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Българският трикольор се развя над училищата в града

Кой ще
каже датата?

Кой знае защо политиците
заобичаха петъчният ден на майстора. Мо-
же би щото в Народното събрание денят
на парламентарен контрол преминава при
петима кибици слушатели, та останалите
имат време за бистрене на голямата поли-
тика. Така днес се очаква с надежда рестар-
тът на политическите консултации при
президента, за да се фиксира датата на из-
борите.

Заради тая пуста дата някои сън не ги
лови. А и президентът явно не си е доспал
напоследък, щом почна да подсеща, че какво-
то е веднъж договорено няма връщане на-
зад. Демек, сакън да не би БСП и ГЕРБ да се
сдушат за широка коалиция или някакво по-
добие на експертно правителство, та да
избутат мандата още три години. Тогава
срам и резил за президентската институ-
ция. Затова днес Плевнелиев ще спасява
имиджа на службата си с конкретна дата. И
ще заобича петъка като ден на политичес-
кия майстор, сътворил чудото на пред-
срочните парламентарни избори. Затова да
вържем датата, та да мирне държавата.
Иначе ще трябва спешно да се издава поли-
тически съновник за кошмарни сънища.
Който вероятно ще бъде внесен от Брюк-
сел.

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. преподобни
Сампсон

Странноприимец

ЛАФ НА ДЕНЯ

140 - 240

Облачно,
дъжд с

гръмотевици

Виктория СТАНКОВА
С ритуал за издига-

не на националния
флаг в училищата за-
почнаха тържества-
та, посветени на 85-
годишнината от об-
явяването на Перник
за град.

От името на кмета
на община Перник Ро-
сица Янакиева на
всяко учебно заведе-
ние бе връчено спе-
циално табло със сим-
волите на града. На
него е изобразен Ука-
зът, с който няко-
гашното селище е об-
явено за град, както
и исторически обе-
кти, най-разпознавае-
ми и характеризира-
щи Перник.

КО “Орфей” представи България на фестивал в Чехия

Висшата истинност е
в онова, което е причина
за следствия, които на
свой ред са истини.

Школските заведе-
ния получиха знамето
на града и двата тома
на романа „Трите жи-
вота на Кракра” от
Антон Дончев.

Свитък със слово-
то на кмета Росица
Янакиева също бе
сред изненадите,
които получиха учи-
лищата. В него гра-
доначалникът при-
помня важни факти
от историята на
Перник.

По-късно празни-
кът продължи пред
Двореца на култура-
та. Там бяха експони-
рани изложбите: “Съ-
кровищата на Пер-
ник” – изложба от
фонда на Художес-

твената галерия, “85
години от обявяване-
то на Перник за град”
– фотоизложба на Ре-

Виктория СТАНКОВА
Музикантите от

КО “Орфей” в Пер-
ник взеха участие в
международния фес-
тивал “Огледало на
изкуствата” в чеш-
кия град Пардубице.
Проявата се органи-
зира за 14 път от

Културния център в
Пардубице и основ-
ното училище по из-
куствата в града. По
време на фестивала
си дават среща из-
пълнители в различ-
ни жанрове от Чехия
и от чужбина. Тази
година проявата бе

посветена на 10 го-
дишнината от прие-
мането на Чехия в
Европейския съюз.
На няколко сцени в
целия град в продъл-
жение на четири дни
се проведоха прегле-
ди, конкурси и изяви
на изпълнители в

сферата на певчес-
кото изкуство, ин-
струменталната му-
зика и танца. Излож-
би и пърформънси
обогатяваха програ-
мата на фестивала и
го превърнаха в ис-
тински празник за
жителите и гости-
те на красивия чеш-
ки град.

Българските музи-
канти имаха два кон-
церта на открито в

рамките на фестива-
ла. Представиха
произведения от бъл-
гарски композитори,
както и световна кла-
сика. Специален реве-
ранс към домакините
бе изпълнението на
творба от чешки ав-
тори. Публиката прие
изпълненията на род-
ните музиканти ра-
душно и ги възнагра-
ди с бурни аплодис-
менти.

Кметът Янакиева гостува
на Празника на

черешата в Кюстендил
Любомира ПЕЛОВА

Днес кметът на Перник Росица Янакиева
участва  в официалното откриване на Праз-
ника на черешата в Кюстендил, който ще
продължи и утре. От пресцентъра на съсед-
ната община уточниха, че заедно с перниш-
кия градоначалник за участие в тържества-
та са поканени кметовете на областните
центрове от Югозапада – на София Йордан-
ка Фандъкова, Атанас Камбитов – градона-
чалник на Благоевград и естествено, кме-
тът на Кюстендил Петър Паунов. Тазгодиш-
ното издание е в подкрепа на кандидатура-
та на София и Югозападния регион за “Ев-
ропейска столица на културата 2019?. Из-
ложението на плодовете на овощния труд
за страната започва от Кюстендил през
1896 г., когато е учредена Първата нацио-
нална овощарска изложба и градът получа-
ва званието “Майка на българското ово-
щарство”, информират
организаторите.
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СТР. 2
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ÇÀÏÎ×ÂÀ ÒÐÅÒÀÒÀ
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На страница 12

гионалния историчес-
ки музей, “Нощи в
Перник” – мобилна
фото изложба на ар-

тисти от България,
Полша и Австрия.

На страница 2
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По време на
празника сега ще
бъдат представени
повече от осемде-
сет сорта череши
от ръководството
на Института по зе-
меделие в Кюстен-
дил. Всяка година
той е партньор на
Община Кюстен-
дил в организира-
нето и провежда-
нето на празника,
представяйки раз-
нообразието и новостите в черешопроиз-
водството на Кюстендилския регион.
Екипът на Института ще представи пер-
спективни сортове череши за страната и
района.

Тазгодишната двудневна програма на
празника предвижда днес да бъде откри-
та изложба-базар на череши и черешови
произведения, ще се проведе конкурс за
най-едра череша, най-атрактивно вешало
и най-красив черешов щанд, в която ще
участват занаятчии и производители от
региона. По традиция директорът на Ин-
ститута по земеделие проф. д-р Димитър
Домозетов е председател на комисията
по оценяване на участниците в изложе-
нието.

На изключителен интерес се радва и
състезанието по надяждане с череши, с
награда 200 лева за първо, 100 лева – за
второ и 50 лева – за трето място. През та-
зи година събитието се провежда съв-
местно с международния фолклорен кон-
курс “Пауталия”, за който се очакват

над 2500 участници от България, Сър-
бия и Македония.

В заключителния концерт на Празника
на черешата, в който ще се включат с му-
зикални изпълнение повече от 25 ансам-
бъла,  водеща ще бъде актрисата Але-
ксандра Сърчаджиева, която ще покани
на сцената популярната израелска певи-
ца Лиора и роклегендите от югогрупата
“Хари Мата Хари”.

В рамките на Празника на черешата
2014 ще се проведе и двудневен фолкло-
рен празник „Черешчица род родила“.

 

Започва третата
Китариада в Перник

Виктория СТАНКОВА
Рок ще оглася Перник този уикенд, защо-

то започва третото издание на Китариадата.
Кулминацията на фестивала ще бъде и тази
година посрещането на Джулай морнинг на
крепостта Кракра на 1-ви юли.

Формации от Младежкия дом в Мошино
ще подгреят публиката утре пред Двореца
на културата, а в кв.Изток освен музикални
ще има и спортни прояви на открито.

Силен старт на тазгодишната Китариада
ще даде Милена Славова, чиято кариера е
тръгнала от нашия град. Тя ще пее на офи-
циалното откриване на фестивала на 28-ми
юни, събота от 20 часа пред Двореца на
културата. След нея ще забият неостарява-
щите момчета от най-популярната перниш-
ка банда BAD CITY.

На следващия ден – 20 юни на крепостта
ще свирят групи от Пловдив, Дупница и
Перник, а на 30-ти крепостта ще озвучат
струните на пернишките групи STRIX, AF-
TERSHOCK, Тролите, 100 и други. Преди да
започне музикалното шоу, от 19 часа на ис-
торическия хълм в галерия „Под открито
небе” поредната си фото изложба, вдъхно-
вена от духа на рок-а ще покаже Снежанка
Борисова.

“Китариадата-културната марка на Пер-
ник” се направи за първи път преди три го-
дини, като проект на Общината за възста-
новяване на някогашния рокфестивал в
Перник.

Какво включва тазгодишното издание на
фестивала, вижте от програмата:

“КИТАРИАДА” – ПЕРНИК’ 2014
Изяви по проекта “КИТАРИАДА – “ку-

лтурна марка” за град Перник” по ОП Ре-
гионално развитие 2007 – 2013

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА
27.06./петък/
10:00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата
Пресконференция
11:00 ч.
Пред Двореца на културата
Музикално-спортни игри
12.00 ч.
Пред Двореца на културата
Комедиен музикално-театрален спектакъл
18:00 – 19:00 ч.
Пред Двореца на културата
“Джъмп» – пърформанс
19,00 ч.
Театрален салон «Г. Русев»
„Нашият начин -2” танцов спектакъл на

хип-хоп формация „Da Clique”
28.06./събота/
11.00 ч.
Спортна площадка пред ОДК
Музикално-спортни игри
20:00 ч.
Пред Двореца на културата
Официално откриване на фестивал „Кита-

риада”
«Сцена на изкуствата» – концертна прог-

рама на местни и гостуващи рок групи
29.06./неделя/
20:00 ч.
Крепост «Кракра»
„Сцена на изкуствата”- концертна над-

превара на местни и гостуващи рок групи
30.06./понеделник/
10.30 – 16.00 ч.
Регионален исторически музей
«Хубав е Перник, хубаво ни е в Перник» –

пърформънси
11.30 ч.
пред Двореца на културата
Музикално-поетичен рецитал с участието

на Духовия оркестър и литературно студио
«Пегас»

12:00 ч.
Пред Двореца на културата
Арт състезание
19:00 ч.
Крепост «Кракра»
Галерия „Под открито небе” – фото из-

ложба на Снежанка Борисова
20:00 ч.
Крепостта «Кракра»
„Сцена на изкуствата”- Музикален мара-

тон на местни и гостуващи рок групи
Официално закриване
Джулай морнинг

Ñåëà ñå ïðèòåñíÿâàò îò íåïî÷èñòåíè äåðåòà
В момента се извършва оглед на всички местности в региона
Любомира ПЕЛОВА

Кметовете на мал-
ките населени места
в Пернишка община не
крият притеснения-
та си след трагедия-
та в североизточна
България от непочис-
тени дерета. Тревога-
та бе изразена още
преди водната сти-
хия да залее Варна,
добрич, Велико Търно-
во, на ежемесечната
среща на селските уп-
равници. Загриже-
ност заяви и кметът
на Перник Росица Яна-
киева. Според градо-
началника около 10
процента от гласува-
ните средства за
Междуведомствена-
та комисия по бедс-
твия и аварии към
Министерския съвет
са предназначени име-
нно за такива дейнос-
ти.

Според зам.облас-
тния управител Ки-
рил Леонов малките
дерета около селата

са общински и били
грижа на общинската
админстрация. Той
потвърди, че от Меж-
дуведомствената ко-
мисия могат да се от-
пускат пари, но преди
това трябва да е била
назначена комисия от
общината, която да е
направила своята
проверка и да излезе с
констатация за със-
тоянието на въпрос-
ните терета, община-
та да подготви
проекти, които да ми-
нат през областната
управа за съгласуване
и едва след това да
бъдат входирани в
Междувомствената
комисия, за да се чака
евентуално одобре-
ние. Единственият
проект засега обаче е
на село Ярджиловци и
има пусната заявка по
него, обясни Леонов.
Кога ще дойдат пари-
те обаче не се знае, а
един порой би могъл
да се окаже пагубен за

местните хора, тъй
като селището е зао-
биколено от не едно, а
от три дерета. В мо-
мента комисия от
специалисти, назначе-
на от общинската ад-
министрация, извър-
шва оглед на всички
подобни местности в
района. Приоритет са
деретата, които са с
по-голяма водосъби-
рателна площ, с пове-
че растителност в
тях  и са потенциално
по-опасни за населе-

нието, допълни зам.
областният управи-
тел.

Проблем като то-
зи в Ярджиловци, има
и друго пернишко се-
ло – Витановци. Чис-
то технически, след
изготвянето на
съответните проек-
ти, би трябвало де-
ретата да бъдат по-
чистени от боклуци,
дървета и храстала-
ци и да бъдат изгра-
дени диги. Това ве-
роятно ще стане ед-

До месец ще бъде готова
новата данъчна декларация
Силвия ГРИГОРОВА

  Министерството
на финансите работи
за опростяване на го-
дишните данъчни дек-
ларации. Това информи-
раха от ведомството.
Работна група в момен-
та обсъжда варианти
за промяна на образци-
те, а резултатите ще
бъдат обществено об-
съдени след месец. Това
информира зам.-минис-
търът на финансите
Людмила Петкова. В на-
чалото на април пре-
миерът Пламен Оре-
шарски поиска данъчни-
те декларации да бъ-
дат опростени и нама-

лени до 4 страници. 
Според Людмила Пет-
кова Министерството
на финансите обмисл-
яло да върне стария ре-
жим на авансовото
удържане на данъка
върху доходите на фи-
зическите лица за пос-
ледните 3 месеца на го-
дината. Той беше отме-
нен миналата година,
което наложи сега ра-
ботещите да дов-
насят данъка си за пос-
ледните три месеца на
2013 г. Заместник-ми-
нистър Петкова поя-
сни, че в момента ек-
спертите на Минис-
терството на финан-

сите и на приходните
агенции работят и по
редица мерки за пови-
шаване на събираемос-
тта на данъците. През
първите 5 месеца на го-
дината има подобрение
на събираемостта на
акцизите от цигари и
алкохол, допълни Пет-
кова. Според нея от ве-
домството смятат да
предприемат мерки за
затягане на контрола
при износа на зърнени
култури с цел да се из-
бегне фиктивният ек-
спорт, а от там и неп-
лащането на дължимо-
то ДДС в държавната
хазна.

Кметът Янакиева ...

ва до другата про-
лет,  да при това са-
мо ако евентуално
бъде осигурено фи-
нансиране. До тога-
ва обаче на жители-
те както на двете
села, така и на живу-
щите в останалите
малки населени мес-
та остава да се над-
яват валежите да
бъдат по-оскъдни. И
сами да опитат да
намерят малко пари,
за да изчистят поне
по-малките дерета.

Не можаха да променят 
Закона за здравето и вчера
Зоя ИВАНОВА

Бламирането на рабо-
тата на парламента ще
засегне няколко милиона
българи, заяви вчера в
Парламента Корнелия
Нинова от БСП, след ка-
то за втори пореден
ден Народното събра-
ние не успя да събере
кворум, за да започне ра-
бота.„Не можем да прие-
мем промените в Закона
за здравето - това е та-
ка дългоочакваната и
стартирана здравна ре-
форма“, посочи Нинова,
цитирана от агенции-

те, и обясни: „Този за-
кон предвижда въвежда-
нето на здравната кар-
та, тоест равномерно-
то разпределение на
болничните заведения в
страната, въвеждане-
то на електронното
здравеопазване, тоест
контрола върху финан-
сирането на здравната
система. Няма да могат
да бъдат въведени ле-
карските кабинети в
училищата и детските
градини - в момента те
отказват да приемат
поради тази причина де-

ца с хронични пробле-
ми.“Не е ясно дали нали-
чието на кворум щеше
да промени тази ситуа-
ция, тъй като само пре-
ди три седмици здравна-
та комисия бламира поп-
равките и те бяха от-
хвърлени с гласовете на
депутатите от ГЕРБ и
Атака. В основна пречка
за приемането му се пре-
върнаха текстовете,
даващи право на здрав-
ния министър да одо-
брява (или пък не) въз-
никването на нова бол-
ница. 

от страница 1
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На вчерашния ден хората показаха съпричастността си към битката с тях

Пак завъртяха името на
Ангел Найденов за нов

лидер на столетницата
Зоя ИВАНОВА

Регионалната здравна
инспекция с напомняне
против наркотиците

Зоя ИВАНОВА
От Регионалната здравна инспекция от-

ново напомнят за основните истини за
наркотиците, в опита си да достигнат до
повече хора и да ги предупредят за опа-
сностите които те крият. „ Наркотиците са
вещества,които бързо променят психи-
ческото състояние на човека и към тях се
развива зависимост. Всички наркотици
правят човека различен. Няма ситуация,
в която си заслужава да употребяваш
наркотик. Винаги има друга алтернатива.
Употребата на наркотик лишава човека
от свободата му – в стремежа да се осво-
боди от грижи, проблеми и неприятности,
младият човек чрез наркотиците сам си
слага оковите на зависимостта. Дори ед-
нократното приемане на наркотик, може
да доведе до психична зависимост.
Всички наркотици правят  човека зави-
сим”  - напомнят специалистите. „ Всички
наркотици увреждат човешкия органи-
зъм – за човешкия организъм всеки нар-
котик е токсичен.  Наркотиците влияят не
само на човека, който ги употребява, ко-
гато зависимостта е факт, всички близки
страдат – приятели, любими, родители.
Приемането на наркотици създава нови
проблеми, не ги решава, а ги увеличава
като снежна топка – ако човек се опитва
да премахне напрежението и да решава
проблемите си с помощта на наркотици
или алкохол, у него възниква илюзията,
че е победил неприятностите, но дей-
ствието на наркотика преминава, а към
старите проблеми са се прибавили нови –
освен влошеното здраве се появяват
неувереност в себе си, раздразнител-
ност, чувство за вина. Всеки който упо-
требява наркотик, рано или  късно нару-
шава закона. Започвайки да употребява
наркотик човек вече е нарушил закона.
Венозното инжектиране на наркотик до-
бавя още проблеми. Като се инжектира с
наркотик човек рискува да получи много
„приятни неща” . СПИН, Хепатит, Сифи-
лис.” – се казва още в разпространената
информация на РЗИ.

Оттам напомнят че наркотици употреб-
яват само неуверените в себе си хора,
които не искат да носят отговорност за
живота си. Силните, смелите и самостоя-
телните хора намират възможност да из-
явят себе си без наркотици! 

Към ДАНС е създаден Национален
контратерористичен център
Любомира ПЕЛОВА

Правителството
създаде Национален
контратерористичен
център,разположен в
Държавната агенция
„Национална сигур-
ност”.

Целта е да бъде оси-
гурено координирано
управление на нацио-
налните информацион-
ни ресурси с оглед по-
вишаване ефективнос-
тта на националната
система за противо-
действие на терориз-
ма.Центърът ще из-
вършва дейности по
анализ на заплахата от
тероризъм, идентифи-
кация на терористи и
координация с компе-
тентните държавни
органи и международ-
ни организации. Той ще
функционира при неп-
рекъснат денонощен
режим на работа, при

Зоя ИВАНОВА
Световният ден за

борба с наркоманиите
и наркотрафика беше
отбелязан вчера. Да-
тата е приета от Об-
щото събрание на
ООН през 1987 г.На
тази дата хората по
света изразяват
своята съпричас-
тност и активна по-

зиция в битката с
наркозависимостта.
 Милиони хора по све-
та и техните семей-
ства са жертва зави-
симостта от нарко-
тични вещества.Вче-
ра  в Перник добро-
волци от БМЧК и ек-
спертите от ПИЦ
,ОбСНВ и МКБППМН
отбелязаха  деня за

борба срещу злоупот-
ребата с наркотици-
те и наркотрафика с
разпространение на
плакати и други ин-
формационни мате-
риали

А фактите говорят
сами, колко сериозен
проблем е наркомания-
та. Милиони хора по
света и техните се-

мейства са жертва за-
висимостта от нар-
котични вещества.

Между 20 000 и 30
000 са употребяващи-
те хероин в България
– цифра от статис-
тиката на Национал-
ния фокусен център
по наркомании и колко
много трагедия зад
тази цифра.

Повече от една тре-
та от наркозависими-
те в България никога
не са опитвали да се
излекуват.

33 процента от мла-
дежите до 18 години
в България са упо-
требявали поне вед-
нъж през живота си
наркотик.

По данни на Нацио-
налния център по нар-
комании у нас броят
на използващите сис-
темно хероин, амфе-

който в реално време
ще се обменя информа-
ция между Центъра и
реагиращите струк-
тури, компетентни в
противодействието
на тероризма.Вътреш-
ният министър Цвет-
лин Йовчев обясни, че
новата структура ще
осигурява както взаи-
модействието между
институциите, така и
обмена на информация
и предприемането на
съвместни координи-
рани действия.

По думите му това
няма да е свързано със
„сериозни средства“,
макар че не назова кон-
кретна сума. Центъ-
рът ще работи и по
киберсигурността.Ре-
шението бе взето
след като стана ясно,
че чужденци, влезли
нелегално у нас и поис-
кали статут на бежан-

ци, са заподозрени в
съпричастност към
терористични органи-
зации. Това е било ус-
тановено при провер-
ка, която са направили
експерти от МВР и
ДАНС по методика, из-
ползвана от американ-
ските служби. Мина-
лият месец освен въп-
росните заподозрени
от ДАНС са провер-
явали поне още 40 не-
легални имигранти,
чиито профил също е
бил рисков. След прик-
лючване на процедури-
те те също ще бъдат
изведени от страна-
та ни. За проучването
им се използва и по-
мощ от американски-
те служби, договоре-
на по време на визита-
та в САЩ на шефа на
ДАНС Владимир Писан-
чев и вицепремиера
Йовчев през март.

тамини и кокаин, е
около 20-30 хиляди.

България е на пето
място сред страните
от ЕС с 42 на сто
смъртност на нарко-
зависими до 25 годи-
ни.

Тенденция е в Евро-
па хероинът да бъде
заместван от т.н. си-
нтетични стимулан-
ти – амфетамините,
най-популярният сред
които е екстазито.

Страшно е когато в
клиниките за деток-
сикация се обръщат
родители с 12-14 го-
дишни деца.

Една от целите на
Международния ден
за борба с наркома-
ниите е да напомни на
родителите, че опа-
сността дебне бук-
вално зад входната им
врата.

Силвия ГРИГОРОВА
  57 свободни работ-

ни места предлага на
безработните от об-
ластта тази седмица
Бюрото по труда. В
сравнение с изминала-
та седмица, през тази
броят на предлагани-
те на трудовата бор-
са свободни работни
места е с 12 повече.  С-
лед като две седмици
се наблюдаваше спад в
предлаганите от Бю-
рото по труда сво-
бодни работни места,
тази седмица техният
брой се увеличи с 12,

57 свободни работни места
което определено е
добра новина за хора-
та, които са се озова-
ли на трудовата бор-
са. Другата добра но-
вина е, че предлагани-
те свободни работни
места за висшисти са
9, което е с 2 повече
от предходните две
седмици. Прави впе-
чатление, че близо ме-
сец на трудовата бор-
са се търсят двама ле-
кари със специалнос-
ти, което потвържда-
ва прогнозата, че в
най-скоро време в
страната ще се по-

чувства недостиг на
лекари. Освен тях бли-
зо месец се търсят 8
кредитни консултан-
ти и 5 застраховател-
ни консултанти. Това
ще рече, че  или пред-
лаганите условия за
работа не са атрак-
тивни, или безработ-
ните са станали по-
претенциозни. Много
по-добър избор имат
безработните със
средно образование.
Свободните работни
места, които им се
предлагат тази седми-
ца са 48. 

Името на сегашния военен министър
Ангел Найденов, който е член на перниш-
ката партийна организация, и в послед-
ните години неизменно е водач на листа-
та на левицата тук, отново се завъртя в
рулетката от вероятни кандидатури за
поста лидер на БСП. Ясно е, че промени в
ръководството на столетницата няма да
има, така както се иска от някои – катего-
рични са хора от кухнята на партията.
Промени ще има и те ще са така както е
по устав. Най-вероятно това ще стане
след извънредните парламентарни избо-
ри, защото за всички е ясно, че едно но-
во ръководство не би могло да мобилизи-
ра партийните членове в малкото време
което биха имали. Самият Станишев ка-
за, че остава на поста си, нищо че отива в
Брюксел, но промени в партията са нало-
жителни.

Ангел Найденов е говорител на левица-
та. Едно от най-разпознаваемите лица на
управлението. Самият той още преди око-
ло месец по време на посещение в Ка-
занлък категорично заяви че няма наме-
рение да наследи Сергей Станишев на
поста председател на НС на БСП.”Не съм
бил и не съм кандидат за лидер на БСП, и
изобщо не виждам своето място така”,
категоричен бе Найденов

АБВ има амбициите да върне
автентичното ляво у нас

Зоя ИВАНОВА
Амбицията на АБВ е да върнем автентич-

ното ляво. Необходимо е да направим нов
прочит на социалистическата идея за уп-
равление, съобразена със съвременните
реалности. Това заяви в ефира на радио К2
членът на инициативната група на АБВ
проф. Борислав Борисов. По думите му
първата стъпка към наистина разумно уп-
равление на държавата е възстановяване-
то на политическия диалог. Недопустимо е
всяко следващо правителство да загърбва
приоритетите на предходното и България
да продължава да се ръководи без дъл-
госрочна визия, посочи той.

Според него държава, в която е заложе-
но на социална форма на управление
трябва да разчита на истински леви мерки.
Такава например е въвеждането на семей-
ното подоходно облагане, където данъчна-
та тежест е съобразена с броя на работе-
щите в едно семейство. Това обаче не мо-
же да се приложи при сега действащата
система, която разчита на плосък данък и
необлагаем минимум, заяви Борисов. То-
й  допълни, че негативите на този налог са
видни и в неговата корпоративна част, коя-
то доказва своята  неефективност с факта,
че не носи на страната ни никакъв ръст на
така желаните от всички чуждестранни ин-
вестиции.

Държавата трябва да поеме и своята
роля на икономически субект, посочи още
проф. Борислав Борисов. Трябва да бъде
насърчавано създаването на едри високо-
технологични предприятия, чиято дейност
ще се обслужва от множество фирми от
дребния и среден бизнес, което ще осигу-
ри нови и добре заплатени работни места,
а в последствие и стабилност на социална
и здравна системи, обобщи той. 
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Д-р Таня Андреева категорична, че лекарите по места трябва да работят спокойно

СВЕТИ ПЪРВОВЪРХОВНИ
АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ
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Симон бар Йона, един от най-близките
ученици на Христос, получил от Него
името си Петър (гр. камък, скала) като
знамение свише, на три пъти ще се отре-
че от своя Учител... Фарисейнът Савел -
гонителят на християните бива просве-
тен, за да бъде ап. Павел (лат. малък)
най-славният Христов мисионер...

Симон е родом от Витсайда, провинция
Галилия. По занятие е рибар, бил женен
и живеел в добре устроена къща в Ка-
пернаум.

Веднъж той и неговият брат Андрей
хвърляли мрежите в Генисаретското
езеро, когато оттам минал Иисус и ги
призовал: “Вървете след Мене и Аз ще
ви направя ловци на човеци.” Оставили
рибарите такъмите и Господ последва-
ли... “Ти си Петър и на тоя камък ще съг-
радя Църквата Си, и портите адови няма
да й надделеят” - от Спасителя, сетне,
апостолът е посветен.

Савел е роден в Тарс, Мала Азия, юд-
еин е по произход и възпитан в Мойсее-
вия закон е упълномощен да преследва
християни.

За Дамаск той тръгнал, да арестува та-
мошните следовници на Христа. Градът
наближил, когато Светлина го заслепи-
ла; на земята, падайки глас го прони-
зал: “Савле, Савле, защо Ме гониш?”
“Кой си Ти, Господине?” “Аз съм Иисус
Когото ти гониш. Стани и иди в града, и
ще ти кажа какво да правиш.” ...В Да-
маск ап. Анания възложил на него ръ-
це..., за да бъде християнският гонител
проповедник на Истината.

На Петдесетница - Рожденият ден на
Църквата - Св. Петър произнася първата
мисионерска реч, с която утвърждава
Иисус Христос като Господ.

Труд полезен за разпространението на
християнството полагат двамата апосто-
ли. В Йерусалим, Самария, Йопия, Кеса-
рия, Рим... проповядва св. Петър. Три
благовестнически пътешествия прави
ап. Павел в гръко-римските провинции -
целият цивилизован свят, тогава.

И двамата оставят слово писано: двете
съборни Петрови послания са с непре-
ходна значимост; 14-е послания на св.
Павел остават като образец на богосло-
вието.

На 29. 06. 67 г., при управлението на
Нерон, римският гражданин Павел е по-
сечен с меч. Година по-късно ап. Петър -
 първият епископ на Рим - увисва на
кръст с главата надолу, смятайки се не-
достоен за истинска кръстна смърт.

Радослав Йовчев

Облекчен ред за
помощи от ДОО

Силвия ГРИГОРОВА
  Одобрени са промените в наредбите

за изчисляване и изплащане на парич-
ните обезщетения и помощи от държав-
ното обществено осигуряване и за из-
плащане на паричните обезщетения при
безработица. Тези промени са свърза-
ни с премахване на изискването лица-
та, които получават обезщетения и по-
мощи от ДОО, да представят в съответ-
ното териториално поделение на Нацио-
налния осигурителен институт копие от
документ с данни за личната им банко-
ва сметка. Целта е да се облекчат как-
то хората, които получават обезщетени-
я и помощи, така и банките, които
трябва да издават този документ.

  Промяната в наредбите е в изпълне-
ние на мярка от Третия пакет от мерки
за намаляване на регулаторната те-
жест, приет от правителството през ме-
сец февруари 2014 г.

Зоя ИВАНОВА
Въпреки рисувани-

те апокалипсистични
картини относно бъ-
дещето на здравео-
пазването и пред-
стоящия фалит на
здравната система
здравния министър д-
р Таня Андреева обяви

в парламента, че пари-
те  ще стигнат за
цялата година и бол-
ниците ще си ги полу-
чат.” Нека да не пла-
шим – видяхте, че се
справихме миналата
година и то с бю-
джет, който не беше
правен от това пра-

вителство. Болници-
те ще получат средс-
тва. Колегите да ра-
ботят спокойно”- ка-
за тя.  

„Мисля, че ГЕРБ
нямат право да нас-
тояват за нищо след
като прибраха парите
от Здравната каса
2010 година. Оттога-
ва касата работи са-
мо на приход-разход и
няма никакъв резерв,
за да може в случай на
нужда да го покрива.
Смятам, че те най-
малко имат право да
говорят”, коментира
тя.

Бившите управлява-
щи от седмици бият
тревога, че има „дуп-
ка” от половин ми-
лиард лева в бюджета

на НЗОК.
Андреева посочи, че

съсловните организа-
ции имат основател-
ни претенции за това
касата да се разплати
с лечебните заведе-
ния за изработеното,
особено когато е над
лимитите.

“В бюджета на
НЗОК е разчетен фи-
нансовият ресурс за
дейност извън надли-
митната. Това, което
мога да успокоя коле-
гите е, че всички ще
получат средства,
независимо дали ще
бъде през актуализа-
ция или други начини
и механизми, които
касата може да при-
ложи до края на годи-
ната”, обясни д-р Ан-

дреева и коментира,
че в средата на юни
не може да се правят
толкова тежки прог-
нози за дефицита на
касата в края на годи-
ната.

“Само ще припомня,
че миналата година
бюджетът на касата
стигна до месец сеп-
тември и точно пра-
вителството на Оре-
шарски намери средс-
тва и плати не само
дейността на болни-
ците по предварител-
но зададените лими-
ти, но и цялата надли-
митна дейност. Прак-
тически над 100% от
дейността на лечеб-
ните заведения беше
платена”, припомни
здравният министър

ЧЕЗ стартира нови 
инвестиционни обекта

Силвия ГРИГОРОВА
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД за-

почна през юни реализацията на 35 нови
инвестиционни обекта на територията на
Западна България. Това информираха от
компанията. От там поясниха, че тя влага в
тях 878 500 лева. Близо 470 хиляди лева се
инвестират на територията на столицата,
129 хиляди лева в района на Югозападна
България, а малко над 280 хиляди лева - в
северозападната част на страната.

  Най-големият проект, чиято реализация
започна през юни, е на стойност 100 хил-
яди лева. Той включва изграждане на нов
бетонен трафопост в с. Герман на столичния
район Панчарево. От трафопоста ще бъде
захранен обществен басейн и ще бъде по-
добрено качеството на електрозахранване-
то в района.

  „Повече от половината, или 490,8 хиляди
лева, от планираните през юни инвестиции
са насочени към изграждане и присъедин-
яване на нови обекти към електроразпре-
делителната мрежа. Всяка инвестиция,
която компанията прави, допринася за по-
надеждното и сигурно електрозахранва-
не“, каза Димо Петров, директор „Реализа-
ция на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределе-
ние България.

  От стъпването си на българския пазар
през 2005 г. досега „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД инвестира в мрежата 728
млн. лева. С направените инвестиции ком-
панията присъедини близо 70 хиляди
клиенти, подмени 1/3 от мрежата, изгради 1
827 нови трафопоста, обнови и ремонтира
14 000 трафопоста, подмени 4 504 тран-
сформатора. В резултат на вложените
средства в мрежата дружеството успя зна-
чително да подобри показателите за качес-
тво на доставяната електроенергия. Индек-
сът за средната продължителност на непла-
нираните прекъсвания бе понижен с 30%
през периода 2009-2013 г., а средният брой
на непланираните прекъсвания на клиент
намаля с 55%.

 

ВАС спря уволнението на
секретаря по отбраната
Любомира ПЕЛОВА

Върховният адми-
нистративен съд е
спрял изпълнението
на заповедта на воен-
ния министър Ангел
Найденов, с която
той искаше да сфор-
мира извънредна ко-
мисия за атестиране
на постоянния секре-
тар по отбраната
Добромир Тотев, за да
го отстрани. Магис-
тратите са приели,
че атестирането не
трябва да се провеж-
да до окончателното
им произнасяне дали
нареждането на ми-
нистъра е законо-
съобразно. Първото
заседание по делото е
насрочено за 2-ри фев-
руари 2015 г., тоест
когато Ангел Найде-
нов вече едва ли ще

заема своя пост.
Секретарят по от-

браната е изключи-
телно ключова длъж-
ност във военното
министерство. Това е
най-високият циви-
лен, експертен, непо-
литически пост във
ведомството – нещо
като невоенен еквива-
лент на началника на
отбраната. Заема-
щият го се назначава
с 4-годишен мандат и
се занимава с отбра-
нителната политика,
бюджетирането на
въоръжените сили,
и н в е с т и ц и о н н и т е
проекти, контактите
с международни орга-
низации като НАТО и
ЕС и информационна-
та дейност.

Настоящият секре-
тар по отбраната

Добромир Тотев е из-
бран по времето на
служебното прави-
телство, като сегаш-
ният министър Ан-
гел Найденов първо-
начално реши да го за-
пази. Преди около две
седмици обаче Найде-
нов изненадващо вика
Тотев и му предлага
без много шум да на-
пусне. Искането за
освобождаване не е
аргументирано с ни-
какви конкретни ар-
гументи, само с реп-
лики от типа, че все-
ки може сам да избира
своя екип. Секре-
тарят по отбраната
обаче по закон е из-
вън екипа на минис-
търа, който може да
определя еднолично
своя политически ка-
бинет.

Силвия ГРИГОРОВА
  Потребителят

да е в центъра на
вниманието при из-
работването на из-
цяло нов Закон за
храните. Това заяви
изпълнителният ди-

Необходима е актуализация на Закона за храните
ректор на Българ-
ската агенция по бе-
зопасност на храни-
те проф. Пламен
Моллов на провела-
та се дискусия „Мо-
ре от храни“.

   От БАБХ инфор-

мираха, че досега са
направени около 30
поправки в различни
законодателни ак-
тове- закони и на-
редби, които регла-
ментират важни
въпроси, свързани с
п р о и з в о д с т в о т о ,
търговията, тран-
спорта на храни.
Всичко това обаче е
изключително важ-
но да се случи на ба-
зата на един изцяло
нов закон. Сегаш-
ният като концеп-
ция е създаден през
1999 г. и от тогава
до сега е претърпял
около 40 поправки. В
днешно време той
не съответства на

новата философия -
България вече е
член на ЕС и има ев-
ропейско законода-
телство в облас-
тта на храните,
което е над 50% от
общото законода-
телство.

  Според проф.
Моллов, качествен
контрол на храните
може да се постигне
само с “по-дълбоки
проверки”. До този
момент акцент в
контрола е било ко-
личеството на про-
верките, но те са
били относително
повърхностни. За да
се постигне съот-
ветният брой про-

верки, заложени в
плановете, в много
случаи не се е обръ-
щало  по-задълбоче-
но внимание върху
системите за само-
контрол. Сега има
промяна - около 2
пъти е намалено
изискването за брой
проверки, но са пре-
цизирани критерии-
те за контрола. Въ-
ведени са процедури
и чек листи, които
дават възможност
контролът да се
прави по един и същ
начин във всички
обекти от даден
тип и от всички ин-
спектори на ведомс-
твото.

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА



Рекламно  приложение

Петък, 27 юни 2014 г., брой 117 /5480 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ОБЗАВЕДЕН, ЕТ. 4 - 250 ЛВ.
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УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2
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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. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 20 990 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

За цена не по-малко  от 500 лв
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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, Център, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
11. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
13. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
14. Тристаен, Ид.ц., 103 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 4, 2 тер - 35 000 евро
15. Тристаен, Център, по-нов блок, 87 кв.м, тер., ет. 4 - 55 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.
17. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2, непрех., ТЕЦ, тер. - 52 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
19. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
20. Къща, Драгановец, 103 кв.м, дв. 350 кв.м - 32 000 лв.
21. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 480 кв.м - 52 000 лв.
22. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
23. Къща, кв. Ралица, тх., пл. РЗП: 210 кв.м, вертикален близнак- 45 000 евро
24. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
25. УПИ, Църква, 646 кв.м, регулация, ток, вода - 21 000 лв.
26. 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.

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 33 000 лв.
5. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
6. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 32 000 евро
7. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
10. Къщи и апартаменти в Делта Хил
11. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
12. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
13. Къща, кв. Монте Карло, 2 ет. , 96 кв.м, мн. добра, дв. 100 кв.м- 70 000 евро
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 53 000 лв.
15.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 40 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Етаж от Къща, Варош, 72 кв.м, юг/запад 20 000 лв.
20. Къща, Мещица, 1 ет., 64 кв.м, двор 745 кв.м - 35 000 лв.
21. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
22. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
26. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
27. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
28. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
29. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
30.  ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
31. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
32. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
33. Помещение, Център, за офис, 70 кв.м - 65 000 лв.
34. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
35. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
36. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро
37. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Двустаен, Тв. ливади, 60 кв.м, ЕПК, 2 тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
14. Двустаен, Тева, 66 кв.м, среден, южен - 19 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 57 000 лв.

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

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

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
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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 27 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.
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.; 16 800 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 6, ТЕЦ, ПВЦ - 21 900 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 24 300 лв.
7. Двустаен, топ център, ет. 4, тх., лукс - 35 000 лв.
8. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
9. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл. - 22 000 лв.
10. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 23 000 лв.; 27 000 лв.
11. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 34 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 3, 1 тер., ТЕЦ - 27 800 лв.
13. Двустаен, Изток, 65 кв.м, тх. ТЕЦ, пл., ет.2, тер, юг - 34 400 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., юг - 31 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
16. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ - 50 000 лв.
17. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
18. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
19. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 30 800 евро
20. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 5, тх., ТЕЦ, пл. - 52 000 лв.
24. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
25. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
26. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
27. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
29. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
32. 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. Двустаен, Изток, ет. 4,
ТЕЦ, 2 тер, юг - 31 000 лв.  
2. Двустаен, Топ-Център,

ет. 4, тх, лукс - 35 000 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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Намериха тялото на малкия
Марин в кв. Аспарухово

Намерено е тялото на издирвания 6-годишен Марин в кв.
“Аспарухово” във Варна.

Тялото бе открито сутринта, затрупано под кал, в двора
на къща на ул. „Гривица”. Собственикът й забелязал дет-
ско краче, когато започнал да почиства калта, съобщи Да-
рик.

Дворът вече е проверяван от полицаи със специално обу-
чени кучета. Те обаче не са открили следи, че под разва-
лините има труп. 

Работници сложиха чакъл заради калта, за да извадят
трупчето.

То бе изкарано от екипи на пожарната и „Гражданска за-
щита” към 13 ч. и откарано за аутопсия и разпознаване.

Малко след това бе съобщено, че е направено разпозна-
ване в Съдебна медицина и тялото е на малкия Марин Доб-
ринов Маринов.

Така жертвите на потопа във Варна стават 13.
Преди три дни бе открито тялото на 3-годишна Жана Шо-

пова. Тя и Марин са били в къщата с най-много жертви -
три, на ул. “Горна студена”.

Роднини на Марин пък блокираха за кратко Аспаруховия
мост. Според тях никой не търси детето. 

Продължава събарянето на къщите, станали опасни за
обитаване след пороите в “Аспарухово”. Вчера бяха събо-
рени 4, днес сутринта се започва със 7. Общо около 20 опа-
сни къщи на този етап ще бъдат съборени. 

Проблем обаче е, че голяма част от хората не осъзнават
заплахата, каза кметът на града Иван Портних. 

“С тях работят психолози, за да могат да бъдат изведени,
дори и принудително. Очакваме 20 фургона от “Граждан-
ска защита”, за които е подготвена площадка с ток, вода и
канализация, където ще бъдат настанени част от евакуи-
раните. Всички общински бази са на разположение, а на
тези, които нямат друг изход, се плаща наем за квартира -
500 лева месечно”, каза още Портних. 

Около 500 доброволци помагат в “Аспарухово”, сред кои-
то и 17 американци. 18 сирийски бежанци от центъра в Хар-
манли се включиха като доброволци. Те ще останат във
Варна днес и утре.

Част от хората коментираха, че са благодарни на Бълга-
рия, чувстват се солидарни и ще помогнат на всички, кои-
то се нуждаят. 

Сирийците заявиха, че ще направят всичко възможно
хората да бъдат доволни от тях. Те обясниха, че са чули за
бедствието и искат да отвърнат със солидарност и добро.

Част от “Аспарухово” е без вода поради авария по во-
допреносната мрежа.

В Добрич има спешна нужда от доброволци и техника за
възстановяване на засегнатите от наводненията райони,
съобщиха от общината. 

Трябва да бъдат осигурени два челни товарача, тип “Bob-
cat”, за да бъдат изчистени натрупаните след пороя нано-
си. 

“Нека всички, които желаят да помогнат с доброволен
труд, да дойдат пред хуманитарната гимназия “Св. св. Ки-
рил и Методий”, апелират от общината. 

В града продължава да се извършва дезинфекция на до-
мове, мази, дворове, информират от кметската управа.

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

СЪОБЩЕНИЕ



Мозайка10 Съперник27 юни 2014 г.

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

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./
03:40bTV Новините
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
20:00Червена зора - филм
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/
04:30"Перла” - сериен

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:30Да открием Германия /п/
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
10:15Зелената линейка /п/
11:00Парламентарен контрол
14:15Днес на Мондиала - 2014
14:45Япония днес
15:10Ангели приятели анимационен филм
15:40Европа на фокус
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване
16:35Ако литна назад - композиторът
Димитър Вълчев документален филм
17:20Мис Национален отбор 2014
17:50Зелена светлина
18:00По света и у нас и
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:40Лека, нощ деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев е
22:00Футбол, самба и "Мис Национален
отбор" футболно шоу
00:00По света и у нас
00:10Неустрашим игрален филм /САЩ,
2000г./, режисьор Джон Пъч, в ролите:
Джеймс Кобърн, Костас Мандилор,
Финола Хюс, Алекс Хайд-Уайт и др. (12)
01:45Република Корея - Белгия, среща
от Световното първенство по футбол -
Бразилия 2014 /запис/
03:45По света и у нас /п от 20:00/
04:30Панорама с Бойко Василев /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 съ-

будите 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 вни-

мание на детайлите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво и

как правите, за да объ-
ркате нещата. Трудно
ще устоявате на съб-
лазните, 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.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Няма да ви свърта на

едно място и това мо-
же да ви подтикне да

направите едно наистина изумител-
но пътешествие.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте недоразу-

мения е службата, закъс-
нения на транспорта,

проблеми с телефона. Изобщо днес
всичко ще е като по развален теле-
фон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете време-

то в празни приказки
по телефона, а дей-

ствайте. Спазвайте обещанията
си и бъдете навреме на уговорени-
те срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да

организирате неща-
та, колкото и да ви се

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

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни цели

и нищо не е в състоя-
ние да ви накара да не ги

преследвате, освен собствените 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 каже-
те всички неща, които ви тор-
мозят.

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 нап-

регнато. Нали знаете, че по този
начин не си помагате. Просто се
опитайте да бъдете по-концен-
трирани.
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Áàñêåòáîëèñòêèòå ïî÷íàõà ñúñ çàãóáà
БШ”Миньор” играе срещу „Септември” в следващия кръг

В следващия кръг пер-
ничанки ще срещнат
отбора на „Септем-
ври”. Столичните
баскетболистки съ-
що претърпяха загу-
ба в първия кръг –
срещу тима на „Чер-
но море” с 38:49. Така,
по волята на жре-
бия,в следващия кръг
в тази група ще се
срещнат един срещу
друг победителите
от рпървите двубой
и победените тимо-
ве. В другата група
ситуацията е съща-
та. В нея „Шам-

Страницата подготви Яне Анестиев

„Лудогорец” тръгна с разгром,
Иван Чворович на вратата

Лудогорец започна по шампионски кон-
тролите си преди сезон 2014/2015. Разград-
чани победиха със 7:0 Евроколеж, а юно-
шеският национал Александър Василев от-
беляза две от попаденията. Чуждестранни-
те попълнения Браян Ангуло и Вандерсон
също записаха своя неофициален дебют с
екипа на шампионите. Участие в срещата
взе и четвъртият нов играч - Преслав Пет-
ров. Срещата се игра в Смолян, а освен
Василев, за Лудогорец се разписаха още
Жуниор Кишада, Александър Барт, Роман
Безяк и Мишо Александров на два пъти.

Първото полувреме падна само един гол
– този на Кишада.След почивката Барт уд-
вои, а след това младия Василев вкара две
попадения за 4:0. Безяк също записа име-
то си сред голмайсторите преди своята
класа да покаже и Михаил Александров.
Националът вкара последните два гола за
крайното 7:0.След мача приключи лагерът
в южния град, където “орлите” се готвят
по традиция всяко лято. В събота сутринта
Лудогорец лети с чартърен полет за Ан-
глия, където предстои вторият подготвите-
лен лагер. Първата контрола на британска
земя е на 1 юли срещу шампиона на Румъ-
ния Стяуа. Стартов състав на Лудого-
рец: Чворович, Кайсара, Моци, Терзиев,
Ангуло, Ешпиньо, Златински, Мисиджан,
Ернандес, Луму, Кишада.

Казаха кой  ще е
капитана на „Левски”

Владимир Гаджев ще бъде капитан на
„Левски“, ако остане в клуба. Това заяви
спортният директор на „сините“ Георги
Иванов-Гонзо . Той разясни, че халфът
трябва да обяви до 30 юни дали ще продъл-
жи кариерата си на “Герена”, като в момен-
та си търси отбор в чужбина.Припомняме,
че при представянето на Пепе Мурсия за
треньор на „сините“, Гонзо обяви, че Га-
джев е затворена страница и няма да носи
повече екипа на „Левски“.  Именно поради
тази причина днешното му изявление изне-
нада всички фенове на отбора.Иванов
съобщи, че до края на месеца нови тимове
трябва да си намерят Цветан Генков и Па-
вел Чмовш. Оферта от чужбина има и за Го-
ран Блажевич.Директорът на „Левски“ до-
пълни, че това лято повече български фут-
болисти няма да бъдат привличани. В тима
предстои да бъдат трансферирани между
трима и петима чуждестранни играчи.

Български национал четири
 пъти по-евтин от чужденец
Привличането на Радослав Димитров в

„Левски“ отлично пасва на новата полити-
ка на „сините“ за стягане на бюджета за
заплати.След идването на новия спортен
директор Георги Иванов в клуба бе въве-
ден таван на възнагражденията от 15 хил-
яди лева. А новото попълнение на „сини-
те“ е далеч дори от него.Десният бек под-
писа 2-годишен договор с „Левски“ и ще
взима по 6 бона месечно. Естествено в та-
зи сума не влизат бонусите и премиите при
постигането на добри резултати.Така бъл-
гарският национал ще излиза на сините 4
пъти по-евтино от Дъстли Мулдер. Холан-
децът си тръгва от “Герена” именно защо-
то не пожела да си намали парите. Него-
вият контракт е за 24 000 лева на месец.От
стадион “Георги Аспарухов” обаче призна-
ха, че раздялата с „лалето“ няма да е ни-
как лека. Разговорите с неговия мениджър
протичат изключително бавно и трудно и
все още не дават резултат.

Заседанието на
УС на „Миньор”

е насрочено за вторник
Във вторник в 14,30 ще е решителното

заседание на УС на „Миньор” – съобщиха
от клуба. Първоначалният вариант беше 
да е в петък, но заетостта на част от члено-
вете на съвета ще е причината то да е в на-
чалото на следващата седмица. Тогава ще
стане ясна и съдбата на отбора за следва-
щия сезон. В зависимост от парите, с кои-
то ще се разполага, ще се обявят и целите
– атака на „Б” група или оставане в съста-
ва на Югозападната „В” ФГ. Очаква се на
заседанието да присъстват и членовете на
контролния съвет на клуба. На заседанието
ще се дискутира и евентуалното ново ръ-
ководство, тъй като старото подаде остав-
ка два кръга преди края на  шампионата.

Феновете на „Левски” ще
намажат акции без пари

Собственикът на „Левски” Тодор Батков
проведе среща с представители на фен-
ския тръст „Синя България” и потвърди на-
мерението си да предостави на организи-
раните запалянковци 10-15 процента от
собствеността на клуба.„Тъй като имаше
много тълкувания за това какво означава
безвъзмездно, но срещу ангажименти за
инвестиции, уточнихме, че той пари за ак-
циите няма да иска, но ние ще се ангажи-
раме с определени инвестиции в бюджета
на клуба”, разясниха от тръст „Синя Бълга-
рия”.Тодор Батков разкри пред запаля-
нковците подробния план и процедурата
за капитализиране на дълговете към него,
свързани с проблема с финансовия феър-
плей на УЕФА. Когато процедурата завър-
ши, тръстът ще влезе в клуба.Обсъдена е
възможността инвестицията от феновете
да се случи чрез увеличаване на приходи-
те от билети за сезона при съответна кам-
пания от страна на самите организирани
привърженици. Батков е повторил предло-
жението си „Синя България” да заеме
място и в управителния съвет.Утре пред-
ставители на националния клуб на привър-
жениците и тръстът ще уточнят поредицата
процедури за влизането на феновете в
клуба на среща със собственика и финан-
совия директор Константин Баждеков.

Отборът на БШ
„Миньор” започна 
участието си на фи-
налите на държавно-
то първенство за
момичета до 14 годи-
ни  в Асеновград със
загуба. Перничанки
стартираха срещу
домакина от „Асено-
вец” 2005, който е и
шампион за миналата
година, с неуспех,
който в голяма сте-
пен беше очакван. До-
макините надделяха с
убедителното 65:33
срещу момичетата
на Соня Спиридонова.

пион”(София) спечели
срещу „Дорос-
тол”(Силистра) с
67:34. В другата сре-
ща „Левски” надигра
„Монтана” с раз-
громното 73:29. В
следващия кръг два-
та столични отбора
– „Шампион” и  „Лев-
ски”, победители в
първите си мачове,
излизат един срещу
друг, а във другия
двубой се срещат за-
губилите тимове от
двата края на Север-
на България. „Дорос-
тол” и „Монтана”

Пернишкият шахма-
тист Константин
Георгиев спечели шес-
тото място на евро-
пейското първенство
по шах за ученици в
Кавала (Гърция).  В
последните два кръга
той реализира загуба
и победа, което опре-
дели и крайното  му
класиране. В осмия
кръг той отстъпи на
Али Зюганов (Азербай-
джан), а в деветия
надделя над Хакан
Куюнцу от Турция. Та-
ка с актив от шест
точки перничанчето
остана на точка от
шампиона, но явно в
шахмата конкуренция-
та е жестока даже и
при най-малките. Дру-
гият българин, Свет-
лен Иванов, е на десе-
тото място в крайно-
то класиране с 5,5
точки.

Ето подреждането в Кавала :
1.Макар Райат (Фра)         7 т.
2.Аян Жабари (Аз)             7 т.
3.Владислав Кочетов(Рус) 6,5 т.
4.Владислав Кочетов        6 т.
5.Али Зюганов (Аз)            6 т.
6.КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ               6 т.
....................................................................
10.Светлен Иванов(Бълг)                5,5 т.
 

Константин Георгиев стана шести
на Европейското по шах в Кавала

вина, но след това
бе направено ново
споразумение, кое-
то значително об-
лаготелства игра-
чите.4 милиона ев-
ро ще си поделят
футболистите и
треньорите, като
съотношението е
80:20 в полза на иг-
рачите. Това озна-
чава, че всеки хърват-
ски национал ще вземе
по 140 000 евро, пи-
шат медиите в стра-
ната. Треньорският
щаб, воден от селек-

ционера Нико Ковач, в
който влизат 13 ду-
ши, ще си разпредели
800 000 евро, по около
60 000 евро средно на
човек.

Хърватските нацио-
нали ще получат бону-
си по 140 000 евро за
участието си на све-
товното първенство.
Хърватия отпадна
още в груповата фаза
след една победа и две
загуби в група А на
шампионата. Хърват-
ската футболна феде-
рация получи 8 милио-
на евро бонус за класи-
рането на Мондиала.В
началото на юни игра-
чите и федерацията
се споразумяха да раз-
делят парите наполо-

По 140 хиляди евро за хърватите



Почерпен гост на
Брезник зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Бързо про-

изводство за
ш о ф и р а н е
след употре-
ба на алко-
хол е започ-
нато от брез-
нишки пътни
полицаи.

Миналата нощ, десетина чинути пред
3 часа, на ул. „Георги Бунджулов” е
бил спрян за проверка лек автомобил
„Фолксваген шаран”, управляван от
36-годишния жител на Самоково В.Ж.
При изпробването му с техническо
средство за алкохол са отчетени 1,27
промила. Мъжът дал кръвна проба за
химичен анализ и е бирл задържан за
24 часа в ареста с полицейска заповед.

АПРОПО
КУЛИНАРНИ ВКУСОТИИ
ЗАПОЧНАХА ДА ЗАЛИВАТ
МЕДИЙНОТО ПРОС-
ТРАНСТВО. Перник се ока-
за на кръстопътя между че-

решата и киселото мляко. Тая комби-
нация не е много препоръчителна спо-
ред гастроентеролозите, щото раз-
хлабва стомаха. Ама да не изпадаме в
такива подробности. Своеобразното
побратимяване на Перник и Кюстен-
дил по черешарска линия е здравос-
ловно с оглед тенденцията София
заедно с целия Югозапад да се бори
за европейска столица на културата.
Та и кюстендилската череша я писаха
като част от нематериалното културно
наследство, което трябва да пазим от
червеи. Правилно. Отглеждането на
череши си е цяла култура. Особено
културата на брането. В овощните гра-
дини ври от айдуци, които наистина
ще ни изложат пред чужденците. За-
това е похвална идеята кметовете от
Югозапада като истински отбор да се
включат в черешовата кампания. От-
към Трънско се задава празникът на
киселото мляко. При тая пословична
липса на добитък да празнуваш
млякото си е живо изкуство. Откъде
толкова мляко – ще видим. Едно поне
е сигурно – че няма да бъде менте и
само от каймака можеш да се нахра-
ниш. Кога ли перничани ще изкарат и
те някоя маркова хранителна стока ка-
то гастрономическа емблема? Та и ние
с нещо да се похвалим на чужденци-
те.

ДА КОМЕНТИРАШ ВРЕМЕТО ВЕ-
ЧЕ Е ГЛУПАВО, АМА НЯМАШ ИЗ-
БОР. На пернишкия зеленчуков пазар
обаче това е задължително. Цените се
влияят директно от дъждовните обла-
ци. Падне ли дъжд, след секунди вди-
гат цените. Поогрее малко слънце –
следва леко снижение. Желязна логи-
ка – оранжерийни домати зависят от
литрите дъжд на квадратен метър. Да
им имаш логиката на търговците. Така
пазарът стана сезонен, сезонен, та от-
вратително сезонен. Не че ако бяха
жеги щеше да е друго. Тогава аргу-
мент за същото щеше да бъде обрат-
ното – сушата. А и прогнозираната
смяна на климатичните пояси вероя-
тно още не е калкулирана в бъдещите
ценови оферти на дребно.

1227 юни 2014 г.

Ïåðíèê îòáåëÿçà 85-òè ðîæäåí äåí
Българският трикольор се развя над училищата в града

След това се със-
тоя награждаване на
призьорите от кон-
курса за стихотворе-
ние, есе и презента-
ция “Моят Перник”. В
21,00 ч. започна праз-
ничният концерт.

Разработването на
Владайско- Мошинско-
Пернишкия камено-
въглен басейн е дало
силен тласък на иначе
бедния след Освобож-
дението живот в
котловината. През
1891 г. е започнал про-
мишленият добив на
въглища. Днес пър-
вият рудник е пре-
върнат в музей, кой-
то е единствен по ро-
да си на Балканския
полуостров. Вкамене-
но дърво до него на
повече от 5 млн. годи-
ни, докосвано при сли-
зането под земята
от първите миньори
за късмет, перничани
обявиха за талисман
на щастието.

ници, хора на изкус-
твото, немалко чуж-
денци. С идването си
те пренесли европей-
ския опит в организи-
ране на производс-
твото, градоустрой-
ството на селището,
организацията на со-
циалната и културна
дейност.

В края на 1901 г. се-
ло Перник имало своя
“музикален състав” –

първия граждански
духов оркестър в Бъл-
гария. Преди да бъде
обявен за град, Пер-
ник имал парк, в кой-
то всяка вечер свирел
Минният струнен ор-
кестър, както и теа-
тър, добра спортна
база, изградени кул-
т у р н о - п р о с в е т н и ,
благотворителни ,
културни и спортни
организации.

Засякоха камион с
контрабандни дърва

Брезнишки полицаи задържаха камион с
контрабандни дърва за огрев.

В Новеци бил спрян за проверка товарен
автомобил „Ивеко”, управляван от 33-го-
дишния перничанин Б.Е. Колата е била на-
товарена с дърва за огрев, които не били
маркирани, а водачът не представил прево-
зен билет. Уведомени са горски инспекто-
ри, които взели отношение на място.

МВР: Автоджамбазите
налитат на стари коли

Нов хит в ътдърграунда станаха кражбите
на стари автомобили. От МВР признават, че
има регистриран ръст на посегателства
именно на подобни возила. А причината е
проста – много от старите коли обикновено
нямат застраховка „Каско” и тогава загу-
бата е изцяло за сметка на собственика.

Според официалната статистика на вът-
решното министерство, над 60% от колите,
които са били откраднати през тази година,
са именно от този тип – автомобили на 10 и
повече години, при това не от  луксозни
марки.

Всяка година в България се крадат пове-
че от 3000 коли. За разлика от други години
обаче днес крадците избират стари коли от
90-те години на миналия век. Ръст в тези
кражби отбелязват и застрахователите. Ко-
лите се крадат от експерти. Техният термин
за разфасоване на откраднатия автомобил
е “цепене”.  След разфасоването започва
да се изчислява печалбата. Откраднатото
отивало в автоморги, магазини за авточас-
ти или се предлагало в интернет.

Полицаите съветват да заключваме кола-
та добре, да не оставяме ценни вещи на ви-
димо място в купето и ако имаме средства,
да монтираме GPS модул за проследяване.

Все пак успокояващото според МВР е, че
има лек спад в кражбите на коли.

През май 2013 г. в България са били от-
краднати 287 автомобила, а през май тази
година задигнатите коли са 249.

Любомира ПЕЛОВА

Днес в Дрен се открива „Слънце иде...”
Любомира ПЕЛОВА

Днес в радомирско-
то село Дрен ще се
открие четиринадесе-
тото издание на  На-
ционалния детски
фолклорен фестивал
с международно уча-
стие „Слънце иде…”
Фестът е със състе-
зателен характер. В
него ще се изявят ин-
дивидуални изпълни-
тели и групи в облас-
тта на българското
народно песенно, ин-
струментално, тан-
цово и словесно изкус-
тво. Право на уча-
стие имат деца и мла-
дежи в две възрасто-
ви групи: до 12 годи-
ни и от 12 до 18 годи-
ни. Във всяка възрас-
това група се опре-
делят две категории
– за традиционен и
обработен фолклор.
Изявите на участни-
ците са на сцена на
открито в центъра
на селото. Заради неб-

лагоприятните ме-
теорологични прогно-
зи организаторите
имат и резервен ва-
риант . При лошо вре-
ме изявите ще са на
сцената в сградата на
читалището, а на-
чалнят час на фести-
вала е 10.

Пернишкият наро-
ден представител Ев-
докия Асенова, съоб-
щи, че правителство-
то е одобрило допъл-

нителни трансфери
по бюджетите на об-
щините за 2014 годи-
на в размер на 216 000
лева, с които ще се
финансират събори и
фестивали на народ-
ното творчество.
Средствата са пред-
видени в централния
бюджет. От тях 3000
лева отиват за нацио-
налния фолклорен
фестивал “Слънце
иде...”.

Перник има железо-
пътна връзка със Со-
фия още от 1893 г.
Жп линията била от-
крита заради разрас-
тването на въгледо-
бива. През 1895 г. в
Перник светнала пър-
вата електрическа
крушка в България –
дори преди Царския
дворец, твърди още
Велинова. Четири го-
дини по-късно била
построена и първата
българска електро-
централа. След полу-
чаване на статут на
мината на държавно
предприятие с авто-
номно управление
през 1925 г. Перник
претърпял най-гол-
ямо в проценти нарас-
тване на населението
в национален мащаб,
следван от София и
Бургас. Тогава той
бил още село, но само
19 от общо 97-те гра-
да в България имали
по-голям брой населе-
ние от него, посочва
етнологът Зорница

Стоянова. През 1900
г. в селището живеели
около 2 020 души, а
през 1930 г. – 20 000
души.

Тук била привлечена
интелигенцията на
тогавашна България
– инженери, завърши-
ли висше образование
във Франция, Белгия,
Германия, Русия, а по-
късно и в България,
лекари, учители, тех-
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БИТКА ЗА ЕЛИТНИТЕ ГИМНАЗИИ
Вчера излиза първото класиране за профилираните и професионал-

ни гимназии. Седмокласниците, които не са доволни от приема, ще
могат да участват във второто и третото класиране през юли. От днес
до 1 юли приетите на първо класиране ученици трябва да се запишат
или да подадат заявление за участие във втори етап на класиране,
което ще излезе до 4 юли. Ако ученикът се е записал в дадено учи-
лище на втори етап, но иска да участва в трети, трябва да изтегли до-
кументите си от гимназията, в която е приет.

Виктория СТАНКОВА


