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Застрахователна и презастрахователна
компания

Любомира ПЕЛОВА
Пернишките учили-

ща изпратиха своите
абитуриенти. С мно-
го цветя и радостни
възгласи за последен

път прекрачиха прага
на своето училище
зрелостниците от
ПТГ “Юрий Гагарин”.
Гости на тържество-
то бяха областният

управител Михаил
Михайлов и народ-
ният представител
Евдокия Асенова. Той
пожела на младите хо-
ра да сбъдват мечти-
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Съпругата на заподозрения остава в България, ще я разпитват по делегация

Арестувани
клипове

Предизборната кампания се
оказа доста тежка за спецовете на клипове.
Вече няколко бяха спрени от ЦИК заради не-
коректна агитация и тотално погазване на
морални и законови принципи. А на всичко
отгоре и Европа не е по-назад от нашенска-
та пошлост, та оня ден показаха по телеви-
зията едно датско клипче, където порног-
рафията не само не е за гледане, а даже не е
и за разказване. Обаче да се върнем у нас.
Каквито ни партиите, такива ни и клипове-
те. Някои забавни, други досадни, трети
натрапчиви. Има и отвратителни. Да не го-
ворим, че повечето са демагогски. Ако тео-
ретично предположим, че една кампания
трябва да се проведе без клипове, изборни-
те резултати едва ли щяха да са по- различ-
ни. Безспорно клиповете са безумно троше-
не на народна пара. Лошото е, че ЦИК може
да “арестува” само клиповете, а не техни-
те автори и особено техните режисьори. А
би трябвало. Щото клипът не се появява
от самосебе си на екрана, а фактът, че е
платен, не го прави “безсмъртен”. За белез-
ници плачат тия, които провокират общес-
твеното мнение, скрити зад имунитета,
ако въобще го имат. А гласоподавателите
могат да направят своя избор според “аре-
стите”. Ако въобще не им е писнало всеки
ден да гледат арестанти - и криминални, и
политически...

Валентин ВАРАДИНОВ

Св.
свещеномъченик

Патрикий, епископ
Брусенски
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Променлива
облачност

Емблематичните сгради на
Перник, нарисувани от ученици

Виктория СТАНКОВА
Емблематичните сгради на Перник – Дво-

реца културата , Минната дирекция, черква-
та „Св. Иван Рилски” и Пощенската палата
греят от стените в галерия „При кмета”.
Уникалните творения са нарисувани от пер-
нишки ученици . Те са част от експозицията
„Моят Перник”, която е по повод 24 май -
Денят на българската просвета и култура и
на славянската писменост и 85-та годишни-
на на град Перник. Изложбата бе официал-
но открита от зам.-кмета Петър Първанов,
който изказа специални благодарности на
младите майстори на четката и им пожела
бъдещи творчески успехи. Това е втора по-
редна изложба под наслов „Моят Перник”.
Първата е била свързана с 80-та годишнина
на град Перник. От името на кмета на Пер-
ник Росица Янакиева той им благодари и
им връчи грамоти и специални книги с по-
желания за бъдещи успехи. Колективът на
11-то основно училище „Елин Пелин” с ди-
ректор Емилия Плякова пък получи икона
на светеца Иван Рилски за оригинално таб-
ло, на което бяха представени всички забе-
лежителности на Перник.

Областният управител изпрати абитуриенти

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият Окръ-

жен съд реши да ек-
страдира в кралство
Нидерландия 46-го-
дишния жител на Ра-
домир Ромео Ог-
нянов, срещу когото
е повдигнато обвине-
ние за трафик на же-
ни. За Огнянов е изда-
дена Европейска запо-
вед за арест през ок-
томври м.г. след по-
дадено оплакване
пред нидерландските
власти от две жени.
Тъй като Ромео е бъл-
гарски гражданин и
пребивава постоянно
на територията на
България, съдебният
състав е изискал да
бъде върнат в стра-
ната ни след процеса
в северното кралс-
тво. Искането на
ч у ж д е с т р а н н и т е

власти е изпратено с
писмо по електронна-
та поща до Перниш-
кия окръжен съд.  Ад-
вокатът на Ромео
Огнянов обаче израз-
ява становище, че
подзащитния му не
бива да бъде предаде-
но по направеното
искане, защото евро-
пейската заповед за
арест не съдържала
всички изискуеми съг-
ласно относимите
нормативни актове,
реквизити, липсвала
достатъчно инфор-
мация относно об-
стоятелствата, при
които е извършено
престъплението, в
което е заподозрян
Ромео. Защитата
смята още, че делото
срещу Огнянов може
да се гледа и в Бълга-
рия, тъй като и пос-
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традалите жени, и са-
мия Огнянов пребива-
ват на територията
на страната.  Въпре-
ки мотивите на защи-
тата, подсъдимият
ще бъде екстрадиран.
До 12 години затвор
може да получи той
според законите на
Кралство Нидерлан-
дия, ако вината му
бъде доказана.

Пернишките магис-
трати наложиха и
мярка за неотклоне-
ние задържане под
стража за Огнянов до
фактическото му
предаване на чуждес-
транните власти. Ре-
шението на Перниш-
ките магистрати
подлежи на обжалване
и протест в 5-дневен
срок пред Софийския
апелативен съд.

Европейска заповед

за задържане бе изда-
дена и срещу 38-го-
дишната съпруга на
Ромео, Диляна, която
е заподозряна в съу-
частие със съпруга й.
В момента тя е с на-
ложена мярка за неот-
клонение „подписка”.
В Пернишкия Окръ-
жен съд е пристигна-

те си и да постигат
много успехи по пътя
си, да се реализират
успешно навсякъде по
света, но да не заб-
равят, че тук е тех-
ният дом и че тех-
ният роден град има
нужда от младостта,
силата и  знанията им.

Областният упра-
вител арх. Михаил Ми-

Когато Дяволът
ви е длъжник, Господ
да ви е на помощ.

ло писмо от кралс-
твото, в което се ис-
ка присъствието на
Диляна на делото, за
да бъде разпитана тя
като свидетел. Пер-
нишкият окръжен съд
е отменил заповедта
за арест. Тя ще бъде
разпитана по делега-
ция.

хайлов се срещна с ръ-
ководството на учи-
лището и пое ангажи-
мент да съдейства за
разрешаване на нале-
жащи проблеми.

Гости на тържес-
твото в ПГИ в Пер-
ник бяха заместник
областните управи-
тели Галина Никоди-
мова и Кирил Леонов.
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Хитови поп и джаз
парчета свирят Съни и

София джаз бенд в Перник

Зоя ИВАНОВА
Двама жители на пер-

нишка област са сред
новорегистрираните
ХИВ-позитивни бълга-
ри за миналата 2013 го-
дина. По данни на На-
ционалната програма
за превенция и контрол
на ХИВ/СПИН към Ми-
нистерството на здра-
веопазването към 14
февруари 2014 година
общият брой на регис-
трираните носители
на ХИВ в страната е
1852 лица. От начало-
то на 2014 година към
14 февруари са регис-
трирани нови 22 ХИВ
серопозитивни лица.
През последните годи-
ни се очертава тенден-
ция броят на новоре-
гистрираните мъже да
е четирипъти по -
голям от броя на ново-
регистрираните жени.
И през тази гдина 16

Äâàìà ÕÈÂ ïîçèòèâíè îò Ïåðíèøêî çà 2013 ãîäèíà
Това показват данните на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН

от новооткритите
ХИВ –позитивни са мъ-
же, а 6 –жени. Географ-
ското разпростране-
ние на регистрираните
случаи на ХИВ показва,
че по-голямата част
от тях са концентри-
рани предимно в голе-
мите градски райони
като София–11 лица, в
област Стара Загора –
3лица, в областите
Бургас и Хасково –по 2
лица, в областите
Пловдив, Перник, Па-
зарджик и Русе по 1 ли-
це.Като основна уязви-
ма група особенопрез
последните две години
се очертава групата на
мъжете, които имат
сексуални контакти с
други мъже, които от
началото на тази годи-
на са 8 лица. По отно-
шение на другата уя-
звима група –лицата
употребяващи интра-

венозни наркоти-
ци,данните показват,
че броят на новорегис-
трираните намалява,
от началото на година-
та са 2 лица.Тенденция-
та сочи, че 63% от но-
ворегистрираните
ХИВ–позитивни лица
са научили положител-
ния си резултат в 19-
те кабинети за без-
платно и анонимно кон-
султиране и изследване
за ХИВ (КАБКИС) и в 17-
те мобилни медицин-
ски кабинетиза цялата
страна. Данните показ-
ват, че общо344681 ду-
ши са се изследвали за
ХИВ през 2013 г. в КАБ-
КИС, както и във всич-
ки лаборатории и ле-
чебни и здравни заведе-
ния на страната. Към
31 декември 2013 г. об-
що 861 души с ХИВ се
проследяват в секто-
рите за лечение на па-

Силвия ГРИГОРОВА
На 20 май (втор-

ник) между 8 ч. и 17 ч.
в участъка от Долна
Диканя до Блатино
от АМ „Струма“ със
специална мобилна
сонда ще бъдат взе-
ти проби от пътна-

Ограничават движението по АМ „Струма”
та настилка. Това ин-
формираха от Аге-
нция „Пътна инфрас-
труктура”. За пови-
шаване на безопаснос-
тта на движението е
необходимо шофьори-
те да карат внима-
телно, да спазват

пътната сигнализа-
ция и въведената
временна организа-
ция на движението в
отсечката между
Долна Диканя и Бла-
тино-от км 313+220
до 315+220, в посока
Кулата-София. Допус-

Хитови поп и джаз парчета от различни
периоди и автори ще прозвучат в концерт
на Съни и “София джаз бенд” на 19 май от
17, 30 ч. пред Двореца на културата в Пер-
ник. Концертът е подарък за ценителите на
хубавата музика от Двореца на културата и
ще събере в рамките на около час популя-
рни парчета от репертоара на Рей Чарлс,
AББА, Франк Синатра, Луис Армстронг и
др. Ще прозвучат и изпълнения на популя-
рни български песни, изпълнявани от Орлин
Горанов и Петя Буюклиева. Изпълнителите
обещават много настроение и приятни ми-
гове за любителите на популярната музика,
джаза и истинския купон.

Съни (Станислава Димитрова) е родена в
Перник. Слънчева е като името си и много
магнетична с гласа си. Пяла е в хор “Родна
песен”. Споделя, че за нея музиката е най-
големият адреналин. Пяла е почти всички
стилове, но най-уютно се чувства в стилове-
те: джаз, поп, латино и фолклорна музика.
На 14 г. сформира първата си рап-денс гру-
па “Игуана”, където е композитор, вокал и
текстописец. Завършила е поп и джаз пее-
не при доц. Георги Кордов и Майсторския
клас – “Музикална интерпретация и импро-
визация” на Милчо Левиев в Нов Българ-
ски Университет.

При лошо време концертът ще се проведе
в Малкия салон на Двореца на културата.

Виктория СТАНКОВА

циенти с ХИВ/СПИН,
626 от тях получават
необходимата анти-
ретровирусна тера-
пия. През 2013 г. МЗ
осигурява средства за
закупуване на 23 меди-
камента на стойност
близо 12 милиона лева.
Прилагането на анти-
ретровирусната тера-
пия удължава живота
на пациентите, по-

добрява имунния им
статус и подобрява ка-
чеството им на жи-
вот.За гарантиране
непрекъснатостта на
терапията със средс-
тва на Глобалния фонд
за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария
бе създаден и резерв
от медикаменти на
стойност около 1 млн.
лв.

тимата максимална
скорост на движение
се ограничава на 90
км/ч.

 От пътната аге-
нция поясняват, че
тестовете ще се из-
вършват със специал-
на мобилна сонда ка-

то всеки сондаж про-
дължава около 30 ми-
нути. Работният уча-
стък, в който ще се
извършва проучване-
то, ще е затворен в
рамките на 50 м, като
се засяга крайната ак-
тивна лента.

 ИЗБОРИ ЗА ДЕПУТАТИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ 2014

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Надежда Нейнски: Има Надежда, подкрепете я с №9 в бюлетината
Най-важните неща са много прости и няма нужда от много приказки. Ще дам пример,

когато през декември 2000 г. паднаха визите, ме срещна възрастен мъж и ми каза: „Аз
може и никога да не пътувам извън България, но благодаря за чувството, което ми да-
дохте“. Кой и как ли не квалифицира тези трудни години от прехода, а ние- дясното уп-
равление и цялото общество платихме тежка цена, но получихме свободата си. Това ка-
за, пред симпатизанти и съмишленици в Перник, водачът на листата на СИНЬО ЕДИ-
НСТВО в Евроизбори 2014 Надежда Нейнски.

 „Какво стана със стремежът ни да живеем нормално, достойно и свободно?“, попита
Нейнски. „Успяхме да постигнем свобода. Не стана факт, обаче промяната в стандарта
ни на живот. Ако сме обективни и честни към себе си ще си отговорим защо, когато ви-
дим кои правителства ни управляват от 2001-ва насам, чии са парламентарните мно-
зинства и потърсим отговорността и вината от тях- за всяко едно конкретно решение“.

 Има факти, е категорична Надежда Нейнски. И според нея те ясно показват ролята на
кабинетите на НДСВ, тройната коалиция, Бойко Борисов, а сега и на Орешарски в раз-
грабването на страната, срива на институциите и злоупотребата с власт.

 „Какво стана с еврофондовете?“, посочи като пример Нейнски и добави, че през
всичките тези години усвояваме една 50 процента от тях.

„Те искат да ни убедят, че това е статуквото и няма сила на света, която да го разбие.
Но всеки човек гласува и избира начина, по който иска да живее“, е убедена първата в
евролистата на СИНЬО ЕДИНСТВО.

 Председателят на партията Христо Панчугов заяви: „Ние показахме, че можем да за-
почнем промяната от себе си, да комуникираме по нов начин, да се отнасяме към бъл-
гарската политика по различен начин и това е големият капитал на СИНЬО ЕДИНСТВО.
Трябва да дадем на българската десница самочувствие, иначе няма да успеем да про-
меним България“.

 Според Панчугов създаването на СИНЬО ЕДИНСТВО е отказ от партийна  гордост.
„Когато основавахме Реформаторския блок, искахме да не повтаряме грешките от миналото. Не бяхме разбрани. Идеята ни беше подменена. През пос-

ледните години се опитваме да реанимираме нещо, което няма връзка с реалността“, каза Панчугов и допълни:
 „Има един единствен изход от тази ситуация и той е на тези избори да покажем, че идеята за силна десница е споделяна от българските избиратели. Да

покажем, че може да бъде поставено ново начало, че биографиите на политиците, които се кандидатират на тези избори имат значение, че в България мо-
же да бъде говорено за морал, за ценности, и за идеи. Това е пътят за промяна в българската политика и в частност българската десница- с хора, които не
се продават и не се поддават на подмяната.

 Сигурен съм, че след тези избори българската десница ще започне промяната си. Тя има една единствена алтернатива – единна дясна партия, в чиято
основа ще бъде СИНЬО ЕДИНСТВО“, завърши убедено Панчугов. 

Кандидатът да депутат на СИНЬО ЕДИНСТВО Николай Драгомиров, който е общински съветник в Перник и председател на Съюза на енергетиците в Бъл-
гария също поиска подкрепа от своите съмишленици. „Ние сме част от синята идея. Ние не сме се променили. Няма да се откажем от морала си. Оставаме,
такива каквито сме и го доказваме от 1997 г. насам. Подкрепете новата обединена десница. Гласувайте с № 9 в бюлетината!“
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1815 души заличени от избирателните списъци

Любомира ПЕЛОВА
125 000 бюлетини,

охранявани от жан-
дармерия и полицей-
ски ескорт пристиг-
наха в Перник. Те ще
бъдат съхранявани
до деня на  евровота
в областната адми-
нистрация. Всички
въпроси за обезпеча-
ване на нормалното
протичане на избор-

ния ден бяха обсъде-
ни на нарочна работ-
на среща с предста-
вители на Облас-
тта, РИК – Перник,
„Информационно об-
служване”, ТЗ
„ГРАО”, секретари-
те на общините, по-
лицията и пожарна-
та. В региона избира-
телните секции са
258.  Според данни-

те на Териториално-
то звено „ГРАО” към
4 април  т.г. избира-
телите в община
Перник  са 87 115. На
този етап 1 815 ду-
ши са заличени от
избирателните спи-
съци на община Пер-
ник. Тези хора нямат
право да гласуват в
135-те секционни из-
бирателни комисии
на територията на
общината. Задраска-
ни са и имената на
жени и мъже с ара-
бски фамилии, които
имат друго граж-
данство в страна из-
вън Европейския
съюз към датата на
съставяне на изби-
рателните списъци. 
В община Радомир
избирателите са
17 802, в община
Брезник – 5 665, в об-
щина Трън – 3439, в

община Земен – 2202
и община Ковачевци
– 1 211.На  19 май
обаче в РИК – Пер-
ник ще бъдат пре-
доставени последни-
те актуални данни.

За всички секцион-
ни комисии от Ми-
нистерския съвет
вече са изпратени и
екземпляри на Из-
борния кодекс .От-
говорност на Облас-
тната администра-
ция в Перник е
цялостното коорди-
ниране на дейности-
те по подготовката
на изборите между
Администрацията
на Министерския съ-
вет, ЦИК и РИК на
местно ниво, и об-
щинските админис-
трации на терито-
рията на област
Перник. Организа-
ционният екип на

Росица Янакиева: Категорична е
необходимостта от пътна карта за

политиците ни към и в Европа
Катего-

рична е
н е о б х о -
димостта
от пътна
карта за
п о л и т и -
ците към
и в Евро-
па, за да
засилим
р о л я т а
на Бъл-
гария в Европа и ролята на Европа в Бълга-
рия. Това коментира в дискусионното сту-
дио на радио К2 кандидатът за евродепутат
от листата на АБВ Росица Янакиева. Тя
смята, че богатството на ЕС се състои в мно-
гообразието, което има всяка една държава
членка. За разлика обаче от старите члено-
ве, България влиза в ЕС с много натрупани
проблеми – резултат от 20-годишен преход,
с разрушена икономика и разсипано сел-
ско стопанство. Влязохме с един лош старт,
каза Янакиева. Според нея водилите прего-
ворите за присъединяването на страната ни
към ЕС подлежат на критика заради дого-
ворените условия. Тя подчерта, че ЕС дава
много възможности за развитие, но той нито
повишава заплати, нито дава пенсии. Може
обаче с предоставяните от Европа възмож-
ности да се създаде среда у нас, за да за-
работи икономиката. Според Янакиева, от
особена важност е България да влезе в ев-
ропейското икономическо пространство. В
крайна сметка обаче решенията за Бълга-
рия трябва да дойдат от българската държа-
ва, категорична е тя.

България преди всичко трябва търси и на-
мира националните си интереси и на тази
база да решава отношенията си с другите
държави, смята Росица Янакиева. Тя уто-
чни, че като държава член на ЕС, интереси-
те ни трябва да бъдат пречупени и през тези
на Европа. Що се отнася до българското
представителство в Европейския парла-
мент, трябва всички наши депутати да се
обединят около няколко основни ценности
и да ги защитават – социалните политики и
икономически политики и сигурността. Това
са неща, за които българските представите-
ли в ЕП трябва да бъдат единни, в полза на
България и българските граждани, катего-
рична е Янакоева.

Губернаторът инициира дискусия за културата

областната админис-
трация съдейства за
провеждане на обуче-
нието на Районната
избирателна комисия
и на СИК-овете в об-
ластта. Създадена е
и необходимата орга-
низация за работата
на РИК в деня на из-
борите за европей-
ски парламент.

В деня на вота, на
25 май в Областната
администрация в Пер-
ник ще работи дежу-
рен телефон - 076/ 64
99 14, който ще пре-
доставя информация
за хода на изборния
ден. За връзка с члено-
вете на РИК е тел./
факс: 076/ 60 83 04.

На сайта на адми-
нистрацията пък ще
бъдат публикувани
актуални данни за из-
бирателната актив-
ност.

Любомира ПЕЛОВА
Дискусионен форум

за културата и духов-
ността инициира об-
ластният управител
на Перник Михаил Ми-
хайлов. Целта е инте-
лектуалци, творци,
бизнесмени, спортис-
ти и общественици
да обединят идеите и
усилията си за начер-
таване и изпълняване
на дългосрочни цели в
приоритетни облас-
ти в сферата на кул-
турата, патриотич-
ното възпитание и
духовността. В  дис-

кусионния форум ще
участват акад. Ан-
тон Дончев, акад.
Георги Марков, акад.
Константин Косев,
проф. Андрей Пантев.

Форумът  е под
егидата на облас-
тния управител, а
темата е “Съвремен-
ни измерения на ро-
долюбието и нацио-
налната идентичнос-
т- причини за отрод-
яването и бездухов-
ността”. Да се вклю-
чат в дискусията са
поканени преподава-
тели и директори на

училища и детски
градини, експерти
от РИО на МОН,
председателят на КС
на военнородолюби-
вите организации по
Националната ини-
циатива “Една дет-
ска сълза- една мо-
литва”, читалищни
деятели, изявени пи-
сатели, художници,
културни дейци, по-
четни граждани на
Перник, бивши кме-
тове, лекари. Целта
е да се поставят на
обсъждане теми,
свързани с духовно-

то възпитание на
подрастващите, усе-
щането за национал-
на идентичност у
българина, духовно-
то и културно израс-
тване- теми, които
обикновено остават
на заден план, а са от
съществено значе-
ние за формирането
на хармонични лич-
ности и на здраво об-
щество, смятат ор-
ганизаторите.

Дискусията ще се
проведе на 20 май от
10, 30 ч. в Конферен-
тната зала на ОК

„Дворец на култура-
та” в навечерието на
Деня на славянската
писменост и култура.
Идеята е това да бъ-
де само първа стъпка
към изграждане на
дългосрочна страте-
гия и набелязване на
конкретни цели за ра-
бота от страна на
различни институции
и организации в сфе-
рата на културата и
духовността и про-
дължение на инициа-
тивата на Областния
управител „Силата на
България”.

 ИЗБОРИ ЗА ДЕПУТАТИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ 2014

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Кандидатът за евродепутат от ПП ГЕРБ Пламен Борисов се срещна с жителите на с.
Кладница. Борисов бе поканен лично от кмета на кладница Васил Мирчев. Официални
гости на събитието бяха организационният секретар на областното ръководство на ПП
ГЕРБ-Перник Владислав Караилиев, областният координатор на ЖГЕРБ-Перник Милена
Миланова, областният координатор на МГЕРБ-Перник Денислав Захариев и общински съ-
ветници от ПП ГЕРБ-Перник.

Срещата се състоя в читалище „Пробуда“, а темата беше „Значение на Европейския
парламент за българските граждани“. Пламен Борисов запозна жителите на Кладница с
основните приоритети на кандидатите за евродепутати от листата на ПП ГЕРБ. „Ние ще се
борим за победа на предстоящите избори, защото сме единствените, които могат да отго-
ворят на очакванията на хората. Ние знаем как да работим, за да имаме удовлетворяващи
резултати. Най-важното е, че имаме воля за победа и сме мотивирани да работим за Бъл-
гария“, заяви Пламен Борисов.

На срещата бяха обсъдени бяха начините за оптимално използване на възможностите
на европейското финансиране в ключови стратегически сектори за изпълнение на евро-
пейски политики=

Кандидатът за европейски депутат от листата на ПП ГЕРБ Пламен Борисов се включи в традиционния ри-
боловен турнир, който се проведе на яз. Върба в Радомир. Организатор на събитието е местната структура
на ГЕРБ и кмета на града Пламен Алексиев. На турнира присъстваха още народният представител Ирена
Соколова, организационния секретар на областното ръководство на  ПП ГЕРБ-Перник Владислав Караи-
лиев, областният координатор на ЖГЕРБ-Перник Милена Миланова и общинските съветници Емилия Гроз-
данова и Румен Танев.

В тазгодишния турнир се включиха над 50 участници. Първите трима получиха купи и грамоти. Награди-
те бяха връчени лично от кандидата за евродепутат Пламен Борисов и от народния представите Ирена Со-
колова. Пламен Борисов призова всички участници в състезанието на 25 май да отделят един час от вре-
мето си, за да гласуват. „Трябва да поемем отговорност и да не оставяме нищо на случайността. Важен е
гласът на всеки един от вас, защото само така ще отхвърлим статуквото и ще дадем възможност на стра-
ната си да излезе от блатото, в което затъва благодарение на некадърното управление на БСП, ДПС и Ата-
ка“, каза кандидатът за евродепутат.

Предизборни срещи на кандидата за евродепутат Пламен Борисов

ИЗБОРИ ЗА ДЕПУТАТИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ 2014

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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Åñåííèöèòå â ðåãèîíà ñà â äîáðî ñúñòîÿíèå
380 кг среден добив от декар при пшеницата прогнозират за региона специалистите 

 Силвия ГРИГОРОВА
  Пълно обследване

на площите в облас-
тта, засети с есенни
култури, извършиха
специалистите от Об-
ластна дирекция „Зе-
меделие” в Перник ми-
налата седмица, по за-
повед на министъра на
земеделието и храни-
те. При обследването
на засетите в региона
162 850 дка с пшеница,
агроспециалистите са
установили, че фено-
логичната фаза на раз-
витие при отделните
посеви варира от вре-
тенене- при 60% , до
изкласяване при оста-
налите 40%. По-гол-
ямата част от расте-
нията са в добро фи-
зиологично състоя-
ние, по тях не се наб-
людават повреди от

болести и неприятели.
Подхранени са  162 400
дка, което представл-
ява  99.7 % от обслед-
ваните площи. Това е
повече в сравнение със
същия период на мина-
лата стопанска годи-
на, когато с минерални
торове бяха наторени
97.9% от площите.

  Поради късно внесе-
ни хербициди или тре-
тиране на посевите
преди валежите, при
част от засетите пло-
щи се наблюдава силно
заплевеляване. Най-чес-
то срещани плевели са
лисича опашка, лепка,
колендро, синя метли-
чина, паламида, синап,
трицветна теменуга и
др. При 157 650 дка,
което е 96.8% от пло-
щите,  е извършено
третиране с хербици-

ди. За сравнение през
същия период на мина-
лата година са били
третирани 95.5% от
площите. Проверката
показва, че в резултат
на високата влажност
и едностранчивото
азотно торене, при 5-
6% от посевите е на-
лице полягане. Не е из-
вършено третиране
срещу гризачи, но раз-
витието на неприяте-
лите е под прага на
икономическа вред-
ност.

   Анализът, който
специалистите от
Областната дирекция
са направили след
приключването на
проверката показва,
че в добро състояние
са  41.1 % от посеви-
те, в средно са 39.5 %,
а в много добро-13.8%.
Най-малък е делът на
посевите в незадово-
лително състояние –
5.5 %.   

  При направеното
пълно обследване не са
установени пропадна-
ли и разорани площи с
пшеница.

 Въз основа на из-
вършената проверка
за състоянието на за-
сетите в областта
площи с пшеница, аг-
роспециалистите от

Областна дирекция
„Земеделие” са напра-
вили прогнози за оча-
квания среден доби-
вот декар при пшени-
цата за всяка община.
За Радомир прогноза-
та е 380 кг от декар.
За общините Земен и
Трън прогнозата е до
250 кг от декар.  Сред-
ната прогнозна стой-
ност за цялата об-
ласт е около 300 кг. За
декар. За отделните
общини в областта
прогнозният среден
добив от декар е: Брез-
ник – 300кг; Земен - 
250 кг; Ковачевци –270
кг; Перник – 270 кг; Ра-
домир – 380 кг; Трън –
260 кг.

 Изводът на специа-
листите, от направе-
ното обследване на
площите с пшеница е,
че в  най-добро със-
тояние в областта са
посевите в общините
Радомир и  Брезник. За
тях  комисиите, кои-
то са направили про-
верката прогнозират
най-висок среден до-
бив, съответно 380 и
300 кг./дка. По-голяма-
та част от посевите
са във фаза масово из-
класяване и заплевел-
яването е слабо. В об-
щина Радомир са под-

хранени и са третира-
ни с хербициди 100%
от площите. В незадо-
волително състояние
са по-малко от 1% от
посевите в региона. В
много добро състоя-
ние са над 50% от по-
севите в община Брез-
ник и над 62% в общи-
на Радомир.

Обект на цялостно
обследване са били и
7 800 дка засети с ече-
мик. Резултатите от
проверката показват,
че фенофазата на раз-
витие е изкласяване
при повечето площи и
цъфтеж. Посевите са
чисти от плевели. В
добро и много добро
състояние са 65.8% от
посевите. В средно са
21.8% и 12.4% – в неза-
доволително състоя-
ние. Наторени с мине-
рални торове са 100%
от засетите площи.
Третирани с хербициди
са 95.5%. Прогнозният
среден добив за регио-
на при ечемика е от
230 кг./дка, за община
Земен, до 350 кг./дка за
Радомир.

 До момента няма по-
дадени молби от земе-
делски производители
от нашата област за
оглед на пропаднали
площи.

 
 Елена Темелкова омая перничани с изящни пана

Виктория СТАНКОВА
Художничката Елена

Темелкова показа уни-
кални тъкани пана, из-
ящни рисувани шало-
ве от коприна и стък-
лопис в красива из-
ложба в галерия “Крак-
ра”. Експозицията е
наречена “Структу-
ри” и показва различ-
ните материали, с
които художничката
работи. Всяка от те-
зи структури има
различни качества и
прави рисунъка специ-
фичен, съответно и
различно въздейства
върху зрителя. Това
личи най-добре в пана-
та, в които върху раз-
лични материи Елена
Темелкова е пресъзда-
ла един и същи мотив.

Галерията е изпъс-
трена с цветя и пепе-

руди, етюдите са взе-
ти от природата и
карат дори дъждовна-
та пролет навън да се
усмихне.

Наред с различните
тъкани художничката
е подредила и изделия
от рисувано стъкло.
Икона на Богородица с
младенеца представя
авторката в различна
светлина. В експози-
цията са подредени и
три миниатюри, вър-
ху които Елена Темел-
кова е запечатала
своите впечатления
от слънчева Гърция,
където преди година
бе на пленер по живо-
пис.

Откриването на из-
ложбата в галерия “К-
ракра” събра десетки
колеги и приятели на
художничката, дошли

да я поздравят. Из-
ложбата откри замес-
тник кметът на об-
щина Перник Влади-
мир Босев. Сред гос-
тите бяха начални-
кът на отдел “Култу-
ра и образование” в
общината Снежанка
Викторова, художни-
ците проф. Емил По-
пов, Богомил Живков

и много други творци
и приятели на изкус-
твото.

“Благодаря на всич-
ки ви, че сте тук. Рад-
вам се, че галерията
ни е пълна с хора и се
надявам това, което
представям, да ви ха-
реса и да ви достави
радост.”, каза развъл-
нувана художничката.
Като директор на Га-
лерия Перник Елена Те-
мелкова открива из-
ложбите на всички
свои колеги, но сега за
първи път от 4 годи-
ни насам, представи
своя самостоятелна
експозиция в родния
си град.

Елена Темелкова е за-
вършила НХА в София
в класа на проф. Ма-
рин Върбанов, спе-
циалност “Текстил и

мода”. Член е на СБХ.
Работи в областта на
монументалната тек-
стилна пластика, жи-
вопис върху коприна,
интериорен текстил,
уникални рисувани об-
лекла и аксесоари. Ав-
тор е на 16 самостоя-
телни изложби и 4 ав-
торски ревюта с ри-
сувани уникални об-
лекла. Участвала е в
много сборни изложби
в Перник, София и
Варна. Организатор е
на Международния
живописен пленер “Ру-
дарци” и е участвала
в много международ-
ни пленери. Нейни кар-
тини са притежание
на галерии и частни
сбирки в страната и
чужбина- Германия,
Франция, Сърбия, Ки-
пър и др.

Над  1.2 милиона лева
инвестира през май ЧЕЗ

в Западна България
Силвия ГРИГОРОВА

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД започ-
на през май 28 нови обекта за развитие, ре-
конструкция и модернизация на електрораз-
пределителната мрежа и енергийните съоръ-
жения в Западна България. В реализацията
на тези обекти компанията ще вложи 1.2 ми-
лиона лева.

  Най-големият проект е модернизация и
реконструкция на въздушна мрежа ниско
напрежение  в с. Гложене, община Козлодуй,
където ще бъдат инвестирани 346 хиляди ле-
ва. В София стартира подмяната на 14 кило-
метра кабели от мрежата средно напрежение
от подстанция „Овча купел“. Инвестицията
ще надхвърли 250 хиляди лева.

  „Целта на всички проекти, които стартира-
ме през май, е да бъде подобрено качеството
на услугата, която предлагаме на нашите
клиенти. Стопанисваната от ЧЕЗ мрежа в гол-
ямата си част е стара, съоръженията са с из-
текъл жизнен цикъл и спешно се нуждаят от
подмяна или реконструкция. Въпреки се-
риозния натиск върху разходите и липсата на
яснота кога ЧЕЗ ще възвърне инвестициите
си, ние продължаваме да инвестираме, за-
щото без необходимите средства се създа-
ват предпоставки за повече аварии по мре-
жата“, заяви Петър Докладал- регионален
мениджър на ЧЕЗ за България.През май на -
територията на град София ще започне реа-
лизацията на 12 обекта на общастойнос-
т 576,05 хиляди лева. В Югозападна Бълга-
рия ще бъдат инвестирани 171,9 хилядилева
в 7 обекта, а в района на Северозападна Бъл-
гария ще стартират 9 проекта, в коитокомпа-
нията ще вложи 454,9 хиляди лева.

  От стъпването си на българския пазар до
края на 2013 г. ЧЕЗ е вложила 728 млн. лева
за поддържане и развитие на електроразпре-
делителната мрежа на територията на Запад-
на България. Благодарение на реализирани-
те инвестиции бяха подменени една трета от
мрежите, или близо 20 000 км, бяха присъе-
динени 70 000 нови клиенти, което намали
броят на непланираните прекъсвания и  вре-
мето за възстановяване на ел.захранването.

 

Над 91 000 декара с
предсеитбена подготовка

Силвия ГРИГОРОВА
  Над 91 000 дка с предсеитбена подготов-

ка има в областта към 16 май. Това информи-
рат от Областна дирекция „Земеделие” в
Перник. Въпреки обилните валежи, които до-
ведоха до силното овлажняване на почвата,
в региона има вече 91 800 дка подготвени за
сеитбата на пролетни култури. И тази година
земеделските производители имат най-мно-
го площи с предсеитбена подготовка- 43 134
дка. След тях се нареждат стопаните от
Брезник с 27 856 дка, Перник- 14 700 дка,
Трън- 2 740 дка, Земен- 1 770 дка и Ковачев-
ци- 1 600 дка. Само стопаните от Ковачевци и
Трън все още не са започнали предсеитбено
торене на площите, предвидени за сеитба на
пролетници. Най-много площи до сега са
подхранили брезничани- 20 400 дка. Изоста-
ват с торенето стопаните от Радомир. До сега
те са наторили едва 900 дка. Очевидно радо-
мирци са насочили всички усилия към сеит-
бата. Перничани напредват с предсеитбеното
подхранване на площите и вече имат над
4000 дка. В Земен до момента са подхранени
едва 160 дка. Общо към 16 май в областта са
подхранени 25 460 дка предназначени за
сеитба на пролетни култури.

 

С 50% се намаляват такси 
по Закона за трансплантациите 

Зоя ИВАНОВА 
Министерският съвет направи промени в Тарифата за таксите, които

се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона
за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и
Закона за лечебните заведения. Те са свързани с изпълнение на за-
коновото изискване за въвеждане на такси за всички нормативно оп-
ределени административни услуги, предоставяни от Изпълнителната
агенция по трансплантация, при максимално облекчаване на адми-
нистративната тежест за заявителите на съответните услуги. 



Рекламно  приложение

Понеделник, 19 май 2014 г., брой 88 /5451 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. БОКСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 8, ЮГ, - 7 600 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 4 - 21 000 ЛВ.
3. ГАРСОНИЕРА, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ. - 27 000 ЛВ.
4. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ЕТ. 7, ЮГ, ТЕР. - 24 000 ЛВ.
5. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 3, ЛУКС - 34 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 3, РЕМОНТ, ЕТ. 2 - 52 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 4, ЕПК, МНОГО ДОБЪР - 57 000 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, ТОП-ЦЕНТЪР, ЕТ. 4, ЛУКС - 35 000 ЕВРО
9. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 23 900 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 6, РЕМОНТ - 33 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 1, РVС, ЮГ - 23 000 ЛВ.
12. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 34 000 ЛВ.
13. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 1, НОВ, ЮГ, 1 ТЕР., ЛУКС - 35 000 ЕВРО
14. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 36 000 ЛВ.
15. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, ПВЦ, ИЗОЛАЦИЯ, ПРЕУСТРОЕН - 33 000 ЛВ.
16. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, ПРЕУСТРОЕН, РЕМОНТ - 34 000 ЛВ.
17. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 30 500 ЛВ.
18. ДВУСТАЕН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 7, ЛУКС - 43 000 ЛВ.
19. ДВУСТАЕН, УЛ. “БЛ. ГЕБРЕВ”, ТХ., ПЛ., ЕТ. 3 - 45 000 ЛВ.
20. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ТХ., 70 КВ.М - 20 000 ЕВРО
21. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТ, ОБЗАВЕДЕН, ЮГ - 40 000 ЛВ.
22. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, 2 ТЕР., ЮГ - 32 000 ЛВ.
23. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 7, 2 ТЕР., ЮГ - 24 500 ЛВ.
24. ТРИСТАЕН, УЛ. НАЙЧО ЦАНОВ, ЕТ. 3, ЛУКС, ГАРАЖ - 63 000 ЕВРО
25. ТРИСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 3, 95 КВ.М - 40 000 ЕВРО
26. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 8, МН. ДОБЪР - 39 000 ЛВ.
27. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ, ПЛ - 35 000 ЛВ.
28. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВ, ЕТ. 4, АКТ 16 - 38 000 ЛВ.
29. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПВЦ, САНИРАН - 50 000 ЛВ.
30. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ОБЗАВЕДЕН - 52 000 ЛВ.
31. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 3, ТХ. - 39 000 ЛВ.
32. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, НЕПРЕХОДЕН - 45 000 ЛВ.
33. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 1, ТХ - 37 000 ЛВ.
34. ЧЕТИРИСТАЕН, ИЗТОК, ДО КМЕТСТВОТО, 135 КВ.М, ТХ., ПЛ. - 45 000 ЕВРО
35. КЪЩА, МОШИНО, 2 ЕТ, 96 КВ.М, ДВ. 460 КВ.М - 38 000 ЕВРО
36. КЪЩА, КВ. КЛЕПАЛО, СУТ. + 2 ЕТ., ДВ. 400 КВ.М - 35 000 ЕВРО
37. КЪЩА, ЦЪРКВА, СУТЕРЕН+ЕТАЖ 64 КВ.М, ДВОР:436 КВ.М - 44 000 ЛВ.
38. МАГАЗИН, УЛ. ТЪРГОВСКА, 60 КВ.М - 180 000 ЕВРО
39. МАГАЗИН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, 56 КВ.М - 57 000 ЕВРО
40. 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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1. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 20 990 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”
Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 16 300 лв.
2. Гарсониери, ул. Струма, ет. 7 /н/, ТЕЦ, ет. 2 - 25 800 лв.
3. Гарсониера, Площада, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер., 54 кв.м - 37 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг - 35 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 44 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 46 000 лв.
11. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
13. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
14. Тристаен, Ид.ц., 110 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 евро
15. Тристаен, Център, по-нов блок, 87 кв.м, тер., ет. 4 - 55 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.
17. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2, непрех., ТЕЦ, тер. - 52 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
19. Тристаен, ул. Струма, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 85 кв.м, 2 тер. - 28 500 евро
20. Къща, кв. Бела вода, ЗП: 80 кв.м, дв. 870 кв.м - 21 000 лв.
21. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
22. Къща, кв. Ралица, тх., пл. РЗП: 210 кв.м, вертикален близнак- 45 000 евро
23. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
24. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, обзаведена, ТЕЦ - 200 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, тер., ТЕЦ, обзавдедена - 200 лв.
3. Двустаен, Тева, ет. 7, напълно обзаведвен - 220 лв.
4. Магазин, Ид.ц., 190 кв.м, голяма витрина, - 2 400 лв. /С ДДДС/

ПРОДАВА:
1. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
2. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
3. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 28 000 лв.
4. Двустаен, Мошино, 66 кв.м, ет. 2, юг, преустр. в Тристаен,
лукс, отремонтиран, с обзавеждане - 53 000 лв.
5. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
6. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 32 000 евро
7. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
10. Къщи и апартаменти в Делта Хил
11. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
13. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
12. Къща, кв. Монте Карло, 2 ет. , 96 кв.м, мн. добра, дв. 100 кв.м- 70 000 евро
13. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 53 000 лв.
14.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.
15. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
16. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
17. Етаж от Къща, Варош, 72 кв.м, юг/запад 20 000 лв.
18. Къща, Мещица, 1 ет., 64 кв.м, двор 745 кв.м - 35 000 лв.
19. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
21. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
22. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
23. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
24. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
25. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
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.  ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
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, Център, за офис, 70 кв.м - 65 000 лв.
32. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
33. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
34. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Мезонет, Център - 500лв.
2. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:
1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро
2. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро
3. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
4. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м
5. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс - 1 000 лв./кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 2, 46 кв.м, ТЕЦ, тер. - 17 6000 лв.
2. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.
3. Гарсониера, Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, юг, ПВЦ - 20 900 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. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
9. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
11. Двустаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.
12. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.
13. Двустаен, Тева, 66 кв.м, среден, южен - 19 000 лв.
14. Двустаен, Тева, 67 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ремонт - 33 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт, преустроен - 27 500 лв.
16. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 30 500 лв.
17. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000лв.
18. Двустаен, Изток, ПВЦ, ТЕЦ, среден - 27 000лв
19. Двустаен, Изток, ЕПК, 72 кв.м, ет. 9, преустр., подобрения - 48 500 лв.
20. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 62 кв.м, ет. 2, ПВЦ - 29 000 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, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., Площада, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ - 42 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро
27. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
28. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 31 900 евро
29. Тристаен, Център, 100 кв.м, тх., ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ - 45 000 лв.
30. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
31. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
32. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.
33. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 5, 2 тер., алум. дограма - 42 000 лв.
34. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
35. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
36. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.
37. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"

КУПУВА :
1. Парцели, в Перник
2. Двустаен, Център

- до 45 000лв. 
3. Гарсониера, Изток,

Мошино.  
4. Двустаен, Изток,

Мошино - до 35 000лв.

Тел. 076/60 19 23;  GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 49 000 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. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 21 800 лв.
12. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт - 11 000 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 57 000 лв.
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
10. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
11. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
12. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
13. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
15. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - по договаряне
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
17. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
18. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 25 000 лв.
19. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
20. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
21. УПИ, кв. Калкас, 780 кв.м, - 11 000 лв.
22. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център 2 стаи,  с кухненски бокс, бойлер, необз. - 200 лв.
2. Етаж от Къща над Болницата, с обзавеждане - 160 лв.
3. Къща, Драгичево близо до жп спирка, с обз. - 150 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 110 лв.
5. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
6. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709

088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38

ул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /над
р-т р-т р-т р-т р-т “““““Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Утинор, ет. 5, ТЕЦ, тер., южна - 18 000 евпро
2. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
3. Двустаен, Мошино, ет. 7,  юг, преустроен, мн. подобрения - 33 000 лв.
4. Двустаен, Мошино, тухла, ет. 3, тераси, преустроен, луксозен - 16 000 евро
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
или заменя за Гарсониера, Мошино, Изток.  
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
3. Двустаен, Мошино,  преустроен, ремонтиран, необзаведен  - 250 лв.

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62



Имоти, реклами 7Съперник 19 май 2014 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
2. Мошино, ет.  4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 31 500 лв.
4. Изток, ет. 4, 2 тер., без ТЕЦ, по-нов панел - 30 000 лв.
5. Изток, ет. 7, юг, ТЕЦ, 2 тер., Албените - 25 000 лв.
6. Изток, ет. 8, среден, ТЕЦ, РVС, ремонт, асансьор - 26 500 лв.
7. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., Ю. Гагарин - 43 000 лв.
8. Изток, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
3. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., основен ремонт - 30 000 евро
6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 39 900 лв.
7. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
8. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
9. Изкот, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
3. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
4. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
2. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1.  Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7
076/67 30 55;

0896/751 787

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м,
на много комун. място - 32 лв./кв.м
2. Къща, Център, в ниска част
над Автогарата, 70 кв.м, гараж,
дв. 212 кв.м - 23 000 лв.
3. Къща, над Сладк. коопер., тх.,
пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м - 40 000 лв.
4. Кладница, напълно завършена
нова къща в центъра - 34 000 евро
5. Ковачевци център, къща,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 55 000 лв.
6. Къща, ниска част над Автогарата,
90 кв.м, гараж, вътрешен
санитарен възел - 40 000 лв.
7. Къща, близо до Радомир, луксозна- 39 000 лв.
8. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
9. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
10. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
11. Парцел, в ниската част на автогарата,
със стара къща, и проект за нова виза- 22 000 лв.
12. Парцел, Мещица, 960 кв.м - 18 000 лв.

 КУПУВА:
1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин,
бл. 38, 36, 40
2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Център - до 50 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд
или Ю. Гагарин
5. Гарсониери във всички квартали

 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

GSM: 088/7938 108;
Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

ПРОДАВА:
1. Едностаен, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.; 43 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 5,  юг - 17 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 18 600 лв.
5. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 27 300 лв.
6. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
7. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., - 22 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 5, ет. 8, ТЕЦ, ПВЦ - 23 000 лв.; 21 000 лв.
9. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 34 000 лв.
10. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр.- 34 700 лв.; 29 800 лв.
11. Двустаен, Изток, 70 кв.м, РVС, ТЕЦ - 27 000 лв.
12. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 39 000 лв.
13. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
14. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ - 53 000 лв.
15. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
16. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
17. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 32 800 евро
18. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
20. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
21. Тристаен, Радомир, ет. 7, до жп гара - 15 000 лв.
22. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 45 000 лв.
23. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
24. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
25. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
26. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван,
РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м - 60 000 лв./ или заменя за Двустаен/
27. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
28. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
29. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
30. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
31. УПИ, Църква, 600 кв.м - 24 000 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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076/60 04 15

0888/222 656

0879/460 763
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg
pernishkiimoti@abv.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 23 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Радомир, Арката, ет. 4, ПВЦ, подобрения - 15 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, на Площада, ТЕЦ, ПВЦ, 67 кв.м, 3 тер.я подобрения - по договаряне
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /10/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов блок, акт 15, 75 кв.м - 55 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., деветоетажните блокове, ет. 1, 73 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 51 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 48 500 лв.
6. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 45 000 лв.
11. Двустаен, Албените, ет. 7, 2 тер., спешно - 25 000 лв.
12. Двустаен, Радомир, Арката, ет. 1, ПВЦ, подобрения, саниран, л.о., 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 90 000 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, ТЕЦ, 3 тер., камина, сауна, климатик - 70 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 33 000 евро
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер. - 60 000 евро
7. Тристаен, ул. Отец Паисийет. 8/10/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, частично обзаведен - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 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, лукс, идеални части - 40 000 евро
11. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Студио, Пашов, ет. 5, напълно обзаведено - 240 лв.
2. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 260 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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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 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,  дългосрочно обзаведен
двустаен апартамент, кв. Изток, изгодно -
тел. 0897/668 608
Давам под наем, луксозни помещения за

офиси, кв. Христо Смирненски - тел. 0988/

953 050; 0899/588 545
Давам под наем, обзаведени стаи всяка

със собствен санитарен възел - 0888/952
264
Давам под наем, охраняемо складово по-

мещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв.
Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39
20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение,

90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и
Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74

Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за
предпочитане пенсионер/ка/ - тел. 0896/ 820
644
Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН

АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50
32 37

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А

(до винпром) 076/60 85 85

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

Продавам двустаен апартамент зад х-л
Струма, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тер., 46 000 лв. с
коментар - тел. 0884/423 808
Продавам или давам под наем  офис,

Идеален център на Перник, 16 кв.м - тел.
076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма,

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

тел. 0888/222 656 тел. 0898/ 471 253 тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

1.Къща, център, 70 кв.м, дв. 212
кв.м, гараж - 23 000 лв.
2. Къща, ниска част над Автогарата,

90 кв.м, гараж, вътрешен санитарен
възел - 40 000 лв.

1. Дв. Пашов, ет. 4,
юг, 1 тер., ремонт

- 35 000лв.   

1. Давам под наем Двустаен, Ид. Център,
ет. 5(6), нап. обзаведен, подобр. - 400лв.   

2. Давам под наем Етаж, от къща, Пашов,
с двор, нап. обзаведен - 320лв.

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

1.Тристаен, ул. Струма,
ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 2 тер, юг
- 28 500 евро

1. Тристаен Мошино, ет.1, ТЕЦ,
тер, отличен, ПВЦ- 42 000лв.
2.Тристаен Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ,
тер. - 35 000 евро

3.Тристаен, Изток, ет. 5, тец,
тер, непрех. - 40 000 лв.     

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустр.  -  32 000 лв.

2. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен -
34 000 лв.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
40 000 лв. /без посредник/

ПРОДАВА:
1. Къща над Болницата,  2 ет.,  РЗП: 130 кв.м,  дв.  320

кв.м - 105 000 лв.
2. Дава под наем и продава Складово помещение,
100 кв.м, наем - 700 евро и продава - 1 000 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.Боксониера, Ид.ц. 30 кв.м,
луксозен ремонт - 25 500 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 3, ремонт,

2 тер., ТЕЦ - 37 700 лв.

ÆÎÊÈ

ÎÐÅËÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 0898/ 945 694тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

тел. 0877/ 698 384

1. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 2,

тер. - 16 300 лв.

2. Тристаен, Център, тх., ет. 1, 80

кв.м,  ТЕЦ - 45 000 лв.

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК, без
ТЕЦ, таван, нов - 32 000 евро

2. Двустаен, Радомир, ет. 8, добър -
11 000 лв.

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.

1. Купува, Двустаен, в
Центъра - до 50 000 лв.
2. Купува Двустаен в Изток,
Мошино - до 35 000 лв.

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Ателиета 33 кв.м, ново
строителство Рударци, затворен
комплекс с басейн - 40 000 лв.

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

За сърце
Най-добрата хранителна добавка подсилваща

сърцето. Подходяща и високо ефективна при
всякакви сърдечни заболявания. Без никакви

противопоказания, без вредни и странични
действия. Оторизиран представител и

дистрибутор Румяна Петрова
- тел. 0888 219 030; 02 971 78 24; 02 971 34 98

IELTS-
Най- често срещаните

ключови думи и изрази,
необходими за изпита.

тел. 0888 219 030;

02 971 78 24;

02 971 34 98
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Питат швейцарците искат ли
3300 евро минимална заплата

Швейцарците гласу-
ват на референдум за
въвеждането на мини-
мална заплата от 4000
швейцарски франка
(3300 евро) бруто или 22
швейцарски франка (18
евро) на час.

Това се смята за
неотменим праг за
страната - една от най-
богатите в света, пре-
даде БТА.

Референдумът е по
инициатива на синдика-
тите и на левите пар-
тии. За сравнение поча-
совата минимална над-
ница във Франция е 9,43
евро. В Испания е 5,05
евро, а в Германия ще
бъде 8 евро от 2015 г. 

От седмици дебатът

,.............

между привърженици и
противници на идеята
не спира - всеки ден се
намираше някой да се из-
каже, осъждайки или одо-
брявайки инициативата.
Според последните сон-
дажи текстът, който
има за цел да осигури
“достойна заплата” на
около 330 000 лица, кои-
то работят за по-малко
от тази сума в Швейца-
рия, изглежда има големи
шансове да бъде масово
отказан от население-
то, което се страхува,
че подобен минимален
праг на заплащане би до-
вел до скок на безрабо-
тицата. Според сондаж,
публикуван на 7 май, реа-
лизиран през април, 64

процента от швейцарци-
те ще гласуват против
текста, 6 процента не
са решили как ще гласу-
ват и 30 процента са
“за”. 

Многобройни професии
са засегнати от текста,
като продавачите, зае-
тите в хотелиерството
и ресторантьорството,
селското стопанство,
почистването и фри-
зьорството. “Една силна
страна има нужда от
справедливи заплати и с
този текст ще се сложи
край на работодатели-
те, които натискат зап-
латите надолу” и които
се възползват от конку-
ренцията, като заплаш-
ват да наемат по-нис-

Дунав рязко се покачва, хората
 край Видин строят диги

Заради наводнения в Сърбия водите на Дунав продъл-
жават бързо да се покачват. Във Видин трескаво се строят
диги, заседават кризисни щабове в очакване на бедствие

Общинският кризисен щаб във Видин предприе дей-
ствия за изграждане на три допълнителни временни диги,
преди нивото на Дунав да е достигнало критичната точка
от 850 см, когато се обявява вторият етап от плана за про-
веждане на високи води, съобщиха от пресцентъра на об-
щината. Те са при плажа на крепостта “Баба Вида”, до
Паметника на свободата и до Телеграф капия в Крайду-
навския парк. 

Заместник-кметът на общината инж. Добромир Дилов об-
ясни, че през 2006 г., когато Видин е пред евакуация за-
ради придошлия Дунав, водата навлиза точно през тези
три места, където днес са направени временните диги. За-
това сега е предприета пълна мобилизация на хора и ре-
сурси, за да няма изненади.

Аварийни групи от селищата край реката обхождат де-
нонощно защитните диги и помагат на работниците от На-
поителни системи. Забранено е всякакво движение по съо-
ръженията. Наблюдателите са затруднени от буйната рас-
тителност.

10 000 чувала с пясък са готови. Надяваме се да успеем
да овладеем ситуацията. Успокояващото е, че има лек
спад на нивото в Ново село”, заяви кметът Герго Гергов
пред представители на медиите.

В петък нивото при Ново село се повиши с 1.40 метра,
при Видин увеличението е с 2 метра, а в Русе се очаква до
понеделник нивото на водата да достигне критичните 7
метра. В събота нивото на река Дунав при Видин се задър-
жа на 825 см от няколко часа. 

Подпочвени води излязоха в дворовете на десетки къ-
щи в ромския квартал. Заради незаконното строителство
там няма необходимата инфраструктура.

Бедственото положение в община Видин остава. Всич-
ки институции са в готовност да посрещнат дори извън-
редно положение, ако нивото на реката премине 930 см,
съобщиха от областния кризисен щаб.

Националният кризисен щаб ще заседава в неделя от
9.30, съобщи БНТ.

коплатени чужденци,
твърдят инициаторите
на текста.

От своя страна про-
тивниците, сиреч Феде-
ралният съвет (прави-
телството), партиите
от десницата, организа-
циите на работодатели-
те и дори един синдикат
- този на служителите,
заявяват високо и ясно,
че текстът няма да ре-
ши проблема с подкрепа-
та за хората с ниски до-
ходи. 

За правителството
“исканата минимална
заплата ще застраши ра-
ботни места и ще напра-
ви достъпа до професио-
нална кариера още по-
труден за нискоквалифи-
цираните и младежите. 

Според Филип Лойба,
министър на икономика-
та в кантона Во, твърд
противник на текста, е
по-добре един млад човек
да печели 3600 швейцар-
ски франка на месец, от-
колкото да стане безра-
ботен, защото шефът
не иска да му плаща тол-
кова висока заплата. 

Селскостопанските
среди също яростно се
противопоставят на
текста. В селското сто-
панство средната поча-
сова надница е 15 швей-
царски франка. Текстът,
който се гласува днес
тревожи много бранша.
Ако бъде приет, цената
на плодовете и на зелен-
чуците ще скочи с 25

процента, за да се фи-
нансира повишаването
на заплатите, казват
професионалните орга-
низации - немислимо уве-
личение пред лицето на
конкуренцията на внос-
ните продукти.

В Швейцария минимал-
ната заплата за сътруд-
ник без образование в
този сектор е 3200
швейцарски франка, уре-
дена от колективен тру-
дов договор. В сравнение
с чужбина тези условия
на труд са добри и запла-
тите са високи,
твърдят съюзите на
производителите на пло-
дове и на зеленчуци
(Fruit-Union и l’Union ma-
raichеre) - двете профе-
сионални организации в
сектора. Много селскос-
топански работници би-
ха взимали дори повече,
отколкото шефа си, спо-
ред Швейцарския земе-
делски съюз (‘Union pay-
sanne suisse). Средната
заплата на един швей-
царски земеделец, собс-
твеник на стопанство-
то си, е 3600 швейцарски
франка.

Системата на пряка
демокрация в Швейцария
позволява да се организи-
рат референдуми върху
даден текст, стига не-
говите застъпници да са
събрали предвидения от
конституцията брой
подписи. За референдум
на федерално ниво са
нужни 100 000 подписа.

Трима 20-годишни изчезнаха
 в района на връх Ботев

Т р и м а
души са
изчезнали в
района на
връх Ботев.
Младежите
са тръгнали
за върха
неподготвени,
вследствие
на което са
се изгубили.

 Сигналът
е постъпил в
23 часа
с н о щ и .
О т т о г а в а
екипите на
спасителната

служба, както и доброволци, ги издирват. 
В момента над 20 души участват в акцията. Няма

телефонната връзка с изгубилите се, тъй като батериите
на мобилните им телефони са паднали. 

Двама от тях са от Велико Търново, един е от Стара
Загора. Всичките са на възраст около 20 години,
потеглили са към планината без храна и без екипировка,
обясни пред БНР дежурният в Планинската спасителна
служба Иван Драгошинов.

“Трима младежи тръгват много хазартно, без да
познават района, с колата си от Карлово нагоре. В
момента 18 души са на терена. Времето не е подходящо
никак, мъгла е.Получихме съобщение, че те са преспали
в някаква пещера в 8 часа и от там нататък батериите
много са паднали. В този случай просто се опитваме,
нищо повече не мога да кажа, посочи Драгошинов.

Той уточни, че от  хижа “Рай” до “Голям кадемлия”
районът е насечен, има много дупки и пещери, пръскала. 
Акцията по издирването продължава.

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за по-

добряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно
извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлек-
трически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи
средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене,
профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на
тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахран-
ването, както следва:

Пернишка област
На 19.05.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - Земен  - Ивайло
На 19.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Брезник - Васил Левски
На 19.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Стара

Планина
На 20.05.2014 г. /09:00 - 10:00 ч/ - гр. Перник - ул. Екзарх

Йосиф; ул.  Златни Мостове; ул. Китка; ул. Русалка; ул. Сандански;
ул. Хайдут Велко; ул. Христо Ботев

На 20.05.2014 г. /09:00 - 12:00 ч/ - с. Бусинци, общ. Трън
На 20.05.2014 г. /09:00 - 13:00 ч/ - с. Гигинци, общ. Брезник,

гр. Брезник
На 20.05.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - Земен  - Ивайло
На 20.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Брезник - Георги Ив

Бунджулов;  Елена Георгиева;  Зора
На 20.05.2014 г. /09:00 - 18:00 ч/ - гр. Перник - Ком;  Марина Бара;

Протожерица;  Ралица;  Стара Планина;  Столетов
На 20.05.2014 г. /11:00 - 12:00  ч/ - гр. Перник - ул.  Велинград;

ул.  Видин; ул. Казанлък; ул. Котел; ул.  Лясковец; ул. Омуртаг; ул.
Павликени; ул. Пловдив; ул. Самоков; ул. Севлиево; ул. Стара Заго-
ра; ул. Трявна; ул. Шумен

На 20.05.2014 г. /12:30 - 16:30 ч/ - с. Бусинци, общ. Трън
На 20.05.2014 г. /13:00 - 15:00 ч/ - гр. Перник - ул.  Ален Мак;

ул.  Бачо Киро; ул.  Божур; ул. Ела; ул. Калина; ул. Могиличе; ул.
Момина Сълза; ул. Никола Козлев; ул. Палма; ул. Роза; ул. Света
Петка; ул. Чинар

На 20.05.2014 г. /13:30 - 16:00 ч/ - с. Гигинци, общ. Брезник,
гр. Брезник

На 20.05.2014 г. /15:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - ул.  Кишинев;
ул.  Краснодар; ул.  Луганск; ул.  Рашо Димитров

На 21.05.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - Земен - Любен Каравелов
На 21.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Брезник - Йордан

Стефанов
На 21.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Долна Секирна, общ.

Брезник, гр. Брезник
На 21.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Витоша;

Елбрус; Колош;  Ком;  Краище;  Лисец;  Марина Бара;  Морозов;
Протожерица;  Ралица;  Стара Планина;  Столетов

На 21.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - ул. Ален Мак;
ул. Бунтовник; ул. Васил Априлов; ул. Захари Стоянов; ул.  Ивайло;
ул.  Капитан Векилски; ул. Лилия; ул.  Мургаш; ул.  Оборище; ул.
Палма; ул.  Панайот Волов; ул.  Панайот Хитов; ул.  Света Петка; ул.
Синчец; ул.  Софийско Шосе; ул.  Стефан Караджа; ул. Стоян Заи-
мов; ул.  Тодор Каблешков; ул.  Хаджи Димитър

На 21.05.2014 г. /10:00 - 12:00 ч/ - гр. Перник  - Ленин
На 22.05.2014 г. /09:00 - 12:00 ч/ - гр. Перник - ул. 6-ти Май;

ул. Първи Май; ул. Твърди Ливади; ул. Трети Март
На 22.05.2014 г. /09:00 - 14:00ч/ - Земен - Хан Аспарух
На 22.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Душинци, общ. Брезник, гр.

Брезник
На 22.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Витоша;

Елбрус;  Колош;  Ком;  Краище;  Лисец;  Марина Бара;  Морозов;
Протожерица;  Ралица;  Стара Планина;  Столетов

На 22.05.2014 г. /13:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - ул. 6-ти Май;
ул. Първи Май; ул. Твърди Ливади; ул. Трети Март

На 23.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Витоша;
Елбрус;  Колош;  Ком;  Краище;  Лисец;  Марина Бара;  Морозов;
Протожерица;  Ралица;  Стара Планина;  Столетов

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите
клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на
електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната
телефонна линия  0700 10 010, на цената на един град-
ски разговор, от всяка точка на България или на сайт:
www.cez-rp.bg.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ

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

Пернишка област
На 19.05.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - Земен  - Ивайло
На 19.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Брезник - Васил Левски
На 19.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Стара Планина
На 20.05.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - Земен  - Ивайло
На 20.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Брезник - Георги Ив

Бунджулов;  Елена Георгиева;  Зора
На 20.05.2014 г. /09:00 - 18:00 ч/ - гр. Перник - Ком;  Марина

Бара;  Протожерица;  Ралица;  Стара Планина;  Столетов
На 21.05.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - Земен - Любен Каравелов
На 21.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Брезник - Йордан Стефа-

нов
На 21.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Витоша; Елбрус;

Колош;  Ком;  Краище;  Лисец;  Марина Бара;  Морозов;  Протожерица;
Ралица;  Стара Планина;  Столетов

На 22.05.2014 г. /09:00 - 14:00ч/ - Земен - Хан Аспарух
На 22.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Витоша;  Елбрус;

Колош;  Ком;  Краище;  Лисец;  Марина Бара;  Морозов;  Протожерица;
Ралица;  Стара Планина;  Столетов

На 23.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник - Витоша;  Елбрус;
Колош;  Ком;  Краище;  Лисец;  Марина Бара;  Морозов;  Протожерица;
Ралица;  Стара Планина;  Столетов

За повече информация, позвънете на денонощната те-
лефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски
разговор, от всяка точка на България или на сайт www.cez-
rp.bg.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
06:00"Лице в лице" /п./
07:00"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
11:30"Бон Апети" - кулинарно предаване
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави"/п/
13:30"Опасни улици"- сериал
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:30"Кухнята на Звездев"
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00“България търси талант”
22:30“Шоуто на Слави” - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00“Никита: Отмъщението” - сериал,
еп. 21
01:00“Досиетата Х” - сериал, с. 8, еп.21
02:00“Преди обед” /п./
03:40“Духът на здравето” /п./ - здравно
предаване с водещ д-р Неделя Щонова
04:30“Цветовете на любовта”/п./- сериал

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Малката булка" - сериен филм
15:00"Мелодията на сърцето" -  филм
16:00Новините на Нова
16:20"Часът на Милен Цветков"
17:30"Господари на ефира"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00“Като две капки вода” - забавно
предаване
23:00“Господари на ефира” - забавно
предаване
23:30Новините на Нова
00:00“Д-р Хаус” - сериен филм, 5 сезон
01:00“Сделка или не” - телевизионна
игра /п/
02:00“На кафе” - предаване на НТВ /п/
04:20“Долината на слънцето” -  филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
08:05Евроизбори 2014
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Отблизо с Мария
11:00По света и у нас
11:10Отблизо с Мария
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Евроизбори 2014
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Под игото 9-сериен тв филм
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
15:55Евроизбори 2014
16:00По света и у нас
16:20Винсент и Тео 4-сериен тв филм
17:15Бързо, лесно, вкусно
17:25Дързост и красота тв филм
17:50Зелена светлина
17:55Евроизбори 2014
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:10Голямото четене
19:40Лека нощ, деца!:
20:00По света и у нас
20:25Евроизбори 2014
20:50Спортни новини
21:00История.BG
21:55В кадър: Азбучни истории
22:25Евроизбори 2014
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Церемония по връчване на
Наградите за изкуство “Стоян Камбарев”
00:10Бързо, лесно, вкусно
00:20Отблизо с Мария /п/
01:35Денят започва с Култура /п/
02:30Винсент и Тео тв филм /1 епизод/п/
03:25По света и у нас /п от 20:00/
04:00История.BG:
04:55Голямото четене: На изток от Рая
документална поредица/п/

СМЯХ И ЗАБАВА

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ден, скрил много пре-

дизвикателства в себе
си. Днес ще имате сили

и желание да свършите много от не-
щата, които сте отлагали.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе много, но

някои от нещата ще са
на доста висока цена.
Вашата вътрешна при-
рода е да виждате ис-

тинската стойност на нещата.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес преценете съществуващите

възможности, за да
знаете какъв избор да
направите в професио-
налната сфера.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес заложете на

обичайните, сигурни
неща. По възможност
не се впускайте в нови

проекти. Ще имате нужда от ста-
билност, от добра храна, от добро

отношение.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Точно днес, в начало-

то на месеца, имате
нужда да видите какви ще са резул-
татите от вложениете усилия.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Мили и състрадателни

сте, но вършейки работата
на другите, им отнемате

възможността да се развиват и учат са-
ми уроците си. Помагайте, вдъхновявай-
те.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ако искате да про-

дължите смело и сво-
бодно напред, трябва

да сте готови да пожертвате
страховете си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на полярности-

те. Може да се изнена-
дате колко от нещата,

които казвате на другите, всъщ-
ност имате нужда да ги кажете на
себе си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви

се иска да всършите
нещо, толкова по-

рядко ще го наричате работа. На-
мерете онези неща, които ви

правят истински щас-
тливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Помагайте смело, но само тога-

ва, когато ви поискат помощ. Днес
ще имате нужда да се съревновава-

те, да се конкурирате,
да играете.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Ще имате нужда от

сигурност и стабилност и това
ще ви води при взимането на реше-

ния.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще предизвиквате

околните с някои ваши
коментари. Днес не е денят на шега-
та, но все пак лесно ще се измъкнете
от ситуация. По-важното е да
получите ценна информация.
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Яне АНЕСТИЕВ

Îáåùàõà ïàðè çà âîëåéáîëà
Политици се ангажираха да съдействат на ВК”Миньор”

Миланов, заместник-
кметът Владимир Бо-
сев и др. Неколкократ-
но беше подчерта-
но,че волейболистите
са осъществили това
класиране без да полу-
чават пари, с мини-
мално финансиране  на
клуба и почти на ама-
тьорски принцип. Де-
путатът Станислав
Владимиров беше най-
конкретен обещания-
та, като заяви,че ще
насочи вниманието на
 пернишкия бизнес
към  инвестиции в
този наистина пер-

Страницата подготви Яне Анестиев

Приема ученици
след завършен 5-ти, 7-ми и 8-ми клас

по спортовете:
ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ,

БОРБА, ДЖУДО И САМБО
Училището осигурява:

безплатна храна    общежитие,
     безплатни лагери,

     добри условия за спортна подготовка

Приемни изпити
на 24-ти, 25-ти и 26-ти юни

За контакти: тел.67 07 02,  0899 82 11 29 и  0894 65 97 48

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
„ОЛИМПИЕЦ”

ГР. ПЕРНИК

В събота от 17,30
часа  в зала “Борис Гю-
деров” тържествено
бяха наградени волей-
болистите на “Ми-
ньор”, които спечели-
ха първото място
във |Висшата лига и
от следващия сезон
ще се състезават с
най-добрите родни
отбори в Суперлига-
та. За перничани се

слага край на 15-го-
дишното отсъствие
от елита на  волейбо-
ла в страната. Както
си е редно,събраха се
ред  волейболни хора,
фенове и политически
личности. На трибу-
ните бяха легенди ка-
то Борислав Кьосев и
Цветана Божурина,
 от политиците при-
състваха депутатът

спективен отбор. Ме-
далите на шампиони-
те на Висшата лига
връчи изпълняващият
длъжността кмет Пе-
тър Първанов, а купа-
та – Борислав Кьосев,
който заяви,че пър-
вият му договор във
волейбола е бил точно
с пернишкия “Миньор-
”. както си му е ред-
но,имаше и конфети,и
шампанско,а капита-
нът Димитър Стаме-
нов обеща от името
на съотборниците
си,че тепърва  клубът
ще постига успехи.

Иво Ангелов се връща
на тепиха

Световният и европейски шампион и
спортист номер едно на България за
2013 г. – Иво Ангелов се завръща на те-
пиха за държавното първенство в Бур-
гас, което започва на 31-ви май. Зарди
операция на носа в началото на година-
та, националът ни по класическа борба
пропусна шампионата на Стария конти-
нент във Финландия. Сега обаче 29-го-
дишният перничанин е възстановен и
ще се бори на първенството, на което
ще вземат участие всичките ни нацио-
нални съезатели. В отсъствието на Иво
Ангелов на европейското във Финлан-
дия неговият съотборник в СК Борба
„Миньор “ Перник и националният отбор
Александър Костадинов го замести дос-
тойно, след като спечли титлата. Така
двамата най-добри борци в света в кате-
гория до 59 килограма ще се срещнат в
спор за това „кой ще бъде властелина в
категорията“. Дали опита на Иво Анге-
лов ще успее срещу младостта на Але-
касндър Костадинов или обратно. Кой от
двмата добри приятели и партньори ще
победи на тепиха в Бургас, всъщност не
е толкова важно! Важно е, че родната
борба възвръща старата си слава от
близкото минало, когато беше трудно да
надвиеш противниците си в България,
за да отидеш на голямо първенство, къ-
дето винаги си фаворит за медалите.

Юношите младша на
„Миньор” отстраниха
„Пирин” в Благоевград
Отборът на „Миньор”, възрастова група

юноши младша възрас,т с треньор Петър
Алексиев отстрани връстниците си от
„Пирин” в елиминационната фаза от пър-
венството на България. В събота в Бла-
гоевград в дъждовното време двата от-
бора са завършили наравно, 0:0 в редов-
ното време, като и пред двете врати е
имало по две  сериозни положения за
гол. След изпълненията на дузпи млади-
те „чукове” са триумфирали с победата
7:6. Старши-треньорът Петър Алексиев
разказа,че срещата е протекла при много
сериозен зрителски интерес и около 400
фенове са проследили развитието на
двубоя. На срещата е присъствало и
цялото спортно ръководство на града и
клуба. Победата е била „гарнирана” с не-
що доста приятно. Кметът на Долна Ди-
каня и президент на „Витоша” Елинчо
Колев е обещал вечеря на отбора при
победа и веднага е изпълнил обещание-
то си.

Времето пожали участниците в празника за деня на спорта, организиран
от община Перник и остана сухо до….награждаването, но дъждът не стресна
участниците и те  стоически издържаха неудобствата, за да си получат наг-
радите, които в един момент заплашваха да надхвърлят броя на дъждовни-
те капки. Иначе зрителите и участниците се забавляваха от сърце, а демонс-
трациите бяха изключително многобройни.Всичко започна с предизвика-

Денят на спорта приключи по вода

телството на СУ “Олимпиец” към три други школа
–  ОУ “Иван Рилски”, ОУ “Алеко Константинов” и
ОУ  Батановци в игри със състезателни и познава-
телни елементи. Последваха демонстрации по тае-
куондо, карате, конен спорт, състезания по стрий-
тбаскет, футбол, стрийтфитнес и много-много дру-
ги. Спортовете следваха непрекъснато и без паузи
– лекоатлетическа щафета, демонстрации по кан-
го-джъмп и други видове спорт, които започнаха
от сутринта та до ранния след обед. Награждава-
нето приключи с томбола и с много награди,раз-
дадени от изпълняващия длъжността кмет Петър
Първанов и спортния експерт в общината Иво Де-
нов.

С т а н и с л а в
Владимиров,
з а м е с т н и к -
областният
у п р а в и т е л
Кирил Леонов
и з п ъ л н я в а -
щият длъж-
ността кмет
Петър Пър-
ванов, пред-
седателят на
ОбС Милан



Шофьор с 2,36 промила
зад волана

Любомира ПЕЛОВА
П о р е д н о т о

бързо произ-
водство за шо-
фиране след
употреба на ал-
кохол е започ-
нато в Перник.
Нарушителят
на Закона за
движение по пътищата е бил спрян два ча-
са след полунощ на кръстовището на ули-
ците „Юрий Гагарин” и „Република” от път-
ни полицаи. Те спрели за проверка лек ав-
томобил „Пежо”, управляван от 43-годиш-
ният И.К. от село Драгичево. При изпробва-
нето му за алкохол с техническо средство
са отчетени 2,36 промила.

Мъжът отказал кръвна проба за химичен
анализ и по преценка на лекар не е задър-
жан за 24 часа, но работата по документи-
ране на случая продължава.

АПРОПО
ТОЯ НОМЕР ОЩЕ НЕ БЕШЕ
ИЗПРОБВАН. ДА РАЗЛЕПВАТ
ПРЕДИЗБОРНИ ПЛАКАТИ на
една партия със сгрешен номер на
бюлетината си е доста подличко.

Направо си е мръсен номер, типично по нашен-
ски. Ама както казва народът- каквото повикало,
такова се обадило. Нали именно партиите дено-
нощно ни облъчват точно с такива послания- но-
мера на бюлетината. Името на партията или коа-
лицията може и да не знаеш, обаче номерът - за-
дължително. Той е светая светих на изборната
победа. В името на тоя номер се правят всякакви
маймунджилъци. Той се набива в очите повече и
от имената на кандидатите. Номерът отваря пътя
към Брюксел. Та като направиш номер с номера
и си уцелил десетката. Хитро, ама идиотско. За-
сега никой не е поел отговорност за авторството
на идеята, сигурно от скромност. Ако бъде приз-
ната за оригинален пернишки патент, имало е
смисъл от тия избори. Ако ли не - значи сме доб-
ри ученици.

БРЕЗНИЧАНИ ШЕ СЕ РАДВАТ СЛЕД
НЯКОЛКО ДЕНА НА ПИЕСАТА “РАЙОН-
НА БОЛНИЦА”. Ще се радват в буквалния
смисъл на думата, щото е комедия, при това дос-
та оригинална. Обаче самото заглавие на поста-
новката не е за радост. В момент, когато всичко
живо се е  изнервило от здравеопазването,
всяко споменаване на болница звучи като прокл-
ятие. Особено в Брезник, където хората не знаят
имат ли болница или не съвсем. Че не е районна,
не е, обаче и градска не е. Даже и не е съвсем
болница, а някакво подобие, което не се вписва
в критериите както на комедията, така и на траге-
дията. Затова граовци имат моралното право да
се посмеят от сърце. Това ще им остане. И да се
надяват някой местен с драматургичен талант да
напише пиеса за тяхната болница. Комедия или
трагедия- все едно. Ще бъде едновременно и
смешно, и тъжно. И най- вече- болно.

ЩЕ РЕЧЕ ЧОВЕК, ЧЕ В ПЕРНИК
ВСИЧКО СЕ ПРАВИ ЗА АБИТУРИЕНТИ-
ТЕ. УЛИЦА ТЪРГОВСКА Е ПОЧТИ ОПРА-
ВЕНА откъм центъра, за да не си забие някоя
зрелостничка токчетата в пясъка. Пред хотел “С-
трума” се работи ударно, сякаш ще пристига дип-
ломатическия корпус.Полицията организира ал-
тернативни маршрути за имузинените автоколо-
ни, щото традиционното място за снимки - пред
коня - е разкопано. Цветарите са на върха на
щастието. Ресторантьорите са с надежда да си
избият загубите от забраната за пушене. Въобще
- някакъв ренесанс е обхванал града. А и време-
то отива към летни температури, та човек забравя
всякакви ременни несгоди.

1219 май 2014 г.
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Плътен контрол на заведения и пътища

Нощ на музеите в Перник
Виктория СТАНКОВА

5 изложби, прожекция на етнографски
документални филми и богата културна
програма отбелязаха нощта на музеите в
Перник.

Коне, принцеси и войни изпълниха една
от най-големите български крепости.Турис-
тите, които посетиха крепостта „Кракра”,се
разхождах, яздейки коне досущ като кръс-
тоносците, а за по-екстремните посетители
имаше стрелба с лък.

Автоматите на Чърчил, средновековен
железен меч, открит при архелогически
разкопки през 20-те години на миналия
век, фотоси от Атонската Света гора и стари
пернишки вестници показаха в РИМ в Пер-
ник в нощта на музеите. Залите на музея
останаха отворени до полунощ и десетки
перничани дойдоха, за да видят уникални-
те експонати и артефакти, които се съхран-
яват тук. В отделна зала вървеше прожек-
ция на етнографски документални филми, а
пред многобройна аудитория часове наред
бе представена богата културна програма с
участието на формации и изпълнители от
всички културни институти в региона.

Огнеборците от град Кюстендил
първи в Зоналното първенство

ЗОВ ЗА ПОМОЩ
 Моля помогнете,

събират се средства за спешна операция.
Банкова сметка на името на

СИЛВИЯ АТАНАСОВА БЕЛЧЕВА,
Общинска банка BIC:SOMBBGSF

IBAN:BG16SOMB91301052746501.
Телефон за контакти: 0895/37 14 56.
Половината от средствата са вече събрани.

Благодарим Ви!!!

Любомира ПЕЛОВА
Отборът на огне-

борците ОУ ПБЗН в
Кюстендил стана по-
бедител в Зоналното
състезание по пожа-
ро-приложен спорт,
чийто домакин беше
Перник. Той отива на
републиканското пър-
венство във Варна от
2 до 5 юни. Пернишки-
те пожарникари се
класираха втори, а
трети останаха коле-
гите им от Благоев-
град.

Три отбора с по 10
огнеборци от Перник,
Благоевград и Кюс-
тендил мериха сили в
четири дисциплини. В
изкачването по уче-
бна кула с щурмова
стълба, което се про-
веде на стадиона в
Димова махала, първо-
то място спечели ти-
мът на Благоевград,
следван от Кюстен-
дил и Перник. В тази
дисциплина Мартин
Димчев Тодоров от

пернишката пожарна
служба грабна бронзо-
вият медал.

В 100-метровата
пътека с препя-
тствия първи се кла-
сираха кюстендилци,
втори благоевградча-
ни, а перничани оста-
наха трети. Перниш-
кият огнеборец Слав-
чо Евтимов Илчев ин-
дивидуално спечели
сребърен медал.

В третата дисцип-
лина щафета 4х100
метра с препятствия
победи Кюстендил,
следван от Перник и

Благоевград.  В бойно
разгръщане от мото-
помпа първи стана
отборът на Перник,
втори – на Благоев-
град и трети- на Кюс-
тендил.

Бързината бе реша-
ващ фактор за побе-
дата, но задължител-
но условие бе и спаз-
ването на техничес-
ките изисквания, каза
главният съдия на
първеноството и ръ-
ководител на спор-
тен клуб „Кракра” към
ОУ ПБЗН в Перник
Георги Цонев.

Любомира ПЕЛОВА
Осигурен е засилен

контрол за наруше-
ния и заснемане с ви-
деокамери

Във връзка с пред-
стоящите абиту-
риентски балове поли-
цията в Перник  е на-
белязала конкретни
мерки за опазване на
обществения ред, си-
гурността и безопас-
ността на движение-
то по пътищата.

Вече са проведени
срещи между ръко-
водството на Облас-
тната дирекция,  ди-
ректорите на учили-
ща и Регионалния ин-
спекторат по образо-
ванието. Набелязани
са съвместни дей-
ствия при провежда-
нето на абитуриент-
ските балове и пуб-

личните прояви,
свързани с честване-
то на Деня на българ-
ската просвета и кул-
тура.

Създадена е органи-
зация за максимално
ефективно използва-
не на полицейските
сили от районните
полицейски управле-
ния по места.  Прио-
ритетно те ще бдят
за реда в районите на
училищата, където
ще се събират повече
автомобили с абиту-
риентите, маршрути-
те на придвижването
им и местата на бало-
вете и тържествени-
те чествания.

Проверяват се рес-
торантите, барове-
те, дискотеките и
клубовете, като спе-
циално внимание се

обръща на пропуска-
телния режим, за да
не бъдат допускани
хора с огнестрелно
оръжие, агресивни, в
нетрезво състояние
или употребили нар-
котици. В тази връз-
ка са проведени срещи
и с ръководители на
частни охранителни
фирми, като е уто-
чнено взаимодей-
ствието и своевре-
менния обмен на ин-
формация с органите
на полицията.

Засилен е и контро-
лът по отношение
пренасянето, законна-
та употреба и съхра-
нението на огнес-
трелно оръжие, боеп-
рипаси и пиротехни-
чески средства за да
се избегнат инциден-
ти и нерегламентира-

но използване на пи-
ротехнически средс-
тва на обществени
места.

Създадена е органи-
зация за безопаснос-
тта и сигурността
на движението по пъ-
тищата от региона.
Активният преван-
тивен контрол е насо-
чен към организирано-
то придвижване на
абитуриенти  и прид-
ружаващите ги преди
и след приключване на
баловете в нощните
часове.

При организирани
екскурзии, съвместно
с училищата и органи-
заторите се уто-
чняват местата, къ-
дето ще пребивават
празнуващите и мар-
шрутите за придвиж-
ването им. Служите-
ли на „Пътна поли-
ция” извършват про-
верки за техническа-
та изправност на ав-
тобусите и инструк-
тират водачите.

Създадена е органи-
зация за документи-
ране с видеокамери в
дворовете на учили-
щата и на превозване-
то на абитуриенти.
На водачите на авто-
мобили, извършили
нарушения, ще бъдат
налагани санкции съг-
ласно Закона за движе-
ние по пътищата. Ак-
тивно ще се изпол-
зват и възможности-

те на мобилните ви-
деокамери, които ще
дежурят денонощно
преди, по време и след
а б и т у р и е н т с к и т е
тържества.

Всички ресторанти,
хижи и места за масо-
во събиране на хора са
минали проверка от
експертите на Облас-
тно управление „По-
жарна безопасност и
защита на население-
то” – Перник. Основ-
но акцентът е насо-
чен към наличието на
планове за евакуация,
изправност на пожа-
рогасителната техни-
ка, подготовка на пер-
сонала за бърза реак-
ция при инцидент. Не
са констатирани се-
риозни нередности на
противопожарните
правила.

Най-тежките път-
ни катастрофи с аби-
туриенти и съпро-
вождащи ги през пос-
ледните години са
настъпили след края
на баловете в ранни-
те сутрешни часове,
както и през следва-
щите дни, при управ-
ление на автомобили
от употребили алко-
хол, неправоспособни
и движещи се с преви-
шена скорост шофьо-
ри, затова от поли-
цията апелират и към
родители, и към аби-
туриенти да не го
правят.


