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Застрахователна и презастрахователна
компания

“Св. Иван Рилски” и
Общинската адми-
нистрация органи-
зират отслужване-
то на благодарс-
твен молебен за
здравето и проспе-
ритета на Перник.
Той ще се проведе
от 10 часа пред хра-
ма, който също пос-
трада тежко от
труса, а от 10:30 ча-
са ще се освети и
раздаде курбан за
здраве.

Курбани ще има и в
други, пострадали
от земетресението,
населени места. В Ди-
вотино местните
хора събират пари,
за да закупят агне за
чорбата, а ритуа-
лът ще е на площада
на селото, което
пострада жестоко,
тъй като бе в епи-
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С тях отбелязваме втората година от земетресението

Висока
вълна

Висока вълна се задава по Ду-
нав, за да напомни, че лошото идва след ус-
покоението. В предизборната надпревара
свикнахме на различни  вълни – и високи, и
ниски. Всяка отнесе каквото можа – една
настроението, друга вярата, трета надеж-
дата. Сега е ред на дунавската. Която идва
точно оттам, накъдето са тръгнали наши-
те кандидат -  евродепутати – към сърце-
то на Европа.

Все така се получава, че точно от Европа
взеха да идват страхотиите – или ще е цик-
лон, или градушка, или висока вълна, или па-
раноичен национализъм. Прехваленото ни
географско положение взе да става критич-
но ниско като дунавски бряг в новоукрепе-
ните райони. Всяка по-висока европейска
вълна го залива и опустошава реколтата.
Затова прииждащото бедствие е един вид
репетиция какво ни чака. След ден – два мо-
же да пострадат крайдунавските земи, а
след 25-ти – балканските ни страсти.

Изборната вълна ще бъде далеч по-впе-
чатляваща от речната. Дунав ще ни се види
хубав и син като във валс на Щраус, когато
цъфнат цифрите след отварянето на ур-
ните. Вълната ще помете маса политичес-
ки кариери и евромераци. За които пясъчни
диги няма  открити.

Валентин ВАРАДИНОВ

 Св. равноап.
Константин и царица
Елена. Св. мъченик

Константин Софийски

Любомира ПЕЛОВА
Преди две години,

на 22-ри май Перник
и околните села бяха
застигнати от теж-
ко природно бедс-
твие. Земята се раз-
люля със сила 5,8 по
Рихтер. Десетки се-
мейства останаха
без дом, стотици
жилищни и общес-
твени сгради полу-
чиха тежки пораже-
ния И  днес много от
тях още носят сле-
дите от труса. И
днес страхът от но-
во природно бедс-
твие не е изчезнал
напълно.

По повод годишни-
ната от земетресе-
нието, на фатална-
та за Пернишко да-
та 22-ри май, цър-
ковното настоя-
телство на храм
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Слънчево

Падна ветото за алкохол
на абитуриентските балове

Любомира ПЕЛОВА
В Перник ветото за алкохол на абитуриентите,

чиито балове са на 24 и 25 май и съвпадаха с деня
за размисъл и с изборите за депутати в европей-
ския парламанет, падна. Разрешението специално
е дадено от Община Перник, за да не се развали
празникът на младежите.

Забраната обаче остава за предварително пла-
нуваните семейни тържества, партита, годежи, кон-
церти и други подобни събития в заведения. За да
могат да се почерпят празнуващите, собствениците
на заведенията са длъжни предварително да искат
разрешение от местната управа да сервират алко-
хол. Ако си позволят да нарушат ветото за твърди-
те напитки, не разполагайки с  разрешителен доку-
мент, в който изрично да бъде упоменато за какво
тържество става дума, името на абитуриента или
празнуващото семейство, ще отнесат солени гло-
би, предупреждават от общинската администрация.
Подробностите, които мнозина могат да решат за
излишни, всъщност са нужни, за да е ясно, че ста-
ва дума за предварително планувано събитие. Изи-
скването важи и за сватбите, но при тях заявката
за разрешение може да се направи и чрез Обред-
ния дом, където ще бъде сключен гражданския
брак. Във всички останали случаи   и заведения
алкохолът на 24 и 25 май остава забранен.

ЛАФ НА ДЕНЯ
Когато не могат да
ограничат свободата на
мисълта - ограничават
свободата на тялото.

ÌÈÍÜÎÐÑÊÈ ÁÎÐÅÖ Å
ÑÏÎÐÒÈÑÒ ÍÀ ÌÅÑÅÖÀ

ÁÈÑÒÐÈÕÀ ÏÐÎÁËÅÌÈÒÅ
ÍÀ ÊÓËÒÓÐÀÒÀ
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ÈÇÂÚÍÐÅÄÍÀ ÑÅÑÈß
ÍÀ ÏÅÐÍÈØÊÈß ÎáÑ

Асфалтират улици
в центъра на Перник

Любомира ПЕЛОВА
Продължават ремонтните дейности по

улиците в Перник. Много от тях вече са под-
готвени за поставяне на нова настилка.
Днес ще бъде асфалтирана улица „Раков-
ска” в района на пазара, а в сряда – улица
”Миньор” в централната градска част. От
общинската управа се извиняват на граж-
даните заради причиненото неудобство и
молят собствениците на автомобили да не
паркират в този район и по възможност да
избягват маршрутите, по които ще работят
строителите, за да не пречат на движението
тролейбусния транспорт.

Двата дни, в които ще има временни неу-
добства за шофьорите, не са фатални за
тях, но после пък ще могат да ползват спо-
койно улици без дупки.

Виктория СТАНКОВА
Студенти от Нов

български универси-
тет /НБУ/ изрисува-
ха стената пред Арт
салона. Няколко дни
младите творци ра-
ботят върху своята
монументална твор-
ба. Произведението
вече е почти гото-
во. На площ повече
от 15 квадратни
метра могат да се
видят символи на
Перник, сурвакарски
маски, библейски сю-
жети. Мащабната
фреска ще бъде пред-
ставена официално
пред пернишката об-

щественост на 22
май в 14, 30 ч. Съща-
та вечер в галерия
“Арт салон” ще бъде
открита изложба на
преподаватели от
департамент “Из-
ящни изкуства” на
НБУ. 

Двете събития са
част от съвместни-
те инициативи, кои-
то провеждат НБУ и
Галерия Перник в
рамките на сключе-
ното споразумение
за сътрудничество
между двете инсти-
туции. Студенти и
преподаватели от
университета пред-

Студенти от НБУ изрисуваха
стената пред Арт салона

ставиха вече няколко
поредни изложби в
галериите в града.
Пернишки художници
пък се представиха
със свои творби в
сборна изложба в
Центъра за изкус-
тва в НБУ в София.
Експозицията бе пос-
ветена на 85-годиш-
нината от обявява-
нето на Перник за
град.

През август 2011
г. стената пред Арт-
салона бе изрисувана
от младежи от Пер-
ник и Дрен и привли-
чаше вниманието
със свежи идеи.

центъра на труса.
Местните са покани-
ли за рритуала и бъл-
гарския патриарх.

За втора година
курбан ще има и в ра-
домир. Както „Съ-
перник” писа, той ще
е в квартал „Изво-
ра”, чиито жители
са поели цялата орга-
низация. Жилищният
район се намира в
най-старата част на
града и последиците
от разлюлелите се
земни пластове тук
са най-сериозни, поя-
сни кметът на общи-
ната Пламен Алексие-
в. В Радомир постра-
далите домакинства
са били 1 160, пет
от тях останаха на-
пълно без дом и бяха
настанени в сглобяе-
ми къщи, допълни
градоначалникът.
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Изпитите за кандидат-гимназистите
са с начален час 10
Виктория СТАНКОВА

Виктория СТАНКОВА
11 танцови и певчес-

ки фолклорни форма-
ции от цяла България
идват в Перник нав-
ръх 24-ти май. Те ще
направят голям кон-
церт на площада, наре-
чен “България поз-
дравява Перник”, пос-
лучай 85-тата годиш-
нина от обявяването
на Перник за град.

Грандиозната проя-
ва е по идея на Регио-
налния център “Чита-
лища” и Общината, ка-
то всички състави ще
пеят и танцуват без-
платно за перничани.

В двучасовия кон-
церт, който ще започ-
не в 13 часа на откри-
тата сцена на площад
Кракра, публиката ще
има възможност да
види уникални фол-
клорни формации от
страната, като раз-
градската група за ав-

11 ôîëêëîðíè ôîðìàöèè ïîçäðàâÿâàò Ïåðíèê
Изпълнителите са от цялата страна

тентичен фолклор
“Юпер”, която е впи-
сана в националната
листа на “Живи чо-
вешки съкровища”
през 2010 г. и фолкло-
рен ансамбъл “Русалка-
”, също признат и впи-
сан в националната
съкровищница на не-
материалното ни кул-
турно богатство.
Сред уникалните из-
пълнители, които ще
види пернишката пуб-
лика, са още мъжки
певчески квартет от
Пещера, танцова фор-
мация “Поляните” от
Петрич, мъжки пев-
чески състав от село
Маджаре, Самоковско,
както и вокална група
“Смуглянка” от Лом,
носител на голяма наг-
рада от Междунаро-
ден фолклорен фести-
вал в Русия през 2009-
та година.

В жанрово многооб-

разния фолклорен кон-
церт ще участват и
групи от Бургас, Кюс-
тендил, Монтана, Гор-
ни Богров, както и
фолклорната форма-
ция “Сладък глас” от
кв.Мошино.

150-те участници в
това невероятно
фолклорно шоу ще
направят жест към
Перник по повод него-
вата годишнина, ще

Силвия  ГРИГОРОВА
Общо 2,979  млрд.

лв. са декларирани от
доходи по трудови
правоотношения в го-
дишните данъчни дек-
ларации за облагане на
доходите от 2013 г.,
които се подаваха до
30 април 2014 г. Това
информираха от На-
ционалната агенция за
приходите. Декларира-
ните доходи са с 15%
повече от миналата
година, когато като
трудови доходи бяха
посочени 2,6 млрд. лв.
Това показват обрабо-
тените до този мо-
мент данни. От НАП
напомнят, че хората,
които получават до-
ходи само от трудови
договори, не ги декла-
рират пред приходна-
та агенция.

  В годишните декла-
рации обявените дохо-

 3 милиарда лева доходи
декларирани пред НАП

ди за цялата 2013 г.
от друга стопанска
дейност, които се дек-
ларират в Приложение
3 на декларацията,
възлизат на 1,060
млрд. лв. Това е с 96
млн. лв. повече от
2013 г., което пред-
ставлява 10%. В това
приложение се об-
явяват доходите от
авторски и лицензион-
ни режими, свободни
професии, сумите по
граждански договори,
на артисти и изпълни-
тели, доходи на земе-
делски и тютюноп-
роизводители от про-
дажба на произведени
непреработени про-
дукти от селско сто-
панство и др.

  94 800 пък са граж-
даните, декларирали
доходи от наем през
2013 г. Обявените от
хазяите пред НАП

средства са в размер
на 417,7 млн. лв.  като
те са с около 9% пове-
че отколкото през
2013 г.

 Общо 551 200 декла-
рации са постъпили в
Агенцията за приходи-
те до края на данъчна-
та кампания- 30 април
2014 г. За сравнение за
същия период на мина-
лата година получени-
те формуляри са били
602 500. Продължава
тенденцията и за на-
растване на дела на
физическите лица,
които предпочитат
да контактуват с
НАП електронно. През
2014 г. 15% от гражда-
ните са изпратили
декларацията си он-
лайн, подписана с еле-
ктронен подпис, дока-
то през 2013 г., това
са направили 11 на
сто.

се направят и полез-
ни контакти между
групите, които са
важни за културния
обмен, поясни Иванка
Василева от РЕКИЦ
“Читалища”.

Големият фолкло-
рен концерт е ново-
то, с което общината
иска да изненада пер-
ничани за 24-ти май
тази година. На този
голям празник за всич-

Откриха аптека в Извор
Любомира ПЕЛОВА

Изпитите за учениците, завършващи
7-ми клас, ще се състоят на 21 май по
български език и литература и на 23
май – по математика. Началото и на два-
та изпита е в 10 часа, съобщи начални-
кът на РИО Перник Ваня Коконова.

Преди започване на изпита учениците
трябва да се явят в изпитната зала с до-
кумент за самоличност и със служебна-
та бележка, удостоверяваща мястото за
явяване на приемни изпити; да заемат
определените им места не по-късно от
9.45 часа; да предадат на квесторите за
съхранение на видно място по време на
целия изпит изключена мобилната си ко-
муникационна техника; да носят и да
ползват за изпита син цвят химикалка, а
по математика и линия, пергел, тран-
спортир, триъгълник, молив и гума. Под
контрола на квесторите учениците
трябва да отделят идентификационната
бланка от листа за отговори, да я по-
пълнят и поставят в малкото пликче, без
да го залепват. По време на изпита уче-
ниците пишат със син цвят химикалка,
чертаят с черен молив; не ползват ко-
ректори, калкулатори, справочници и мо-
билна комуникационна техника; не
шумят и не извършват действия, които
нарушават нормалното протичане на из-
пита; не поставят знаци, които могат да
нарушат анонимността на изпитната ра-
бота; получават тест и листове за черно-
ва и започват работа след обявяване на
началния час от квестора; имат право да
нанасят означения, да правят изчисле-
ния по задачите в тестовете. Първата
страница на тестовете е инструкция как
да се работи – прочита се внимателно.
Внимателно се попълват отговорите в
листа за отговори – на правилното място
и с правилното означение (Х); ученикът
може да се откаже от вече означен ве-
рен отговор, като запълни съответната
буква и зачертае със знака Х друг отго-
вор. След изтичане на времето, опреде-
лено за работа по модула НВО, се пос-
тавя листът за отговори в средния по го-
лемина хартиен плик и ученикът го запе-
чатва, след което го поставя в големия
хартиен плик, без да го запечатва. Уче-
ниците ще изслушат един път текста за
преразказ от диска или прочетен от кон-
султанта по БЕЛ.

Те ще получат един екземпляр от тек-
ста за преразказ и ще го четат самостоя-
телно в рамките на 15 минути, след което
ще го върнат на квесторите. По време на
изслушването и на самостоятелното чете-
не на текста за преразказ зрелостниците
нямат право да си водят бележки. След
приключване на изпита учениците, след
проверка от квестора за правилното по-
пълване на идентификационната бланка,
трябва да поставят бланката в малкото
пликче, да го залепят и да го поставят в
големия плик, заедно със свитъка за до-
пълнителния модул (ако е работено по не-
го), черновата и вече запечатания среден
по големина хартиен плик с листа за от-
говори от модула НВО. След това трябва
да залепят и големия плик, и да го преда-
дат заедно с тестовата книжка на квесто-
ра, неизползвания свитък за допълнител-
ния модул и неизползваните листове за
чернова (ако има такива), както и да се
подпишат в протокола за дежурство пре-
ди излизане от изпитната зала, посочват
от МОН.

ки, винаги сме се
стремили да има няка-
къв нов елемент. Ми-
налата година се опи-
тахме заедно да из-
пеем химна “Върви на-
роде възродени”, а
тази година ще зарад-
ваме публиката с кон-
церта “България поз-
дравява Перник”, каза
началникът на сектор
“Култура” в община-
та Слачно Чанев.

Кметът  на община Радомир Пламен Але-
ксиев официално откри аптека в село Извор.
Помещението е предоставено с решение на
Общинския съвет в Радомир по предложение
на кмета Пламен Алексиев и се намира в
сградата на бившия Битов комбинат.За  сгра-
дата по силата на решение на местния законо-
дателен орган от 25 април т.г. се открива про-
цедура по приватизация.

Шестотин са постоянно живеещите в  село-
то, но аптеката ще обслужва хората от  общо 7
населени места в района. Жителите на Извор и
околните села се радват на новата придобив-
ка,тъй като няма да им се налага да пътуват до
Радомир или до Перник ежемесечно,за да се
снабдяват с нужните им лекарства.Скоро ап-
теката ще заработи и със Здравната каса,обе-
ща собственикът и инвеститор на единствена-
та за сега аптека в района Бойко Михай-
лов.Той обеща още,че илачите ще бъдат с нор-
мални за населението цени.

Кметът на община Радомир Пламен Але-
ксиев пожела на хората да ползват придобив-
ката, но по-малко да имат нужда от нея.”От-
криването на аптека и бъдещия център за
спешна помощ в село Старо село са част от
цялостната здравна политика на община Ра-
домир”, каза градоначалникът. Алексиев во-
ди преговори с инвеститори, проявяващи се-
риозен интерес и  към сградата на болницата в
Радомир, която още не е въведена в експлоа-
тация. Целта е сградата да се превърне в мо-
дерен център за долекуване и рехабилитация.
Осигурени са медицински специалисти – ле-
кари и медицински сестри. Те са мотивирани
да се върнат и да работят в родните си места,
защото заплатите няма да отстъпват на тези в
столицата. Преди това обаче инвеститорите
трябва да се запознаят с цялата документа-
ция, за да вземат окончателно решение.

Виктория СТАНКОВА
Правителството

предостави по бюдже-
тите на общините до-
пълнителни 1 689 474
лв. за приоритетните
ремонтни дейности в
общинските училища.
Средствата са предви-
дени в централния бю-
джет в частта за
структурни мерки и
програми за развитие
на образованието.Ми-
нистерството на обра-
зованието и науката

1,6 млн. лв. за ремонти на училища
изиска чрез регионални-
те инспекторати по
образование информа-
ция от всички държав-
ни и общински училища
за състоянието на са-
нитарните им възли.
Анализът на получена-
та информация показа,
че в 221 държавни и в
1372 общински училища
те не отговарят на са-
нитарно-хигиенните
изисквания. В основна-
та си част тези учили-
ща имат предписания

от контролните орга-
ни за извършване на ре-
монтни дейности.С
приетия от правителс-
твото акт се прави
първата стъпка за из-
вършване на неотлож-
но изграждане и ре-
монт на санитарни въз-
ли и приоритетни ре-
монтни дейности в 23
общински училища, тъй
като общинските бю-
джети не могат да оси-
гурят необходимото
финансиране за това.
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Гласуват безвъзмездно право на строеж на Спортното министерство

Любомира ПЕЛОВА
Извънредно заседа-

ние на пернишкия ми-
нипарламент ще има
днес / за Елена – утре/
. В дневния ред има
включена само една
точка – учредяване

на безвъзмездно пра-
во строеж на Минис-
терството нта мла-
дежта и спорта. Ста-
ва дума за трениро-
въчното игрище
„Звезда” в кв.Димова
махала, в изграждане-

то на което спортно-
то министерство ще
вложи около 600 000
лв. Спортното съоръ-
жение ще е с размери
100 на 70 метра, с
многофункционална
спортна настилка и
нови трибуни с 250
седящи места и вер-
тикална планировка
на площ , от 9 640
кв.м. Цалата площ на
стадиона е 21,7 дка.

За да стартира реа-
лизацията на строи-
телно.-ремонтните
дейюности ,ус8лед
финала на които ще
има къде да тренират
спортистите от дет-
ско – юношеските
школи в Перник, от
Министерството на

младежта и спорта
изискват въпросното
безвъзмездно право
на строеж. ВрИД кме-
та на общината Или-
нка Никифорова е
внесла спешно пробле-
ма в ОбС, който
трябва експедитивно
да вземе решение, за
да може на 22-ри май
да се утвърди техни-
ческият проект и да
бъде сключен догово-
рът със спортното
министерство за из-
граждането на обе-
кта.

Председателят на
минипарламента уто-
чни, че безвъзмездно-
то учредяване на пра-
во на строеж касае са-
мо площта за трени-

Кражби на трансформаторно масло
оставиха клиенти на ЧЕЗ без ток

Силвия ГРИГОРОВА
  Две кражби на трансформаторно мас-

ло станаха причина за прекъсване на
електрозахранването на клиенти на ЧЕЗ
в село Герман и Гара Искър. Само за
периода 17-19 май неизвестни извърши-
тели източиха маслото от 6 трансформа-
тора в района на столицата и София об-
ласт. Това информираха от компанията.

  „Вратата на трафопоста в село Гер-
ман беше заварена, но това не е попре-
чило на вандалския акт. В стената  е
пробита дупка и по този начин наруши-
телите са достигнали до трансформато-
ра, в резултат на което 30 домакинства
останаха без ток. Трафопостът не е на-
ша собственост, но ние предприехме не-
забавни мерки с цел да възстановим
електрозахранването на клиентите в ра-
йона. Пристъпваме и към монтаж на сиг-
нално-охранителна техника на съоръже-
нието“, заяви Виктор Станчев, директор
„Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ
Разпределение България.

  През 2013 г. от съоръжения на ЧЕЗ
са откраднати 60 тона трансформаторно
масло, а само за периода от началото
на настоящата година до момента- 26
тона. От началото на 2013 г. щетите, на-
несени на компанията от кражби само
на трансформаторно масло, възлизат на
2,4 млн. лева. След източването на мас-
лото съоръжението става неизползвае-
мо и трябва да се подмени незабавно. В
зависимост от типа трансформатор,
смяната му струва между 10 и 30 хил.
лв.

Подобни посегателства ощетяват не
само дружеството, но и нарушават спо-
койствието  на хората. От ЧЕЗ напомня
на клиентите, че могат да подават сиг-
нали за злоупотреби на имейл адрес:
zaklienta@cez.bg, в Центровете за об-
служване на клиенти и на денонощната
информационна линия на дружество-
то  0700 10 010.

 
 

12 доброволци ще сътрудничат на ОДБХ

ровъчно игрище, а не
на целия терен. След
изпълнението на
строителните дей-
ности обектът ще
бъде върнат на общи-
ната за стопанисване.

Свиках извънредно
ОбС, защото поех ан-
гажимента местният
законодателен орган
да работи, защитавай-
ки интересите на пер-
ничани, заяви предсе-
дателят на минипар-
ламента Милан Мила-
нов. Перник има нужда
един нов тренировъ-
чен стадион и се над-
явам, че в близко бъде-
ще градът ни ще го
има, допълни зам.пред-
седателят на ОбС Де-
сислав Аспарухов.

Силвия ГРИГОРОВА
  128 граждани об-

що са заявили своето
желание да бъдат
доброволци на Бъл-
гарската агенция по
безопасност на хра-
ните  в 28-те Облас-
тни дирекции по бе-
зопасност на храните
в страната след про-
ведения на 10 април

тази година Ден на
отворени врати.  То-
ва информираха от
пресцентъра на БАБХ.
От там поясниха, че
най-много добровол-
ци са регистрирани в
Монтана, Перник,
Кърджали и Варна.
Според директора на
Областната дирек-
ция по безопасност

на храните в Перник-
д-р Татяна Вангелова,
12  са доброволците,
които са изявили же-
лание да сътрудни-
чат. Те вече са обуче-
ни и инструктирани
като за целта е раз-
работен контролен
лист за граждански
контрол на магазини
и контролен лист за

граждански контрол
на заведения за об-
ществено хранене. До
15:00 часа на всеки
последен ден от ра-
ботната седмица се
изпраща доклад в ди-
рекция „Контрол на
храните и граничен
контрол“ към Цен-
трално управление на
БАБХ с информация

 ИЗБОРИ ЗА ДЕПУТАТИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ 2014

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Предстоят ни европейски избори, а моето впечатление от срещите ми из страната са, че те-
мата Европа рядко съществува в политическите кампании на отделните партии.БСП е еди-
нствената партия, която прави европейска кампания, като дух и като постановка .На всяка
среща кандидатите на левицата се опитват да развият своята теза по отношение на това в
каква Европа искат да живеят българите, какво трябва да променим в европейския съюз.
Това каза вчера на среща с представители на медиите кандидатът за европейски депутат от
Коалиция за България Александър Симов.  Навсякъде се опитваме да докажем с примери,
че дясната политика, която се водеше в последните години от европейския парламент не
води до нищо добро, тя води до политически и икономически кризи. Подобни теми обаче не
могат да се дискутират с останалите партии. Няма политически дебат. Така и не стана ясно
кой и каква Европа преследва. Не съм убеден, че повечето партии, изключвайки БСП раз-
бират какво точно е значението на тези избори. Естествено, е че няма как да избягаме от
вътрешнополитическия контекст на тези избори. Най-важното на тези избори е да разберем,
че е много по важно е не каква Европа сънуваме, а в каква Европа ще живеем в бъдещите
години. Никой освен БСП не развива някаква концепция за Европейския съюз.Срещу на-
с има хора, които разказват вицове, пекат кебапчета, които се опитват да говорят само по
национална проблематика , но не и такива хора, които говорят ясно и точно за европейското
бъдеще за България. За всеки българин, независимо от това на коя партия е привърженик,
дали е ляв или десен по убеждение е важно левите да вземат болшинство в следващия ев-
ропейски парламент. Защото единствено и само левицата е доказала на практика и с дей-
ствия , че трябва на България. Защо никой не попита защо ЕНП спря членството на Бълга-
рия в Шенген, защо при всяка възможност се опитва да вкарва текстове срещу България,
защо депутатите от ГЕРБ винаги гласуваха с това, което искаше ЕНП, дори и против нацио-
налните интереси. На тези въпроси никой не потърси отговор в отминалите месеци, каза още

журналистът от вестник „Дума”.
Защо българите не могат да ценят своите лидери, защо те трябва да получат първо признание първо в чужбина, а после в България – това е въпросът който пък

постави пред перничани кандидатът за евродепутат от Коалиция за България  проф. Николай Джагаров.  Европа е пред големи проблеми. Европейския съюз не от-
говаря на първоначалния замисъл – да бъде съюз на равноправни членки. В този либерален модел, който беше наложен няма място за човека. А ние като лява
партия защитаваща хората ,които нямат възможности като финансистите сме за нова лява политика на Европейския съюз. Това е връщането към нейните корени.
Искаме след тези избори да стане по човешки. България и нейните граждани да станат равноправните на останалите държави и народи. От самото ни влизане в Ев-
ропейския съюз до ден днешен имаме мониторинг. Това е наблюдение, което няма логика. Защо не се направи мониторинг на Франция например – как тя се от-
нася с емигрантите да кажем.. Спомнете се какво беше отношението към българи и румънци, когато ставаше въпрос да се отворят границите за работа и за хората
от нашите държави. Ние изпълнихме всички изисквания за Шенген, защо не сме в Шенген. Северен поток може – Южен не може! Защо е този двоен стандарт?
Именно БСП като партия коалиция ще се бори против този двоен стандарт – да бъдем равноправни. Южен поток е един от енергийните проекти, които ще направи
България напълно независима, а останалите държави ще направи зависими от нас. Между Русия и България няма да има кран – той ще бъде в кран. България ще
черпи дивиденти и национална сигурност с този проект. Това не е руски проект, това е европейски проект. В него участват най-големите банки от Австрия, Италия,
Франция. БСП и Коалиция ще се борят именно в Европейския съюз  Европа да започне да чува НЕ, а не както досега едно безкрайно ДА. Южен поток дава добър
повод за това, за доказване как се отстояват националните интереси.

Александър Симов: Не е важно каква Европа
сънуваме, важно е в каква Европа ще живеем в бъдеще!

за броя на подадени-
те сигнали от добро-
волните сътрудници,
обектите, за които
са подадени сигнали-
те, както и вида на
констатираните не-
съответствия, взе-
тите мерки и дей-
ствията предприети
от Агенцията по хра-
ните.
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Инициативата е на областния управител арх. Михаил Михайлов

Любомира ПЕЛОВА
Областният управи-

тел на Перник Михаил
Михайлов събра общес-
твеността на диску-
сионен форум за култу-
рата и духовността.
Инициативата събра
интелектуалци, твор-
ци, бизнесмени, спор-
тисти  и обществени-
ци, които изявиха го-
товност да обединят
идеите и усилията си
за начертаване и из-
пълняване на дългос-
рочни цели в приори-
тетни области в сфе-
рата на културата,
патриотичното възпи-

тание и духовността.
Темата  на форума бе
“Съвременни измерения
на родолюбието и на-
ционалната  идентич-
ност- причини за от-
родяването и бездухов-
ността”. В дискусията
участваха акадмик Ан-
тон Дончев, академик -
Георги Марков, академи-
к  Константин Косев,
проф.Андрей Пантев,
преподаватели и дирек-
тори на училища и дет-
ски градини, експерти
от Регионалния инспек-
торат по образование,
читалищни деятели,
културни дейци, почет-

ни граждани на Перник,
бивши кметове,  лека-
ри.Това е първа стъпка
към изграждане на дъл-
госрочна  стратегия за
работа на различни ин-
ституции и организа-
ции в сферата на кул-
турата и духовността
и продължение на ини-
циативата на облас-
тния управител “Сила-
та на България”, която
се проведе  по случай 3
март,уточниха от
пресцентъра на облас-
тната администрация.
Академик Антон Дончев
изрази притесненията
си, че в България нас-
тъпва духовна пусто-
та. “Ние сме словото и
писмеността като на-
фора и нека започнем да
си говорим като бълга-
ри, нека имаме само-
чувствието, че сме из-
вървели дълъг път и се-
га е срамно да клекнем

Проект на „ГИТ” е популяризиран от
Европейската агенция за безопасност и здраве

Силвия ГРИГОРОВА
Европейската аге-

нция за безопасност и
здраве при работа пуб-
ликува на 24 езика ин-
формация от заключи-
телната пресконфе-
ренция по проект „-
Превенция за безопас-
ност и здраве при ра-
бота”. Проектът бе-
ше реализиран от Из-
пълнителна агенция
„Главна инспекция по
труда” в България и
ще бъде от полза и за
европейските работо-
датели.„Инспекцията
по труда в България
обяви, че са разрабо-
тени шест български
интерактивни ин-
струмента за оценка
на риска (OiRA), които
вече са свободно дос-
тъпни онлайн. Инспек-

цията работи по още
24 OiRA инструмента,
които са в последния
етап от разработва-
нето им като част от
проект, финансиран
от Европейския социа-
лен фонд”. Това е пуб-
ликувано на официал-
ния сайт на уеб плат-
формата OiRA. Тя е
част от Европейската
агенция за безопас-
ност и здраве при ра-
бота и позволява съз-
даването на инстру-
менти за оценка на рис-
ка по сектори на всеки
език по стандартизи-
ран начин.Чрез плат-
формата OiRA разра-
ботените от „Главна
инспекция по труда”
инструменти за оце-
нка на риска ще могат
да се използват както

от българските, така
и от европейските ра-
ботодатели. Те са съз-
дадени в резултат на
реализирането на
проекта „Превенция за
безопасност и здраве
при работа”, който бе-
ше финансиран по опе-
ративна програма
„Развитие на човешки-
те ресурси”. Разрабо-
тените инструменти
позволяват работода-
телите сами, без нае-
мане на външни кон-
султанти, да правят
задължителната по за-
кон оценка на риска в
предприятията си.
Всички разработки по
проекта са достъпни
през интернет стра-
ницата на Главна ин-
спекция по труда и на
сайта на инспекцията.

МЕТРО търси “звездите“ на малкия
и среден бизнес и в Пернишко

Любомира ПЕЛОВА
Със своята инициатива „Звездите на

МЕТРО“ 2014  веригата за търговия на
едро МЕТРО Кеш енд Кери търси да
отличи “звездите” на малкия и среден
бизнес в България. Много предприе-
мачи и фирми от Перник и региона ор-
ганизират локални социални прояви,
но, за разлика от големите компании,
рядко получават признанието на об-
ществото. Сега те могат да спечелят
10 000 лв. в брой и още 10 000 лв. в
подкрепа на свой социален бизнес
проект, като до 6 юни споделят своята
история на www.metro.bg/stars.

От веригата уточняват още, че ако
си независим предприемач или собс-
твеник на малък или среден бизнес в
региона и развиваш социално отго-
ворни проекти в подкрепа на общнос-
тта, то твоята компания може да бъде
една от „Звездите на МЕТРО“.Голяма-
та награда за победителя е на стой-
ност 20 000 лв.

 “Независимите предприемачи често
подкрепят локални състезания и проя-
ви, подпомагат местни църкви и домо-
ве за деца в неравностойно положе-
ние или със собствени средства из-
граждат цели градини и паркове. МЕТ-
РО търси точно хората, чиито добрини
често остават в рамките на малкия
квартал”, казват от МЕТРО Кеш енд
Кери България.

Със свои истории в кампанията вече
се включиха над 60 предприемачи от
различни населени места на Бълга-
рия. Всяка една от включилите се
вдъхновяващи инициативи има собс-
твена подстраница на www.metro.bg/
stars, където потребителите могат да
разгледат подробности и снимки и да
решат кои проекти да подкрепят със
своя глас. Именно онлайн гласуването
ще определи и десетте проекта, които
ще достигнат до финалния кръг на
кампанията.

Големият победител в „Звездите на
МЕТРО“ 2014 ще бъде избран от ек-
спертно жури с представители на биз-
неса и медиите. Освен десетте фина-
листи, избрани от публиката, във фи-
налното гласуване ще бъде включена
и една допълнителна история, която
журито е сметнало за “вдъхновява-
ща”, но не е успяла да събере доста-
тъчно подкрепа от онлайн гласуване-
то.

Кампанията се осъществява с под-
крепата на Българска стопанска кама-
ра, Българска търговско-промишлена
палата, Bulgaria On Air, bTV радио, ра-
дио N-Joy и радио FM+.

ПОКАНА
Съгласно чл. 16 ал. 1 и чл. 17 ал. 2 от

ЗК и чл. 20 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от УСТАВА
на ЗКПУ

ЗКПУ „Съзнание 96” с. Бабица, общ.
Брезник

Ви кани на годишно отчетно събрание,
което ще се проведе на 08.06.2014 г. от
10.00 ч. в читалищния салон при кметс-
тво с. Бабица, общ. Брезник, област
Перник. При липса на кворум събрание-
то ще се проведе един час по-късно не-
зависимо от броя на присъстващите при
следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-

кооператори.
2. Отчет на УС за 2013 г.
3. Финансов отчет за 2013 г.
4. Отчет на КС за 2013 г.
5. Приемане на ГФО за 2013 г. и взе-

мане на решение за публикуване в Тър-
говския регистър.

6. Приемане на ГФО за 2012 г. и взе-
мане на решение за публикуване в Тър-
говския регистър

7. Текущи
20.05.2014.
С. Бабица

Управителен съвет

крлай него да седнем
встрани”, заяви акаде-
микът – писател, ав-
тор на едни от най-го-
лемите романи за всич-
ки времена - “Време раз-
делно”.

Той припомни загла-
вието, което немски
вестник, излизащ в мно-
гомилионен тираж сло-
жил на направено с не-
то интервю - „Светът
ще се оправи, когато
всички генерали ста-
нат жени”. Дончев, кой-
то е и почетен жител
на Перник призова „Ми-
ли жени, помогнете на
България, помогнете на
нас, защото се показа
Скалата на мира”.Акад.
Константин Косев ак-
центира върху силата
на училището, просве-
тата, знанието и кул-
турата, помогнали на
българския народ по
време на българското

национално Възраждане
да се съхрани като на-
род и етнос. Според не-
го днес трябва да се
влага повече смисъл в
празника на славянска-
та писменост и култу-
ра. Акад. Георги Марков
заяви, че българската
самоличност не бива да
се противопоставя на
европейската идентич-
ност. Трябва да живеем
като българи в Европа и
като европейци в Бъл-
гария ,каза той. Проф.
Пантев пък призова да
се доразвиват иденти-
тета, патриотизмът
в България. Издателят
Иван Гранитски съоб-
щи, че издателство „За-
хари Стоянов” прави
поредното голямо
книжно дарение на Пер-
ник, а губернаторът
ще разпредели книгите
между библиотеки и
учебни заведения.

Условна присъда за авджия,
прострелял колега

Любомира ПЕЛОВА

Дават ни задължителни
раници за бедствия

Любомира ПЕЛОВА
Перничани получа-

ват задължителна “ра-
ница за оцеляване при
опасност”. Мярката е
приета от Министер-
ския съвет и е включе-
на в Национална прог-
рама за защита при
бедствия за периода
2014-2018 г. Според ек-
спертите е добре да се
окомплектова такава
раница, която при зе-
метресение може да
послужи на цялото се-

мейство. Съдържание-
то на комплекта
трябва да включва во-
да и медицински консу-
мативи с дълъг срок на
годност,  малко дрехи,
лични вещи и докумен-
ти, фенерче и радио. Те-
първа предстои разра-
ботването на специал-
ната раница, която
след това ще бъде рек-
ламирана от държава-
та, а хората ще могат
да си я купуват от
търговските вериги.

Не е ясно и колко ще
струват раниците за
спешни случаи, а до то-
гава за всеки случай
всеки един от нас може
да си я приготви и
сам.Перничани още
помнят кошмара от зе-
метресението през
2012 година, когато ни-
кой не бе подготвен за
кошмара. Дори и днес
мнозина нямат нищо
прибрано за евентуал-
на бедствена ситуа-
ция.

Една година лишаване от свобода с три-
годишен изпитателен срок е наложил Пер-
нишкият окръжен съд на Божидар Титов от
село Студена. Наказанието му е за причин-
яване смърт по непредпазливост по време
на лов. Миналата година на 5 януари по вре-
ме на ловен излет за диви прасета бе прос-
трелян бившия кмет на селото Иван Степа-
нов Димитров, председател на ловната дру-
жинка. Той е бил и ръководител на групата.
Високо във Витоша между селата Боснек и
Горна Диканя групата била на пусия. В еди-
н момент около 16 часа от гората излязло
диво прасе и Иван го подгонил. Тогава
проехтели изстрелите от 5-6 пушки на оста-
налите ловци. При стрелбата е улучен зад
ухото.Съчмата бе попаднала в мозъка му и
бе причинила тежки поражения. Въпреки
направената му в „Пирогов“ операция Ди-
митров почина на 8 януари м.г. След раз-
следване бе установено, че фаталният из-
стрел е произвел Божидар Титов.Вчера
бяха разпитани всички членове на ловната
дружинка от Студена, участвали в лова, съ-
дебен патолог и оръжеен специалист от по-
лицията. Законът предвижда за подобно
деяние лишаване от свобода до 3 години.
За условната присъда е повлияло чистото
съдебно минало на 36-годишния ловец.

Граждански иск от близките на почина-
лия по време на процеса не е предявен. То-
ва може да стане чрез гражданско дело.



Рекламно  приложение

Сряда, 21 май 2014 г., брой 90 /5453 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

За цена не по-малко  от 500 лв



Имоти6 21 май 2014 г. Съперник

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 21 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

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

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.

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, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 90 000 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, ТЕЦ, 3 тер., камина, сауна, климатик - 70 000 евро
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 33 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер. - 60 000 евро
8. Тристаен, ул. Отец Паисийет. 8/10/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
11. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, лукс, идеални части - 40 000 евро
12. 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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Русия: Ако ЕС не иска газ,
ще го изнасяме в Китай

Русия може да
пренасочи износа
си на газ от запад
на изток. Владимир
Путин предложи
нулев данък за нахо-
дища за износ на
газ към Китай и по-
лучи нулеви мита.

Също днес рус-
кият премиер
Дмитрий Медведев
допусна "теоре-

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

тичната възмож-
ност" за пренасоч-
ване към Китай на
износа на руски газ,
ако той няма да
постъпва към Евро-
па.

Медведев обяви
това в интервю за
телевизия Блум-
бърг, извадки от
което са публикува-
ни на сайта на рус-

кото правителс-
тво, съобщи Франс
прес, цитиран от
БТА.

Изявлението идва
в момент на силно
противопоставяне
между ЕС и Русия
относно кризата в
Украйна. Европа и
САЩ заплашват Ру-
сия с още по-големи
санкции, включител-

но и в енергетика-
та. Това неминуемо
може да доведе до
спиране на достав-
ките на газ за ЕС.
Освен това Украйна
твърдо отказва да
плати руския газ
при новите повише-
ни цени, което до-
пълнително усложн-
ява ситуацията.

В момента прези-
дентът на Русия
Владимир Путин е
на посещение в
Шанхай. Една от це-
лите на посещение-
то на Путин в Ки-
тай е да приключи
отдавна започнали-
те преговори за
доставка на руски
газ за китайските
потребители в раз-
гара на кризата с
Европа заради Ук-
райна - единстве-
ният пазар, засега,
за износа на руски
газ, отбелязва
АФП.В Шанхай Вла-
димир Путин пред-
ложи да се въведе
нулев данък за до-
бив на полезни изко-
паеми за газовите
находища, от кои-
то ще се доставя
газ за Китай по бъ-
дещия газов дого-
вор, а от своя стра-

Армията на Тайланд
въведе военно положение
Армията на Тайланд обяви, че въвежда военно

положение "с цел да опази закона и реда".
В съобщение на военен тв канал специално се

подчертава, че не става дума за конституционен
преврат, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Въвеждането на военно положение става след
продължаващи вече шест месеца антиправителствени
протести с искане за оставка на правителството и ден
след като изпълняващият длъжността премиер на
Тайланд Ниватхамронг Бунсонгфайсан отказа да се
оттегли.

При протестите за половин година загинаха 28 души
и 800 бяха ранени.

Тайландската армия нареди на проправителствените
и антиправителствените демонстранти да останат
където са и им забрани да се придвижват, за да се
предотвратят сблъсъци, предаде Ройтерс.

Антиправителственото движение отмени протестните
походи. В центъра на Банкок войници с блиндирани
автомобили заеха позиции в търговския квартал, близо
до хотелите и пред редакциите на вестници и радио и
телевизионни станции, съобщи Франс прес.

Командването задължи медиите да излъчват
съобщенията му и въведе цензура в интерес на
националната сигурност. Армията забрани на всички
медии да разпространяват информации или снимков
материал, които могат да навредят на сигурността.
Наредено е на 10 телевизионни тв канала да спрат
предаванията си.

Правителствен съветник, цитиран от Франс прес, е
съобщил, че временното правителство остава.
Разтурен е само правителственият Център за
поддържане на мира и реда и на негово място е
създаден център с подобни функции под контрола на
армията.

Тайландската армия е извършила 11 успешни
преврата след края на абсолютната монархия през
1932 г.

Нова опасност в Сърбия заради
приливна вълна по Сава

Продължава борбата на Сърбия, Бос-
на и Херцеговина и Хърватия с голе-
мите наводнения. Има опасност от при-
ливна вълна по река Сава.

През изминалата нощ десетки хиляди
сърби бяха евакуирани от наводнени-
те райони заради очакваната днес но-
ва приливна вълна по река Сава. Ева-
куацията трябва да приключи тази сут-
рин.

Малко преди полунощ бе прекратена
въздушната евакуация с хеликоптери
в най-пострадалия от наводненията
град Обреновац заради отказа на гол-
яма част от жителите му да напуснат до-
мовете си.

Река Сава на три места скъса дигите и
вече има реална опасност от нови на-
воднения.

Сръбският премиер Александър Ву-
чич съобщи за 13 жертви в Обреновац,
предаде БНР.

Европейският екип за гражданска за-
щита помага за евакуиране на населе-
нието и за източване на водата от еле-
ктроцентралата "Никола Тесла", която
снабдява с електричество половин
Сърбия и по-голямата част от Белград.

Според Вучич в момента е трудно да
се прецени какви са щетите от навод-
ненията, но се предполага, че над-
хвърлят стотици милиони евро, като е
възможно да достигнат и до 1 милиард
евро.

В Босна и Херцеговина днес е ден на
траур, посветен на жертвите от навод-
ненията. 500 хиляди души са били ева-
куирани заради придошлите води. Ми-
нистърът на външните работи на стра-
ната подчерта, че такъв брой бежанци
не е имало там от времето на войната
през 1992-ра година. Той съобщи, че
около 1/4 от населението на Босна и
Херцеговина няма достъп до чиста во-
да.

Междувременно от българското пра-
вителство съобщиха, че вицепремиерът
Даниела Бобева е провела консулта-
ции за организиране на хуманитарни
доставки за бедстващите в Сърбия и
Босна и Херцеговина. Бобева е пока-
нила български компании, производи-
тели на минерална вода, да организи-
рат спешни доставки за бедстващите.
Отправен е и призив за дарение към
производители на битова химия, детски
храни и санитарни материали.

Българският червен кръст е предос-
тавил от бедствения си резерв хумани-
тарна помощ, която е била транспорти-
рана към Белград. Дарението съдържа
артикули от първа необходимост, оде-
яла, походни легла, спално бельо, въз-
главници, детски дрехи, якета и гумени
ботуши.

България помага на Сърбия от пър-
вия момент за справяне с щетите от на-
водненията, за което искам да благо-
даря.

Изпратихте веднага хора, които още
работят там и допринасят за спасява-
нето на хората, каза пред БНТ н.пр. Вла-
димир Чургус, посланик на Сърбия в
България.

Той подчерта, че за хората в Сърбия
най-нужното в момента е консервира-
на храна, имат нужда от препарати за
чистене, дезинфекция, памперси, хра-
на за бебета, дрехи.

Говорихме с правителството за дос-
тавка на специални помпи, от които се
нуждаем.

Посолството на Сърбия в България е
24 часа в денонощието на разположе-
ние и приемаме помощи и в посолство-
то. На сайта на посолството е цялата ин-
формация, обяви още Чургус.

на Си Цзинпин е из-
разил готовност да
премахне вносните
мита за руския газ.

"Имаме доста-
тъчно резерви, дос-
татъчно газ, за да
го доставяме и на
Изток, и на Запад.
Но ако предвидим
най-лошото, по чис-
то теоретичен на-
чин, газът, който
няма да се доставя
в Европа, може да
бъде изпращан в Ки-
тай", казва Медве-
дев в интервюто.

Той подчертава,
че "засега това е са-
мо абсолютно тео-
ретична възмож-
ност".

Изявленията на
Медведев и Путин
потопиха европей-
ските фондови па-
зари, въпреки пози-
тивите на борсите
в САЩ и Япония.
Всички европейски
индекси отбелязаха
спад с над половин
процент. В същото
интервю руският
премиер обяви, че
няма да признае из-
борите за прези-
дент в Украйна, кои-
то трябва да се
проведат тази не-
деля.

Военни се включиха в търсенето
на младежите в Стара планина

Военнослужещи се включиха по обяд в акцията за издир-
ване на тримата младежи, които четвърти ден са в неизвес-
тност в местността Джендем в Калоферския балкан.

Командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада
бр.ген. Димитър Шивиков уточни, че спасителите разширяват
периметъра, който ще бъде покрит от колегите му, които са
местни и познават Балкана, предаде БТА.

Военните са оборудвани с всичко необходимо за първа по-
мощ, в това число и сигнални димки, с които, ако открият мла-
дежите, да сигнализират на хеликоптера за извозването им.

Набелязаната сутринта територия бе облетяна два пъти с па-
рамотор от Николай Йовчев от клуба по екстремни спортове в
Сопот.

Преди да излети за втори път за БТА той обясни, че благода-
рение на спокойното време е летял изключително ниско над
Южен Джендем, огледал е скалните масиви, сипеите, долна-
та част на реката, но за съжаление нищо обнадеждаващо не е
видял.

Той добави, че по голите части няма смисъл да се търси и
препоръча на спасителите да насочат усилията си към горис-
тите участъци.

"Огледах и Северен Джендем (от северната страна на връх
Ботев), но се съмнявам, че са там, защото още в самото начало
има стръмни склонове и отвеси и човек, който търси закрила от
вятър и мъгли едва ли ще тръгне в тази посокd, а по-скоро към
гората", коментира парапланеристът, цитиран от БТА.

Той не изключва момчетата да се "блокирани" от някакъв
инцидент на труднодостъпно място.

Местността Джендема като територия е около 10 кв. км, но
районът е страшен - ограден от стръмни склонове и лесно чо-
век може да се загуби там, особено пък без компас, обясни
Николай Йовчев.

Две от групите на спасителите вече се "събраха" без да ус-
пеят да локализират трите термоточки, които бяха засечени от
хеликоптера. Те смятат, че най-вероятно това са били някои от
самите тях или животни, които са променили мястото си.

В търсенето от вчера следобед участва и "Гранична поли-
ция" с хеликоптер с термовизионна камера.

Издирването продължава.
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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"Столичани в повече" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Никита: Отмъщението" - сериал, с.
2, еп. 1
01:00"Безсрамници" - сериал, еп. 2
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Cool…T"/п./ - лайфстайл предаване
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"Големите надежди" - музикално
шоу
22:30"Господари на ефира" - забавно
предаване
23:00Новините на Нова
23:30"Д-р Хаус" - сериен филм, 5 сезон
00:30"Сделка или не" - телевизионна
игра
01:30"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:20"Долината на слънцето" -  филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:25Дързост и красота  /3355 епизод/п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
08:05Евроизбори 2014
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Отблизо с Мария
11:00По света и у нас
11:10Отблизо с Мария
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Под игото тв филм /3 част/
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
16:00По света и у нас
16:20Винсент и Тео тв филм /3 епизод/
17:15Бързо, лесно, вкусно
17:25Дързост и красота  /3356 епизод/
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
21:00Вангелия тв филм /9 епизод/
21:55На прицел разследващо предаване
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 /3 епизод/п/
03:00По света и у нас /п от 20:00/
03:35На прицел разследващо предаване/
04:05Голямото четене:
04:35Момчетата от "Медисън авеню"

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 постоянството
ви ще бъде възнаграде-
но в професионален, в

материален и в личен план.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес е изключително важно да
проявявате разбиране към потребнос-

тите на хората от
прякото ви обкръжение.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес се доверете на интуицията, коя-

то и този път ще ви помогне безпогреш-
но да се ориентирате в но-
вите възможности, които
съдбата ви предоставя.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес не предприемайте нищо същес-

твено в живота си, освен ако не сте го-
тови да понесете пос-
ледствията от собстве-
ните си действия.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес не обръщайте гръб на отправени-

те ви предложения от
страна на познат, колега
или близък, без да сте си-
гурни, че това няма да ви
донесе удовлетворението

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес избягвайте да държите груб тон

на работното си място, за-
щото това ще ви попречи
да се справите успешно с

т е к у - щите си задължения. и най-
вече ще накара подчинени или партньори
да изпълняват собствените си отговор-
ности.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес, ако предприеме-

те конкретни действия,
това ще ви помогне да

се справите с различни предизвика-
телства в делови и в материален
план.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес следвайте

принципите и идеали-
те си, защото това

ще ви помогне да се справите в
определени обстоятелства в ли-
чен план.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Днес е изключително

важно да следвате
стриктна организация при изпълне-
ние на задачите си в професионална-
та сфера.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Днес спазвайте сроко-

вете, които делови
партньор, началник или клиент са ви
определили. Съобразявайте се с об-
стоятелствата, от които сте зао-

биколени.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес помислете по

какъв начин може да увеличите при-
ходите си! На първо място, откаже-
те се от инициативите.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще разполагате

с достатъчно време  за
реализация на инициативите, които
не можете да отложите на по-късен
етап. Действията ви до голяма сте-
пен ще определят настоящето и бъ-
дещето ви. Дошъл е моментът за мно-
жество приятни за вас изживявания.
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Ìèíüîðñêè áîðåö – ñïîðòèñò íà ìåñåöà
Александър Костадинов изпревари Станка Златева

Иван Марков.Преди
това Костадинов ог-
лави и ранглистата
на Международната
федерация по борба в
кат. до 59 кг. А селек-
ционерът на национа-
лите Армен Назарян
получи приза за тре-
ньор на април. Той из-
превари с един глас
наставника на щан-
гистите Иван Ивано-
в. От утре треньор-
ският щаб събира
момчетата на лагер в
Самоков. Там на под-
готовка те ще оста-
нат до 23 май, след
което ще бъдат раз-
пуснати за кратко
преди родния шампио-
нат в Бургас, който
стартира на 31 май.
На първенството ще

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

Европейският шам-
пион Александър Кос-
тадинов, който се със-
тезава за „Миньор“

(Перник), изпревари
шесткратната № 1
на континента в бор-
бата Станка Затева

стартират всичките
ни национали, включи-
телно и световният,
европейски шампион
и спортист № 1 на
България за 2013-а
Иво Ангелов. В нача-
лото на годината
той претърпя опера-
ция на носа и се въз-
становяваше. Анге-
лов пропусна и евро-
пейското първенство
във Вантаа (Финлан-
дия). Но неговият
достоен заместник
Александър Костади-
нов триумфира с
титлата в кат. до 59
кг.  

Националите ни по
свободна борба про-
дължават подготов-
ката си в Банско, а же-
ните - на Белмекен.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО
ГРУПА „А“ 1
28-МИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Дружба – Балкан            4:3
Чорни – Черногорец    1:1
Ерма – Спортист             0:3
Струма – Габер                2:5
Енергетик – Витоша      2:1
Пирин – Верила              2:0
Минерал – Рудничар 3:0 (сл)

КЛАСИРАНЕ:
1.Черногорец   68:27 60 т.
2.Струма 66:32 54
3.Габер  64:37 49
4.Дружба  56:35 48
5.Балкан 67:36 46
6.Минерал  47:41 41
7.Витоша 62:51 38
8.Ерма 38:49 36
9.Енергетик  35:36 36
10.Ботев 48:66 31
11.Чорни  44:51 29
12.Пирин 41:53 29
13.Спортист  57:70 27
14.Верила 29:55 24
15.Рудничар  3:86 4

ГРУПА „А“ 2
26-ТИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

 Студена – Метал,рг 0:3
Китка – Сарата 5:1
Буря – Бенковски 1:1
Светля – Свраките 1:3

КЛАСИРАНЕ:
1.Металург 107:6 57 т.
2.Китка 52:17  39
3.Сарата  34:47 29
4.Бенковски  35:34  28
5.Светля  38:30  25
6.Студена 39:51  23
7.Струмски сокол 34:38 20
8.Левски 27:31 20
9.Вихър 30:68 18
10.Свраките 26:60 13
11.Буря  18:58 13

 ДЕЦА „Б“
7-МИ КРЪГ

ПРОЛЕТ
РЕЗУЛТАТИ:

Германея – Чорни 0:3
Велбъжд – Миньор 6:3
Марек – Дружба 2:1

КЛАСИРАНЕ:
1.Велбъжд 36:8 21
2.Марек  20:9 15
3.Дружба  26:9  12
4.Германея  12:20 7
5.Миньор(Бд)   18:24  4
6.Чорни  3:45  0

в традиционната ан-
кета на пресклуб “Бъ-
лгария” за спортист
на месец април. На-
ционалът в класичес-
кия стил получи един
глас повече във вота
на медиите. Трета по-
зиция зае еврошам-
пионът по щанги

Тодор Скримов с нов треньор
Италианският Андреоли (Латина), къде-

то играе Тодор Скримов, има нов треньор и
това е Джанлоренцо Бленджини, който ще
бъде представен официално утре.Както е
известно през последния сезон отборът от
Латина бе воден в началото от Роберто
Сантили, но той бе уволнен заради слаби
резултати. Впоследствие работата продъл-
жи Дарио Симони, който обаче се присъе-
дини към щаба на Камило Плачи в българ-
ския национален отбор.През последния се-
зон Бленджини водеше отбора на Тоно Ка-
липо Калабрия (Вибо Валенция).

НАКАЗАНИЯ В ОБЛАСТНОТО
ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО
На свое заседание Дисциплинарната ко-

мисия при ОС на БФС–Перник наложи
следните наказания:
 „А” ОФГ – ГРУПА 1 – 27 КРЪГ

Йордан Тонев ФК Витоша          5 жк   1 ср.
Виктор Викторов ФК Спортист   5 жк   1 ср.

9 състезатели са наказани с предупреждение
ЗОНА „СТРУМА“ - 17 КРЪГ

Георги Калоянов     ФК Пирин Рз  чк     1 ср
Димитър Йорданов  ФК Пирин Рз  5 жк 1 ср

ПЛОВДИВСКИ САЙТ:
300 ХУЛИГАНИ ОТ ПЕРНИК
АТАКУВАТ БАЗАТА НА
КОМАТЕВО В СРЯДА!
Странно заглавие избра пловдивсикят  -

сайт“ Пловдив дерби“ преди мача в квар-
тал Коматево, който ще е финал от турнира
за Купата на аматьорската лига. Статията
публикуваме без никаква намеса.Футболен
комплекс Ботев 1912” ще бъде домакин на
финалната среща за Купата на Аматьорска-
та футболна лига между отборите на “Ве-
рея” (Стара Загора) и “Миньор” (Перник).
Над 300 фенове от Перник ще присъстват
на двубоя, разбра PlovdivDerby.com. Ми-
ньорци са една от най-буйните агитки в
България, но не се очаква да правят зулу-
ми на Коматево, тъй като са в добри отно-
шения с привържениците на Ботев. Агитка-
та на Миньор бе една от малкото в Бълга-
рия, която гласно подкрепи бултрасите
преди години в борбата им срещу Димитър
Христолов. Очаква се на мача да присъс-
тват и фенове Ботев. Привържениците на
чуковете ще бъдат настанени или в клетка-
та на бултрасите или в тази за гости на ста-
диона в комплекса.

Вчера беше опреде-
лен съставът на на-
ционалният отбор за
участие в Европей-
ското първенство по
сумо.,което ще се
проведе в град Само-
ков от 13 до 15 юни
Осем ,състезатели на
СК „ДЖУДО И САМ-
БО ПЕРУН” са класи-
рани за участие в гол-
ямото състеза-
ние.Клубът развива
този спорт от скоро
,но отличното пред-
ставяне на Държав-
ният шампионат  по-
каза ,че в „Перун“ се
работи се здраво и в
правилна посока . Пет
от състезателите са
ученици на Спортно
училище „Олим-
пиец”:Алекс Георгиев
и Теодора Василева ще
участват при 14 го-

дишните,Християн
Христов при юноши-
те до 16 години а ,
Йоана Петрова и Дил-
яна Спасова  при де-
войките до 18 годи-
ни. Стилиян Стоиме-
нов от ПТГ „Юрий Га-
гарин” е при юноши-
те до 18 години,
Ивайло Василев от
ПМГ“Христо Смир-
ненски“ при юношите
до 21 години. Еди-
нствено бившият
възпитаник на спор-
тното и настоящ
студент в ЮЗУ”Иван
Рилски”, носител на
много медали по джу-
до и самбо Кирил То-
доров по настояване
на федерацията ще
участва в преборване
с миналогодишният
участник в същата
категория ,тъй като

Паньовски от ЦСКА
поради контузия не е
участвал в Държавно-
то първенство . Пре-
борването ще бъде на
21-ви май и ще замине
този от двамата,
който спечели чети-
ри  от седем схватки.
Треньорката на Кирил  -
Галина Венева е спо-
койна за преборване-
то, тъй като Кирил  -
се представи повече
от убедително през
този състезателен
сезон, спечелвайки ме-
дали на трите спор-
та,  които клубът
развива  - бронзов по
джудо при мъжете
+100 кг, бронзов по
бойно самбо при мъ-
жете +100 кг и сребъ-
рен по сумо при мла-
дежите до 21 годи-
ни  в кат. до 115 кг.

Петима от Спортното
на европейско по сумо

Отборът на
„Струмска слава“
спечели изключител-
но важна победа сре-
щу тима на „Беласи-
ца“ в мач от 28-ия
кръг на Югозападна-
та „В“ ФГ, игран в
неделя на градския
стаадион в Радомир.

Головете вкараха Ери-
к Иванов и Георги
Иванов. С победата
си радомирци се ут-
върдиха на 11-то
място в класирането
с 32 точки и на прак-
тика се спасиха от
изпадане. Нещо пове-
че, отборът е само

„Струмска слава“ спечели
мача срещу „Беласица“

на две точки от ос-
мия в класирането,
който е точно тима
на „Беласица“ и при
добро развитие на
нещата в последните
два кръга може да се
изкачи доста по-наго-
ре в крайното класи-
ране на групата.



Пак горя кола
Любомира ПЕЛОВА

В Перник
о т н о в о
горя лек
автомобил.
Инцидентът
е станал в
първия ра-
ботен ден
на седми-

цата, около половин час след полу-
нощ. На улица „Момина сълза пламъ-
ци обхванали лек автомобил „Ауди
80”. Огънят е унищожил предната
част на возилото, останалата е спасе-
на от екип на РК „Противопожарна
безопасност и защита на население-
то. По първоначални данни причина-
та за инциденета е късо ел.съедине-
ние. Няма пострадали хора и нанесе-
ни други материални щети.

АПРОПО

НЕ МУ ВЪРВИ НА МЛАДИЯ
ОГНЕБОРЕЦ В ПЕРНИК. ЗА
ВТОРИ ПЪТ ОТЛАГАТ със-
тезанието между командите
и все по независещи от нико-

го причини. Първия път проливният
дъжд обезмисли гасенето на всякакъв
вид огън, а сега отлагането е по абиту-
риентски въпроси. В разгара на балове-
те страстите се нажежават до такава
степен, че всякакво бутафорично пале-
не на огън в центъра на Перник може да
се превърне в реален пожар, за който
да трябват не млади огнеборци, а стари.
Въобще абитуриентските патаклами са
си един жив пожар в центъра на града.
Достатъчно е само човек да мине ве-
черно време покрай ресторантите и дис-
котеките, за да се уплаши. То не са чал-
ги с високи децибели, то не са викове,
то не са честитки и броене до дванаде-
сет. Човек може да си помисли, че
всяка къща изпраща абитуриент и цяла-
та рода се е събрала на здрав купон ка-
то за последно. В този смисъл органите
на реда постъпиха много мъдро. Млади-
те огнеборци ще имат далеч повече за-
палянковци и ще бъдат доста по-атрак-
тивни, когато се успокоят страстите
след десетина дни.

ЗА ТИЯ ШОФЬОРИ, КОИТО ОЩЕ
НЕ СА ИНФОРМИРАНИ, СМЕ
ДЛЪЖНИ да направим следното пре-
дупреждение – покрай големите ресто-
ранти всяка вечер дежурят катаджий-
ски патрулки и безмилостно проверяват
всеки, който се качи зад волана. Причи-
ната е ясна – в почти всяка кръчма ве-
черно време ври от абитуриентски из-
пращания и рискът някой да подкара
кола след употреба на „твърдо гориво”
е критично висок. Блюстителите на реда
не си поплюват, а гледат всичко – цяла-
та документация плюс задължителна
проверка с дрегер. Катаджиите са лю-
безни, но само с изрядните. Почерпени-
те ще почерпят приходната част на бю-
джета с една солидна глоба. Затова ка-
то ви поканят на абитуриентска вечер,
мислете да минете само с подаръка за
абитуриента. Да си подарявате шофьор-
ската книжка за шест месеца е прека-
лено скъпо удоволствие даже за пара-
лиите.

1221 май 2014 г.

Äæàç çâó÷à â öåíòúðà íà Ïåðíèê
Концертът на Съни и “София Джаз Бенд” зарадва меломаните

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!!!

Виктория СТАНКОВА
Най-хитовите пар-

чета от репертоара
на Рей Чарлс, AББА,
Франк Синатра,
Луис Армстронг, как-
то и популярни бъл-
гарски песни прозву-
чаха на живо пред
публика в Перник.
Публиката пред Дво-
реца на културата
стана част ти пес-
ни. Публиката раз-

познаваше мелодии-
те, а после се изгуб-
ваше в умелите им-
провизации на музи-
кантите и вокалис-
тката Съни, които
придаваха на всяко
парче индивидуален
стил. Концертът за-
почна с лека загр-
явка с едно от най-
популярните парче-
та на АББА “Съни” в
джаз аранжимент.

Последваха хитове
от репертоара на
Рей Чарлс, Франк Си-
натра, Луис Ар-
мстронг, както и
обичани български
песни. Слънчевото
време и приятната
музика събраха мно-
гобройна публика в
градинката пред
Двореца на култура-
та.

Съни, която е ро-
дена и израснала в
Перник, призна, че

Отложиха състезанието
„Млад огнеборец”

Любомира ПЕЛОВА
За втори път петнадесетото издание на

областното състезание на младежките про-
тивопожарни отряди от пернишка област е
отложено. Първият път стартът не се състоя
заради проливните дъждове. Сега „Млад
огнеборец” се отлага заради предстоящите
абитуриентски балове, матурите и външни-
те оценявания на учениците, поясниха от
Областната дирекция на МВР.

Новата дата, за която е насрочено състе-
занието, е 29-ти май. То ще се проведе на
стадион „Миньор” в Перник. Право на уча-
стие имат всички отряди, класирали се на
първо място в общинските състезания на
общините Перник и Радомир, както и от-
рядa на община Брезник. Младите огнебор-
ци ще се състезават в дисциплините “Бой-
но разгръщане на състезателна пътека” и
“400 м щафетно бягане с препятствия”.

Наградите за областното състезание ще
бъдат осигурени и връчени от ръководство-
то на Областна администрация Перник.

Победителят от областното състезание
“Млад огнеборец” ще представя региона
на предстоящото републиканско състеза-
ние, което ще се проведе на 7 и 8 юни в ку-
рортния комплекс “Албена”.

До семейството,
близките и приятелите на
Цветанка Георгиева Донева

Уважаеми госпожи и господа,
Приемете искрените ми съболезнования

по повод кончината на Цветанка Донева.
Цветанка Донева написа книгата ‘’Жадни

за обич’’ и през целия си живот раздаваше
обич. 

Името й свързваме със създаването на
първия семеен детски дом в България. От-
гледа и отдаде част от себе си и своя живот
за каузата на приемното родителство, за да
може то да се превърне днес в практика и
по-добър шанс за изоставените деца в
страната ни.

За перничани тя ще остане борбена, сил-
на, вечно търсеща натура, раздаваща се в
името на децата и тяхното бъдеще. Непов-
торим творец и човек, обичана и уважавана
от своите съграждани.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!
Росица Янакиева

Кмет на Община Перник

Духови оркестри  – гвоздеят в
програмата на Нощта на музеите
Виктория СТАНКОВА

Духовите оркестри
на Перник и Кюстен-
дил бяха гвоздеят в
програмата на тазго-
дишната Нощ на му-
зеите в Кюстендил.
Музикантите от
двете формации вече
имаха два успешни
концерта в Перник,
където пред многоб-
ройна публика на от-
крито направиха ис-
тинско шоу с изпъл-
нения на пиеси и по-
пулярни песни от
различни жанрове.

Духовият оркес-
тър от ОК “Дворец
на културата” в Пер-
ник пък предизвика
голям интерес в Кюс-
тендил с коледен
концерт. Сборната
формация от музи-
кантите от двата
оркестъра за първи
път се представи
съвместно пред лю-
бители на музиката
в Кюстендил, които
останаха очаровани
от атрактивността
и емоционалността
на изпълненията.

В общия репертоар
на двата оркестъра
има горещи испански
пиеси, романтични
балади, френски шан-
сони, както и популя-
рни български песни.

Ръководителите
на двата оркестъра
Трифон Трифонов и
Димитър Манов, как-
то и ръководство-
то на Двореца на
културата в Перник
възнамеряват сът-
рудничеството меж-
ду двете формации
да продължи.

винаги с голямо въл-
нение пее пред родна
публика. дължи да ра-
боти и занапред. Пе-
вицата сподели, че
записва нова автор-
ска песен, която е по
нейна музика и
текст и се надява
скоро да може да я
представи.

Музикантите от
“София Джаз Бенд”,
които са заедно в
този състав едва от
няколко месеца под

ръководството на
басиста Бойчо Де-
чев, също записват в
студио нов автор-
ски репертоар. Цяло
лято любителите на
джаза могат да се
наслаждават на тех-
ните изпълнения на
откритите концер-
ти в София.

Концертът на Съ-
ни и “София Джаз
Бенд” бе организиран
от Двореца на кул-
турата в Перник.

IN MEMORIAM


