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Застрахователна и презастрахователна
компания

циалната церемония,
която направи учи-
телите специални, се
състоя в столична-
та резиденция “Лозе-
нец”. Националната
награда се връчва
всяка година в наве-
черието на 24 май –
Деня на българската
култура и славянска-
та писменост.

Емилия Цекина е
преподавател по
български език и ли-
тература и е сред
най-дейните учите-
ли в едно от най-доб-
рите училища в ре-
гиона – ОУ „Св. Иван
Рилски”. Сред при-
зьорите са и още
трима учители по
БЕЛ – Мария Николо-
ва, която преподава
в радомирската ТПГ
“Никола Вапцаров” и
е известна и като
поетеса, и автор на
учебно помагало, Ан-
тоанета Николова
от 7-мо ОУ и Вален-
тин Варадинов от
ПГОТ.

Лили Иванова пък е
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Наградите „Неофит Рилски” връчи министър Анелия Клисарова

Лоша
хигиена

Дотам дойдоха нещата пре-
зидентството и Народното събрание да
няма какво да ядат. Някакъв „таен агент”
открил лоша хигиена в ресторантския ком-
плекс и контролните органи спряха хранод-
ните на властта.

Че нашите избраници няма да останат
гладни, не ще и съмнение. Дето се вика, на
сухоежбина ще минат, ама ще изкарат
някой ден. И от спестяванията могат да
изтеглят, за да платят надценката на по-
скъпите съседни ресторанти.

Друго обаче е симптоматично. Лошата
хигиена. Веднъж някой да признае официал-
но, че и там мръсотията е заметена под
килима. Лошата хигиена е болестотворно
явление не само в кухнята на властта. На-
родът отдавна я е усетил и в по-широк ас-
пект. В разгара на предизборната кампания
отровни храни – колкото щеш. От плакати,
афиши, речи, интервюта – отрова бол. И
ако човек е малко повече гладен за власт, ще
преяде до пръсване. Или най-малкото ще се
отрови от неспазването на всякакви хи-
гиенни навици.

Добре че беше „тайният агент”, та да ни
светне, че кухнята на властта се е разми-
рисала. И ако вземаг мерки само за яденето,
то да побързат и с духовната храна. Че тя
трови много по-ефективно...

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. мъченик
Талалей

Виктория СТАНКОВА
Девет педагози от

Пернишка област са
носители на учител-
ските Оскари за
2014 г. Педагозите
Емилия Цекина ОУ
„Св. Иван Рилски”,
Лили Иванова от
ПМГ „Христо Смир-
ненски”, Стойна
Страшимирова от
ПГТС „Арх. Йордан
Миланов”, Калудка
Щракова от ХI ОУ,
Антоанета Николова
от VII ОУ, Даниела
Кръстева от 12 ОУ в
Перник, Валентин Ва-
радинов от ПГОТ
“Св. Иван Рилски”,
Мария Николова от
ТПГ “Н.Й.Вапцаров” в
Радомир и Екатерина
Борисова от радо-
мирското ОУ “Хрис-
то Смирненски” бяха
удостоени с най-гол-
ямото отличие на
просветното минис-
терство – награда-
та „Неофит Рилски”
за дългогодишна и
успешна педагоги-
ческа работа. Офи-
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Облачно,
кратък
дъжд

Бюджетите на всички
болници са намалени

Зоя ИВАНОВА
Всички районни лекарски колегии  съобщават,

че бюджетите на болниците в страната за тази го-
дина са намалени до 25 % – това обяви председа-
телят на съсловната организация на лекарите д-р
Цветан Райчинов. В момента тези 20-25% се водят
надлимитна дейност, за която няма никаква гаран-
ция, че ще бъде заплатена от НЗОК. Д-р Райчинов
също така отбеляза, че за повечето общински бол-
ници фонд работна заплата през 2013 г. е бил око-
ло 60-70%. След като през тази година техните бю-
джети са намалени с около една четвърт, той е ста-
нал около 75-80%. Много е  трудно при тези цифри
болничните директори да се справят с разходите
за лечение на пациентите. Ако НЗОК заплаща са-
мо твърдите лимити, без надлимитната дейност и се
има предвид задължението на лечебните заведе-
ния да се разплащат с доставчиците в 60-дневен
срок, това утежнява много положението. Директо-
рите на болниците ще бъдат изправени под избора
или да трупат задължения, или да намалят фонд ра-
ботна заплата, или да съкращават персонал. Д-р
Райчинов коментира, че вариантът със съкраще-
нията би означавал гибел за всяка болница, тъй
като това би довело да намаляване на нивото на
нейната компетентност и от там - съкращаване на
лечебната дейност и приходите.

ЛАФ НА ДЕНЯ
Когато искаш да
постигнеш нещо,
не търси причина,
а начин.

“ÌÈÍÜÎÐ” ÑÅ ÏÐÅÏÚÍÀ
Â “ÁÎÒÅÂ” ÈÕÒÈÌÀÍ

“ÕÀÐÌÎÍÈß” Ñ
ÌÅÄÀËÈ ÎÒ ÔÅÑÒÈÂÀË

СТР. 4

СТР. 2

СТР. 11

ÑÎÓ “Ä-Ð ÏÅÒÚÐ ÁÅÐÎÍ”
ÈÇÏÐÀÒÈ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÈ

Крадци на кабели от
Батановци в ареста

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи задържаха нови двама

крадци на кабели.
Преди ден, около 3,30 часа през нощта автопат-

рул на Първо районно управление  „Полиция”
спрял за проверка в района на град Батановци лек
автомобил „Рено”. Колата била управлявана от 36-
годишния местен жител Б.З. и две години по-мла-
дия му спътник и негов съгражданин И.К. Полицаи-
те проверили реното и в него намерели и иззели
две парчета телефонен кабел с дължина около 10
метра. Открити са инструменти, които също са из-
зети. Установено е, че кабелите са откраднати от
района на пернишкия квартал „Бела вода”.

Двамата са задържани в ареста с полицейска
заповед за срок от 24 ч. Кабелджиите се провер-
яват и за евентуалното им съпричастие към други
престъпни посегателства в района и областта.
Срещу тях е започнато бързо полицейско произ-
водство.

Любомира ПЕЛОВА
Три бързи произ-

водства за шофиране
след употреба на ал-
кохол са започнати в
Перник през почивни-
те дни.

В събота на кръс-
товището на улици-
те „7-ми септември”
и „1-ви май” бил
спрян за проверка лек
автомобил „Фолксва-
ген голф”, управл-
яван от 28-годишния
перничанин Б.П. При
изпробването му с

техническо средство
за алкохол са били от-
четени 1, 72 промила.
Мъжът дал кръвна
проба за химичен ана-
лиз и е бил задържан
за 24 часа с полицей-
ска заповед.

С 1,27 промила ал-
кохол в кръвта е шо-
фирал автомобила
си 30-годишният П.Т.
от брезнишкото се-
ло Ноевци. Мъжът
бил спрян за провер-
ка в района на пер-
нишкия квартал„-

Трима пияни зад волана
Стара чешма” в не-
деля, около 4,15 часа.

Пак в неделя, поч-
ти по същото време,
пернишки пътни по-
лицаи спрели за про-
верка на вътрешно
градската магистра-
ла лек автомобил
„СААБ”, управляван
от перничанина А.И.
на 28 години. И при
него тестът за упо-
треба на алкохол се
оказал положителен
– дрегерът посочил
1,27 промила.

преподавател по нем-
ски език в Приридо-ма-
тематическа гимна-
зия в града, Стойна
Страшимирова е учи-
тел по професионална
подготовка в амби-
циозната строителна
гимназия, Калудка
Щракова е педагог по
труд и техника в 7-мо
ОУ, Даниела Кръстева
е старши детски учи-
тел в 12 ОУ.
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Обемът на язовир „Студена”
достигна 23 213 620 кубика

Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Проект „Повишава-

не на административ-
ния капацитет в
Oбласт Перник за ин-
тегрирано устойчиво
планиране на градска
среда и енергийна
ефективност, профе-
сионална етика и ети-
чно регулиране”. До-
говорът е финанси-
ран от Оперативна
програма „Админис-
тративен капаци-
тет”, съфинансирана
от Европейския съюз
чрез Европейския со-
циален фонд. Той е на
стойност 57 971.22
лв. с ДДС. Продължи-
телността на проек-
та е 12 месеца, като с
анекс от 16 май 2014
г. срокът за приключ-
ване на дейностите е
продължен с 3 месеца,
поясни зам.облас-
тният управител га-
лина Никодимова.

Основната цел на
разработката е да се
повиши администра-
тивния капацитет в
област Перник за ин-
тегрирано устойчи-
во планиране на град-

Íîâ ïðîåêò ðåàëèçèðà îáëàñòíàòà óïðàâà
Той е свързан с по-добър административен капацитет

ски среди и енергийна
ефективност и при-
добиване на умения
по професионална
етика и етично регу-
лиране в държавната
администрация. Тази
цел ще бъде постиг-
ната, чрез реализира-
нето на специфични-
те цели, а именно: Да
се изгради концепция
относно принципите
за проектиране и уп-
равление на устойчи-
ви градски структу-
ри; да се изградят
умения за прилагане
на политики и мето-
ди устойчиво град-
ско развитие; да се
изгради разбиране и
представа  за мето-
дологията на оценка
за устойчиво разви-
тие на градовете; да
се повиши капаците-
та на областната ад-
министрация за ин-
тегрираното плани-
ране на териториите
в областта; да се при-
добият  умения по
професионална етика
и етично регулиране
в държавната адми-
нистрация; да се при-

добият практически
умения за решаване
на етични дилеми и
конфликти, възниква-
щи при извършвани-
те дейности и проце-
дури.

Целевата група,
към която е насочен
проектът, са служи-
тели на областна ад-
министрация Перник,
уточни губернато-
рът арх.Михаил Ми-
хайлов.Те ще бъдат ак-
тивно включени във
всички дейности на
проекта. Чрез реали-
зирането им се очаква
участниците да при-
лагат принципите за

Виктория СТАНКОВА
СОУ “Д-р Петър Бе-

рон” изпрати вчера
абитуриентите от
випуск 2014 г. с голям
концерт в зала “Пано-
рама”. Ръководство-
то на училището от-
личи всички випускни-
ци. Всяка една катего-
рия бе индивидуална и
включваше онова, с
което се помни всеки
ученик. Абитуриен-
тите бяха поздравени
от директора на учи-
лището Севдалина Ди-
митрова.

С много настроение
и бурни аплодисмен-
ти бяха посрещнати
талантите на учили-
щето, които направи-
ха невероятно свеж и
естетски спектакъл,

СОУ “Д-р Петър Берон” изпрати
абитуриентите си с голям концерт 

с който поздравиха
дванайсетокласници-
те. Талантливата Ни-
колета Станойкова
вдигна публиката на
крака, като изпълни
няколко парчета под
съпровода на кита-
ристката Хриси. Зала-
та бурно аплодира
любими на тинейджъ-
рите рап парчета,
които пяха Християн,
Петя и Елизабет.

На сцената се вих-
риха народни танци в
изпълнение на форма-
ция “Чудно оро” при
ОбМД, спортни и ла-
тино танци, неве-
роятно гласовитата
Поли, която пя на-
родни песни. Пъс-
трият спектакъл
включи и вицове, раз-

казани от г-н Евти-
мов, руски и немски
песни и невероятно
добрия хор на “Весе-
лите момчета” от
четвърти клас.

Беронци изпратиха
своите абитуриенти
на патронния си праз-
ник. Точно на 19-ти
май се навършват 20
години, откакто учи-
лището с разширено
изучаване на чужди
езици приема за свой
патрон автора на
“Рибния буквар” – Д-р
Петър Берон. Кръс-
тник на училището
става Петър Кон-
стантинов, потомък
на бероновия род, ви-
ден общественик, съз-
дател на организация-
та “Мати Болгария”.

устойчиво градско
развитие; да имат
ясно познание относ-
но  политики и мето-
ди за устойчиво град-
ско развитие; да при-
лагат устойчиви по-
литики и методи при
планирането на тери-
торията и разработ-
ката на стратегичес-
ките документи и
планове за развитие в
следващия програмен
период; да познават и
прилагат метод за
оценка на устойчиви
градски структури
при планирането на
територията;  да
придобият практи-

чески умения за реша-
ване на етични диле-
ми и конфликти и да
придобият знания и
умения по етично ре-
гулиране в държавна-
та администрация.

Пернишката облас-
тна администрация
се гордее с успешно
защитени проекти по
различни европрогра-
ми, както и два по
«Красива България». В
скоро време на заседа-
ние на Обществения
съвет арх.Михайлов
ще изнесе пълна ин-
формация за хода на
изрълнение на разра-
ботките.

 
 

  23 213 620 куб.м е обемът на язовир
„Студена” към 19 май. Притокът във во-
доема е  3809 литра в секунда, а разхо-
дът- 1033 л в секунда. От средата на ми-
налата седмица „В и К” започна източва-
не на язовира по 1 куб. м в секунда. Това
водно количество се поема нормално и
не е довело до чувствително повишаване
на нивото на река Струма и излизането й
от коритото в ниските части. Според упра-
вителя на водоснабдителното дружество-
инж. Камен Каменов, от миналата седми-
ца е спрян Владайският деривационен
канал и е отбит към София. Отбит е и Па-
ликарийският канал към язовир „Искър”.
На въпроса- има ли опасност от залпово
изпускане на вода от язовир „Студена”,
инж. Каменов заяви: ”В момента в язови-
ра имаме 2 млн. куб. м свободен обем.
Имайки предвид, че отбихме двата кана-
ла, които се вливат в язовира и с оглед
на прогнозите на синоптиците, че обилни
валежи не се очакват в близките дни,
няма никаква опасност да се наложи по-
добно залпово изпускане. Още повече,
че ние следим непрекъснато нивото на
водоема и имаме готовност да реагираме
веднага като увеличим още малко източ-
ването на вода, без това да причини на-
воднения по поречието на Струма. За се-
га обаче смятам, че не се налага да уве-
личаваме изпускането на вода от язови-
ра”. Камен Каменов заяви, че пробите на
водата, които се правят от няколко пункта
в града, показват, че тя отговаря на всич-
ки изисквания на Българския държавен
стандарт.

МО не си изнесло
имущество от

радомирските казарми
Любомира ПЕЛОВА

След сериите цигански набези и по-
жарите в района на бившето военно по-
деление в Радомир, от някогашните 73
сгради, днес са оцелели 56, съобщи
кметът на общината Пламен Алексиев.
В момента районът се охранява с две
камери, а те са недостатъчни, за да
спре разграбването, затова градона-
чалникът поясни, че има намерение да
наеме специализирана фирма, която
да охранява районът. Въпрос на дни е
това да стане. Алексиев настоява и до
два месеца Министерството на отбра-
ната да си изнесе имуществото от те-
рена на бившите казарами. Трябва да
бъде подписан и приемо-предавателен
протокол, с който въпросното висше
ведомство предава имотът на община
Радомир.

На пресконференция кметът Але-
ксиев сподели, че има идея районът да
се превърне в интрамодален терминал,
да бъде изграден и автомобилен поли-
гон там. Градоначалникът сподели
още, че имотът позволява изграждане-
то и на спедиторски складове за Юго-
зарадния район, паркинги, както и око-
ловръстен път. Не е отпаднала и идеята
в района на някогашното военно поде-
ление да бъде изграден Исторически
музей на бойната слава, но първо
трябва да се направи регулация на
площта. Всичко това обаче е въпрос и
на бъдещи инвестиции.

 

Кметът на Радомир се
гордее с абитуриентите

Любомира ПЕЛОВА
Г о р д е я

се с наши-
те абиту-
р и е н т и ,
заяви кме-
тът на Ра-
домир Пла-
мен Але-
ксиев. По
н е г о в о
предложе-
ние Общин-
ският съвет
реши да бъдат наградени ученици, завър-
шващи средно образование. С грамота за
отличен успех и парична награда от по 150
лева са отличени Изабела Венциславова
Зашева от ПГТ „Юрий Гагарин“, Роберт Мит-
ков Лазаров от СОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ и Юлияна Юрий Драгомирова от ТПГ
„Н.Й. Вапцаров“. Гордея се с такива млади
хора, заяви рладомирският градоначалник.

На основание Наредбата за символите,
почетните знаци и званията на Радомир
кметът предложи, а Общинският съвет ут-
върди по повод 24 май – Деня на славя-
нската писменост и на българската прос-
вета и култура, с почетна грамота да бъ-
дат отличени 19 учители от училищата и
детските градини в общината. Те са отли-
чени за високо качество на учебно-възпи-
тателния процес, повишаване квалифика-
цията, използване на иновационни подхо-
ди в педагогическия процес и успешни
изяви на техни ученици в регионални и на-
ционални конкурси и работа по проекти.
Награди ще получат на празника и трима
дългогодишни дейци на културата – Еле-
на Чушева – дългогодишен библиотекар и
секретар на читалище „Благой попов“ в
село Дрен, Божика Динева – дългогоди-
шен секретар и библиотекар на читалище
„Напредък“ в Радомир, и Теменужка Ва-
силева Николова – дългогодишна само-
дейка и солистка на певчески групи към
читалище „Напредък“ в Радомир.
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Полицията работи на пълни обороти за издаване на лични карти

Любомира ПЕЛОВА
Служителите на

ОД НА МВР В Перник
ще съдействат на
българските гражда-
ни, които не прите-
жават валидни доку-
менти за самолич-
ност, да упражнят
правото си на глас

В седмицата преди
провеждането на из-
борите е създадена

необходимата орга-
низация български-
те граждани, които
нямат издадена лич-
на карта или не при-
тежават валидни
документи - лична
карта или личен /зе-
лен/ паспортq защо-
то са изгубени, от-
краднати, повреде-
ни, унищожени или с
изтекъл срок, да

имат възможност
да упражнят право-
то си на глас.

От звено „Българ-
ски документи за са-
моличност“ уто-
чняват и някои под-
робностни.

В зависимост от
конкретните норма-
тивни изисквания,
на граждани, подали
вече заявление за но-
ва лична карта, ще
бъде ускорено изда-
ването й или ще бъ-
де издадено удосто-
верение за изгубен,
откраднат, повре-
ден, унищожен доку-
мент за самолич-
ност или лична кар-
та с изтекъл срок на
валидност;

При невъзмож-
ност да бъде издаде-
на нова лична карта
до края на работния
ден на 23 май 2014

година, по искане на
гражданите, ще бъ-
де издавано необхо-
димото им удосто-
верение, с което да
гласуват.

За да бъде издаде-
но удостоверение е
необходимо  гражда-
ните лично да пода-
дат искане в Облас-
тната дирекция на
МВР и РУП за дните
от 20 май до 24 май
2014 г. от 8.30 до
17.30 часа и на 25
май 2014 г. от 8 до
18.00 часа.

Удостоверенията,
осигуряващи въз-
можност за упражн-
яване правото на
глас в изборния ден,
се издават само
след подаване на
заявление за издава-
не на лична карта и
след цифрово засне-
мане на лицето на

Искат стратегии в общините
срещу пътния травматизъм

Любомира ПЕЛОВА
“Ситроен” се заби като торпедо в клон

на банка”, “Млада жена беше прегазена
на спирка от градския транспорт“, „Отне-
соха възрастен мъж на пешеходна пъте-
ка“, „Майки протестират за свободни тро-
тоари“, „Баровец паркира по средата на
детска площадка“,„Нашествие на автомо-
били по зелените площи“, „Велоалеи съз-
дават конфликт между велосипедисти и
пешеходци” са само част от заглавията,
които излизат всекидневно по медиите.
Знаем, че във времето за избори остават
все по-малко възможности за други важ-
ни за живота в нашата страна неща, но се
налага да Ви насочим вниманието към
проблем, който заради неглижирането му
се задълбочава все повече и повече, а от
това страдаме всички ние, нашите семей-
ства, роднини, деца” се казва изпратено
до пернишките медии писмо от Фондация
„Безопасни улици от Валя“

„Няма нещо по-важно в този живот от
самият живот и е странно когато никой в
тази страна не прави нищо за да го опа-
зим! Не винаги всичко опира само до па-
ри и не е нужно да се оправдаваме с то-
ва! Понякога е достатъчно желание и
нужната организация, за да стане живота
в населените места по-добър!

Следствие на наше проучване достиг-
нахме до изводите, че общините не раз-
полагат с нужните специалисти, които да
гарантират безопасността по улиците. На
такива постове се назначават хора, които
с действията си вместо да правят улиците
в съответното място по-безопасни, правят
точно обратното. В същото време се при-
лагат морално остарели и не безопасни
практики, а не се взима под внимание
съвременния Европейски и Световен опит
от държавите с най-малко инциденти. По-
вечето общини нито имат изготвени прог-
рами за намаляване на пътните произ-
шествия, нито са чували, че трябва да
имат такива програми, към които да се
придържат.

От фондацията уточняват още, че иска-
нето всяка община в странат да разрабо-
ти специална програма с конкретниш це-
ли и задачи в съответствие с плепоръките
, дадени в Националната стратегия за по-
добряване безопасността на движение по
пътищата. Искането, което е подкрепено
от много други организации, ще бъде
входирано във всяка една община в Бъл-
гария. Ще бъде входиран и в общинските
администрации от пернишкия регион. .

Стартира Национална програма по безопасност

заявителя.
В случай на подаде-

но и регистрирано
по постоянен адрес
заявление за издава-
не на лична карта,
удостоверение може
да се издаде във
всяко районно управ-
ление „Полиция”  и в
ОДМВР независимо
от обявения пос-
тоянен и настоящ
адрес.

Удостоверения за
заявен постоянен и
настоящ адрес се из-
дават от общинска-
та администрация.

Трябва да се знае,
че удостоверението
за гласуване се изда-
ва, за да послужи са-
мо пред секционната
избирателна коми-
сия и е валидно еди-
нствено за изборния
ден – 25-ти май 2014
година.

Силвия ГРИГОРОВА
Националната прог-

рама за 2014 г. по безо-
пасност и здраве при
работа е окончателно
приета. В документа са
залегнали законодател-
ни, организационно-тех-
нически, здравни и дру-
ги превантивни мерки
за осигуряване на здра-
ве и безопасност на ра-
ботното място. Целта
е да се осигури благо-
състояние при работа
и качество на живот ка-
то се отчитат проме-
ните на работното
място и възникването

на нови професионални
рискове.

Изпълнението на
програмата ще допри-
несе за намаляване на
степента на професио-
налните рискове и пови-
шаване на защита на ра-
ботещите, на размера
на загубеното работно
време в резултат на
отсъствие от работа
поради временна нетру-
доспособност, на броя
на лицата, напускащи
предприятията поради
лоша работна среда или
преждевременно пен-
сиониране и неработос-

пособност, на средс-
твата, изразходвани
от работодателите за
съдействие при завръ-
щане на работа (консул-
тации, обучение, прис-
пособяване към работ-
ното място и др.), на за-
губеното производс-
твено време, непроиз-
ведена продукция и
неизвършени услуги ка-
то следствие от съби-
тие, което завършва с
травма, на осигурител-
ната и застраховател-
ната тежест и др.
Програмата отчита
състоянието, тенден-

циите и основните пре-
дизвикателства пред
политиката, които оп-
ределят основните ак-
центи в развитието на
дейността по безопас-
ност и здраве при рабо-
та през 2014 г.

Статистиката на
Националния осигури-
телен институт за
трудовите злополуки
показва увеличаване на
общия брой трудови
злополуки през 2012 г.
спрямо 2011 г. и намал-
яване през 2013 г.
спрямо двете предход-
ни години. През 2011 г.

са регистрирани общо
2891 трудови злополу-
ки, през 2012 г. – 3027 и
през 2013 г. – 2768. Наб-
людава се и намаляване
на броя на смъртните
случаи за периода от
116 на 92, както и при
загубените календарни
дни от трудови злопо-
луки от 206 957 на
154 846. Като уязвима
рискова група по отно-
шение на трудовите
злополуки се очертава-
т работниците и слу-
жителите без профе-
сионален опит и тру-
дов стаж.

 
  ИЗБОРИ ЗА ДЕПУТАТИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ 2014

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Водачът на листата на Реформаторския блок Меглена Кунева се срещна с привърженици и симпати-
занти в Перник, като част от предизборната й обиколка из страната. С нея бяха кандидатите за евроде-
путати Николай Ненчев, художникът проф. Ивана Енева и Гергана Николова. Преди официалната сре-
ща с перничани деца  от самодейния състав „Български ритми” при читалището в кв. Църква подгряха
присъстващите с музикална програма .

Меглена Кунева и колегите й дойдоха в Перник след среща с избиратели в Кюстендил. Първитя
български еврокомисар подчерта, че по време на срещите й с хората се е убедила, че хората все още
имат надежда за промяна към по-добро. В тази връзка апелът й към перничани беше да дадат рамо на
Реформаторския блок по време на изборите за европарламент. Тя лично обеща да бъде един много от-
говорен и силен евродепутат. Трябва да покажем, че България има потенциал да се оправи и пътят
напред ще започне точно след тези избори.Няма да е лесно България да удържи Европейския съюз
да бъде на наша страна. „Защото се надигат гласове, които казват, че бедните е по-добре да се оп-
равят сами, че всеки трябва да се грижи за себе си, че носим повече проблеми отколкото решения”,
каза Меглена Кунева и подчерта, че заедно с това „имаме инструментите в ръцете си, имаме българ-
ския дух и българското сърце”. Меглена Кунева призна че Перник отдавна е заел много важно място
в сърцето й, в града има много нейни приятели.За да си европолитик, трябва да познаваш ЕС. Аз съм
убедена, че голяма част от партиите дори не могат да участват във викторина с въпроси за тази орга-
низация, това пък обяви Кунева в коментар за евроизборите по национална телевизия. Държавата не

е пунктирана линия, така че няма как само един премиер или едно правителство да приемат поздравленията или критиките относно политиката ни към ЕС. Много бих иска-
ла българските чиновници да приличат на тези от Брюксел, но в крайна сметка, всички ние живеем в едно общество, така че каквито са ни учителите, лекарите, журна-
листите, такава ще ни е администрацията, заяви Меглена Кунева.ЕС не осиновява България, каза  Кунева и коментира, че  страната е била адекватна в стремежа си към
членство и тогава още е била добре възприемана в ЕС, след което е спряла европейската си интеграция и получава „не“ на всички следващи съюзи, които обединяват
страните членки – и Шенген, и банковия съюз, и еврозоната.

На всяка  крачка в България се вижда резултатът от еврофинансирането, защото 95% от публичните разходи у нас идват от ЕС, заяви Кунева. Когато виждам какво
възможности изпускаме, е нормално да съм критична към всички правителсва и към сегашното на БСП за това, че половината от средствата от ЕС не са усвоени. Кунева
беше категорична, че администрацията трябва да се професионализира, а позициите да се заемат с конкурси и подчерта, че популистките кандидати не говорят за това.

 По думите на Кунева, въздържаността и търпението са големи политически добродетели и затова тя никога не ползав негативен език срещу опоненти и други полити-
чески сили. На въпрос за мястото на РБ в европейското пространство, Кунева отговори, че РБ се определя като център-дясно и споделя ценностите на ЕНП.

Меглена Кунева в Перник: Дайте ни рамо, за да вървим напред
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Актулизирана е тарифа 5 на Министерството на транспорта

Силвия ГРИГОРОВА
Актуализираха Тари-

фа №5 за таксите,
които се събират в
системата на Минис-
терството на тран-
спорта, информа-
ционните технологии
и съобщенията. Цел-
та на основната гру-
па изменения е да се
оптимизират такси-
те за предоставяни-
те от агенцията ад-
министративни услу-
ги, което ще доведе

до намаляване на ад-
министративната
тежест за бизнеса и е
във връзка с изпълне-
нието на една от мер-
ките, предвидени в
Програмата за по-доб-
ро регулиране.

Таксата за издаване
на дубликати за ли-
ценз за Общността и
на удостоверение за
регистрация за извър-
шване на таксимет-
ров превоз на пътни-
ци става 10 лв. В мо-

мента размерът на
двете такси е съот-
ветно 50 лв. и 20 лв.
Значително намалява
таксата за издаване
на лиценз на Общнос-
тта – от 2000 лв. ста-
ва 500 лв. Размерът на
таксите за еднократ-
ните разрешителни за
международен превоз
на товари става 10
лв., при 15 лв. до сега,
а на многократните
вече е 70 лв., при 130

Български фирми в Япония
Силвия ГРИГОРОВА

В периода от 19 до
21 май десет българ-
ски производители
представят своя
продукция на Между-
народната специали-
зирана изложба за
парфюмерия, козме-
тика и СПА индус-
т р и я - B e a u t y W o r l d
Japan в Токио. Нацио-
налното участие в
изложбата се органи-
зира от Изпълнител-
ната агенция за на-
сърчаване на малките
и средните предприя-
тия в рамките на
проект за интерна-

ционализацията, фи-
нансиран от Европей-
ския фонд за регио-
нално развитие. Със
средствата на проек-
та Агенцията поема
разходите на уча-
стниците за: наем на
изложбена площ,
проектиране и из-
граждане на щанд,
наемане на оборудва-
не и обзавеждане, ре-
гистрация, включва-
не на изложителите в
официалния каталог,
издаване на брошура,
рекламиране на уча-
стието.

BeautyWorld Japan e

най-голямата специа-
лизирана промоцио-
нална проява в облас-
тта на парфюмерия-
та, козметиката и
СПА индустрията в
Япония, която е и
втория по-големина
пазар в света. Излож-
бата се провежда еже-
годно от 2002 годи-
на. В последното й из-
дание през 2013 г. уча-
стие са взели над 500
изложители, а посе-
тителите са били над
58 000 търговци и
специалисти в сектор
„Парфюмерия и коз-
метика“.

Одобрен е годишният
отчет на Държавен
фонд „Земеделие”

Силвия ГРИГОРОВА
Одобрен е годишният отчет на Държавен

фонд „Земеделие” и Разплащателната агенци-
я за 2013 г. Фондът подпомага финансово ре-
гистрираните земеделски производители, из-
пълнява функциите на агенция САПАРД, акре-
дитиран е като единствена разплащателна аге-
нция по прилагане на Общата селскостопан-
ска политика и Общата политика по рибарство
за Европейския съюз.

Анализът, който прави ДФ”Земеделие” за
разплатените средства през миналата година
показва, че извършените плащания по СА-
ПАРД са по 18 проекта на обща стойност
11 590 759,27 лв. Направени са и агроекологич-
ни плащания в размер на 109 416,92 лв., от кои-
то 90 535,64 лв. са от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, а
18 881,28 лв. са национално съфинансиране.
През кампания 2013 са приети над 130 000 зая-
вления за директни плащания общо по всички
схеми и мерки. По схемата за единно плащане
на площ те са 87 920 заявления, по схемата за
национални доплащания на площ – 69 562, по
мярка 211- природни ограничения в планински
райони са 29 391, а по мярка 212-ограничения,
различни от планинските, са 11 981.

Изплатените средства по схеми и мерки за
директни плащания са на обща стойност
1 516 314 415,61 лв. През 2013 г. по Програмата
за развитие на селските райони са приети 5789
заявления за подпомагане и са подписани
2805 договора със стойност на субсидиите в
размер на 929 074 768,47 лв. Изплатените суми
по мерки от ПРСР възлизат на 617 119 384,95
лв.

Плащанията по линия на пазарните мерки
възлизат на 98 479 969,60 лв. Те включват
средства от ЕФГЗ в размер на 89 498 508,42
лв., национално съфинансиране в размер на
8 923 984,13 лв., както и плащания за Млечната
квотна борса на стойност 57 477,05 лв.

По програма „Рибарство” по 143 проекта са
изплатени средства в размер на 24 657 786,14
лв., от които 18 841 660,77 лв. са от ЕФР, а
5 816 125,37 лв. представляват съфинансиране
от националния бюджет.

   През миналата година  са предоставени
средства в размер на 32 834 776 лв., с които са
рефинансирани изцяло или частично 203 бан-
кови кредита, включително и одобрени през
2012 г. на лица с одобрени проекти и сключени
договори по мерки от ПРСР.

По направление „Животновъдство” са фи-
нансирани четири проекта с предоставен кре-
дитен ресурс в размер на 129 090 лв. По нап-
равление „Растениевъдство” е финансиран
един транш по кредит от минали години в раз-
мер на 3330 лв.

Договореният и изплатен ресурс по мерките
на краткосрочно кредитиране и субсидиране е
общо 86 922 639 лв. Усвоените средства под
формата на минимални помощи de minimis по
Регламент №1535/2007 за период от три данъч-
ни години от 2011 до 2013 г., включващи ноти-
фицираните държавни помощи, възлизат на
45 510 235 лв.

лв. до сега.
Промени са предло-

жени и по отношение
на таксите за издава-
не на разрешение за
извършване на перио-
дични прегледи за
проверка на техничес-
ката годност на ППС,
за провеждане на
практически изпити
за придобиване на
правоспособност и
др. Отменят се такси
с отпаднало правно

основание за извър-
шваните услуги и се
въвеждат нови, свър-
зани с възложените
на ИА „Автомобилна
администрация” фун-
кции по администри-
рането на режима,
свързан с регистра-
цията на лицата, кои-
то организират и
провеждат психологи-
чески изследвания по
Закона за движението
по пътищата.

Близо 48 000 декара
със слънчоглед са

засети вече в областта
Силвия ГРИГОРОВА

 Въпреки силното овлажняване на поч-
вите, което затруднява работата на сел-
скостопанската техника, сеитбата на про-
летните култури в областта набира ско-
рост. От подготвените в региона за сеит-
ба на маслодаен слънчоглед 54 317 дка,
към 16 май са засети 47 930 дка. Най-
много засети площи със слънчоглед има
в Радомир 24 550 дка. Следват общини-
те: Брезник- 15 000 дка, Перник- 5 900
дка, Трън- 1 580 дка,  Ковачевци- 600 дка
и Земен-300 дка. Стопаните от Брезник
са успели да подхранят всички засети
площи със слънчоглед, а в Радомир са
успели да подхранят над 60% от засети-
те площи. Все още не е започнало торе-
нето в Ковачевци, Земен и Трън , а еди-
нствено в Брезник е започнало третира-
не на засетите площи с хербициди.

  Напредва и сеитбата на царевицата за
зърно. От подготвените за сеитба в об-
ластта общо 10 755 дка, вече са засети
6 865 дка. Най-много    засети площи с
тази култура има в Брезник- 4050 дка, в
Радомир- 1 740 дка и в Перник- 700 дка.
Все още сеитбата на царевицата за зър-
но не е стартирала в Земен. По всичко
личи, че тази година стопаните от Трън
няма да сеят царевица за зърно. Еди-
нствени за сега стопаните от Брезник са
започнали подхранване на засетите пло-
щи. На приключване е засаждането на
картофите в региона. От подготвените об-
що 3 800 дка, вече са засадени 3 510
дка. Най-много площи с този зеленчук
до момента има в Радомир- 1 700 дка,
Трън- 840 дка, Брезник- 350 дка, Земен-
260 дка, Перник- 210 дка и Ковачевци-
150 дка. За сега единствени брезничани
са започнали да торят засадените пло-
щи. Буди недоумение фактът, че тази го-
дина в Трън площите с картофи са по-
малко в сравнение с други години.

  От силажните култури в нашата област
все още продължава сеитбата на силаж-
ната царевица. До момента най-много
площи с тази култура са засели стопани-
те от Брезник- 100 дка, а в Радомир са
засети 350 дка като до момента еди-
нствени стопаните от Брезник са натори-
ли всички засетите площи.

Музикална школа „Хармония” обра
медалите на „Дай, бабо, огънче”

Виктория СТАНКОВА
Музикална школа

„Хармония” при на-
родно читалище „Ис-
кра” обра медалите и
овациите на шестия
детски фолклорен
фестивал „Дай, бабо,
огънче” в село Мещи-
ца, похвали се чита-
лищният секретар
Иванка Банкова.

Възпитаниците на
Валери Цветков за-
воюваха 3 златни и 2
сребърни медала. Янко
Янков, който е носи-
тел на златен медал
смая публиката с из-
пълнението на двете

народни песни – „Лале
ли си, зюмбюл ли си” и
„Нече Яна у Кралев
дол да иде”. Другите
два златни медала
отидоха при Петя Са-
вова и Маргарита За-
рева.

Сребърните отли-
чия бяха присъдени на
Божидара Николова и
Борислава Филипова.

Уникалните изпъл-
нения бяха оценявани
от компетентно жу-
ри с председател Цве-
тана Манова и члено-
ве – Валерия Момчило-
ва – музиколог и То-
дор Тодоров – хореог-

раф.
Това са поредните

призове на талантли-
вите момичета и мом-
чета от музикална
школа „Хармония” , с
ръководители Валери
Цветков. Преди това
те бяха удостоени с
отличия на конкурса
„Орфеева дарба”. Му-
зикантите от “Ха-
рмония” Янко Янков,
Петя Савова и Вален-
тина Григорова бяха
сред лауреатите и на
конкурса “Талантите
на Перник”, който ор-
ганизира Обединени-
ят детски комплекс. 

ОБЯВА
Управителният съвет на Сдружение

„ЛРД Сокол” гр. Брезник на Основание
чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНЦ и Уства, свиква
общо събрание на сдружението на
15.06.2014 год. от 10.00 часа в малкия
салон на читалище „Просвещение” гр.
Брезник, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на ЛРД „Сокол” гр.
Брезник 2013 год.

Докладва: Председателя на Сдруже-
нието

2. Отчет на контролно-ревизионната ко-
мисия 2013 год.

Докладва: Председателя на комисията
3. Приемане план за работата на ЛРД

„Сокол” гр. Брезник 2014 год.
4. Приемане бюджета на ЛРД „Сокол”

гр. Брезник 2014 год.
5. Разни
При липса на кворум за провеждане

на Общото събрание същото да се прове-
де на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ в съ-
щия ден, с един час по-късно на същото
място и същия дневен ред.

Приложение:съгласно текста

 



Рекламно  приложение

Вторник, 20 май 2014 г., брой 89 /5452 / 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. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 240кв.м, сам. дв 230м2., с гараж и мазета, ЛО - 32 900 евро
2. Драгановец, РЗП: 420 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
3. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
4. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
5. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
6. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
7. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
8. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
9. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
10. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 76 500 евро
11. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро
12.с.Ковачевци,2ет.,двор-1.100дка,ВиК,басейн,
заведение с документи - 20 500евро
13. с.Големо Бучино,нова,луксозна,обитаема
от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 -58 999 евро

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

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

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

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

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

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

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 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 20 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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000 лв. - тел. 0888/700 258; 0888/932 391
Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140

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

телно за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв.,
продажба или обезщетение – тел. 0899/19
42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,

ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена тер., с
алум. дограма, теракот, с обзавеждане, 40
000 лева /без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237

Давам под наем, луксозни помещения за
офиси, кв. Христо Смирненски - тел. 0988/
953 050; 0899/588 545

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

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

90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и
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 Фолксваген “Поло” 2004 г., 2
врати, 4 900 лв. - тел. 0888/750 266
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

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 - 40 000 лв.
2. Дава под наем и продава Складово помещение,
100 кв.м, наем - 1 000 лв. и продава - 105 000 лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина
чешма”, панорама, слънчев,
ток, вода, на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Собственик
продава:

1.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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България се сбогува
с Никола Гюзелев

Никола Гюзелев
рисува ролите си
като картини, ка-
за колеги и прия-
тели, които се
простиха с голе-
мия оперен певец
днес на поклоне-
нието в Софийска-
та опера.

Басът, прочул
България по цял
свят, си отиде в
петък на 77 годи-
ни.

Никола Гюзелев е
един от най-вели-
ките художници
на оперни персона-
жи, каза пред ре-
портери директо-
рът на операта
акад. Пламен Кар-
талов, предаде
БТА. 

“Борис Христов,

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

Николай Гяуров и
Никола Гюзелев са
трима великани на
българската и на
световната опе-
рна сцена. И на
тримата колоси
ще бъдат посвете-
ни спектаклите на
“Борис Годунов” в
края на юни на пл.
“Св. Александър
Невски” -  това е
нашата огромна
благодарност към
тях и нашият пок-
лон”, допълни Кар-
талов.

Р е ж и с ь о р ъ т
проф. Светозар
Донев пък каза, че
исвен прекрасен
глас и голям ар-
тист, Гюзелев е
бил и изключите-
лен интелектуа-

лец. Нашето изкус-
тво е емоционал-
но, но той подхож-
даше и интелек-
туално при из-
граждането на об-
разите си, с особе-
на мисъл и вижда-
не за контура, за
характера на роли-
те, добави Донев,
подчертавайки, че
Гюзелев беше ос-
вен певец и талан-
тлив художник. 

“За мен Гюзелев е
преди всичко коле-
га -  заедно учехме
в Художествената
академия, той бе-
ше една година
след мен. Изключи-
телно талантлив
живописец, голяма
личност и изклю-
чителен човек -
един от малкото,
на които талан-
тът не им пречи
да са нормални хо-
ра”, каза художни-
кът акад. Светлин
Русев.  

Разделяме се с
Никола Гюзелев, но
голямото му твор-
чество остава за
всички нас, каза
столичният кмет
Йорданка Фандъ-
кова.  

Никола Гюзелев -
ще бъде удостоен
посмъртно с най-
високото отличие
на Министерство-
то на културата -

Проучване: Българинът се разтревожи
накъде върви светът

Българинът е изявено позитивно настроен към 4 държави.
Лидер е Германия - със 71%, Русия и Франция - с по 61%, пос-
ледна е Великобритания. Одобряван е и ЕС.

Това са данните от национално представително проучване,
свързано с обществената оценка за работата на Външно ми-
нистерство, което беше представено днес там от социолога
Живко Георгиев. Изследването е направено между 11 и 22
април сред 1400 души, предаде БТА.

Основният извод от него е, че макар за българското общес-
тво песимизмът да е постоянен, през последните 2-3 месеца се
забелязва нараснала тревожност накъде върви светът.

В глобален план българите се притесняват от регионална или
световна икономическа криза, от негативни ефекти, свързани
с енергийна зависимост, от климатичните промени, от нова Сту-
дена война.

Към ЕС като цяло има позитивни нагласи - в 55 на сто от
анкетираните.

"Но има известно разколебаване, повлияно от предстоящи-
те евроизбори и посланията на основните политически сили",
коментира Георгиев.

На въпроса България спечели или загуби от членството си в
ЕС, 39 на сто отговарят, че е спечелила, според 22% е загубила,
а за 31 на сто нищо не се е променило.

60 на сто от анкетираните намират позицията и серията от
действия на МВнР във връзка със ситуацията в Украйна като
балансирани и съответстващи на интересите на България.

Като цяло 24 на сто от оценките за МВнР са позитивни, 31% -
неутрални, 19%- по-скоро негативни, 26% не могат да преценят.

Най-високо сред приоритетите на МВнР хората посочват ока-
зването на съдействие и помощ на българските граждани в
чужбина, пострадали при кризисни ситуации и природни бедс-
твия - 80%.

Вторият приоритет е оказване на подкрепа на българската
общност зад граница за съхраняване на българската идентич-
ност и култура - 74%.

Оценката на дейността на МВнР показва, че най-висока под-
крепа има около активни дейности за защита на българи в чуж-
бина - 61%.

На второ място са преговорите с Турция за по-строг контрол
за преминаване на българо-турската граница - 58 на сто.

наградата “Златен
век” огърлие, за
изключителни зас-
луги и принос в
развитието на
българската кул-
тура, съобщиха
междувременно от
пресцентъра на
М и н и с т е р с т в о т о
на културата. 

Наградата ще бъ-
де връчена от ми-
нистър Петър
Стоянович на вдо-
вицата на вдови-
цата Анна-Мария
Гюзелева на офи-
циална церемония
утре от 11.00 ча-
са в зала “Сцена

29-годишен донор даде шанс
за живот на четирима

29-годишен мъж от Плевен стана донор и даде шанс
за живот на четирима души, двама от които в чужбина.

Пациентът, който е бил приет в Университетската бол-
ница в Плевен миналата седмица с тежка черепно-мо-
зъчна травма, е изпаднал в мозъчна смърт въпреки уси-
лията на медицинския екип. С решение на роднините
стана възможно да бъде спасен животът на тежко бол-
ни хора.

В Университетска болница "Лозенец" в София са из-
вършени две бъбречни трансплантации. Към момента
пациентите са под наблюдение, съобщиха от здравно-
то министерство.

Заради липса на подходящи реципиенти в листата на
чакащите за трансплантации у нас, сърцето и черният
дроб на донора са транспортирани към Германия и Сло-
вения по линия на сътрудничеството с Организацията
за обмен на органи "Евротрансплант".

След възникването на донорската ситуация в Пле-
вен, в пряка координация с Изпълнителната агенция по
трансплантации и Военновъздушните сили, екип на
ВМА, начело с полк. доц. Николай Младенов – зам.-на-
чалник на КАРИЛ, е отлетял на борда на военнотран-
спортен самолет "Спартан" за транспортиране на доно-
ра.

Словенски екип от кардио-хирургичен център в Любл-
яна извърши сърдечна трансплантация, черният дроб е
предоставен за Германия.

Изпълнителната агенция по трансплантация и Минис-
терството на здравеопазването изказват дълбоката си
признателност към близките на донора за решението,
както и благодарност към медицинските екипи от Уни-
верситетската болница в Плевен, болница "Лозенец",
ВМА и екипажа на военния самолет, транспортирал до-
нора.

В началото на миналия месец трима пациенти полу-
чиха шанс за нов живот след трансплантации на бъбре-
ци и черен дроб от 55-годишен мъж, изпаднал в мозъч-
на смърт. Единият реципиент беше бебе.

Кримските татари
поискаха автономия

Кримскотатарско момче участва във възпо-
менателната церемония в Симферопол, Крим

Кримските татари поискаха автономия на по-
луострова. Конфликтът на Кремъл с кримските
татари отразява "чекистката логика" на руски-
те власти, пише "Ведомости".

Кримските татари напомниха вчера, че искат
на полуострова да бъде създадено тяхно етни-
ческо автономно формирование. Те настояха да
се възстановят историческите названия на се-
лищата в Крим и да се уреди с нови закони пови-
шено представителство на кримските татари
във властта, пише "Комерсант", цитиран от
БТА.

Руският вестник обобщава резолюция, приета
вчера от траурен митинг на кримските татари
по повод 70-ата годишнина от депортацията им
от Крим по нареждане на Сталин. Проявата бе
компромис между етноса и новите руски власти
на полуострова, анексиран от Москва.

Републиканското ръководство забрани митинг
в центъра на местната столица Симферопол, за-
щото се опасявало от провокации.

В крайна сметка бе постигнат компромис - на
кримските татари бяха разрешени малобройни
акции край паметници на жертвите от депорта-
цията и общокримски митинг молебен в предгра-
дие на Симферопол, посочва изданието.

Край местна джамия "се събраха стотици хора
със знамена, на които личеше родовият герб на
кримската ханска династия. Ексцесии нямаше.
Гласувана бе резолюция - да се признае депорти-
рането на татарите за геноцид".

Всекидневникът напомня, че на среща с прате-
ници на кримските татари руският лидер Влади-
мир Путин заяви на 16 май, че кримскотатар-
ският народ не бива да стане разменна монета в
споровете между Русия и Украйна. "Трудно бихме
си представили силовите структури да разпъж-
дат демонстрации след думите на президента",
пояснява "Комерсант".

Взетите превантивни мерки обаче предизви-
каха "предсказуема реакция" в Киев - бившия гос-
подар на анексирания полуостров, отбелязва "Не-
зависимая газета".

"Приканваме международната общност да сло-
жи край на руската агресия срещу Украйна, да
подкрепи кримските татари, озовали се в крайно
трудно положение в окупиран Крим", цитира вес-
тникът изявление на украинското външно ми-
нистерство.

Кримските татари могат добре да си живеят
в Русия стига да искат. Проблемът е, че между
тях има много, които изпитват оправдана нена-
вист срещу руснаците. Такива хора са способни
да направят много бели и в Кремъл го знаят.

LZ
Конфликтът с кримските татари е твърде

характерен за Русия симптом. Този конфликт се
дължи на характерния за днешен Кремъл подход
към всички малцинства, твърди "Ведомости", ци-
тиран от Би Би Си и БТА.

Кремъл не допуска мисълта, че е възможно ет-
ническите, религиозните и социалните групи да
бъдат самостоятелни действащи лица в общес-
твения живот. "Те могат да бъдат само инстру-
менти, могат да бъдат "използвани", да бъдат
"разменна монета" или каквото щеш, само не и
народ, който се стреми да живее посвоему", об-
яснява вестникът в редакционен коментар.

Кремъл явно не разглежда дейността на крим-
ските татари като солидарна народна борба за
правата им - според Москва враждебни външни
сили използват кримските татари с някакви вре-
дителски цели, предполага "Ведомости", свър-
звайки този начин на мислене с "принципи от дей-
ността на тайните служби".

"В страх пред авторитетите в обществото
властите се опитват да привлекат (да под-
купят) някои, да дискредитират други, да из-
тласкат трети от публичното поле. Да раз-
дробят активните групи, да подменят ценнос-
тите с материални интереси", констатира изда-
нието.

В рамките на тази логика самостоятелните
действия, защитата на собствени ценности се
смятат за нещо антидържавно, плод на интриги
на враждебни сили. Точно затова конфликтът с
кримските татари избухна веднага след присъе-
диняването на Крим към Русия.

"Този и други подобни конфликти ще останат
нерешени, докато чекистката логика в отноше-
нието към обществото остава неписана идеоло-
гия на Кремъл", прогнозира "Ведомости".

17” във ведомс-
твото. 

Именитият ни
певец беше в спи-
съка на творците
и артистите, кои-
то щяха да полу-
чат престижни
отличия по повод
предстоящия Ден
на българската
просвета и култу-
ра и славянската
писменост - 24
май, но скръбната
вест изпревари
личното му наг-
раждаване, се по-
сочва в съобще-
нието на минис-
терството. 
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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“Север Юг”- сериал
21:30“Фамилията”- сериал, с.3, еп. 11
22:30“Шоуто на Слави” - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00“Никита: Отмъщението” - сериал
01:00“Безсрамници” - сериал, еп. 1
02:00“Преди обед” /п./
03:40“Търси се…” /п./- токшоу с водещи
Меги и Нели
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“Денсинг старс” - тв шоу
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” - сериен
филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:25Дързост и красота тв филм
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
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
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Под игото тв филм /2 част/
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
16:00По света и у нас
16:20Винсент и Тео тв филм /2 епизод/
17:15Бързо, лесно, вкусно
17:25Дързост и красота тв филм
17:50Зелена светлина
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
20:50Спортни новини
21:00Референдум
22:25Евроизбори 2014:
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Момчетата от “Медисън авеню”
23:50Бързо, лесно, вкусно
00:00Отблизо с Мария /п/
01:15Денят започва с Култура /п/
02:10Винсент и Тео тв филм /2 епизод/п/
03:00По света и у нас /п от 20:00/
03:35В кадър: Азбучни истории /п/
04:05Голямото четене
04:35Момчетата от “Медисън авеню” 2 тв
филм /6 епизод/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

Днес ще ви обземат
разни мании и страхо-
ве, които определено

ще вгорчат живота ви. Струва ли
си да обръщате внимание на неща
от миналото.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес ще ви се мързелува и няма
нищо лошо в това сти-
га да не дразните с по-
ведението си околни-
те. Ще търсите сигур-

ността на познатите неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Не съжалявайте за
нещата, които не сте
успели да направите и
за срещите, които не

сте осъществили. По-добре напра-
вете малко неща, но с кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

Прекрасен ден за
всичко, с което се зах-

в а - нете. Като изключим
някой дребни изненади, няма какво
да помрачи деня ви.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Вече настъпи и ис-
тинската есен,което
може да донесе малко

тъга в ду- шата ви. Но пък колко
топлина и уют има в есенните ве-
чери.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Малко разсеяни ще
сте днес, но ако нямате

да върши- те нещо наистина важ-
но, оставете всичко както е. Отде-
лете повече време за разходки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от
човек до себе си, но
някак ви е срам да си

го признаете. Не драматизирайте,
няма да изгубите от чара си, ако
кажете на някого.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцу-
вате от радост,освен
ако не сте решили да

драматизирате събитията. Винаги
е по-добре да се усмихвате.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Странно ще се
чувствате днес. Спо-
собни сте да поглед-
нете собствените си

емоции отстрани, но не и да ги кон-
тролирате.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори
прекалено пъргави и
приказливи.Можете

да свършите много неща,но ако го-
ворите по-малко и действате пове-
че.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Ден, изпълнен с
емоции, но избягвай-
те силните изблици,

защото може да провалят дей-
ствията ви. Бъдете по-инициатив-

ни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Доста активен ден.
Разнообразните пре-

живявания ще ви харесат и утре
със сигурност ще може да кажете,
че сте си изкарали страхотно.
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Виктория СТАНКОВА

“Ìèíüîð” ñå ïðåïúíà â „Áîòåâ”
Съдията отмени чист гол за перничани

първото полувреме
Методи Костов с
глава вкара гол, но
съдията на мача Си-
меон Величков отме-
ни попадението, ка-
то регистрира несъ-
ществуваща засада.
Това предизвика бур-
на реакция на тре-
ньорското ръководс-
тво на почивката,
но ,както може  да се
очаква, нещата не се
промениха в полза на
перничани. През вто-
рото полувреме се и
гра изключително в
полето на гостите ,
но това не доведе до
голове  в полза на
„чуковете”. Методи
Костов на няклко пъ-
ти беше извеждан в

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

Отборите на “Ми-
ньор” и “Ботев”(Их-
тиман) завършиха
наравно, 0:0 в скучен
мач, игран в неделя
след обед пред около

300 зрители в Пер-
ник.  Малкото голо-
ви положения  бяха
пред вратата на гос-
тите Още в десета-
та минута Илиян Ил-

чиста позиция, но
това не доведе до
резултат, тъй като
във всичките разкри-
ти пред него положе-
ния, той не успя да
отправи сносен удар
към вратата.“Ми-
ньор” игра без някол-
ко титуляри в лице-
то на Томислав Пав-
лов, Андреас Васев,
Иво Стоянов и Да-
вид Стоянов.  Стар-
ши-треньорът Юрий
Васев явно беше ре-
шил да ги съхрани за
финала за Купата на
аматьорската лига в
сряда.  В него в Плов-
див “Миньор” ще из-
веде срещу отбора
на “Верея”(Стара За-
гора) в Пловдив.

Феновете организират транспорт
за мача в Пловдив

Фенклубът на „Миньор” е осигурил
транспрот за желаещите да присъстват
на мача на отбора в Пловдив. Перничани
ще се явят на финала в квартал Комате-
во срещу „Верея”(Ппазарджик).  Петнай-
сет лева ще струва на желаещите пъту-
ването до Пловдив, като пътуването ще е
с автобус. „Миньор” ще играе за втори
път финал в турнира на Купата за ама-
тьорската лига, като  в първия загубиха
от отбора на Хасково, който преди два
дни се класира за „А” групата.

Любомир Данов остана
десети на държавното по шах

Пернишкият шахматист Любомир Да-
нов се класира на десетото място на фи-
нала на държавното първенство по кла-
сически шахмат, който завърши в Казло-
дуй. Перничнинът спечели една победа
над  мм.Радослав Димитров от Велико
Търното и две равенства – срещу
мм.Ивайло Енчев и гм.Момчил Николов
от „Абритус”(Разград). Останалите си
партии Данов, който беше единственият
без международно звание сред шахма-
тистите, загуби.Първенството беше пове-
че от оспорвано, дори и шампионът, жи-
веещият в Кладница Кирил Георгиев ус-
пя да познае вкуса на поражението, след
като в третия кръг отстъпи точно на по-
бедения от Данов Радослав Димитров.
Според  пернишки шахматни специалис-
ти, Любо и имал сериозни шансове да
поднесе суперизненада и да победи точ-
но Кирил Георгиев, но малка загуба на
концентрация му е струвала не само по-
бедата, но и му е донесла загуба. В край-
ното класиране първи е гм. Кирил Геор-
гиев със седем точки от девет кръга,
следван от гм. Иван Чепаринов с поло-
вин точка по-малко  , а трети е гм.Атанас
Колев с точка и половина по-малко от
двамата изявени фаворити в турнира.

Ето и цялото класиране
1.гм.Кирил Георгиев(Локомотив Сф) 7 т.
2.гм. Иван Чепаринов (Локомотив Пд) 6,5 т.
3.гм. Атанас Колев (Локомотив Пд) 5 т.
4.мм.Радослав Димитров (Булмекс ВТ) 5 т.
5.гм. Петър Дренчев (Марек Юн.Ивкони) 4,5 т.
6. гм. Момчил Николов (Абритус Рз) 4,5
7.мм. Димитър Мархолев (Локомотив Сф) 4 т.
8.мм. Ивайло Енчев (Абритус Разград) 3,5 т.
9.гм. Петър Арнаудов (ЦСКА) 3,5
10.Любомир Данов (Юри Бендерев Пк) 2  т.

иев пробва далечен
удар, но не намери
очертанията на вра-
тата. Хубав негов
удар в 22-та минута
улучи левия горен
ъгъл, но вратарят
на гостите Милетко
Христов изби. Мину-
та преди края на

„Черногорец” и „Чорни”
не се победиха

Отборите на „Чорни” и „Черногорец”
изиграха вълнуващ мач в неделя, но не
стигнаха до победител. Срещата леше осо-
бено важна за гостите, които при победа
почти си осигуряваха първото място в гру-
пата. Срещата обаче започна твърде зле за
тях, тъй като още в първата минута съдия-
та  отсъди дузпа. Зад топката застана Нико-
лай Ангелов и откри резултата. Той се за-
пази такъв до края на първото полувреме.
Две минути след  подновяването на играта
Мартин Любенов изравни. До края на мача
зрителите видяха добри положения и пред
двете врати, но нов гол така и не падна. В
крайна сметка срещата приключи при ре-
зултат 1:1.От Ноевци в Брезник пристигна
повече от половината село, което подкреп-
яше своите с вувузели, тромби, сирени и
всякакви звуковъзпроизвеждащи средс-
тва. Полицията в Брезник остана без рабо-
та, въпреки солидното си присъствие на
мача, тъй като двете публики се разделиха
повече от дружелюбно.

Симеон Славчев за пет
години в „Спортинг”

Симеон Славчев подписа договор с пор-
тугалския Спортинг (Лисабон) за 3+2 годи-
ни. Полузащитникът на Литекс и нацио-
налния отбор ще бъде петият българин,
който облича екипа на “лъвовете”. Трайна
следа в тима оставиха Красимир Балъков,
Ивайло Йорданов и Бончо Генчев. Валери
Божинов също носи за кратко екипа на
Спортинг, но не остави добри споме-
ни. ”Официално Славчев е футболист на
Спортинг Лисабон. Неговият договор е за
3+2 години, като всичко между Литекс и
португалците от една страна и футболиста
и клуба от друга е уточнено”, заяви глав-
ният мениджър на Литекс Стойчо Стоилов
пред “Гонг”.Параметрите по договора
между Литекс и Спортинг не бяха оповес-
твени. Спортинг (Лисабон) завърши на
второ място в португалското първенство,
на 7 точки зад шампиона Бенфика. Тимът
ще участва директо в груповата фаза на
Шампионската лига следващия сезон.
“Лисабонските лъвове” са 18-кратни шам-
пиони на Португалия и имат още толкова
Купиа на страната. 

Вратарят на “Бо-
тев” (Пловдив) Адам
Стаховяк бе избран за
най-добър футболист
на “жълто-черния”
тим за изминалия се-
зон 2013/2014. Пол-
ският вратар събра
най-много гласове в
класацията на офи-
циалния сайт на клуба
за “Футболист на се-
зона”. За първи път
победителят в анке-
тата бе определен не
с гласуване след прик-
лючване на мачовете,
а с натрупване на съб-
раните след всеки от-
делен двубой през се-

зона гласове.
Адам Стаховяк спе-

чели допитването с
648 гласа или 22.81%
от общо 2831 събрани
през сезона вота. На
второ място остана
Йордан Христов с 414
(14.57%), а тройката
допълни Вандер Вией-
ра с 361 (12.71%).Три
месеца с жълто-чер-
ния екип се оказаха
достатъчни за Фере-
бори Доре да се изкачи
до четвъртото
място в подреждане-
то. Той остави зад се-
бе си Абел Анисе, Иван
Цветков, Томаш Ир-

шак и Луис Педро, кой-
то се озова в Топ 10
благодарение на реши-
телните си попадения
в турнира за Купата
на България.Натрупа-
ните през есента гла-
сове пък се оказаха
достатъчни за Тодор
Неделев и Бобан Грън-
чаров да си осигурят
съответно 9-ото и
10-ото място в край-
ното подреждане, ка-
то привлеченият през
зимата Алесандру
Куртеан събра гласо-
ве точно, колкото и
македонският защит-
ник.

Адам Стаховяк бе избран
за номер едно в “Ботев”

С ъ с т е з а т е л и т е
от СК Атлет - Мез-
дра Йоло Николов и  -
перничанката  Милка
Михайлова спечелиха
титлите от прове-
дения днес в Албена
държавен шампио-
нат по полумара-
тон.Николов фини-
шира с резултат
1:12.30 ч. и защити
титлата си от 2013
г. Среброто остана
за Росен Лилов (Ви-
рен - Мездра) –

1:13.04 ч, а бронза за
Стоян Тевекелев (Ло-
комотив - Дряново) –
1:13.49 ч.При жени-
те  Мирка Михайлова
е първа с 1:23.43 ч.
Втора е Маринела
Нинева (Локомотив -
Дряново) – 1:25.16 ч,
а трета Христина
Козарева (Керамик -
Елин Пелин) - 1:27.23
ч . Н а ц и о н а л н и я т
шампионат по полу-
маратон се органи-
зира за първи път в

курортен комплекс
„Албена“. Трасето
беше с обиколка 3516
м (6 обиколки) и ми-
нава през най-краси-
вите места на ку-
рорта – плажа и
част от резерват
„Балтата“. Състеза-
нието беше посве-
тено на 90 години
от създаването на
БФЛА и 45 години
от основаването на
курортен комплекс
„Албена“.

Милка Михайлова стана
шампион по полумаратон



Пак променят начина на
финансиране на болниците?

Зоя ИВАНОВА
Моделът на финансиране на болниците

ще бъде променен, заяви във Варна минис-
търът на здравеопазването Таня Андреева.
Ще има промени в постановлението, с кое-
то се въвеждат лимити за работата на ле-
чебните заведения. Ще се отчита освен ос-
новното заболяване и евентуални придру-
жаващи болести. Промените се налагат,
тъй като клиничните пътеки дават изкривен
подход към лечението на пациентите, доба-
ви д-р Андреева.

“За мен е изключително порочен подхо-
дът, при който болниците все повече търпят
преса от страна на НЗОК. Аз ще призова и
надзора на касата, все пак когато разпре-
деля и приема бюджети в бъдеще да се
съобразява с това, че публичният ресурс
освен за лекарствени медицински изде-
лия, за мен лично е много по-важно да оти-
ва за дейност, каза тя, цитирана от нацио-
налното радио.

АПРОПО

ПЛАКАТНАТА ВОЙНА В
ПЕРНИК ЗАПОЧНА ДА
ВЗЕМА ПАРАНОИЧНИ ИЗ-
МЕРЕНИЯ. Почти няма оце-
лял предизборен материал на

публично място. Която партия си залепи
офишите през нощта, на другия ден ги
вижда изпокъсани. Който си сложи бил-
борд със снимката на кандидатите, пос-
ле го заварва изпомацан с боя. Ако
някай пусне предизборни листовки в по-
щенските кутии, някой минава, събира
ги накуп и директно ги носи в кофата за
боклук. Човек се пита какъв въобще е
смисълът от плакатната агитация, като
от нея не остава почти нищо? Впрочем
остава – чувството за опростачаване,
вилнеене на страсти и байганьовски та-
биети. На фона на всичко това партиите
декларират някакви символични суми
за агитация. Интересно кого лъжат? Ка-
то знаем цената на тая цветна хартия,
която залива народа с тонове ежеднев-
но, явно става дума и за милиони лево-
ве. С които се подхранват сметищата,
строени по европейски програми.

В ТАЯ ДЪРЖАВА ЗА ВРЪЗВАНЕ
СА НЕ САМО ЛУДИТЕ. СТАТИСТИ-
ЦИТЕ също плачат за усмирителна ри-
за. Дето вика един, гледам и не вярвам
на ушите си. Трябва да си хептен изпер-
кал, за да пуснеш в медийното прос-
транство информацията, че Перник ба-
рабар със София води класацията за
най-високи заплати в България. Това
даже на 1-ви април ще се приеме като
гавра. На всички останали дати - като
издевателство срещу здравия разум и
нормалността на перничани. На всякак-
ви глупости можем да повярваме, осо-
бено преди избори, ама тая глупост е
углавно престъпление. Къде видяха тия
заплати в Перник, освен ако двама го-
леми началници не са усреднили собс-
твените си възнаграждения. Най-идиот-
ското е, че няма как да го опровергаеш.
Щото колкото повече задълбаваш в те-
мата за пернишките заплати, толкова
повече започваш да приличаш на въп-
росната налудничава статистика. Как
при това положение да не твърдиш, че
срещу Перник се води международен
заговор за заличаването му от лицето
на Земята?

1220 май 2014 г.
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Отговорността за безопасността на абитуриентите е на всички

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
Всяка година най-

красивият празник за
напускащите класни-
те стаи момчета и
момичета е съпрово-
ден от нелепи, а пон-
якога и трагични ин-
циденти. Затова от
Областната дирек-
ция на МВР за поре-
ден път правят
някои препоръки как-
то към самите аби-
туриенти, така и
към техните родите-
ли и близки, за да не
завършват тържес-
твата с драми.

КАКВО ДА НЕ
ПРЕНЕБРЕГВАТ

АБИТУРИЕНТИТЕ?
Основното е да не

забравят, че силните
емоции са лош съвет-
ник и водят до загуба
на чувството за
предпазливост. Еуфо-
рията в автомобила
води и до безкритич-
ност и опасна агре-
сивност.

Когато Ви возят с
автомобил от дома
до училището и от-
там до мястото на
абитуриентския бал,
Вие сте с близки прия-
тели в автомобила.
На коктейла или об-
яда у дома или в заве-
дение Вие и вашите
приятели вече сте
пийнали алкохол, кое-
то подвежда към взе-
мане на “смели” реше-
ния - показване от
прозорците и люкове-
те на колите по време
на движение, размах-
ване на бутилки, бало-
ни, надаване на викове
и пр. Рискът в голяма
степен се подценява

от всички. Припомне-
те на приятелите си,
че не бива да риску-
ват и да не излагат
празника Ви  пред опа-
сност от тъжен про-
вал.

Ако някой е пийнал
повече и не се вслуш-
ва в молбата Ви, по-
търсете съдействие
и дискретно помоле-
те другите от компа-
нията да го възпират
от неразумни дей-
ствия. 

Непременно осигу-
рете трезвен шо-
фьор, който да Ви
вози по празнични-
те маршрути, както
и резервен - който
да замести титул-
яра, ако той  се из-
куши и се почерпи с
алкохол.

Ако в определен мо-
мент не може да въз-
действате, осигуре-
те си съдействието
на родители или дру-
ги ваши близки.

Не се съгласявайте
инцидентно след еу-
форията на абиту-
риентския бал, след
като сте и пийнали,
оттам да Ви отка-
рат с автомобил хо-
ра,  които е вероя-
тно да са пили алко-
хол или са неправос-
пособни.

След бала често
възникват спонтан-
ни предложения за
продължение на праз-
ника, пътувания към
други заведения,
дискотеки, хижи, за
гостувания в домове
и др. Такива пътува-
ния са твърде опа-
сни и неведнъж са за-

вършвали трагично
поради превишена
скорост и неадек-
ватност от високия
градус на настрое-
нието, рискови ма-
неври, употреба на
алкохол, отклоняване
на вниманието на во-
дача при веселбата в
купето и др. не се
съгласявайте с по-
добни предложения,
въпреки настояване-
то на другите. Не
забравяйте, че тази
нощ се изпълняват
Вашите желания, на
абитуриента, и Вие
в най-голяма степен
може да въздейства-
те!

Ако Вашият трез-
вен шофьор все пак се
опитва да демонстри-
ра “майсторство” и
“смелост”, особено
при движение на фа-
рове, и върши опасни

пасно е ако не се дви-
жите в колона с други
автомобили, превоз-
ващи абитуриенти,
където може да се по-
дадете на провока-
циите за състезаване
с останалите и  като
тях да демонстрира-
те пълно неуважение
към правилата. Не се
подвеждайте от во-
дачите на другите ав-
томобили в колоната
да преминавате при
червен сигнал на све-
тофара или да отне-
мате предимство на
кръстовище, регули-
рано със знаци. Преви-
шаването на скорос-
тта в населено място
увеличава риска да
блъснете дете, пеше-
ходец или да катас-
трофирате с удар в
друго превозно средс-
тво, стълб и  др.

КАКВО НЕ БИВА
ДА ЗАБРАВЯТ
РОДИТЕЛИТЕ?

Основното е да от-
делят специално вни-
мание на сигурнос-
тта на абитуриента
и  на тези, които го
съпровождат.

Дори да са правоспо-
собни, за предпочита-
не е абитуриентите
да не шофират. Те са
в особено емоционал-
но състояние и лесно
могат да допуснат
грешки. По-добре е
зад волана да бъде ро-
дителят или близък
приятел - при пътува-
нията от дома Ви до
училището, до дома
на класната ръководи-

дупредете да не си
позволява алкохол, да
не кара рисково, да не
се влияе от опасни
спонтанни предложе-
ния за извънредни пъ-
тувания от страна
на пийналата компа-
ния и др.

Настойчиво помоле-
те вашите абиту-
риенти да не изключ-
ват мобилните си те-
лефони  и поддържай-
те периодично връзка
с тях, за да се осве-
домявате как проти-
чат празничните ве-
чери. Ако възприеме-
те тревожни симпто-
ми, имайте готов-
ност да отидете на
място и се осведоми-
те за проблема. При
необходимост, за пре-
дотвратяване на рис-
кови пътувания, скан-
дали, нарушения на
обществения ред и
др., потърсете съдей-
ствие от полицията
чрез тел.  112.

На тържеството у
дома Ви или в заведе-
ние преди абиту-
риентския бал не пре-
калявайте с алкохола,
за да не бъдат омало-
важени вашите съве-
ти към абитуриента
и неговите приятели,
които го съпровож-
дат.

Непременно предуп-
редете водачите на
автомобила с абиту-
риента и на другите
съпровождащи го ко-
ли за засиления кон-
трол за нарушения и
за заснемането с ви-
деокамери от поли-

нарушения, не оста-
вайте безучастни
под заплахата от ка-
тастрофа.

По-добре е Вие, аби-
туриентът, да не 
шофирате в деня на
Вашия празник. Но ако
все пак решите да сед-
нете зад волана по
маршрута към място-
то на бала, по-безо-

телка и заведението,
в което ще се състои
абитуриентския бал,
както и по обратния
маршрут. Ако все пак
предоставите на Ва-
шия абитуриент се-
мейния автомобил за
дните след бала, пого-
ворете с него насаме
за опасностите и доб-
рожелателно го пре-

цията /а по-късно и
санкционирането/ за
опасните нарушения -
неправилно превозва-
не на пътници, пока-
зали се навън от про-
зорците и люковете,
преминаване на чер-
вен сигнал на свето-
фара, рискови изпре-
варвания отнемане
предимство и др.


