творчество на въз-
растните хора  в кв.
„Изток“. Организа-
тор е читалище „Ис-
кра“. Традиционно съ-
битието се провежда
на Еньовден- празника

Зоя ИВАНОВА
Оставката на пра-

вителството се бави,
въпреки договоренос-
тите, въпреки декла-
рациите от един или
друг лидер, междувре-
менно се случват не-
ща, които определят
развитието на Бълга-
рия, на българската
икономика, в час-
тност енергетика, за
десетилетия напред.
Така Георги Първанов,
президент на Р Бълга-
рия /2002-2012/, ко-
ментира на прескон-
ференция решението
на кабинета за създа-
ване на съвместно
дружество между
АЕЦ „Козлодуй” и аме-
риканската компания
„Уестингхаус” за из-
граждане на 7-ми блок
на атомната центра-
ла. Според Първанов,
това показва, че въп-
росът за изграждане-
то на АЕЦ „Белене” е
зачеркнат. Той смята,
че правителството
няма никакво основа-
ние да взема подобно
решение. „Изгражда-
нето на нов реактор
в Козлодуй не би
трябвало да бъде ал-
тернатива на изграж-
дането на двата реак-
тора в Белене. Напро-
тив, има място и за

едното, и за другото,
само, че „Белене” е с
две обиколки напред –
„Белене” има готов
реактор, готова пло-
щадка, лиценз, има куп
други неща, които да-
ват предимство не
само в национален, но
и в регионален ма-
щаб”, коментира Пър-
ванов. Той припомни,
че при така стеклите
се обстоятелства,
лицензът за „Козло-
дуй” ще се чака пет,
дори осем години.
Според него нелеги-
тимните действия
около АЕЦ „Козлодуй”
ще създадат пробле-
ми и ще запушат раз-
витието на ядрената
ни енергетика.   

По повод диплома-
тическите действия
на страната ни око-
ло проекта „Южен
поток”, президен-
тът коментира, че
сме свидетели на ед-
на колеблива, на мо-
менти, неразумна и
национално безотго-
ворна позиция на
българското прави-
телство.  „В момент,
в който виждаме зая-
вки на всички страни
– членки на ЕС по
трасето готовност
за продължаването
на проекта, българ-

ската страна казва
„не”, продължава да
го усуква, с което
има реална опасност
„Южен поток” да
заобиколи България и
да продължи по дру-
го трасе към споме-
натите страни”, ко-
ментира Георги Пър-
ванов и допълни, че
нашата енергийна
дипломация трябва
да прояви характер,
когато става дума за
„Южен поток”, тъй
като страната ни не
може да изпусне цен-
но време и в крайна
сметка да загуби уча-
стието си в този
проект. „Трябва да
кажем много ясно на
Брюксел, че не може
да се смесват геопо-
литическите причи-
ни, отношенията
между Русия и Украй-
на, с чисто икономи-
ческите мотиви за
изграждането на „Ю-
жен поток”. Първа-
нов е категоричен,
че правителството
и компетентните ор-
гани трябва да да-
дат много ясен отго-
вор на всички съмне-
ния, свързани с начи-
ните, процедурите и
механизмите с опре-
делянето на изпълни-
телите на проекта

от българска  стра-
на. Той обясни, че в
случая става дума за
една много тежка от-
говорност на българ-
ското правителс-
тво, което обрича
енергетиката и
всяко следващо уп-
равление на държава-
та, каквото и да е
то, ще бъде изправе-
но пред много тежки
проблеми, за да може
да изправи енергий-
ния сектор на крака.

По политическите
теми на деня и по-кон-
кретно заявката на
председателя на БСП
Сергей Станишев за
бъдеща реализация в
като депутат в ЕП,
президентът направи
паралел със идентиче-
н, според него, случай
от историята на пар-
тията. „Връщате ме
назад във времето –
през 1923 година, Сеп-
темврийското въста-
ние. Тогавашната БКП
е разгромена, нейно-
то ръководство се
изнася в чужбина, във
Виена. Там създава
задгранично бюро и
чрез това задгранич-
но бюро ръководи
партията в продъл-
жение на няколко го-
дини. Може би сега
сме свидетели на една

подобна историческа
аналогия, очаквам да
видя състава на зад-
граничното бюро,
знам още един човек,
който ще бъде вклю-
чен, но повече от два-
ма там не са необходи-
ми”, коментира Геор-
ги Първанов. Той оп-
редели поведението
на председателя на
БСП като полуабдика-
ция. „Фактически
той ще абдикира от
голяма част от свои-
те задължения по ръ-
ководството на пар-
тията и преди всич-
ко, по ръководство-
то на предизборния
процес”, обясни пози-
цията си президен-
тът и добави, че не
може да се правят из-
бори от Брюксел в
България. „Няма как
да се случи това. Из-
борите означават
ежедневна работа, до-
ри чисто психологи-
чески искам да се пос-
тавя на мястото на
хилядите симпатизан-
ти на левицата, кога-
то видят, че корабът
е напуснат от този,
който се именува ка-
питан. Обикновено
става обратното –
капитанът напуска
последен кораба”, каза
Георги Първанов.

на  билките в мес-
тността „Ладовица“.

Десетки фолклорни
групи от читалища и
пенсионерски клубове
от цяла  Югозападна
България взеха уча-
стие в празника.  Пес-
ните и танците им
огласиха целия квар-
тал.  На фестивала
присъстваха облас-
тният координатор

на ПП ГЕРБ-Перник д-р
Вяра Церовска, народ-
ният представител
Ирена Соколова, орга-
низационният секре-
тар Владислав Караи-
лиев, общински съ-
ветници, както и мно-
жество членове и сим-
патизанти на ГЕРБ.
Информацията е от
пресцентъра на ПП
ГЕРБ Перник.

Една от неуспелите кандидатски за кмет-
ски наместник на трънските села Неделко-
во, Парамун и Лялинци Надка Петрова, об-
яви, че изборите проведени преди седмица
били фарс, който е бил дирижиран от кмета
на Трън Станислава Алексиева. На прове-
дените избори досегашният кметски намес-
тник Гергана Гигова отново събра най мно-
го гласове. За останалите две кандидатки
Надежда Тодорова и Надка Петрова гласо-
вете са съвсем малко и дори събрани не би-
ха могли да променят резултата. 

Според Надка Петрова хората били излъ-
гани, защото се знаело че по списък има 90
човека с право на глас. Преди изборите
обаче станало ясно, че техния брой вече е
близо 160 човека.  „Като разбраха, че аз
следя регистраците, скриха списъците от
мен и от другата кандидатка и не ни даваха
достъп до тях”, каза  Петрова. Надка Петро-
ва твърди, че кметицата на Трън сама е
предложила жителите от трите села да си
изберат наместник, вместо да назначи нов
човек, както си е по закон.

Въпреки пуснатите жалби и обявените на-
рушения от кандидатката за наместник оба-
че е ясно,че всичко това не би могло да има
какъвто и да е резултат. Законово подобни
избори не съществуват в практиката. По за-
кон кметските наместници се назначават от
кмета на общината – в случая това е кметът
на Трън Станислава Алексиева.  

Актуализацията на бюджета
на здравната каса
не може да чака

Зоя ИВАНОВА

От 15 дни до месец ще чакат пациентите за
операция, ако не се намерят пари, с които да
се покрие дефицитът в бюджета на НЗОК. Та-
кава прогноза направи в предаването „Денят
започва“ на БНТ председателят на Надзорния
съвет на здравната каса и зам.-министър на
здравеопазването д-р Бойко Пенков. По думи-
те му, ако не се намерят средства, НЗОК ще
разпределя по 105 млн. лв. месечно между
болниците в страната, което е около 75% от су-
мата, която получават в момента. „Това озна-
чава реално, че вътре са заложени средства,
които могат да покрият Фонд „Работна запла-
та“, осигуровки, лекарства, консумативни и
малко други оперативни разходи”, каза той.
Според него това ще доведе до повишаване
на дълговете на болниците. Д-р Пенков също
така отбеляза, че ситуацията от края на мина-
лата година, когато имаше голямо забавяне
на изплащаните от НЗОК средства, може да се
избегне със стриктна дисциплина, като малко-
то пари, които остават, трябва да бъдат разпре-
делени правилно. „В противен случай може да
достигнем до същата ситуация – до вълнения,
недоволства и т.н.”, прогнозира той.
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От 70 до 150 милиона лева годишно трябва да се вложат за ремонт на малките пътища

Чакат ни месеци на
политическо безвластие

Любомира ПЕЛОВА
Държавата ще бъде в политическо без-

властие през следващите месеци и това
създава опасения за дестабилизация на ра-
ботните места у нас, предупредиха от двата
най-големи български синдиката - КНСБ и
КТ „Подкрепа”, които седнаха на една ма-
са, за да обсъдят социално-икономическата
обстановка в страната.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров
се зарече, че именно през този период син-
дикатите ще настояват за стабилизиране на
икономиката, доходите на българите и га-
рантиране на основните социални права.

От КНСБ обаче искат и някои бързи зако-
нодателни промени още в рамките на това
Народно събрание, а именно разглеждане
на промените в Закона за училищното обра-
зование с оглед на измененията за профе-
сионалното образование, както и на Закона
за бюджет на Националната здравноосигу-
рителна каса .

„Здравната каса отива на червено и най-
вероятно ще се наложи актуализация на
бюджета й”, предупреди Димитров и напом-
ни, че още в началото на годината е било
ясно, че през юни или юли трябва да се да-
дат още пари на здравната каса.

Сред другите желания на КНСБ е и когато
стане ясна точната дата за предсрочни пар-
ламентарни избори, синдикатите и бизнесът
да бъдат поканени на консултации при пре-
зидента Росен Плевенлиев.

„Проблем на проблемите са доходите и
ясната визия за пенсионната реформа”, по-
сочи още Пламен Димитров.

КНСБ призовава и настоящото правителс-
тво, служебния кабинет, и следващите уп-
равляващи да не спират работата по отно-
шение на споразумението за партньорство
с Европейската комисия и Оперативните
програми.

 Строителството на АМ
„Струма” върви по график

Силвия ГРИГОРОВА
  Работата по строителството на Лот 2

на автомагистрала „Струма” върви по
график, като физическото изпълнение е
около 20%. Това стана ясно по време на
инспекцията на министъра на регионал-
ното развитие Десислава Терзиева и ми-
нистъра на транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията Данаил
Папазов. Двамата министри провериха
напредъка на строителните дейности,
както и археологическите работи на три
археологически обекта по трасето. „И-
маме уверението на изпълнителя, че
двата участъка ще бъдат завършени в
срок. Изпълнението на участъка от Дуп-
ница до Благоевград върви координи-
рано и с работата на археолозите по тра-
сето”, заяви по време на проверката ре-
гионалният министър Десислава Терзие-
ва и подчерта, че има уверението и на
археолозите, че ще приключат дейност
в срок, за да не се забави изграждане-
то на магистралата. 

  Срокът за завършване на втория лот
на аутобана е месец март следващата
година, стана ясно още по време на ин-
спекцията, а за Лот 4 „Сандански–
Кулата“ е октомври тази година. За фи-
нансиране на спасителни археологичес-
ки дейности на 14 археологически обе-
кта по протежение на трасето са осигу-
рени 4.7 млн.лв. „Работи се в края на
лятото – началното на есента да старти-
рат тръжните процедури за двата пътни
участъка на Лот 3 на АМ Струма като в
момента се проектира идейното трасе и
се подготвя тръжната документация”,
поясни министър Терзиева.

  На въпрос на журналисти- кога ще
стартира изграждането на участък 2 на
Западна дъга на Софийски околовръс-
тен път министър Данаил Папазов заяви:
„Не сме се отказали от обекта“. Той
разясни, че при невъзможност да бъде
завършен до края на 2015 година, ще
бъде фазиран за следващия програмен
период.

Силвия ГРИГОРОВА
   „Между 70 и 150

млн.лв. годишно
трябва да инвестира
държавата в рехаби-
литация на второк-
ласни и третокласни
пътища”. Това заяви
министърът на ре-
гионалното развитие
Десислава Терзиева
при откриването на
работна среща за
представяне на стра-
тегическия бизнес
план на Агенция

„Пътна инфраструк-
тура“, разработен
съвместно от ек-
сперти на агенцията
и Световната банка.
„Партньорството
между Министерс-
твото на регионално-
то развитие и Све-
товната банка е мно-
го важно, подчерта
при откриването на
форума министър
Терзиева и допълни,
че изключително пол-
зотворното сътруд-

ничество с банката
през годините е пока-
зало своите положи-
телни резултати и
без съмнение е добра
основа за продължа-
ване на бъдещото
партньорство. Спо-
ред министър Терзие-
ва, експертизата,
анализът и опитът
на експертите от
международната фи-
нансова институция
са сериозна опора в
полза на пътния сек-
тор, в подкрепа на
стремежа на страна-
та ни да повиши ефе-
ктивността и ус-
тойчивостта на ре-
публиканската пътна
мрежа, както и за ус-
вояването на средс-
твата от европей-
ските фондове в

пътната инфрас-
труктура. Десислава
Терзиева изтъкна
ефективността на
АПИ и резултатите,
които експертите на
агенцията отбеля-
зват в подобряване-
то на пътната ин-
фраструктура и ни-
вото на пътната ад-
министрация, която
функционира по евро-
пейски правила и ут-
върдени европейски
стандарти.

 Министър Терзие-
ва информира, че до
края на годината се
предвижда да бъдат
пуснати в експлоа-
тация нови близо 90
км магистрали, кои-
то ще облекчат тра-
фика в редица нев-
ралгични точки на

страната.  Като ак-
цент в инфраструк-
турната политика
на правителството
тя очерта осигуре-
ните от държавата
над 50 млн. лв. по
Публичната инвес-
тиционна програма
за ремонт на над 270
км второкласни и
третокласни пътни
участъци; програма
„Транзитни пътища
V“, по която тази
година продължава
рехабилитацията на
около 500 км репуб-
ликански пътища; по
ОП „Регионално раз-
витие“2007 – 2013г. 
през следващите ме-
сеци предстои да за-
върши ремонта на
около 100 км пътища
втори и трети клас.

5000 нови кадри  в образованието
Виктория СТАНКОВА

Около 2000 са младите преподаватели, които сега
работят в училищата и детските градини, а целта с
повишението на заплатите им е в системата да
влязат към 5000 нови кадри.Все още не се знае
какви средства са нужни за социалните пакети, в
които ще влизат пари за квартири, за път и други
привилегии. Имаше идея преподавателите да полу-
чават кредите от банките с преференции.Липсата на
млади кадри в образованието е проблем, който те-
първа ще ескалира. Според анализите след по-мал-
ко от десет години половината от преподавателите,
които са сега в класните стаи и градините, ще се
пенсионират.Парите за повишението на учителските
заплати ще бъдат дадени за т.нар. единен разходен
стандарт за издръжката на ученик.Държавата ще
дава между 1300 и 2369 лева на дете. С тези суми
се формира бюджетът на училището или градината,
включително и заплатите на учителите.

Около15 милиона лева нужни 
за възстановяване на пътища
Силвия ГРИГОРОВА

„Между 12 и 15 млн.
лв. е индикативната
стойност на средс-
твата, необходими за
възстановяване на
р е п у б л и к а н с к а т а
пътна мрежа след на-
водненията в стра-
ната”. Това информи-
ра министърът на ре-
гионалното развитие
Десислава Терзиева на
брифинг. Средства-
та са необходими как-
то за ремонт на път-
ни настилки, така и
за банкети, свлечени
насипи, увредени во-

достоци. За възста-
новяването на щети-
те по републикански-
те пътна мрежа в об-
ласт Велико Търново
са необходими около 5
млн.лв., от които 1.5
млн. лв. са за прохода
Хаинбоаз.

За област Габрово ще
трябват 1.5 млн. лв. ка-
то основната част от
тях ще бъде насочена
за ремонта на пътя
Дряново – Трявна. Спо-
ред регионалния минис-
тър продължава рабо-
тата по оценка на ще-
тите по републикан-

ските пътища в облас-
тите Добрич и Варна.
Към момента няма зат-
ворени републикански
пътища, с изключение
на прохода на Републи-
ката, където от Аге-
нция „Пътна инфрас-
труктура” вече са
предприети необходи-
мите мерки за справяне
със ситуацията, каза
още Терзиева. По пред-
варителни данни се
очаква до края на юли
проходът да бъде от-
ворен. В момента тра-
фикът е пренасочен
към прохода Шипка.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Националният осигурителен институт – Териториално поделение - Перник, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във
връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 620  от

24.06.2014 година на Управителя на НОИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕТО

(ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА)

в сектор ”Изплащане на пенсии” към отдел “Пенсии” с месторабота в гр. Перник, при следните условия:
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
- образование: висше, професионалeн бакалавър
- професионален опит – не се изисква или минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши.
2. Начин за провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс/Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

(НПКДС);
- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
- копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителни квалификации;
- копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в

10 дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. “Отец Паисий” №50, етаж 2-ри, стая
202, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа. Краен срок за подаване на документите до 07.07.2014
година включително.

5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет  страницата на НОИ и на информа-
ционното табло в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. “Отец Паисий” №50.

6. Описание на длъжността:
Обработва документи свързани с изплащане на пенсии и изготвя справки за извършените промени по пенсиите, вклю-

чително и на пенсии по европейски регламенти и международни договори в областта на социалното осигуряване за лица-
та с настоящ адрес в България.

7. Размер на основната заплата определена за длъжността до 620,00 (шестотин и двадесет) лв.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от http://

www.nssi.bg/.
1303 гр.София,б ул. „Ал.Стамболийски” № 62-64, тел.: +35929261010, факс: +35929261440; noi@nssi.bg



Рекламно  приложение

Четвъртък, 26 юни 2014 г., брой 116 /5479 / 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.

М
о

ж
е

 д
а
 в

и
д

и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к

л
а
м

н
и

 к
а
р

е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е

к
т

р
о

н
о

т
о

 и
з
д

а
н

и
е

, 
н

а
 в

е
с
т

н
и

к
а
 w

w
w

.s
a
p

e
rn

ik
.i
n

fo

ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ
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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. Търговски обект, Изток, 70 кв.м - 65 000 лв.

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

ЗП: 310 кв.м, дв. 800 кв.м - по договаряне

ГАРСОНИЕРИ:

1. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр., отлична - 26 000 лв.

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

4. Пашов,ет:3,тец,2 тер. - 42 000лв.

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

6. Къща, Мещица, нова двор 1 дка - по договаряне

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

15. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

с фургон, ток, вода, асфалт - 7 000 лв.
16. УПИ, село Драгичево, 1 260 кв.м  12 700 евро
17. УПИ, Мещица, 600 кв.м - 9 000 лв.
18. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.
19. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, нова сгр., с/у Съда, над партер, 35 кв.м - 230 лв.
2. Офис, с/у Съда, ъглов, над партер, лукс, 35 кв.м- 350 лв.
3. 2 офиса, х 30 кв.м, ул. Търговска, ет. 2 - х 80 лв.
4. Двустайни, Център, ет. 3, ет. 6, обз. - 250 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
2. Гарсониера, ул. Струма, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, 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. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
19. Къща, Драгановец, 103 кв.м, дв. 350 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 480 кв.м - 52 000 лв.
21. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
22. Къща, кв. Ралица, тх., пл. РЗП: 210 кв.м, вертикален близнак- 45 000 евро
23. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
24. УПИ, Църква, 646 кв.м, регулация, ток, вода - 21 000 лв.
25. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

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;
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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.
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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 26 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.

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. - 48 000 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., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 60 000 евро
6. Тристаен, ул. Отец Паисийет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 39 000 лв.
8. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
9. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, луксозни общи части - 35 000 евро
10. 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, помещение 32 кв.м на
ъгъла на ул. Ал. Батенберг,  ул. От. Паисий
за магазин или офис - тел. - 0878/857 488

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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ОБЯВЛЕНИЕ
Община Перник, ул.Св.Иван Рилски №1, на основание чл. 14 от НПКДС

и Заповед № 962/17.06.2014 г.на Кмета на Община Перник

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността Началник отдел „Ревизии и принудително събиране в Дирекция  “Местни приходи”.
2.  Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
-  образование висше;
-  степен на образование – бакалавър;
-  професионален опит – 4 години;
-  ранг III младши;
3.   Начинът за провеждане на конкурса е защита на концепция на тема: “Визия за работата и развитието на отдел

„Ревизии и принудително събиране” за периода 2014 – 2016 г.”  и интервю.
4.  Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за   участие в конкурса са:
- заявление по образец Приложение № 2 към чл.17,ал.1от НПКДС;
- декларация по образец, съгласно по чл.17/2/ от НПКДС;
- копие от документи за придобита образователно-квалифакационна степен, допълнителна квалификация и

правоспособност, които се изискват за длъжността;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на профе-сионалния опит;
5.  Документите в т.4  следва да бъдат представени в десет дневен срок  считано от датата на публикуване на

обявлението за конкурса в местен  ежедневник в отдел ”Информационно и административно обслужване” на Община
Перник, лично от кандидата или чрез пълномощник.

6.  Концепцията да се представи в деня на провеждане на конкурса в 3  /три/ екземпляра  до 5 /пет/ печатни
страници.

7.  Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в Община Перник на партерния етаж.
8.  Съгласно длъжностната характеристика основните задължения са:
-    Организира, ръководи и контролира дейността на отдела, с цел извършване на качествени ревизионни

производства и принудително събиране на публичните общински вземания, за постигане по-голяма събираемост на
местните данъци и такси;

- Координация на хоризонтални и вертикални връзки в общинската администрация;
- Осъществява и контролира дейноста по установяване и ревизиране на задължения по местни данъци и такси и

тяхното принудително събиране.
9. Минималният  размер на основната месечна заплата е 390  /триста и деветдесет/  лева.

К М Е Т : (Р.ЯНАКИЕВА)

НС не събра кворум и не освободи
Станишев като депутат

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

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

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

Енимехмедов остава под домашен
арест, иска да е депутат

Софийският апелативен съд отказа да из-
мени мярката за неотклонение домашен аре-
ст на Октай Енимехмедов. Той потвърди ам-
бициите си за политическа кариера.

Енимехмедов, който беше осъден на 3,5 го-
дини за закана за убийство на почетния пред-
седател на ДПС Ахмед Доган, днес поиска
от магистратите по-лека мярка за неоткло-
нение, предаде БГНЕС.

Съдът обаче отказа.
Пред журналисти Енимехмедов заяви, че

иска да е на свобода, защото обмисля въз-
можността да участва на евентуални пред-
срочни избори като независим кандидат за
депутат, предаде БНР. Затова се надявал да
събере достатъчно подкрепа и пари.

Преди време той вече даде заявка за уча-
стие в политикатас думите, че иска да бъде
депутат или длъжностно лице, което се за-
нимава с държавни въпроси.

Днес той атакува с думи Ахмед Доган: 
“В продължение на години ДПС разделяше

гражданите на наши и ваши – България е
прекалено малка, за да бъде разделена. То-
ва е нещо, което ми тежи и години наред по-
лагам усилия народът да се обединява. Ед-
но от нещата, които трябваше да се случат,
беше това със Сокола. Аз се надявам въз-
можно най-скоро г-н Доган да излезе от то-

зи философки сън, в който е изпаднал от една година, защото народът страда”. 
Попитан как обединява народа, младият мъж от Бургас отговори, че всеки прави каквото може според въз-

можностите си. 
По думите му, ако това правителство още днес не си подаде оставката, то най-вероятно нищо добро не чака

България. И поиска затвор за всички, които са съсипали държавата.
“Отговорът на повечето въпроси, които задавате от много време насам, съм забелязал, че всъщност са в

главата на г-н Доган, питайте него”, призова той журналистите. 
През февруари, когато Софийски градски съд произнесе присъдата, Енимехмедов беше оправдан по обви-

нението за опит за убийство, за което настояваше прокуратурата. През май излязоха и мотивите на съдиите, в
които се казва, че той не е можел и не е имал намерение да причини смъртта на Доган.  

Прокуратурата проестира присъдата именно в частта, в която съдът приема, че няма доказателства за опит за
убийство. 

Адвокатката на Енимехмедов Боряна Аврамова уточни, че самото дело по същество е насрочено за октом-
ври. 

Парламентът не можа да събере
кворум, за да прекрати депутатските
пълномощия на лидера на БСП Сергей
Станишев.

В края на работния ден в понеделник
той е подал заявление за напускане на
Народното събрание, за да стане
евродепутат от 1 юли.

Докато у нас обаче не бъде гласувано
прекратяването на пълномощията му,
той остава народен представител.

Няма да бъдат “изтървани”
сроковете за прекратяване
пълномощията на Станишев и той ще
може да отиде евродепутат, увери
председателят на парламента Михаил
Миков. 

„Има и практика по въпроса, има текст
от преходните и заключителни
разпоредби на Изборния кодекс, който е
прилаган веднъж за Ивайло Калфин. Това
не е големият проблем”, добави той,
цитиран от “Фокус”. 

Новият председател на ПГ на
Коалиция за България Атанас
Мерджанов обясни, че според
въпросния текст от Изборния кодекс не
се изпада в противоречие, така че няма
проблем Станишев да заеме своето
място в Европарламента. 

Говорителят на ЦИК Цветозар Томов
коментира пред OFFNews, че според
европейската правна уредба новите
евродепутати трябва да бъдат
освободени от несъвместими
длъжности до встъпването си на поста,
което де юре ще стане на 1 юли. Така
лидерът на БСП реално има 5
календарни дни, в които да освободи
депутатското място у нас. 

В 9 часа в залата се бяха събрали само
104 депутати от БСП и ДПС, а след
половинчасова почивка се
регистрираха едва 110 при нужни
121. От ГЕРБ бяха в сградата, но отново
не влязоха в залата, а от “Атака” изобщо
не се появиха. Дори и редиците на
левицата обаче не бяха пълни. 

Миков съобщи, че следващото
заседание ще е утре от 9.00 часа.

Попитан дали очаква 42-то Народно
събрание да свърши живота си без
кворум, той каза, че неговите очаквания
са различни и е по-добре да бъдат
питани депутатите, които не искат то да
заседава. 

Във връзка с консултациите между
парламентарно представените партии в
петък за насрочване на дата за избори,
председателят на парламента подчерта,
че от БСП са изпратили покани и “като
дойде петък, ще видим докъде са
стигнали”. 

На въпрос каква дата ще предложи
БСП, той отговори: 

„Нека да дойдат консултациите и тогава
да коментираме. Ние искаме бързи
избори. Не зависи от мен да определям
срокове”. 
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
06:00"Лице в лице" /п./
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
11:30"Бон Апети" - кулинарно предаване
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави"/п/
13:30"Опасни улици"- сериал
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:30"Кухнята на Звездев"
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Една любовна история" - сериал
21:30"Земя на бунтовници" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00Тера нова - сериал
01:00"Синове на анархията" - сериал
02:00"Преди обед" /п./
03:40Комиците
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
04:30"Перла” - сериен

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:25Да открием Германия /п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
06:30СП по футбол: Обзор на деня
06:50Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Малки истории /п/
10:30Футбол, самба и "Мис Национален
отбор" футболно шоу/п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
12:40Днес на Мондиала - 2014
13:30Хондурас - Швейцария, среща от
Световното първенство по футбол
14:45Хондурас - Швейцария, среща от
Световното първенство по футбол
16:00По света и у нас
16:25Лили тв филм /6 епизод/
17:20Мис Национален отбор 2014 -
реалити шоу /3 епизод/
17:50Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:15СП по футбол: Всички в един ритъм
19:00САЩ - Германия, среща от
Световното първенство по футбол
21:00По света и у нас
21:45Спортни новини
22:00СП по футбол: Всички в един ритъм
23:00Алжир - Русия, среща от
Световното първенство по футбол
01:00По света и у нас
01:10Футбол, самба и "Мис Национален
отбор" футболно шоу
02:25Португалия - Гана, среща от
Световното първенство по футбол
04:35Лили тв филм /6 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
Сутринта ще се събу-

дите изпълнени с куп
прекрасни идеи, но ако

си губите времето в безцелни разго-
вори, може да загубите и идеите си.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Философски гледате на нещата и

това ви кара да се чувс-
твате свободни и неза-
висими. Все пак обръ-
щайте по-голямо внима-

ние на детайлите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво и

как правите, за да объ-
ркате нещата. Трудно
ще устоявате на съблаз-
ните, а това ще ви кара

да гледате по съвсем друг начин на
нещата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес може да се чувс-

твате не толкова прекрасно, колко-
то би ви се искало, току ще се появ-
яват разни недовършени домашни
нещица.

 ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ
Няма да ви свърта на

едно място и това може
да ви подтикне да напра-

вите едно наистина изумително пъ-
тешествие.

                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА
Очаквайте недоразуме-

ния е службата, закъсне-
ния на транспорта, проб-

леми с телефона. Изобщо днес всичко
ще е като по развален телефон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете време-

то в празни приказки
по телефона, а дей-
ствайте. Спазвайте

обещанията си и бъдете навреме на
уговорените срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да ор-

ганизирате нещата,
колкото и да ви се иска

да го направите. Най-добре е да ги
оставите да следват собствения си
ход.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни це-

ли и нищо не е в със-
тояние да ви накара да

не ги преследвате, освен собствени-
те ви страхове. Вярвайте повече в
себе си.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Хубаво е да си сложи-

те автоцензура иначе
може много да съжалявате след
няколко дни. Готови сте да кажете
всички неща.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Приемате всичко,

което ви се случва
твърде драматично.

Това може да стане повод за доста
изненади, а те определено не са ви

любимото нещо.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще ви е доста

нервно и напрегнато.
Нали знаете, че по този начин не си
помагате. Просто се опитайте да
бъдете по-концентрирани.
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Виктория СТАНКОВА

„Ìèíüîð” íàäâè „Èíòåð” â ×èêàãî
Остава още само един мач до края на полусезона  зад океана

равенство. С поднов-
яването на играта
Ивалин Гунчев откри
за “Миньор” 1:0, на
следващата атака
домакините изравни-
ха за 1:1 и запазиха за
кратко интригата в
мача. В 62-та мину-
та бившият профе-
сионален футболист
Росен Каптиев изве-
де жълто-черните
напред в резултата
за 1:2. Пет минути
по-късно капитанът
Благой Вълчев, кой-
то игра въпреки кон-
тузия, покачи на 1:3.
Четвъртото попа-
дение за “Миньор”
вкара отново Ивалин
Гунчев, а крайният
резултат 1:5 офо-
рми Евгени Руссу. Та-
зи неделя от 3 часа
“Миньор” посреща
лидера във временно-

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

Бившият миньорец
Николай Дюлгеров се
контузи в Казахстан

Българският дефанзивен полуза-
щитник Николай Дюлгеров продължа-
ва да лекува контузия и в момента
няма как да помогне на своя казах-
стански отбор Спартак (Семей),. Въз-
становяването му върви добре и в
близките дни той ще бъде напълно го-
тов от мускулния проблем на подбед-
рицата. “В момента се възстановявам
от травма и се надявам, че скоро ще
бъда готов. За това са ми нужни още
4-5 дни, разказа българският играч
пред журналист на изданието. Дюлге-
ров е на 26 години, играл е за три со-
фийски отбора- Левски, Славия и
ЦСКА, а също така за Миньор (Пер-
ник) и Локомотив (Пловдив). От този
сезон се опитва да помогне на нова-
ците в казахстанската лига Спартак
(Семей) да запазят мястото си. “Ве-
роятно ще пропусна мача с Жетису на
22-и юни, но 6 дни по-късно срещу
силния отбор на Ордабаси се надявам
да бъда на линия и да постигнем вто-
ра победа, коментира още Дюлгеров.
Спартак (Семей) заема последното 12-
о място в елита на Казахстан само с 6
точки от 16 кръга. В последния си мач
те постигнаха първата си победа- 2:1
над Атирау. В този мач играха по 90
минути другите двама българи- Вик-
тор Генев и Даниел Пеев.

Любо Пенев
се кара на журналисти
Националният селекционер Любос-

лав Пенев привлече вниманието още
на първата си пресконференция като
наставник на “Ботев” (Пловдив). Ел Го-
леадор чете конско на журналистите,
изпълнили залата на клубната база в
Коматево. Пенев се ядоса, че в нача-
лото на брифинга започнаха да звънят
мобилни телефони и се скара на пред-
ставителите на медиите.

“Какво е това нещо, има си правила!
С телефоните извън залата, айде мал-
ко уважение”, тросна се Пенев.”Друга-
та пресконференция искате и аз ли да
дойда и да извадя телефоните. Айде
малко по-сериозно да се отнасяме към
това, което вършим”, добави ядоса-
ният треньор на “Ботев” (Пловдив).

Луис Суарес захапал
за трети път

Уругвайският нападател Луис Суарес бе-
ше забъркан в инцидент с ухапване по вре-
ме на мача от Световното първенство по
футбол срещу Италия, но това съвсем не е
първият, свързан с него. Ако бъде доказа-
но като такова, това ще бъде третото уха-
пване в кариерата на Суарес, която пре-
търпя сериозно сътресение и от един ра-
систки скандал.

Суарес бе наказан с отнемане на права в
рамките на седем мача през 2010 година,
след като телевизионните репортажи дока-
заха, че той е ухапал съвсем умишлено
халфа на ПСВ Айндховен - Отман Бакал. По
това време нападателят имаше и условно
наказание от един мач. Инцидентът пък му
лепна звучен прякор - “Канибалът от Ая-
кс”.

Три години по-късно, през 2013, Суарес
вече играеше в Ливърпул. Той беше нака-
зан за десет мача от английското първенс-
тво, след като ухапа защитника Бранислав
Иванович от Челси. Това беше едно от най-
суровите наказания в историята на Висша-
та лига за провинение на терена. Според
Дисциплинарната комисия към ФА обаче,
обикновена санкция от три мача “е крайно
недостатъчна”.Суарес беше обвинен за
трети път за ухапване, след като заби зъби-
те си в рамото на Джорджо Киелини по
време на двубоя между Уругвай и Италия
на Мондиал 2014. Това беше и третият път,
в който съдиите не успяват да видят инци-
дента в реално време. Това ще наложи
преглеждане на ситуацията чрез видео-
повторения.През 2011 година Суарес беше
наказан с лишаване от състезателни права
за осем мача и глоба от 62 хиляди британ-
ски лири, след като обиди на расистка ос-
нова френския защитник на Манчестър
Юнайтед - Патрис Евра. ФА твърди, че Суа-
рес е нарекъл французина “негро” седем
пъти в рамките на 90 минути. В следващия
мач между двата отбора той отказа да се
здрависа с Евра.

та му половина. “Си-
ните” от своя стра-
на се бранеха успеш-
но и поглеждаха към
вратата на Манов
след контраатаки.
Първото полувреме
завърши при нулево

то класиране “Лион”
“В петък играхме ва-
жен мач със силен
противник, момче-
тата бяха изморени
и невъстановени.
Въпреки убедител-
ният резултат дос-
та трудно стигнах-
ме до успеха. Благо-
даря на момчетата,
че се съвзеха от за-
губата в петък и се
върнаха към победа-
та. Остава ни още
един мач до края на
полусезона с лидера в
класирането “Лион”.
Надвам се да побе-
дим и да завършим
класирането в най-
удобната позиция на
полусезона за атаку-
ване на целите ни”,
сподели след мача
треньора на “Ми-
ньор” Чикаго – Емил
Миланов.

Седемгодишният
пернишки шахматист
Константин Георгиев
продължава чудесно-
то си представяне на
европейското пър-
венство по шахмат за
ученици при най-мал-
ките в Кавала (Гър-
ция). Перничанчето
постигна поредната
си победа този път
срещу Владислав Коче-
тов от Русия, която
е под номер пет в
турнира. Така с пет
точки от седем въз-
можни той се нареди
на шесто място във
временното класиране
,само на половин точ-
ка от втория в под-
реждането – Вячес-

ллав Кочетов , който
е брат-близнак на по-
бедения Владислав. В
осмия кръг, който е
предпоследен Косьо
ще срещне Али Зюга-

нов от Азербайджан,
който в последния
кръг отстъпи на во-
дача в подреждането
Макар Райат от
Франция.

Константин Георгиев стана
шести на европейското по шах

„Миньор” (Чикаго)
постигна категорич-
на победа с 5:1, като
гост над следващи-
те ги по петите “И-
нтер”. С този успех
“винкелите” си оси-
гуриха минмум тре-

то място, кръг пре-
ди края на полусезо-
на. През първите 45
минути “миньорци”
играеха ролята на
домакини и бяха при-
тиснали своя про-
тивник в собствена-

силна болка, но за
щастие няма мускул-
но разкъсване, а само
леко разтежение. Ле-
ки проблеми има и за-
върналият се в игра
Цветан Соколов, но и
за него не би трябва-
ло да има проблеми да
играе срещу Сърбия”-
”Веднага бе започна-
то лечение на Але-
ксиев, два дни ще бъ-
де на пълна почивка,
един-два дни на облек-

чен режим и се над-
яваме да бъде на ли-
ния за мача със Сър-
бия. Соколов също ще
бъде два дни на об-
лекчен режим”, пот-
върди и лекарят на
националния отбор
Динко Захариев.Към
националите вече се
присъедини и Вален-
тин Братоев, който
замени в 12-те на Ка-
мило Плачи Златан
Йорданов.

Травмата се получи
при резултата 14:11
в тайбрека при бом-
бен сервис на Тодор
Скримов, който с мъ-
ка бе изваден от аме-
риканците. Половина-
та български отбор
бе започнал да праз-
нува топката, но тя
остана в игра и бе
атакувана от капи-
тана в зона 4. Точно
при отскока волейбо-
листът почувствал

Съотборник на Скримов се контузи



Рокер загина в Брезник
Любомира ПЕЛОВА

35-годишен мотоциклетист е заги-
нал в Брезник. Инцидентът е станал
завчера, около 16,50 часа на около
два километра след изхода на града
в посока Перник. Мотоциклет „Сузу-
ки”, управляван от брезничанина
К.С. излязъл от пътното платно и се
преобърнал в крайпътна ливада.

Мотоциклетистът незабавно бил
транспортиран в МБАЛ „Р. Ангелова”
– Перник и настанен в реанимация,
където по-късно починал. Направен е
оглед на местопроизшествието и му е
взета трупна проба за алкохол. Ако
те се окажат отрицателни, причината
за злокобния инцидент най-вероятно
е несъобразена скорост.

Обстоятелствата около драмата ще
изяснява образуваното досъдебно
производство.

АПРОПО
ДНЕС ОТБЕЛЯЗВАМЕ
ЦАРСКИЯ УКАЗ, С КОЙТО
ПРЕДИ 85 ГОДИНИ БО-
РИС ТРЕТИ направи перни-
чани граждани. Това твър-

дение е доста дискусионно от различ-
ни гледни точки, но ние си го казваме
за авторитет. Да речеш, 85 години не
е някаква вековна традиция, обаче за
нас има значение. Даже като те наре-
кат „селянин” на някое кръстовище в
София, се обиждаш и империята от-
връща на удара. А дали и доколко са-
мият град е такъв, зависи от хората.
Ако не друго, поне от липса на извес-
тност не можем да се оплачем. Днес е
моментът да напомним, че корените на
явлението перничани са някъде преди
85 години. Като гледаме старите ленти
обаче изпитваме леко смущение. И
преди 85 години, и днес можем да се
похвалим почти с едно и също. И тога-
ва сме имали електричество, и сега. И
тогава е свирил духов оркестър, и
днес. И тогава сме имали ТЕЦ, сега
също. И тогава е имало „Твърди лива-
ди”, днес пак са си твърди. И през
1929-та година нашите деди са ходели
на театър, и днес можем да ходим.
Въпросът е къде е прогресът? Отгово-
рът сигурно ще дойде, когато завър-
ши ремонтът на централната градска
част, с чиято визия сигурно ще пос-
рещнем още по-юбилейната 100-го-
дишнина. Може би е прогресирал са-
мият гражданин. Ако не интелектуал-
но, поне театрално. Щото днес „пер-
ничанин” звучи не само гордо, но и
разпознаваемо по четирите краища на
България. Дори само заради това си
заслужава да отбележим 85-годишни-
ната.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИ-
СИЯ ОТПУСНА ОЩЕ ЕДИН ТРАНШ
ЗА ПОКРИВАНЕ ЩЕТИТЕ от земет-
ресението в Перник. С три милиона и
кусур ще се кърпят обществени сгра-
ди предимно в духовната сфера. Като
гледаме обаче някои изявления на
вътрешния министър Цветлин Йовчев,
това ще ни е за последно. Не защото
ще се смени правителството, а защото
се смени положението във Варна,
Добрич и Велико Търново. А и парите
се стопиха. Останаха съвсем малко.
Затова последният транш може да се
отчете като последна радост.

1226 юни 2014 г.

Áúëãàðèÿ – ïåòà â ÅÑ ïî óïîòðåáà íà íåçàêîííè öèãàðè
В Пернишко спецакциите срещу черната търговия с акцизни стоки са почти ежедневни

Любомира ПЕЛОВА
Специалиризирани-

те полицейски акции
среку незаконни биз-
нес с икцизни стоки,
най-вече с цигари, са
почти ежедневни. От
началото на година
полицаи и митничари
иззеха десетки хиляди
кутии папироси без
бандерол. Въпреки то-
ва бизнесът на черно
с тези изделия е из-
ключително успешен.
Аналогична е картина-
та и в цялата страна.

Незаконното пот-
ребление на цигари в

които макар че може
да са произведени за-
конно в една държава,
се разпространяват
по нелегални канали в
друга държава. Те чес-
то са с неизвестни за
съответния пазар
марки или дори с несъ-
ществуващи в регис-
трите търговски
марки. И ако делът им
в ЕС e нараснал с око-
ло 15 процента за ед-
на година, в България
този скок е с около 50
процента. Най-високи
нива на незаконна
търговия за 2013 г.
са установени в Лат-
вия (28,8 процента),
Литва (27,1 процен-
та), Ирландия (21,1
процента), Естония
(18,6 процента) и Бъл-
гария (18,2 процента).

Дребни контрабан-
дисти успяват да
прекарат по около 10
милиона незаконни ци-
гари дневно през все-
ки от по-натоварени-
те гранични пункто-
ве у нас, показаха 3 ек-
спертни анализа, из-
готвени за МВР,
ДАНС и финансовото
министерство в края
на миналата и начало-
то на 2014 г. Изчисле-
нията сочат, че за го-
дина през всеки от по-
натоварените гра-

нични пунктове само
от дребни и средни
канали контрабандно
влизат над 3 млрд. къ-
са цигари, а загубите
за държавата от все-
ки от пунктовете е
над 300 млн. лева.

По същото време, в
което излязоха анали-
зите, шефът на Аге-
нция “Митници” Па-
вел Тонев обясни, че в
борбата с контрабан-
дата на тютюневи
изделия резултатите
са много добри.

За първото триме-
сечие на 2014 г. са за-
държани 14,793 млн.
къса цигари или 1479
мастърбокса. По ду-
мите му това е 2,4
пъти повече от съ-
щия период на 2012 г.
и 2 пъти повече за
трите месеца на 2013
г.

Контрабандните и
трансгранични прес-
тъпни мрежи в Бълга-
рия, в съчетание със
свободата на движе-
ние на стоки и хора в
рамките на Европей-
ския съюз, представл-
яват риск за българ-
ския финансов сек-
тор, показа докладът
на Държавния депар-
тамент на САЩ за
тероризма по света
за 2013 г.

Над 50 танцьори представят
спектакъл пред Двореца

Виктория СТАНКОВА
Момчетата и момичетата от ХИП-ХОП

формация „Da Cliuqe” ще представят пред
пернишката публика новия си танцов спек-
такъл „Нашият начин – презареждане”.
Проявата ще бъде на 27 юни от 19 часа в
Двореца на културата. Това е вторият ав-
торски продукт в творческата биография
на формацията, посветен е на 85 годишни-
ната от обявяването на Перник за град и
се осъществява с подкрепата на Община –
Перник.

Танцовото шоу чрез оригинална хореог-
рафия и модерни технически похвати –
сценични, светлинни и видео-ефекти кани
зрителя в света на младия човек, за който
танца, хармонията между звук, движения,
вътрешна емоция са форма на проява на
свободния дух, начин на живот. В танцова-
та зала се създават истински приятелства,
доверие, взаимно уважение, ражда се лю-
бов.

На сцена ще излязат над 50 танцьори от
школите и представителния състав на въз-
раст от 5 до 20 години. Към тях ще се при-
съединят брейк-денсърите на една от най-
нашумелите формации в България -„X-En-
ergy crew”, които грабват публиката с ат-
рактивни танцови изпълнения.

Специални гости ще са групата „Ice
Cream”- Дани ,Вики, Ели и Монти, който ос-
вен че танцуват добре, са известни с уни-
калното звучене на своите сингли - „За-
хир”,”Скачай”, „Мисля си”, „Щом падне
мрак”, „Want some Ice Cream?”…

Танцовият спектакъл в Перник е кулми-
нация в турнето на Хип-Хоп формация „Da
Cliuqe”след София и Дупница.Всички уча-
стници в него подкрепят благотворителна-
та кауза на кампанията „И аз мога” за
подпомагане на деца със специални нуж-
ди и танцуват безрезервно за нея.

Тези, които искат да видят новото шоу,
ще участват и в томбола, а печелившият
ще може да полети с делта планер.

Няма нужда от нов Наказателен кодекс,
трябва стриктно да се прилага старият
Любомира ПЕЛОВА

Готова съм да от-
стоявам виждането
на специалистите и
практиците, че не ни
е необходим нов Нака-
зателен кодекс, а мо-
жем да работим по-
ефективно, по-профе-
сионално и по-добре и
по сега действащия
кодекс, заяви след
второто обществено
обсъждане на проекта
за нов Наказателен
кодекс с представи-
тели на професионал-
ната юридическа об-
щност министърът
на правосъдието Зи-
наида Златанова. Пре-
ди да направи своето
изказване, Тя изслуша
становищата на пред-
ставители на Върхов-
ния касационен съд,
Върховната касацион-
на прокуратура, Вис-
шия адвокатски съ-
вет, Софийския апела-
тивен съд, които до
голяма степен бяха в
посока на твърдение-
то, че страната ни
по-скоро няма нужда
от нов НК, а от поп-

равки в настоящия.
„За мен беше много
важен сигнал. Това е
мнение, което много
тежи и се учудвам, че
досега толкова годи-
ни не е било взимано
под внимание“, доба-
ви тя. „Мисля, че сме
длъжни да се вслуша-
ме в това мнение, за-
щото иначе рискува-
ме да наложим поли-
тически закон, който
не се приема добре от
гилдията“, катего-
рична бе Златанова.

Според правосъд-
ния министър Евро-
пейската комисия нас-
тоява най-вече за ре-

зултати. „Как ще се
бори страната с ко-
рупцията, организи-
раната престъпност
и как ще се покажат
резултатите и че има
върховенство на зако-
на, това е наш вътре-
шен въпрос“, обясни
още Златанова. „Ве-
роятно преди няколко
години, по-скоро се е
счело, че може би една
от пречките за ефе-
ктивното наказател-
но преследване в Бъл-
гария е остарелият
закон. Очевидно прак-
тиците не мислят
така“, заключи минис-
търът.

България за 2013 г.
заема 18,2 процента и
отбелязва повишение
с около 3 на сто в
сравнение с 2012 г. То-
ва показва проучване
на KPMG, провеждано
всяка година във
всички страни от Ев-
ропейския съюз.

За ЕС средният дял
на незаконните цига-
ри е 10,5 процента за
2013 г., отбелязвайки
лек спад с около 1,4 на
сто в сравнение с
2012 г., когато е било
установено рекордно
високото ниво от

11,1%.  Според анали-
заторите това се
дължи на засилените
съвместни усилия
между индустрията,
правителствата и
правоприлагащите
органи в страните-
членки за ограничава-
не на този сериозен
проблем.  Независимо
от средното подобре-
ние при тези нива на
незаконна търговия
ЕС губи около 10,9 ми-
лиарда евро от непла-
тени данъци на го-
дишна база, изчислява
KPMG.

Една от всеки 10 ци-
гари в ЕС е незаконна,
а 33 процента от
всички незаконни ци-
гари представляват
“Illicit white” - цигари,


