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местен план за взаи-
модействие. Целта е
предприемане на мер-
ки за минимизиране
развитието на болес-
тта Син език” на те-
риторията на Пер-
нишка област. 

Към този момент
регионът ни не е за-
сегнат от страшна-
та болест, но ограни-
чителните мерки
трябва да се спазват.
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Набелязани за мерки за минимализирането на опасността в Пернишко
Любомира ПЕЛОВА

Полицията в Пер-
ник и Областна дирек-
ция „Безопасност на
храните” набелязаха
мерки за минимизира-
не развитието на бо-
лестта „Син език”.

Изготвен е съвмес-
тен план за действие
на двете институ-
ции.

ОДМВР – Перник и
Областна дирекция
„Безопасност на хра-
ните” изготвиха съв-
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Кат Русия
няма втора

Народният поет Вазов пра-
вилно е отбелязал навремето, че „Кат Ру-
сия няма втора тъй могъща на света”.
Писал, ама няма кой да чете. Особено ше-
фовете във Военното министерство.
Вярно, на фуражките поезията не е сил-
ната им страна, но поне от обща култу-
ра би трябвало да познават народопсихо-
логията на българина и особено негово-
то русофилство. Даже не на фуражките,
а на политическото ръководство, вогла-
ве със служебния министър.

Велизар Шаламанов се направи на мъж
от ония дни и сглоби някаква стратегия,
според която ще се въоръжаваме с раке-
ти срещу Дядо Иван, ще се окопаваме в
НАТО, а руснаците ще гледаме през мер-
ника на оръжията. Тая безумна измислица
изплаши даже наставниците на министъ-
ра, та шефът му Близнашки два дена вече
се опитва да замаже гафа със словесни
еквилибистрики. Да вадиш нож на Русия
към днешна дата е форма на политическа
шизофрения и ритуално самоубийство.

Идеален случай душманите на руската
мечка да си припомнят Дядо Вазов и да не
сипват масло в огъня, че целите са изго-
рели.

Валентин ВАРАДИНОВ

Жена почина в центъра на Перник
Зоя ИВАНОВА

Около 60 годишна
жена е паднала на
плочките пред кафе-
не в центъра на Пер-
ник вчера около об-
яд. Очевидци
твърдят, че веднага
е извикана Бърза помощ, но дошлите на
място медици само са констатирали смър-
тта й. Гледката на покрития труп  е стряскал
минувачите близо час, докато е бил отка-
ран за аутопсия в съдебна медицина. Ве-
роятно жената е получила масиран инфаркт
или инсулт, които са довели до внезапната
й смърт.

Граовски хумор на “Жреци на музите”
лантливите танцьо-
ри от ансамбъл „Ром-
бана“ от Ямбол, фол-
клорна формация
„Гергана“ към читали-
ще „Борба 1896 г.“ от
гр. Кнежа и формация
„Пулс“ от Разград ,
брейкърите от Танцо-
ва формация „The Lu-
natixx“ от Казанлък и

формация „Етна“ от
Горна Оряховица, ма-
жоретките от чита-
лище „Борба 1896 г.“
от Кнежа и театрали-
те от формация “ТЕ-
МП” от Враца. Краси-
ви моделки показаха
телата си като ис-
тински произведения
на изкуството, изри-

сувани от художника
Пламен Бачваров.

Фестивалът “Жре-
ци на музите” продъл-
жава до 30 август с
концерти на различни
сцени в южните ни ку-
рорти и тетрални ве-
чери на открито във
Ваканционно селище
“Лозенец”.

Виктория СТАНКОВА
Младите актьори

от театрална форма-
ция “Мускетарите”
при ОДК – Перник, с
ръководител Ваня
Михова, развеселиха
публиката с колори-
тен граовски хумор на
Международния мла-
дежки фестивал на из-
куствата “Жреци на
музите”.

Талантливите из-
пълнители от фол-
клорен ансамбъл “Ша-
рено герданаче” от
град Търговище пък
станаха първите но-
сители на новоучре-
дения приз на фести-
вала. Международна-
та проява събра за ос-
ми пореден път в Ца-
рево млади творци
от пет държави и от
цяла България за ис-
тински празник на из-

куствата. За първи
път тази година
всички участници ще
получат специален
приз, който ще ги
приобщава към гол-
ямото семейство на
“Жреци на музите”.
Първи го получиха
участниците от фол-
клорен ансамбъл “Ша-
рено герданче”, които
с концерта си в Ахто-
пол приключиха уча-
стието си на тазго-
дишното издание.
Връчи го арт директо-
рът на фестивала
Георги Врабчев, а пуб-
ликата дълго аплодира
изпълненията на та-
лантливите певци от
Търговище. Изви се и
пъстро хоро, на което
се хванаха участници-
те и зрителите.

На концерта в Ахто-
пол се изявиха и та-

На страница 12
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Подадените цифри от вицепремиера Екатерина Захариева не са точни

На традиционен събор 
канят от село Драгичево 

Зоя ИВАНОВА 
Традиционният събор на село Драгичево

ще събере мало и голямо в неделя. Канят
се не само хората, свързани с това населе-
но място, но и перничани да се включат в
празника, който както всяка година ще е
пълен с доста изненади, много музика, тан-
ци и веселия. Съборът се провежда винаги
в последната неделя от месец август. Със
сигурност през целия ден празничното нас-
троение ще е водещо в селото, но официал-
ната програма ще започне от 18.00 часа.
Кметът на селото Тодор Тодоров е поканил
като гости областния управител Бойка Пав-
лова и кмета на Перник Росица Янакиева.
За празничното настроение ще са задълже-
ни основно “Майсторите на танца”. 

Оптимизирана е организацията
 в  Агенцията по заетостта

Силвия ГРИГОРОВА
  Служебното правителство направи про-

мени в устройствения правилник на
  Агенцията по заетостта. С измененията и

допълненията в устройствения правилник
на Агенция по заетостта се правят вътреш-
но компенсирани промени в щатната числе-
ност на дирекциите. Това се налага с оглед
създаването на нова дирекция „Европей-
ска мобилност” и създаването на 10 нови
самостоятелни бюра по труда с филиали.
Дирекция „Международна трудова мигра-
ция и посредничество” става „Междуна-
родна трудова миграция и стратегически
партньорства”. Промяната произтича от
необходимостта за изграждане на отдел с
екип на централно ниво, който да има спе-
циализирани познания и компетентност за
анализиране на икономически сектори с
повишено търсене на персонал и да пре-
доставя услуги според потребностите на

съответния сектор.

Правят справка за двойно
декларирани площи

Силвия ГРИГОРОВА
Земеделските производители вече мо-

гат ками да си направят справка дали в
декларираните за подпомагане от тях
площи има застъпвания, къде са застъп-
ванията и какъв е размерът на двойно
декларираните площи. Информацията е
публикувана на официалната интернет
страница на Държавен фонд „Земеде-
лие”. От фонда информираха, че е старти-
рана и процедурата по изпращане на
уведомителни писма за установените
застъпвания. В срок до 20 работни дни от
получаването на уведомително писмо, но
не по-късно от 1 декември 2014 г., канди-
датите трябва да се явят в съответната
областна дирекция на ДФ”Земеделие” и
да предоставят документи, доказващи
правото за ползване на застъпените пло-
щи. Такива документи са: нотариален
акт, договор за наем или аренда, реше-
ние на общинските служби по земеделие,
споразумения по чл. 37, ал. 4 от Закона
за собствеността и ползването на земе-
делски земи и др.

Кандидатите, които са направили еле-
ктронна справка в сайта на ДФ „Земеде-
лие” и са установили, че в декларираните
от тях площи има застъпвания, могат да
подготвят документите, доказващи пра-
вото за ползване на земите. Тези доку-
менти могат да се представят в областни-
те дирекции на ДФ „Земеделие” и преди
връчване на уведомителното писмо.

За Кампания 2014 по директни плаща-
ния чрез кръстосани проверки бяха про-
верени над 1 млн. земеделски парцела с
обща площ 3,890 млн. хектара. Установе-
ните застъпвания са в размер на 43 хил.
ха, или едва 1,11% от всички декларира-
ни за подпомагане площи.

Министър Коларова: Дупката
в бюджета е 26 млн. лв

Виктория СТАНКОВА

Ясни пробите от  зоопарка
Силвия ГРИГОРОВА

 Българската агенция по безопасност на храните
опроверга слуховете, че причината за смъртта на
животните в Софийската зоологическа градина е
болестта „син език”. Резултатите от лабораторните
проби отхвърлят тази теза категорично.  

След подаден сигнал за повишена смъртност на
животни в столичния зоопарк, служители към Об-
ластна дирекция по безопасност на храните, Со-
фия град веднага извършиха проверка на място.
Взети са всички необходими професионални мер-
ки, за установяване на причинителя. Починалите
животни са 3 гаура, 2 яка, козирог и камила. Из-
пратени са органи за вирусологично, бактериоло-
гично и токсикологично изследване в Национа-
лен диагностичен научноизследователски ветери-
нарномедицински институт “проф. д-р Г. Павлов”
(НДНИВМИ) към БАБХ. Изпратени са и проби от
храната на животните за изследване за наличие
на пестициди и микотоксини, като към момента
наличните количества от фуража са под забрана и
другите животни не се хранят с тях. Резултатите
от останалите лабораторни изследвания се оча-
кват до дни.

Силвия ГРИГОРОВА
След изнесената

информация по ме-
диите днес, във
връзка с плащания-
та на Националната
електрическа компа-
ния към производи-
телите на електрое-
нергия в България,
бих искал да ви уве-
домя, че подадените
цифри не отраз-
яват реалната фи-
нансова ситуация в
сектор, това се каз-
ва в нарочно прес-
съобщение подписа-
но от изпълнител-
ния директор на
Топлофикация Пер-
ник Кремен Геор-
гиев. 

Към 31.07.2014г.
задълженията на
Националната еле-
ктрическа компания
към Топлофикация

Перник не са толко-
ва, колкото се цити-
рат в справката об-
явена от вицепре-
миерът Екатерина
Захариева. Към
31.07.2014г. задъл-
женията са в размер
на 6 307 000 лв. плюс
6 165 557,63 лв. Об-
щата дължима сума
към този период е в
размер на
12 472 557,63 лв.6
165 557,63 лв. е сума
дължима от НЕК, за
минали периоди, в
която не са включе-
ни лихвите. От тук
идва и разминаване-
то между посочени-
те цифри от вицеп-
ремиерът Екатерина
Захариева и реални-
те суми. Към
31.07.2014г. процен-
тното съотноше-
ние на извършените

Рисунки показват опасностите
 в ежедневието на децата ни
Зоя ИВАНОВА

Броени дни остават
до крайния срок за
приемане на творби
за участие в конкурса
за детска рисунка и
фотография/фото-
колаж на тема “Де-
тската безопасност -
споделена отговор-
ност и грижа”. Той се
провежда в рамките
на кампанията на Дър-
жавната агенция за
закрила на детето
„2014 – година на пра-
вата на детето”, об-
явена по повод 25-го-
дишнината от прие-
мането на Конвенция-
та на ООН за правата
на детето. До 1 сеп-
тември всяко дете на
възраст от 5 до 18
години може да пред-

стави в ДАЗД до 3
творби - рисунка, фо-
тография или фото-
колаж, които израз-
яват възможните
опасности в обкръжа-
ващата среда, както и
начините да бъдат
избегнати. Творбите
на децата ще бъдат
оценявани и класирани
от специална комисия.

Над 400 момчета и
момичета вече са из-
пратили своите впе-
чатления и предложе-
ния за създаване на
сигурна и безопасна
среда за развитие на
 децата и младите хо-
ра в България.

До 3 ноември 2014 г.
пък е срокът за уча-
стие във втория кон-
курс на кампанията. В

него могат да канди-
датстват реализира-
ни и реализиращи се
през тази година
програми или проекти
за превенция на риско-
вете от злополуки и
наранявания при деца.
Приемат се номина-
ции от детски гради-
ни, училища, читали-
ща,  клубове и школи
за деца, домове и рези-
дентни услуги за де-
ца, лишени от роди-
телски грижи; от дър-
жавни институции,
областни и местни
администрации; от
неправителствени
организации и фирми.

 Награждаването на
всички победители
ще се проведе на 20
ноември 2014 г.

плащания е наполо-
вина. В началото на
месец август, Топло-
фикация Перник
предприе мерки за
принудително съби-
ране на дъжимите
суми. Запорирането
на сметките на НЕК
бе наложителна
мярка, поради фак-

Недостигът в бюджета на Министерството
на образованието е 26 млн. лева, обяви обра-
зователният министър в служебното прави-
телство доц. д-р Румяна Коларова.

Тя обяви, че допълнителният недостиг е 7
млн. лв, с който се формира общата гореспо-
мената сума. Според нея тази “дупка” може
да бъде компенсирана със забавяне на някои
обществени поръчки.

“Така или иначе, има обществени поръчки,
които в някаква степен ще бъдат забавени или
ще бъдат спрени, за да може по някакъв начин
и да балансираме този недостиг в министерс-
твото. Но другата причина, поради която някои
от обществените поръчки са спрени, е пороч-
ната процедура. Имаме преглед, в понеделник
ще има пресконференция, която ще бъде спе-
циално на тази тема, тя ще бъде в министерс-
твото”, обяви Коларова.

Към момента няма основания да се смята,
че в някои училища учебната година няма да
започне.

“Разбира се, не навсякъде тя ще започне
при нормални условия. Знаете, че в двете учи-
лища в Мизия реално тя ще се провежда на
втория етаж, на първия етаж няма как да стар-
тираме, поне това са нашите очаквания”, от-
беляза още Коларова, цитирана от сайта Гла-
сове.

“Аз ще бъда в Мизия във вторник и то не за
да оценя ситуацията в двете училища, а за да
мога да оценя доколко децата, които ще учат
в тези училища, ще имат нормални условия,
при които да започнат учебната година. Това е
проблем, не за друго, а защото сме направили
вече точно оценка как ще организираме уче-
бния процес, как ще гарантираме достъпа до
сградите, осигурили сме и учебни материали –
учебници и други помощни материали, особе-
но за основното училище, което е наводнено”.

“Но въпреки всичко за всяко едно дете, все
пак средата, която гарантира нормалността на
учебния процес, е домът, добави Коларова.

та, че задълженията
бяха достигнали по-
вече от стойнос-
тта на 6 месечната
произведена енергия
/месечно към НЕК се
фактурира еле-
ктроенергия за 2,7
млн. лв./. Топлофика-
ция Перник е в не-
възможност да се

разплаща с мините
доставящи въглища
и останалите си кон-
трагенти.

Тежкото й положе-
ние се дължи и на
трудната събирае-
мост от население-
то. Натрупаните за-
дължения са в раз-
мер на  38 млн. лв.
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Ирена Соколова гост 
лектор в лятна академия 

Зоя ИВАНОВА 
Ирена Соко-

лова е гост-
лектор на тра-
д и ц и о н н а т а
Лятна Акаде-
мия и Нацио-
нални студент-
ски игри в Ал-
бена. Събитие-
то се провеж-
да за дванаде-
сети пореден
път и се орга-
низира от На-
ц и о н а л н о т о
п р е д с т а в и -
телство на сту-
дентските съвети, съобщават от пресцен-
търа на ПП ГЕРБ- Пред студентите Ирена
Соколова говори за възможностите за
младежко включване в Европейски прог-
рами и проекти. Академията съчетава
спортна и научна част. „Българските сту-
денти са изключително амбицирани, мо-
тивирани и можещи млади хора. Те са
създатели на своята житейска реалност
сега и ние сме длъжни отговорно да вър-
вим до тях по пътя им, изграждайки об-
щото ни и по-добро бъдеще“, каза Соко-
лова. Тя добави, че реализирането на
лятната академия е изключително важно
тъй като дава възможност на младите хо-
ра да преживеят собствен успех, но за-
дължително заради и през успеха на дру-
гите. „Тук нагледно можем да се уверим
колко важна е работата в екип. Да разда-
ваш усилията си в името на отбора те пра-
ви по-богат и те учи, че само посвещава-
нето на кауза и раздаването те прави ус-
пешен, богат и осъзнато щастлив.“, под-
черта още тя. Соколова връчи призовете
за Мис и Мистър „Студентско лято“ и раз-
даде наградите на победителите в състе-
занието по плажен волейбол.  От своя
страна студентите наградиха Соколова с
плакет за специален принос към разви-
тието на Студентската академия. 

Отпускат пари за
Шумен - Белокопитово

Силвия ГРИГОРОВА
 8,5 млн. лв. ще бъдат осигурени от репуб-

ликанския бюджет. за участъка Шумен –
Белокопитово от автомагистрала „Хемус“.
Решението е взето след работна среща в
Министерството на финансите, в която уча-
стваха вицепремиерът и министър на регио-
налното развитие и на инвестиционното
проектиране Екатерина Захариева, замес-
тник-министърът на финансите Кирил Ана-
ниев, заместник-министърът на регионално-
то развитие инж. Ангел Петров и председа-
телят на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лаза-
ров. Предстои на заседание на Министер-
ския съвет да бъде прието постановление
за предоставяне на средствата.  

 С тази стъпка отново даваме ясен знак,
че нормализирането на взаимоотношенията
на държавата с бизнеса е от първостепенно
значение за възстановяване доверието в
институциите, това заяви  след срещата ви-
цепремиерът Екатерина Захариева.

С осигуреното финансиране ще бъдат
платени изпълнените от началото на годи-
ната строително-монтажни дейности на
отсечката Шумен -Белокопитово. Досега
строителят на обекта - АМ ”Черно море”
АД, е представил в АПИ три сертификата
за около 8 млн. лв. С целевото финанси-
ране изпълнителят ще може да изплати
заплатите на работниците на обекта, да
покрие разходите си за суровини и да
продължи работата по изграждането на
инфраструктурния обект. Председателят
на УС на АПИ-Лазар Лазаров заяви, че
очаква до 20 дни парите да бъдат по
сметките на АМ ”Черно море” АД,.

ÀÁÂ îáÿâè ïúëíàòà ñè ëèñòà çà èçáîðèòå
Новата партия ще се бори поне за един мандат в Пернишко

ластта, целта  е да им
кажем, че единствено-
то нещо което си пос-
тавяме като задача и
ангажимент е да пред-
ложим на българите
нормални взаимоот-
ношения и да напра-
вим живота им малко
по нормален. Смятам,
че е нормално в една
държава всеки да има
достъп до нормално
з д р а в е о п а з в а н е .
Мисля, че не е нормал-

На 1 септември приключва
приемът на документи за плащане

по пчеларската програма
Силвия ГРИГОРОВА

 Пчеларите, изпълни-
ли инвестициите си по
мерките: Б -„Борба
срещу вароатозата”;
В- „Мерки за подкрепа
на извършването на
физико-химичен ана-
лиз на пчелния мед” и
Г- „Мерки за подкрепа
на подновяване на
пчелните кошери в Ев-
ропейския съюз” от
Национална програма
по пчеларство за тригодишния период
2014-2016, могат да подават заявления за
плащане до 1 септември 2014 г. Това ин-
формираха от Държавен фонд „Земеде-
лие”. От там поясниха, че образци на зая-
вленията и описание на важните моменти
при кандидатстването за плащане по прог-
рамата са публикувани на официалния сайт
на ДФ „Земеделие”.  Документите се прие-
мат в областните дирекции на ДФ „Земеде-
лие” от 30 юни  2014 г. От ДФ”Земеделие”
поясняват, че пчеларите от област Перник
трябва да подадат необходимите си доку-
менти в Областна дирекция София, най-
късно до 1 септември 2014г. 

Фонд „Земеделие” ще изплаща финансо-
вата помощ до 45 дни от получаването на
подадените заявления. Крайният срок за
всички плащания по Националната програ-
ма „Пчеларство”  е 15 октомври 2014 г.
Важно условие за получаване на полага-
щата се финансова помощ е кандидатите
да изпълняват инвестициите си, съгласно
сключените договори с фонда..

    

но да се вземат  изпи-
ти срещу пари във
висшите учебни заве-
дения. В последните
поне 15 години няма
адекватно подготв-
яне на кадри за наша-
та икономика. Не счи-
там, че е нормално ед-
на четвърт от бълга-
рите да живеят в
чужбина. Трябва да се
възстанови държав-
ността. Това става с
конкретни резултати
от работата на На-
родното събрание. В
продължение на годи-
ни се говори за еле-
ктронно правителс-
тво, но никой не иска
да го реализира. Това е
яростна съпротива
да се направи рефор-
ма, в която коруп-
ционните практики и
излишния бюрократи-
зъм нямат място” –
така водачът на лис-
тата обясни някои
от основните вижда-
ния, които ще се за-
щитават по време на
кампанията. Янакиева
изрази становището,

че партийните субси-
дии трябва да се на-
малят поне с три пъ-
ти, но е грешно да се
премахват напълно.
Защото липсата на
партийни субсидии,
ще отвори възмож-
ности за всички поли-
тически субекти да
попаднат в състоя-
ние на зависимост.
Що се отнася до това
дали АБВ ще се бори за
потенциалните гласо-
подаватели на БСП  в
региона , тя поясни,
че ще се борят за все-
ки глас на хората, кои-
то приемат идеите
на център-център
ляво. АБВ не е малкия
брат на голямата
партия и хората не
трябва да ни прие-
мат така. Хората
трябва да ни въз-
приемат като нов по-
литически субект,
който има сериозни-
те амбиции да прави
едно по различно
ляво, една по различ-
на лява политика. –
каза още Янакиева.

Силвия ГРИГОРОВА
63 свободни работ-

ни места предлага на
безработните  Бюро-
то по труда тази сед-
мица. Повече от ме-
сец предлаганите сво-
бодни работни места
от Бюрото по труда
бележат увеличение.
Тази седмица предла-
ганите свободни ра-
ботни места на тру-
довата борса са с 5
повече  от предишна-
та. Анализирайки
трудовия пазар в об-
ластта, със сигур-
ност можем да кажем,
че свободните места
за сезонни работници
вече приключват.  П-
родължава търсене-
то на квалифицирани
работници за мета-
лургията,  машинос-
троенето и строи-
телството. Отдавна
вече не прави впечат-
ление офертата за
10-те квалифицирани
шивачки, които се
търсят без успех по-
вече от 7 месеца.
Прогнозата, която
направихме, че с наб-
лижаването на нова-
та учебна година,
всяка седмица на бор-
сата започват да се
увеличават предлага-
ните свободни работ-
ни места за учители
се потвърждава. На-
ред с това, Бюрото
по труда е обявило,
че търси още: 1 шо-
фьор на товарен ав-

Учители се търсят в Перник
томобил с категория
С и Е  с удостовере-
ние за психологическа
пригодност, 1 лекар /
пулмология и вът-
решни болести/, 1
старши инспектор по
осигуряване на мето-
дическа помощ и кон-
трол по медицинска
експертиза на времен-
ната неработоспо-
собност и по дейнос-
тта по профилактика
и рехабилитация с
висше медицина, 1
кранист за неограни-
чена товароподем-
ност с опит, 1 карусе-
лист с опит, 1 фор-
мовчик с опит, 1 бор-
вергист с опит, 1 еле-
ктропещар с опит, 1
разливчик с опит, 1
кредитен експерт,1
ренгенов лаборант, 1
зареждач на материа-
ли, 1 организатор за
работа с клиенти с
основна компютърна
грамотност, 1 завар-
чик, 2 дърводелци, 2
монтажници-мебелис-
ти, 2 дограмаджии, 1
технолог на облекло,
 1 механик на промиш-
лено оборудване,  1
психолог с висше, 1 ре-
сурсен учител с вис-
ше, 1 главен счетово-
дител с висше, 3 учи-
тели по английски
език, 3 сладкари,1 спе-
циалист по събиране
на вземания/ на граж-
дански договор/, 1 по-
мощник-готвач, 1
готвач, 1 сервитьор,

1 учител по френски,
1 учител по испански
език, 1 учител по ма-
тематика,1 учител
по физическо възпи-
тание-лекторски, 2
възпитатели с висше
начална педагогика, 1
учител по български
език и литература, 2
учители в детска гра-
дина, 2 кофражисти, 2
шофьори на автоци-
ментовоз с катего-
рия С и Е и 1 шофьор
на товарен автомо-
бил с категория С, 1
локомотивен маши-
нист, 1 автоклавист
и 3 продавачи на бю-
фет.

 Един бегъл анализ
на предлаганите от
Бюрото по труда сво-
бодни работни места,
показва, че и тази сед-
мица най-търсени на
трудовата борса са
учителите. Тази сед-
мица свободните мес-
та за тях са общо 12,
което ще рече с 2 по-
вече от миналата.. В
сравнение с предход-
ната  седмица, сво-
бодните места за вис-
шисти са 16, което
означава с 2 повече
от миналата. Отново
по-привилегировани
при намирането на ра-
бота са безработни-
те със средно образо-
вание. Свободните ра-
ботни места, които
им се предлагат тази
седмица на борсата са
47. 

 

Зоя ИВАНОВА
Пълната листа на

кандидат-депутати
си обявиха вчера на
нарочна пресконфе-
ренция в централата
на ПП АБВ в Перник.
Както е известно во-
дач на листата е кме-
тът Росица Янакиева,
след нея е Лъчезар Ни-
кифоров- юрист от
Перник, Светлана Ни-
колаева от Радомир,
Милен Миланов от
Брезник, Мария Заха-
риева от Перник, Ад-
риана Иванова от
Перник и Станислава
Антова от Перник.
Листата е утвърдена
от националното ръ-
ководство на АБВ,
предстои нейната ре-
гистрация.„ Мисля, че

подредихме една чу-
десна листа, в която
доминират  младите
хора, листа, която е
балансирана като ре-
гионално представи-
телство, което е из-
ключително важно” –
каза Росица Янакиева.
Всички участници в
листата представяй-
ки се обявиха, че се
включват в тази лис-
та основно заради то-
ва, че подкрепят ней-
ните основни приори-
тети и искат да про-
менят политическо-
то статукво у нас. Ка-
то гаранция и начало
за цялостна промяна в
обществото.

„ Ще се стремим да
се срещнем с възмож-
но повече хора от об-
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Вандализмът и ниският дял в цената ограничават възможностите за инвестиции

Анкета нищи причините
за „войната по пътищата”

Любомира ПЕЛОВА
Десетките загинали на пъти у нас и стотиците остана-

ли инвалиди след зверски катастрофи поставят неиз-
бежно въпроса – може ли това да се предотврати?.
Много национални кампании има в тази насока, но ре-
зултатите като цяло остават негативни. Как да се пре-
дотврати войната на пътя е основният въпрос зададен в
анкета на  iNews . 33,8%  вярват, че българските ката-
джии са корумпирани и пускат потенциалните убийци
на пътя като взимат подкупи от тях. Анкетираните са по-
сочили, че войната по пътищата може да спре само,
ако се прекрати порочната практика на корупция.Други
17,7% от хората мислят, че ако спрем да караме бързи
коли само тогава ще можем да предотвратим жертвите.
А цели 41,1%вярват, че наказанията в България са пре-
калено “меки” и се застъпват за “По-сурови наказания
за шофьорите”.Разбира се в нашата народопсихологи-
я винаги съществува и позитивното мислете и 5,2% от
българите не вярват, че има война по пътищата и се
чудят, и се маят. Те са посочили отговора “За каква
война по пътищата - няма война!”.Други 2,2% от хората
не ги засягат чуждите проблеми и гордо заявяват ”Аз
не шофирам, возя се само с влака”.

6 са офертите за въвеждането на
електронни услуги от АПИ

Силвия ГРИГОРОВА
Шест оферти са постъпил за участие в открита-

та процедура за „Избор на изпълнител за анализ,
разработване и внедряване на две електронни
административни услуги от четвърто ниво”. Това
информираха от АПИ. От там поясниха, че проек-
тът на Агенцията се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Двете електронни административни услуги
са свързани с издаването на разрешителни за
движение на извънгабаритни и тежки пътни пре-
возни средства и облекчен режим за заплащане
на пътните такси за извънгабаритни превозни
средства. В конкурса ще се състезават фирми-
те: „ТехноЛогика“ ЕАД; „Атос Ай Ти Солушънс
енд Сървисис“ ЕООД; Обединение „АПИ - ЕАУ
2014“, с участници: „КОНТРАКС“ АД и Първан
Цветинов Русинов;„Сирма Солюшънс“ АД; Ко-
нсорциум „Ес Ди Консултинг“ ДЗЗД, с участници:
„СИЕЛА НОРМА“ АД и „ДЖИ ДИ БИ СОЛ“ АД;ДЗЗД
„АПИ - Електронни услуги“, с участници: „АКСИО-
Р“ ООД и „Енвизимо внедрявания и поддръжка“
ЕООД.

  С изпълнението на проекта за първи път ще
бъдат въведени електронни административни ус-
луги от АПИ, в съответствие с изискванията на
Закона за електронното управление.

Силвия ГРИГОРОВА
„ЧЕЗ Разпределение

България“ АД започна
през август подмяна-
та на 41 км кабели сред-

но напрежение в сто-
личния квартал
„Княжево“. Кабелите са
увредени поради краж-
ба на медния екран и

има риск от пожари.
След завършване на
обекта ще бъде подоб-
рена сигурността на
електрозахранването
на 100 хиляди клиенти
в кварталите „Горна
баня“, “Княжево“, “Бо-
яна“, “Мърчаево“, „Ов-
ча купел“ и „Борово“.
Проектът на стой-
ност 665 хил. лева ще
отклони 72% от инвес-
тициите на ЧЕЗ в Со-
фия, планирани през ав-
густ.

 „Като професиона-
листи ние съзнаваме,
че мрежата е стара и
се нуждае от сериозни
инвестиции, но реше-
нията на Държавната
комисия за енергийно и
водно регулиране  през
последната година и
половина силно нама-
лиха приходите и ни

принуждават да рабо-
тим на загуба. Посега-
телствата над съо-
ръжения отнемат от
и без това недоста-
тъчните финансови
ресурси. Това пряко
засяга качеството и
сигурността на дос-
тавките за нашите
клиенти ”, каза Петър
Докладал, регионален
мениджър на ЧЕЗ за
България.

 През 2013 г. ДКЕВР
намали с 90 на сто де-
ла на ЧЕЗ в крайната
цена, като същевре-
менно делът на НЕК,
ЕСО и производители-
те бе увеличен до
82,45%. Дори и след
увеличението на край-
ната цена с около 2%
от 1 юли 2014 г.
средствата, които
остават в ЧЕЗ за об-

ОТСИЧАНЕТО ГЛАВАТА НА ЙОАН
ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ

На 29 август Православната църква поменава Отсича-
нето главата на Йоан Предтеча и Кръстител. Този ден и
останалите два, посветени на Кръстителя, маркират ос-
новните обреди в християнството: раждане - Рождение
на Йоан Кръстител (Еньовден) - 24 юни; кръщаване - Св.
Йоан Кръстител (Ивановден) - 7 януари; смърт - Отсичане-
то главата на Предтечата. 

След смъртта на Ирод Велики (37 пр. Хр.-1 сл. Хр.), си-
нът му Филип е оставен без наследство. Неговата жена,
властната Иродиада е унизена. И в своите амбиции тази
задръжки няма, и прелъстява Антипа - брат на Филип; а
Ирод Антипа е женен за дъщерята на Арет Набатейски
(набатеи - бедуини в Йордания), но я изоставя и живее
със снаха си...

По онова време Йоан Предтеча е в тъмница, откъдето
не спира да порицава похотта на властниците. Антипа е
бесен, но не смее да го накаже със смърт, понеже почи-
тан от народа е пророкът. 

Управникът празнува своя рожден ден. Пирът е в раз-
гара си, а в средата на залата Саломея - дъщерята на
Иродиада - танцува съблазнително... В умилението си
властникът обещава да задоволи всяко нейно желание.
“Дай ми на блюдо главата на Йоан”, иска танцьорката,
подучена от своята майка.

Помрачава се лицето на Антипа: Кръстителят го рес-
пектира; страхува се от обществените реакции; още по-
вече и римската власт не толерира извънсъдебните раз-
правии... Но е дадена дума!... Неговият разклатен авто-
ритет ще се срине окончателно.

Управителят изпраща охраната си в затвора... Окъ-
рвавената глава на Йоан Кръстител онези донасят и я
полагат на блюдо. И Саломея отива при своята майка
със страшния дар.

Така загива последният пророк... на 30 години.
Умира така, както и живее - за Правдата.

Радослав Йовчев

служване на мрежата
до домовете на 2 ми-
лиона клиенти, про-
дължиха да намал-
яват.

 През август 2014 г.
„ЧЕЗ Разпределение
България“ АД започна
реализацията на 35
нови инвестиционни
проекта в Западна
България. Инвестира-
ни са общо 1 960,5 хил-
яди лева. От тях в Со-
фия се инвестират
917,6 хиляди лева за
изграждането на 13
проекта. От стъпва-
нето си на българския
пазар до края на 2013
г. „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД е вложи-
ла над 728 млн. лева за
поддържане и ренови-
ране на електрораз-
пределителната мре-
жа в Западна България.

 

Зоя ИВАНОВА
Анализ на независим

международен консул-
тант препоръчва да
бъде изготвен нов
План за действие за
изпълнение на Нацио-
налната стратегия
„Визия за деинститу-
ционализация на деца-
та в Република Бълга-
рия”. Той трябва да
бъде изработен в ши-
рока консултация с
професионалната и
НПО общност, който
поддържа фокуса вър-
ху деинституциона-
лизацията на услуги-
те за грижа и закрива-
нето на всички ин-
ституции за деца, но
също така насочва из-
пълнението към ре-
форма в цялата сис-
тема, включително
превенция и подкрепа
на семейството,
съобщават от Дър-
жавната агенция за
закрила на детето.

Анализът бе възло-
жен от УНИЦЕФ БЪЛ-
ГАРИЯ на Джоана Ро-
джърс от Консул-
тантска група за
ЦИЕ/ОНД „Парт-
ньорство за всяко
дете”, след решение
на Междуведомстве-
ната работна група
за управление и коор-
динация на процеса
на деинституциона-
лизация. Целта на
направения Преглед
и оценка на изпълне-
нието на Национална-
та стратегия „Визия
за деинституциона-
лизация на децата в
България” и Плана за
действие, е  да уста-

Анализ на работата по извеждането
на деца от специализирани домове

нови актуално-
то състояние и
да се засили из-
пълнението на
Визията крат-
косрочно - до
края на 2015 г. и
средносрочно –
за периода 2015
г. - 2020 г.

В доклада са
п р е д с т а в е н и
ключовите зак-
лючения от нап-
равения преглед
и оценката на
въздействието
на досегашната
реформа в грижа-
та за децата
върху живота на
самите деца и
оценка на силни-
те и слабите
страни в изпъл-
нението на Плана
за действие; нап-
равени са предло-
жения за измене-
ния в Плана за
действие, които
да бъдат обект
на дискусия с
ключови заинте-
ресовани страни.

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА



Рекламно  приложение

Петък, 29 август 2014 г., брой 162 /5525 / 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
18. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис до Съда,без тец,130лв.
2. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
3. Помещени, 16 кв.м, Ид.ц. - 200 лв.

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ОБЗАВЕДЕН, ЕТ. 4 - 250 ЛВ.
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ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

РЗП: 330 кв.м, дв. 800 кв.м - по договаряне

ГАРСОНИЕРИ:

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

2. Гарсониера, Дараци ет. 7/8/ - 23 000 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.

7. Изток, ет. 4, преустроен, ПВЦ - 24 000 лв.

8. Изток, ет. 6, ремонт, обзаведен - 29 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Тв. ливади, тх., ТЕЦ, 2 тер., 58 кв.м, обз. - 23 800 лв.

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

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

4. ул. Вардар, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер, непрех.- 43 000 лв.

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

6. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., вътрешен - 30 500 лв.

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

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

9. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 29 800 лв.

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

12. Изток, ет. 6, 2 тер., юг - 29 700 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,след луксозен ремонт - 44 000лв.

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

6. Изток, ет. 2, ТЕЦ, непреходен, 2 тер. 37 800 лв.

7. Изток, ет. 2, ТЕЦ, до Х училище - 45 000 лв.

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

9. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 52 000 лв.

10. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзав. - 15 900 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- 52 500 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 - 22 500 евро

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, с. Велковци - 7 000 лв.; 9 900 лв.

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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. Два офиса по 26 кв.м, заедно и поотделно- 2 х 150 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 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. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцел, с. Дивотино веднага

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет.4, тх., пл., ТЕЦ, 54 кв.м - 21 000 евро
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
3. Гарсониера, ул. Струма, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
11. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
12. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
13. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
16. Тристаен, Ид.ц., 103 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 4, 2 тер - 32 000 евро
17. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. 35 000 евро
18. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
19. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 450 кв.м - 52 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 39 000 лв.
22. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
23. Къща, гр. Сливница, тх., пл., РЗП: 144 кв.м, гараж, дв. 750 кв.м - 40 000 евро
24. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 11 000 лв.; 18 000 лв.
25. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
26. УПИ, Драгановец, 350 кв.м, регулация, ток, вода - 16 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Проучване, ТЕЦ,  обзаведен - 250 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, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
5. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 33 000 лв.
6. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 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 - 45 000 лв.
15. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
18. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
19. Вила, с. Планиница, 2 ет., РЗП: 625 кв.м, дв. 760 кв.м, груб стр. - 35 000 евро
20. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
21. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
22. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
23. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
28. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
30. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
31. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
32. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
33. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро
34. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
35. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

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.
5. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 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, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, 46 кв.м, ТЕЦ, тер. - 16 300 лв.
3. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.
8. Гарсониера, Димова махала, ет. 4, юг, ПВЦ - 20 000 лв.
9. Гарсониера, Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, ет. 6 - 20 000 лв.
10. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 20 900 лв.
11. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг, ПВЦ, обзаведена - 17 500 лв.
12. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
13. Едностаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 46 кв.м, юг - 20 000 лв.
14. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
15. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
16. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 3, юг, ПВЦ, ремонт - 33 000 лв.
18. Двустаен, Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
20. Двустаен, Изток, ПВЦ, ТЕЦ - 20 000 лв.
21. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 3, срещу Албените - 28 000 лв.
22. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
23. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
24. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
25. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
26. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
27. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
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 - 46 000 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 - 39 700 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.  Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.   
2. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 2 - 25 000 лв.   
3. Център, ул. Струма, ет. 7 - 27 900 лв., ет. 2  - 25 000 лв.   
4. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Калкас, ет. 3 - 19 900 лв.    
5. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.    
6. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.  
7. Димова махала, ет. 7 - 23 500 лв., ет. 3       -  23 500 лв.     
8. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3  - 18 000 лв.    
9. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв.   
10. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 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. - 16 500 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 - 20 500 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

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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"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 18 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.
11. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
16. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
17. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Албените, частично обзаведена  160 лв.
2. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.
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р-т р-т р-т р-т р-т “““““Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Проучване, преустроена, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, тухла, ет. 3, тераси, преустроен, луксозен - 16 000 евро
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

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. - 32 000 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.; 18 000 лв.
5. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 22 000 лв.
6. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  40 000 лв.; 38 000 лв.
7. Двустаен, ул. Отец Паисий, преустр. в Тристаен, осн. ремонт - 36 000 лв. /с коментар/
8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 41 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран - 28 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
11. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 2, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 23 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 27 000 лв.; 25 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
14. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 45 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 40 000 лв.
16. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
17. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК,  юг, спешно - 34 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
19. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
20. УПИ над Болницата, 500 кв.м; 300 кв.м - 20 000 лв.; 15 000 лв.
21. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
22. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 9 000 лв.

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. , ул. Рашо Димитров - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
3. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 8, подобр., ТЕЦ - 24 000 лв.
4. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, юг, ПВЦ, ремонт - 27 500 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. 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. - 30 000 лв.
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 29 500 лв.
5. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., Ю. Гагарин - 43 000 лв.
6. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 35 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
10. 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. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.; 32 000 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. Гарсониери, Изток, ет. 6, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 21 900 лв. ; 23 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 24 300 лв.
7. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
8. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.; 42 000 лв.
9. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл. - 22 000 лв.
10. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 22 500 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 - 39 500 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 6, 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. 3, 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, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 31 000 лв.
26. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
27. Къща, вертикален близнак, 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, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
2. Офис, Център, около Общината, обзаведен, ет. 1, тх., пл., 40 кв.м - 32 000 лв.
3. Офис, Център, около Съда, ет. 3, лукс, 28 кв.м, необзаведен - 13 500 евро

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. - 43 000 лв.
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ,  ламинат, вътр. изол., с двор и два входа - 38 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Център, ул.Отец Пайсии, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
3. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 90 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 55 000 евро
7. Тристаен, ул. Кракра, ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
10. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, луксозни общи части - 35 000 евро
11. Тристаен, Радомир, около Гарата, 117 кв.м, тх., ет. 2 - 32 000 лв.
12. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро
13. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. 70 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата, Клепало

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
3. Тристаен, при Гаров район, нов, 2 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
4. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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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 офис с две помещения в
бизнес центъра срещу съда в Перник. Наем по
150 лв. на едното. Тел. 0895/605 961
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. Кал-

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А
(до винпром) 076/60 85 85

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6, ин-
жекцион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в
движение. За информация тел. 0888 311 312.

Продавам или давам под наем  офис, Ид-
еален център на Перник, 16 кв.м - тел. 076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма, пано-

рама, слънчев, ток, вода, на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/932 391
Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м,

двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел.
0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разреши-

телно за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв.,
продажба или обезщетение – тел. 0899/19 42

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа
имоти

наем

автомобили

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 - 35 000 лв.   

2. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м,
равен, заграден - 12 500 лв.

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

 ПРОДАВА:
Къща, кв. Ралица, вертикален
близнак, РЗП:110 кв.м., гараж,

двор: 170 кв.м. - 39 000лв.

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. Гарсониера, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тер.

 - 16 700 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.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

къщи, парцели, в Гърция
(Аспровалта, 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.

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

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

кас, 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

Магазин за хранителни стоки търси да
назначи продавачка консултант на
средна възраст - тел.0899 214 495
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

ШЛАЙФ и Ремонт на автомобилни глави,
гр. Перник, от врата до врата - тел. 0895/
697 993

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение
132 кв.м, кв. Изток, топ-
място, подходящо за офи-
си, търговски представи-
телства, кафе.
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ма

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията
на кв. Иван Пашов

тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260;
0884/548 056; 0884/548 057

разни
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Удобно място
да се скрия!
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Сертифицирана по ISO 9001: 2008

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

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Община Перник,  СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че със

Заповед № 1312/28. 08. 2014 г. на Кмета на Община Перник, издадена
на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, е разрешено да се изработи проект
за подробен устройствен план /ПУП/ план за застрояване, за имоти
с идентификатори 55871.509.188 и 55871.509.192 по КК на гр.Перник.

С проекта за ПУП-ПЗ в имотите ще се определи застрояване с
показатели за малкоетажна жилищна устройствена зона/Жм/.

Заповедта се обявява на основание чл. 124б от ЗУТ и не подлежи на
оспорване.

28. 08. 2014 г.
Общинска администрация

ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ДВЕ НАЦИОНАЛНИ
ИНИЦИАТИВИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

До края на 2014 г. Областният информационен център – Перник
ще се включи в две национални инициативи, които ще се реализират
от Мрежата от 28 информационни центрове.

Първата инициатива предвижда в периода 13 – 18 октомври на
територията на цялата страна да се организират спортни
празници. Кампанията ще премине под надслов „Да спортуваме
заедно“. За град Перник мероприятието ще бъде съчетано с
международния ден на ходенето. Това ще даде възможност за
включването на различни възрастови групи участници и постигане
на по-голяма масовост на събитието, смятат експертите. Освен
предвидения за ходене маршрут ще се организират различни игри,
като за отличилите се участници ще има и награден фонд.
Спортни прояви ще бъдат реализирани и на територията на
останалите пет общински центрове на територията на областта.

Втората инициатива на мрежата от инфоцентрове,
популяризиращи структурните и Кохезионния фонд на
Европейския съюз ще е посветена на Програмен период 2014 -2020
г. и ще се проведе в края на м. ноември 2014 г. Кампанията ще бъде
организирана от 27-те областни информационни центрове и
Централния координационен информационен офис към
Администрация на Министерски съвет, които ще си
съструдничат с експерти от Управляващите органи на новите 7
оперативни програми.

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

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

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

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

от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

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

www.eufunds.bg
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Виктория СТАНКОВА

„Ìåòàëóðã” îòñòðàíè „Ñëàâàòà” çà Êóïàòà
„Пирин”(Гоце Делчев) е следващият противник

граване на състава и
оглеждане в игрова об-
становка на футбо-
листите, които взе-
мат по-малко участие
в срещите, както и
проби на юношите.
Въпреки че възможнос-
ти за гол не липсваха,
редовното време
приключи без да бъде
отбелязан гол. При из-
пълнението на дузпи
възпитаниците на
Юрий Васев, за когото
това беше дебют на-
чело на „Металург”
показаха по-здрави нер-
ви и спечелиха двубоя.
Ангажименти в поли-
тиката попречиха на

Страницата подготви Яне Анестиев

Александър Костадинов
пропуска световното
Борецът на „Миньор” Александър Коста-

динов със сигурност пропуска световното
първенство по борба, което ще се състои в
Узбекистан. Костадинов, който стана евро-
пейски шампион през пролетта, е контузил
лакътя си и ще претърпи операция, така че
възстановяването му най-вероятно ще
продължи до края на сезона и той ще се
появи на състезаниe през следващата го-
дина. До последно не се знаеше коя кате-
гория ще предпочете бореца, след като не-
говата, до 55 кг , беше закрита. Оставаха
вариантите или да се бори с Иво Ангелов в
категория до 59 кг, или да се качи в по-
горната. От вчера Иво Ангелов и Христо
Маринов са на подготовка с националния
тим по класическа борба в Тетевен.

Фенове на „Стяуа” съблякоха
двама по гащи на стадиона
Феновете на Стяуа не можаха да простят

на своите любимци отпадането на тима от
Лудогорец в плейофите на Шампионската
лига. Румънският гранд загуби с 0:1 реван-
ша в София и след 5:6 при дузпите отива в
Лига Европа.След срещата много от футбо-
листите на Стяуа се прибраха директно в
съблекалнята, но треньорът Константин
Гълка тръгна след тях и ги викна обратно
да поздравят феновете на отбора, които
дойдоха в София. Гневът на ултрасите се
изля върху Корнел Ръпа, който пропусна
решителната дузпа, и Ясмин Латовлевич.
Десният бек бе принуден да съблече фла-
нелката си, а привърженик я взе и захвър-
ли на земята с мотив, че той не заслужава
фланелката с номер 2.Латовлевич също бе
съблечен от привържениците на Стяуа и се
прибра в съблекалнята по боксерки, но
фланелката му не бе хвърлена на терена, а
запазена от фенове, пише “Про Спорт”.
Сайтът “Спорт.ро” пък посочва, че собс-
твеникът Джиджи Бекали е бил направен
на пух и прах от привържениците. Полити-
ката на продажба на най-добрите играчи е
критикувана бурно от феновете на Стяуа,
които смятат, че отборът няма как да се
класира за Шампионската лига, след като
си тръгнаха Татарушану, Гардос, Пинтилий
или Пиовакари, а на тяхно място не бяха
доведени играчи със същите качества, с
изключение на Арлаускис.Не за първи път
феновете искат от Джиджи Бекали да на-
пусне Стяуа, припомня “Спорт.ро”. През
2009 г. и през 2011 г. ултрасите издигнаха
лозунга “Продай, махни се, умри”.

Скримов и компания
летят за световното днес
Националният ни отбор по волейбол за-

минава рано сутринта в петък за Полша,
където ще се проведе световното първенс-
тво. Първият ни мач срещу Мексико е в по-
неделник (1 септември). Тимът на Пламен
Константинов лети около 6 часа и трябва
да се събере на летище София около 5 ча-
са в петък. Сигурно е участието на Тодор
Скримов в състава от двамата пернишки
волейболисти, за Светослав Гоцев нещата
трябвашеда станат ясни късно снощи, като
това до голяма степен зависи от състоя-
нието на другия център Николай Нико-
лов.Два дни преди старта на Световното
първенство по волейбол за мъже 2014 в
Полша домакините вече са готови с почти
всичко по организацията на големия фо-
рум, а емоциите кипят в пълна сила.  На-
ционалният стадион във Варшава също ве-
че е готов да посрещне мача на откриване-
то на Мондиала. Именно на него домакини-
те от Полша и волейболистите на Сърбия
ще дадат началото на шампионата в събота
(30 август). Двубоят е в 21:15 (б.вр). Среща-
та е първа от предварителна група А на
турнира, като другите мачове започват на
31 август.Интересът към този мач е изклю-
чително голям, като всички билети бяха
разпродаден месеци по-рано. Очаква се
около 62 хиляди души да бъдат по трибуни-
те, за да наблюдават двубоя и да под-
крепят своите любимци.Националният ста-
дион във Варшава има подвижен покрив,
което позволява волейболната среща да
се проведе без проблеми. На него обаче
ще се проведе само и единствено мачът на
откриването. Останалите двубои от предва-
рителна група А са зала Кентениал във
Вроцлав.

29.08.2014Г. ПЕТЪК 20:00Ч.

“ЛЕВСКИ”  -  ЧЕРНО МОРЕ
ИВАЙЛО СТОЯНОВ ЕМИЛ ВАНГЕЛОВ 
ВЕЛИСЛАВ МИЛЕНКОВ
4-ти НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ, ДАС СТЕФАН
АПОСТОЛОВ    ДРАГАН СТОЙКОВ
30.08.2014Г. СЪБОТА 17:30Ч.

СЛАВИЯ/СФ/ -  ЛИТЕКС/ЛЧ/
НИКОЛА ПОПОВ ВЕСЕЛИН МИШЕВ 
ГЕОРГИ ТОДОРОВ
4-ти МАРТИН АНГЕЛОВ, ДАС АДРИАН
ПЕТРОВ БОРИСЛАВ КОЛЕВ 

30.08.2014Г. СЪБОТА 18:00Ч.

МАРЕК/ДУПН/ -  ЛОКОМОТИВ/СФ/
ГЕОРГИ КАБАКОВ ТОНИ ПАНДАРСКИ -
ГЕОРГИ КАЛУДОВ
4-ти ВАЛЕНТИН  ДОБРЕВ, ДАС ВЛАДИМИР
ВЪЛКОВ ГЕОРГИ ИГНАТОВ 

30.08.2014Г. СЪБОТА 18:00Ч.

ХАСКОВО/ХС/  -  “БОТЕВ” /ПД/
МАРТИН  АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТЪР
СТОИЛОВ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
4-ти МАРТИН МАРГАРИТОВ, 
ДАС ГЕОРГИ ДАВИДОВ МУСТАФА ШЕФКЕТ 

30.08.2014Г. СЪБОТА 20:00Ч.

ЛОКОМОТИВ /ПД/  -  ЦСКА
ВИХРЕН МАНЕВ ЦВЕТАН ТРИФОНОВ 
ГЕОРГИ КАРАКОЛЕВ
4-ти ГЕОРГИ ДОЙНОВ, 
ДАС ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОЯН ДЕНЕВ 

31.08.2014Г. НЕДЕЛЯ 20:00Ч.

ЛУДОГОРЕЦ /РЗ/  -  БЕРОЕ /СТ.З/
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ  
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
4-ти ДИЯН ВЪЛКОВ, ДАС ЦВЕТАН КРЪСТЕВ -
РАДОСЛАВ СТАНЕВ

С изненада приключи
срещата от предвари-
телния кръг от тур-
нира за Купата на
страната по футбол
между отборите на
„Струмска слава” и
„Металург”. Мачът
се игра в сряда вечер-
та на стадиона в
квартал „Изток” при
добра организация,
имаше даже и озвуча-
ване и приличен за то-
зи етап от турнира
зрителски интерес.
Двата отбора подхо-
диха по различен начин
за мача, като гостите
явно бяха решили  да
го използват за оби-

ГЕРОЯТ МОЦИ  Е МОЖЕЛО ДА Е ЛЕВСКАР
Един румънец се превърна в герой за Лудогорец и името му не спира

да се повтаря в последните часове. Козмин Моци изигра решаваща роля
за класирането на тима в групите на Шампионската лига. След 1:0 в
редовното време, което прати двубоят със Стяуа в продължения, Моци
трябваше да сложи ръкавиците и вратарския екип, за да замени
изгонения титулярен страж Владислав Стоянов. Румънецът хвана две
дузпи на румънския тим и изпрати Лудогорец в групите на Шампионската
лига.Моци е роден на 3 декември 1984 година в Решица, западна
Румъния. Започва да играе именно в родния си град - в ЧШМ Решица,
където обаче не остава за дълго. През 2002 година преминава в
Университатя Крайова, където остава три сезона - до 2005 година. През
лятото на 2005-та е привлечен от един от столичните грандове - Динамо
Букурещ. Още същата есен Козмин Моци за първи път се изправя срещу
български отбор. Румънският тим гостува на “Левски” в мач от групите на
турнира за Купата на УЕФА. Българите побеждават с 1:0, а Моци играе на
прилично ниво. Дори нещо повече - след двубоя Станимир Стоилов
веднага започва да прави опити да го привлече. През зимата е първата
оферта на “Левски”, който по това време се ръководи от тандема Сираков
- Стоилов. Йоан Бекали обаче заковава цена от 2 милиона долара на
тогавашния 21-годишен сърцат защитник и сделката се проваля. Но не
окончателно. През април 2006 година самият Моци дава интервюта, че
през лятото отива в “Левски”, тъй като договорът му с Динамо изтича и
той става свободен агент. Сираков и Стоилов започват нова офанзива по
преговори за евентуална сделка: “Дай Боже Моци наистина да дойде при
нас. До момента обаче не знам той да е подписвал договор с нас”,
заявява Станимир Стоилов.Нещата обаче отново удрят на камък, но в
началото на пролетта на 2007 година отново се шуми около интереса на
“сините” към румънеца. “Левски” и Динамо Букурещ играят контрола (1:1),
в която участие взима и Моци. След мача Стоилов казва: „Моци го исках
преди, но тогава цената бе доста висока. Ще продължим да гледаме
футболисти от цяла Европа. В Румъния има много добри играчи, но
първенството им е на по-високо ниво и е нормално и цените да са по-
големи.” В крайна сметка Козмин остава в Динамо и през лятото на 2008
година е пратен под наем за кратко в италианския Сиена. Преди да отиде
там има интерес от Лацио. Президентът Клаудио Лотито пътува до Румъния
за последни преговори, но нещата се разпадат на финалната права и Моци
е пратен в Сиена. Бранителят отново се връща в Динамо и изкарва три
сезона 2009-2012, когато през лятото на 2012-та подписва с Лудогорец.

старши-треньора на
„Струмска слава” Сла-
ви Кирилов да присъс-
тва по време на целия
мач и той беше ръко-
воден от помощници-
те му. Все пак в пос-
ледните двайсет ми-
нути на срещата Ки-
рилов се появи край
терена. Той лично из-
каза благодарност на
домакините за стара-
нието и добрата орга-
низация на срещата. В
следващия кръг побе-
дителите най-вероя-
тно ще се изправят
срещу бившия член на
„А” група – „Пи-
рин”(Гоце Делчев). 

футболист на Марек
Денис Николов. В 89-
ата минута отборът
на Оборище остана с
човек по-малко на те-
рена. Стражът Ангел
Юсев угра с ръка из-
вън наказателното
поле и получи червен
картон. Тъй като Кос-
тадин Ангелов беше

Тимът на Оборище
(Панагюрище) отпад-
на от Купата на Бъг-
лария след загуба с 2:4
от четвъртодиви-
зионния Чико (Бяла)
след изпълнение на
дузпи. редовното вре-
ме двубоят завърши
1:1, а точен за пана-
гюрци беше бившият

„Оборище” отпадна за Купата,
бивш миньорец повтаря Моци

направил и трите
смени се наложи под
рамката да застане
десният защитник
Иво Райков, който до
миналата година се
състезаваше за „Ми-
ньор”. Той обаче не бе-
ше толкова успешен
на вратата и отбо-
рът му отпадна.

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ “А” ГРУПА



АПРОПО

СИНИЯТ ЕЗИК ПО ЖИВОТ-
НИТЕ В ПРЕКИЯ СМИСЪЛ
НА ДУМАТА СТАНА ЗАП-
ЛАХА за националната си-
гурност. Даже такъв слабо
населен овчарски регион

като Пернишкия започна да синее неп-
риятно. Щом се стигна и полицията да
бъде впрегната в борбата срещу раз-
пространение на опасната зараза, зна-
чи тоягата е дебела. От една страна
смъртта по добитъка ликвидира и мал-
кото останали месо–и млекодайни жи-
вотни по нашия край. Масово овцете
отдавна не са това, което бяха като
бройка, но и оцелелите са на път към
оня свят. Ако не под ножа, то заради
коварната болест. Така полицаите ще
се превъплътят в нещо като ветеринар-
ни стражари и митничари едновремен-
но. Нищо чудно скоро да започнат да
карат курсове по зоотехника и първа
долекарска помощ на болните овце.
При натоварения туристически сезон и
отпуските чудно как ръководството на
МВР ще съумее да намери достатъчно
сили и средства за тая несвойствена
работа. Наистина, ако доскоро се май-
тапехме, че във всяко село полицай не
може да се назначи, интересно как се-
га ще се мине на формулата „полицай–
стадо, полицай-стадо”. Освен ако „си-
ният език” не си тръгне доброволно
според оптимистичните предвиждания
на специалистите, че иначе не само без
животни, но и без охранителни органи
ще останем.

НЯКАКВО НЕПОНЯТНО ЧУВС-
ТВО ТЕ ОБЗЕМА КАТО СТЪПИШ
НА ПЕРНИШКИЯ ПЛОЩАД. От
няколко дена част от загражденията
на строителната площадка са паднали
и гражданите може да го прекосяват
по късата страна. Преминавайки през
местата, където доскоро си свикнал да
стъпваш на плочки и гранит, извед-
нъж пропадаш на прашна и грапава
пътека и сякаш не си в центъра на
Перник, а някъде в разнебитена ин-
дустриална зона без инфраструктура.
На всичко отгоре и ти самият се про-
меняш, най-малкото заради прахта,
която полепва по теб навсякъде...

1229 август 2014 г.
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Това каза вътрешният министър Йордан Бакалов

Нуждаем се от вашата подкрепа,
за извършване на спешна

хирургическа операция в Турция
на нашия съгражданин

АЛЕКСАНДЪР СТАНОЕВ НИКОЛОВ 
набирателната сметка (в лева и

евро, за България и чужбина) е:
BG 57PRCB 9230 10 1330 1429.

Благодарим Ви!!!        

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Детски рисунки подредиха
в изложба в Ковачевци

Виктория СТАНКОВА
С откриването на изложба,официално бе

закрит летния курс по приложно изкуство в
с.Ковачевци.В продължение на два месеца
, три пъти седмично, 30 деца от две до чети-
ринайсет години и две майки се учеха как
да боравят с четката и навлизаха в дебрите
на изкуството. Заниманията се провеждаха
в Дом-паметник „Георги Димитров” и се во-
деха от склуптура Стефан Димитров.Мате-
риалите глина,пластелин,керемиди,кадас-
трони,блокчета,акварелни и темперни
бои,бяха подсигурени от читалището.

„Децата бяха много отзивчиви,любопит-
ни,проявиха голям интерес,специфично
цветоусещане и емоционална свобода.Бе-
ше удоволствие да се работи с тях” –споде-
ли Стефан Тодоров. Резултата беше налице-
всички се насладиха на прекрасните рисун-
ки,изрисуваните шишета и керемиди,глине-
ните сувенири. А децата ще отнесат със се-
бе си прекрасни емоции и много спомени за
това лято.

Виктория СТАНКОВА
48 младежи в об-

ласт Перник се явиха
на августовската се-
сия по български език
и литература от дър-
жавните зрелостни
изпити, известна ка-
то поправителна. От
59 души, подали зая-
вления за препитване-
то, 10-има не са се
явили, а един не е бил
допуснат заради неус-
пешно завършване на
12 клас, съобщи начал-
никът на РИО Ваня
Коконова.

Матурата се прове-
де в професионалната
гимназия по икономи-
ка в Перник и техни-
ческата професионал-
на гимназия „Н. Й.
Вапцаров” в Радомир.

„Дебне каменният
град“ по стихотворе-
нието на Христо
Смирненски „Цветар-
ка“ се падна като 41
въпрос на държавния
зрелостен изпит. Зре-
лостниците можеха
да избират между две
възможности – да пи-
шат есе или интер-
претативно съчине-
ние върху творбата,
която авторът е на-

писал през 1922 г. Ус-
пешното представ-
яне носи на зрелос-
тниците максимум 30
точки.

Матурата съдър-
жаше 40 тестови за-
дачи, които компю-
търът избра рано
сутринта измежду 11
милиона комбинации.
З0 задачи от тях бяха
от затворен тип с
четири възможни от-
говора, от които са-
мо един верен. Вярно-
то решение носи по 1
точка. Останалите
10 задачи бяха със
свободен отговор и
носят различен брой
точки. Правилно ре-
шените тестови за-

дачи ще се оценяват
със 70 точки.

Резултатите от
държавните зрелос-
тни изпити ще се об-
явят до 12 септем-
ври.

Изпитният ва-
риант и верните от-
говори вече са публи-
кувани на сайта на
Министерството на
образованието и нау-
ката.

В страната на ма-
турата се явиха общо
2 973 младежи. 929
зрелостници са се от-
казали от възможнос-
тта да положат за-
дължителния за за-
вършване на средно
образование изпит.

Крайно време е да има
закон за доброволчеството

Зоя ИВАНОВА
Кризите в България в последните го-

дини, и земетресението в Перник и
потопите през тази година, и траге-
дията в Бисер изкарват на центъра на
вниманието темата за доброволчес-
твото. Много отдавна се говори за За-
кон за доброволчеството. И по време
на всяка криза той отново излиза на
дневен ред. Защото се оказва, че
доброволците са в центъра на съби-
тията винаги когато трябва и дори ко-
гато държавата закъснее там.От Бъл-
гарския червен кръст отдавна настоя-
ват за спешни промени в законода-
телството по отношение на добровол-
ческите инициативи. Липсата на подо-
бен закон пречи на доста желаещи да
участват в обучителни и организа-
ционни програми.  На практика сега
доброволците трябва да наредят не-
щата си така, че да са за сметка на не-
говото свободно време, а би могло да
се регулират като няколко дни платен
отпуск например – категорични са
специалистите. Над 70 хиляди са доб-
роволците у нас. За да помагат в
бедствия, те настояват за по-добра
организация, обучения и застрахова-
не на труда им.

Много доброволци  не са подготве-
ни за дейностите в които се включват
. Именно защото  доброволческата
дейност не е регламентирана по ника-
къв начин.  

“Цветарка” изпоти  зрелостниците

Любомира ПЕЛОВА
Вече се работи по

четири сигнала за ку-
пуване на гласове.Ку-
пуването на гласове е

български модел. Нека
партиите да пред-
ставят политики и
да си зашият джобо-
вете. Заявявам кате-

горично, че няма да
има прошка. Минис-
тър Бакалов няма да е
този, който ще реши
изборите, но ще се
опитам да гаранти-
рам те да са честни,
това каза вчера в
ефира на Нова теле-
визия вътрешният
министър. Подходът
при тези избори оба-
че е малко по разли-
чен. Официално пар-
тии обявяват кас-
тинг, на който спече-
лилите получават оп-
ределени пари и
трябва да организи-
рат купуването и
продаването на гласо-
ве.На въпрос дали и

този път ще имакон-
тролиран вот в Тур-
ция, той обясни, че
това е приоритет на
външното минис-
терство. Министър
Бакалов призова пар-
тиите там, където
имат съмнения за ку-
пуване на гласове, да
изпратят свои наб-
людатели, за да
спестят доста проб-
леми, които ще се
явяват в чужбина.”За
мен важна тема е как
се провеждат общес-
твените поръчки и
дали са обезпечени.
Опитаха се да ми про-
бутат и една, която е
свързана с камери, но

повече информация
по този въпрос ще
дам на пресконферен-
ция във вторник”, ко-
ментира Йордан Бака-
лов.

По повод слуховете
за обслужване на ГЕРБ
на изборите Бакалов
определи Мая Маноло-
ва като главна ге-
роиня в един сериал.
Нека представят по-
литики пред хората,
вместо да им бутат
левове в джобовете.
това е български мо-
дел, само у нас се прак-
тикува купуване на
гласове с пари. Да си
зашият джобовете,
препоръча Бакалов.. 

 Проведени са срещи
между началниците на
РУП и ветеринарните
доктори към отдел
„Здравеопазване на
животните”, отго-
варящи за съответни-
те общини. Уточнени
са начините на взаи-
модействие, както и
постоянна телефонна
връзка. Ще бъдат из-
вършвани системни
проверки на пътни
превозни средства,
открити площи около

населените места из-
ползвани за паша, с цел
недопускане и разкри-
ване на закононаруше-
ния. 

Контролните орга-
ни стриктно ще
следят за спазване на
забраната за придвиж-
ването на възприем-
чиви за син език пре-
живни животни. Заб-
ранена е и пашата на
всички възприемчиви
животни, в часовете
с активен летеж на ку-
ликоиди от 19, 00 до
08,00 ч. Не се допуска

И полицията вдигната срещу...
провеждането на паза-
ри, тържища и излож-
би на едри и дребни
преживни животни на
територията на
страната. Временно е
спряна дейността на
депата и събирател-
ните центрове за ед-
ри и дребни преживни
животни. 

При констатиране
на нарушения, ще бъ-
дат налагани санкции
съгласно Закона за ве-
теринарномедицин-
ската дейност и Зако-
на за МВР. 
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