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Любомира ПЕЛОВА
Автомобил блъсна

6-годишно дете на пе-
шеходна пътека в цен-
търа на Перник, в ра-
йона на търговския
комплекс „Елена”, по-
познат сред пернича-
ни като „Елена Геор-
гиева”. Инцидентът е
станал при неправил-
но пресичане на плат-
ното точно преди пе-

шеходната пътека.
Перничанин дори зас-
нел с мобилния си те-
лефон инцидента и го
изпратил до една от
националните телеви-
зии. Детето е откара-
но в местната болни-
ца с частна кола, тъй
като повиканият еки-
п на тел.112 се поза-
бавил.

В публичното прос-

транство обаче изле-
зе информация, че
ударените деца са
две, едното от които
било с комоцио, а дру-
гото – само с охлузни
рани.

От полицията офи-
циална информация за
инцидента няма.

Въпросният уча-
стък от вътрешно-
градската магистрала
е изключително рис-
ков по отношение на
пътния травмати-
зъм. Пешеходните пъ-
теки са две, а спирка-
та на градския тран-
спорт е точно между
тях и често гражда-
ни, бързайки да не из-
пуснат автобуса или
тролея, пресичат
между зебрите. Шо-
фьори пък не се съоб-
разяват с предупре-
дителните вертикал-
ни знаци и хоризон-
тална маркировка и
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Мнозина се оказват потърпевши на схема със скъпи обаждания към чужбина

Иди ми –
дойди ми!

И тия избори няма да ни се
разминат, без да ни сервират черешка
върху тортата. Лани беше Костинброд,
тази година черешката си има човешко
име – Даниел Георгиев. Малцина може да
не знаеха досега, че е депутат, но вече
мнозина са сигурни, че страда от раз-
двоение на личността. Въпросният наро-
ден представител забърка такъв полити-
ко-морален коктейл, че даже и оригиналъ-
т „Молотов” изглежда безобидна детска
игра.

Подобно на преследването на тримата
изгубили се в планината младежи, медии-
те преследват и загубилия се между две
партии депутат. От ГЕРБ не си го дават,
а Бареков си го иска. Самият Даниел Геор-
гиев решава въпроса по соломоновски и
предпоследно каза, че отива в Цензурата,
но остава при ГЕРБ-ерите.

Ти да видиш! Досега такъв случай не е
имало. Явно не само политиката, но и ме-
дицината е безсилна да обясни това пара-
нормално явление. И медиите са в шок –
като платена реклама ли да таксуват
движението „иди ми – дойди ми” на депу-
тата, или като безплатна смехотерапия.
Най-добре Борисов и Бареков да уточнят
трансферната цена като мъже и да пре-
ведат парите по съответната клинична
пътека.

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. мъченик Василиск.
Св. великомъченик

Иоан-Владимир, княз
Български Чудотворец

ЛАФ НА ДЕНЯ

70 - 240

Предимно
слънчево

„Рекордьор” зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Поредното бързо производство за шофи-
ране след употреба на алкохол е започнато
от пернишки пътни полицаи.

Около 5 минути след полунощ, на ул. „1-
ви май” в областния център бил спрян за
проверка лек автомобил „Пежо”. Френско-
то возило е управлявал 25-годишният пер-
ничанин Б.В.

При изпробването му с техническо средс-
тво за алкохол са били отчетени 2,70 проми-
ла. Мъжът отказал кръвна проба за химичен
анализ и е задържан за 24 часа с полицей-
ска заповед.

Удариха дете на улицата срещу „Елена Георгиева”

Любомира ПЕЛОВА
Есемес с текст

„Спешно, обади ми се”
е новата мода сред
телефонните прес-
тъпници. „При жер-
твите на телефонни
измами констатираме
увеличение на възрас-
тта. За първото три-
месечие на 2014-а от
60 потърпевши, 40 са
над 80-годишни. Това
е основната мишена”,
заяви началникът на
сектор „Престъпле-
ния към собственос-
тта” към ГД „Нацио-
нална полиция” Злат-
ка Падинкова. А подо-
бен СМС, какъвто по-
лучи и човек на „Съ-
перник”, може да

струва на потърпев-
шите доста пари. На-
шата колежка обаче
веднага прозряла, че
става дума за измама
и оставила съобще-
нието без отговор.

Според Златка Па-
динкова в полицията
сигналите за новата
измама били единич-
ни, но  информацията
в интернет-прос-
транството говори,
че става дума за ши-
роко разпространена
схема. „Извършваме
проверка в момента
по този сигнал, теле-
фоните, от които са
получени съобщения-
та са от Украйна и
Конго. Все още не сме
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информирани дали та-
къв тип измама съ-
ществува и в други
европейски държав”,
допълни тя.

„От един от опера-
торите имаме инфор-
мация, че в рамките
на един ден има пове-
че от 2000 изходящи
обаждания, а от друг
– повече от 800. Ве-
роятно това е най-но-
вата мода в телефон-
ните измами, защото
тук няма пряк кон-
такт и информация
за физическия извър-
шител на деянието”,
категорична е начал-
никът на сектор
„Престъпления къмч
собствеността към

ГД „Национална поли-
ция”. „Ние сме тези,
които упражняваме
контрол и решаваме
дали да се обадим или
не. Ние решаваме как-
ва парола ще си сло-
жим на профила във
Фейсбук. Ако е много
лесна, то ще е много

създават рискови си-
туации. Преди два
дни там автомобил,
изпреварващ спряло-
то за да пропусне ми-
нувачка на пешеходна-
та пътека такси, уда-
ри жената. За щастие
я закачи леко, тъй ка-
то тя вече беше поч-
ти пред жълтата ко-
ла, иначе можеше да се
озове в болница със
сериозни контузии. А
подобни ситуации
именно тук са почти
ежедневие. От «Път-

Когато ненормалните
определят кои са
нормални - животът
става лудница.

лесно да се пробие и
от наше име да се пос-
тват какви ли не
съобщения, включи-
телно и с престъпни
намерения”, катего-
рична е Албена Спасо-
ва от Академията за
обучение по кибер-
разследвания.

на аполиция» заявиха,
че знаят каква е си-
туацията, но нямат
достатъчно хора,
които да поставят в
района на всяко по-
опасно кръстовище
или рисков участък. В
крайна сметка безо-
пасността на пеше-
ходците е въпрос на
култура на поведение
на пътя както от
тяхна страна, така и
от страна на водачи-
те на моторни пре-
возни средства.



2 22 май 2014 г. СъперникОбластта

Грации от клуб “Надежда”
с годишен концерт

Виктория СТАНКОВА

Силвия ГРИГОРОВА
56 свободните ра-

ботни места предлага
на безработните от
региона тази седмица
Бюрото по труда.
Добрата новина е, че
вече втора седмица
броят на предлагани-
те на трудовата бор-
са свободни работни
места се увеличава.
Тази седмица броят
им е увеличен с 6. Това
дава надежда на безра-
ботните хората, че
имат шанс да си на-
мерят работа. Пове-
че от месец Бюрото
по труда търси 10
квалифицирани ши-
вачки и офертата все
още е валидна. Оче-
видно интересът към
тази професия не е
толкова голям, колко-

56 ñâîáîäíè ðàáîòíè ìåñòà â Áþðîòî ïî òðóäà
Увеличават се работодателите, предлагащи работа

то се предполагаше.
Обяснението на този
факт е просто- или
предлаганото запла-
щане и условия на
труд не са атрактив-
ни, или безработица-
та при жените в на-
шата област не е тол-
кова голяма. Освен
шивачки, на трудова-
та борса се търсят
още: 3 дърводелци –
мебелисти, 8 кредит-
ни консултанти, 2
дограмаджии,  1 отго-
ворник спомагателна
дейност с висше обра-
зование и компютър-
на грамотност, 1 ин-
женер –специалност
ВиК, 1 шофьор- кате-
гория С и Е и ADR, 1
главен готвач с опит,
1 автомонтьор, 2 гу-
маджии,  1 комплекто-

вач, 3 сладкари, 3 ба-
ничари и 1 шофьор на
тежкотоварен авто-
мобил, който да вла-
дее руски, английски
или украински език и
да е с опит, 1 кулокра-
нист, 1 шофьор на ав-
токран с квалифика-
ция и опит, 1 шлосер,
1 електрозаварчик, 1
настройчик с опит, 1
организатор по
производство с вис-
ше образование, 1
технолог-химик с вис-
ше образование, 10 па-
кетировачи и 1 техно-
лог по производство
с висше образование и
над 2 години опит.

Въпреки увеличения
брой свободни ра-
ботни места, тен-
денцията безработ-
ните с висше образо-

Силвия ГРИГОРОВА
По инициатива на

министъра на земе-
делието и храните-
проф. Димитър Гре-
ков, миналата седми-
ца Българската аге-
нция по безопас-
ност на храните из-
върши   съвместни
проверки с предста-
вители на терито-
риалните структу-
ри на НАП, МВР, Аге-
нция “Митници” и
Автомобилна адми-
нистрация на тери-
торията на четири

Масирани проверки за незаконен внос на плодове и зеленчуци
области:  Благоев-
град, Кюстендил,
Хасково и Ямбол.
Проверката продъл-
жава и в момента и
цели извършване на
контрол за нерегла-
ментиран внос, вът-
реобщностна тър-
говия и транспорт
с товарни и лекото-
варни транспортни
средства на пресни
плодове и зеленчуци
в района на гранич-
ни пунктове Кулата,
Илинден, Капитан
Петко Войвода, Зла-

тарево, Капитан Ан-
дреево, Лесово и
Гюешево. Само за пе-
риода от 12 до 16
май 2014 година са
проверени общо 209
превозни средства.

Контролът се със-
тои в две направле-
ния. Първото е про-
верка на качеството
на храните. Второ-
то е проверка на
п р и д р у ж а в а щ и т е
храните документи,
които удостовер-
яват произход и ка-
чество. Трафикът

вание да са сред най-
ощетените се запаз-
ва. И тази седмица
предлаганите им от
Бюрото по труда
свободни работни
места са само 5. За
младите хора с висше
образование очевид-
но единственият из-

В салона на НЧ”Съзнание”- Мошино, ро-
дители и почитатели на балетното изкуство,
на хубавата музика, на спортните и състе-
зателни танци ще могат да бъдат заедно с
младите изпълнители на ВФ”Сладък глас”,
с малките и по-големи танцьори от КСТ”На-
дежда” и с балеринките от Школата за кла-
сически балет. Проявата ще бъде на 22 май
от 18 часа.

Благодарение на дългогодишното сът-
рудничество между РМД – Мошино и
НЧ”Съзнание -1922” всяка пролет през ме-
сец май на сцената в салона на читалището
се изявяват талантливите възпитаници на
старши треньора Люси Янкова и балет май-
стора Татяна Андонова, а сега с тях ще са и
вокалните изпълнители с ръководител Але-
ксандър Митев.

Тръгна процедура за 
околовръстен път

Силвия ГРИГОРОВА
Открита е обществената поръчка за из-

граждането на 31,5 км от път ²-8 Калотина –
Софийски околовръстен път. Процедурата
ще бъде една с 2 обособени позиции - от
ГКПП Калотина до Драгоман и от Драгоман
до пътен възел „Храбърско“.

Проектът „Модернизация на съществува-
щото трасе на път ²-8 Калотина – Софийски
околовръстен път“ e предложен за финан-
сиране от Кохезионния фонд на Европей-
ския съюз през следващия програмен пе-
риод -2014-2020 г. Кандидатите за участие
в конкурса ще могат да подават своите
оферти до 17 ч. на 14.07.2014 г.

ход за намиране на ра-
бота остава терми-
нал-2. Много по-голям
избор имат безра-
ботните със средно
образование. Свобод-
ните работни места,
които им се предла-
гат тази седмица са
51. 

през граничните
пунктове е средно
около 10-20 пратки
на денонощие. Ос-
новната част от
влизащите в страна
пратки са групажни,
което означава, че
съдържат различни
видове плодове  и
зеленчуци. Основни-
те влизащи тран-
спортни средства
са микробуси и ка-
миони до 10 т., кои-
то превозват глав-
но домати, краста-
вици, портокали, пи-

пер, череши и прас-
кови. Всички прове-
рени пратки са с ре-
довни придружава-
щи документи, до-
казващи произход и
качество.

Единственото на-
рушение за посоче-
ния период е свърза-
но с две пратки с об-
що количество око-
ло 13 600 кг. карто-
фи от Гърция, кои-
то не са допуснати
за продажба в стра-
ната поради липса
на етикети.

Георги Първанов: Който гласува за Сергей Станишев, гласува за Делян Пеевски 
Между АБВ и ГЕРБ няма никакви формални и неформални отношения. Това

каза Георги Първанов, президент на Република България в периода 2002-2012
г. и лидер на АБВ, като посочи, че напоследък се разпространява внушението,
че който гласува за АБВ, гласува за ГЕРБ.

„Аз не съм се прегръщал и целувал на Орлов мост с Бойко Борисов. Давам
този пример като илюстрация за братските коалиционни отношения между две-
те партии, те самите заявиха, че резултатът им ще се брои заедно, БСП и ДПС
се борят да имат повече, отколкото всички други”, добави Георги Първанов.
Той обясни още, че много по-силен и верен би бил извода, че който гласува за
БСП, гласува за ДПС, който гласува за Сергей Станишев, гласува за Делян
Пеевски.

С всеки изминал ден виждаме, че България се управлява от едно слабо пра-
вителство, заяви Първанов и допълни, че всъщност България не се управлява от правителството, а служи за параван за реализацията на
лични и корпоративни интереси. „Правителството не се е захванало с нито един от тежките и сериозни проблеми и задачи на България и от-
кровено казано на него много трудно би му било да отпочне тежкия дневен ред на страната, по простотата причина, че виждаме, че кворумът
е рядко явление в българския парламент, би било събитие, ако сутринта до 9:30 часа оформи кворум, как ще работи?”, посочи Георги Първа-
нов.

Всичко се решава в един тесен кръг, в който има представители на партиите, но е доминиран от други хора, където основата е личният и
корпоративният интерес. „Тук даже не коментирам тежкия груб натиск, който има върху АБВ на всички нива – върху хора от администрация-
та, върху бизнеса, който по някакъв начин се е докоснал до АБВ, хора от интелектуалните среди. Само че, колкото повече мачкат, толкова
повече ще растем”, посочи още Георги Първанов.

Той обясни, че, ако управляващите смятат, че България без цензура, може да бъде техен коалиционен партньор, който да оглави коали-
цията при евентуално разколебаване на „Атака” това никак няма да е добре за страната. България има нужда от ново управление, което
трябва да има подкрепата на широка коалиция, категоричен бе лидерът на АБВ и заяви, че ако АБВ получи доверие, няма да се коалира с
ДПС, както и че АТАКА не би била здравословен фактор в управлението. Той обясни, че ако АБВ има възможност да влияе за формирането
на една бъдеща коалиция, биха поставили сериозни условия, главното от които е да бъде подписано солидно, детайлно коалиционно спора-
зумение.

„Аз съм човек максималист, ние имаме висока степен на готовност за предсрочни избори, но ние добре знаем, че тази кампания, която
направихме, показа и къде са слабите ни места в организационен план, показа, че има потенциал за разширяването на коалицията, и сега
има 4-5 партии, които чакат на вратата и ни подкрепят морално, политически”, посочи още Георги Първанов.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ



Панорама 3Съперник 22 май  2014 г.

Â ïåðíèøêèÿ ÎáÑ – åäèí ÷àñ çà åäíà òî÷êà
Дадоха година срок на спортното министерство да започне изграждането на игрище „Звезда”

Любомира ПЕЛОВА
П р е д и з б о р н и т е

страсти в последни-
те дни преди еврово-
та нагорещиха извън-
редното заседание
на пернишкия мини-
парламент вчера. По-
вече от час бе нужен,
за да да бъде взето
решение по еди-
нствената точка в
дневния ред  - учред-
яване на безвъзмез-
дно право на строеж
на Министерството

на младежта и спор-
та за изграждането
на тренировъчното
игрище „Звезда”, кое-
то ще бъде използва-
но за нуждите на
детско – юношески-
те спортни клубове
в града. Вместо в де-
лови порядък да бъ-
дат направени нуж-
ните уточнения и
то така, че решение-
то да е законосъоб-
разно, местните из-
браници използваха

микрофона за дирек-
тни и индиректни
политически напад-
ки, като палмата на
първенството в то-
ва отношение заслу-
жено можеше да бъде
присъдена на ГЕРБ.
Предмет на оживени
дискусии бяха члено-
вете и алинеите на
Закона за общинска-
та собственост.  Та-
ка и не стана ясно
окончателно кой как
чете нормативната

уредба, тъй като хо-
рата на Бойко Бори-
сов и съветниците
от БСП и коалиция се
„замеряха” с нападки
кой е и кой не е юли-
дически грамотен.

В крайна сметка
все пак колегите им
приеха и гласуваха
направеното от тях
резонно предложение
безвъзмездното пра-
во на строеж, срещу
което спортното
министерство ще
вложи в строителс-
твото на спортно-
то съоръжение 600
00 лева, да е за срок
от три години, а
най-късно до една го-
дина, считано от да-
тата на взетото ре-
шение, да започнат
дейностите по реа-
лизацията на проек-
та. Така общината си
гарантира, че след
време отново ще
притежава игрище-
то, то няма да оста-

933 зрелостници от
област Перник се
явиха на матура

Виктория СТАНКОВА

Областният управител награждава учители

не държавна собс-
твеност.

Бъдещото спор-
тното съоръжение
ще е с размери 100 на
70 метра, с много-
функционална спор-
тна настилка и нови
трибуни с 250 сед-
ящи места и верти-
кална планировка на
площ от 9 640 кв.м.
Цалата площ на ста-
диона е 21,7 дка. За да
стартира реализа-
цията на строител-
но-ремонтните дей-
ности, Министерс-
твото на младежта и
спорта изисква уч-
редяване на въпрос-
ното безвъзмездно
право на строеж.
Днес ще бъде утвър-
ден техническият
проект и в понедел-
ник – 26-ти мй, ще
бъде сключен догово-
рът със спортното
министерство за из-
граждането на обе-
кта.

Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител на Перник арх.
Михаил Михайлов ще
награди учители от
цяла Пернишка об-
ласт. На тържестве-
на церемония в Дворе-
ца на културата в на-
вечерието на 24 май -
Деня на славянската
писменост и култура
ще получат признание

за труда и всеотдай-
ността си 58 препода-
ватели от училища и
детски градини в ре-
гиона. Имената на пре-
подавателите, които
ще бъдат отличени,
са предложени от пе-
дагогическите колек-
тиви. Областният уп-
равител ще подари на
училищата и книги,
предоставени от из-

дателство “Захарий
Стоянов” и други да-
рители.

Събитието се орга-
низира от Областна
администрация - Пер-
ник със съдействието
на РИО на МОН. Цел-
та е по повод деня на
българската просвета
и култура да се отда-
де дължимото внима-
ние на учителите, кои-

то наред с всички хора
на духа, са в центъра
на този празник, и да
им се даде стимул.

В тържеството ще
вземат участие със-
тави от ОДК - Перник.

Областна админис-
трация Перник рабо-
ти последователно и
в много добро парт-
ньорство с училища-
та по отношение мла-

 ИЗБОРИ ЗА ДЕПУТАТИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ 2014

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Дъждът не попречи на симпатизантите и подръжниците на Коалиция за България от Перник
да се включат в официалното закриване на предизборната кампания за изборите за евро-
парламент, които ще се проведат в неделя. Събитието бе открито с хоро и музика на живо от
ансамбъл „Граово“. Програмата води известния пернишки актьор Божидар Попчев. Сред
перничани бяха кандидатите за евродепутати Александър Симов и проф. Николай Джагаров
, депутатите Евдокия Асенова и Станислав Владимиров областният управител Михаил Ми-
хайлов, лидерът на БСП Перник Ненко Темелков.

Политическа партия Лидер подкрепя Коалиция за България на предстоящите избори за
европарламент – обяви Михаил Алексиев, председател на партия Лидер Перник.” Скъпи съг-
раждани, Политическа партия Лидер, като бизнес партия и като партия която работи за въз-
раждане на българската индустрия подкрепя Коалиция за България не защото хората в нея
са ни симпатични. Политическа партия Лидер не подкрепя отделни личности и партии, поли-
тическа партия Лидер подкрепя политики. Всяка политика, която е насочена към възражда-
не на българската икономика, към осигуряване на работни места ще получи нашата подкре-
па. Защото основното за един човек е да има спокойствие и сигурност, да има работа, да има
хляб за него и децата му. Това е стремежа на Коалиция за България. Откакто Орешарски е
начело на изпълнителната власт се усеща глътка въздух  - но това не е достатъчно. Затова
ще апелираме към евродепутатите да лобират за България и за нашата икономика. Нашите
деца и живота им да е по-добър. Искаме обединена Европа и еднакви условия на живот. Убе-
ден съм, че с победата на Коалиция за България на тези избори това ще стане.Областният
управител арх. Михаил Михайлов призова перничани да подкрепят кандидатите на Коалиция
за България и да изберат бюлетина №15. Според него кандидатите ще защитят достойно

българските интереси в европарламента.  На 25 май перничани да гласуват с бюлетина 15 призова и кандидатът за евродепутат Александър Симов. „ За мене е
голяма част да бъда в един от най-любимите си градове в България – магичен Перник. Още по голяма чест за мен е да стоя  до пернишките социалисти, защото
знам че те са не само символ на промяната, знам че те имат силата да предложат идеи , знам че имат сили да размажат всички сили на разрухата , знам, че имат
енергията да победят! И да покажат със своя вот, че България може да бъде различна. Това е първата кампания в която участвам. Това са първите избори на които
съм от тази страна на барикадата. И мога да ви кажа – това беше една прекрасна кампания на БСП. Ние обиколихме села и градове , говорихме с всякакви хора,
спряхме се пред работници, учители, лекари, пенсионери. Искахме да се убедим какви са им проблемите. И като гледах лицата на обикновените социалисти се
убедих, че БСП е единствената партия, която може да донесе по добър живот на хората. БСП продължава да е силата на здравия разум и съзиданието. На 25 –ти
има само един номер, който може да донесе просперитет. Ударете с пернишкия винкел господарите на постната пица перничани. Имаме енергията да донесем по
смислен живот. Убеден съм в своите думи. Само тези избори могат да ни гарантират справедлива и горда България в Европа където има справедливост. Горд съм,
че съм част от вас! Победа” – призова Симов. 

Коалиция за България закри предизборната си кампания в Перник

дите хора. Пример за
това е инициативата
“Силата на България”,
която започна по по-
вод Националния праз-
ник на България 3
март и продължава
през целия месец май.
За Коледа Областна ад-
министрация отличи
деца и младежи с из-
явен талант в различ-
ни сфери.

933 зрелостници в Пернишка област
се явиха на националните изпити по
български език и литература вчера.
Заявки за матурата подадоха 975
абитуриенти, но 20 от тях бяха недо-
пуснати, а 22-ма пък не се явиха,
съобщи началникът на РИО Ваня Ко-
конова.

Изпитът, който се провеoe в 10 учи-
лища в региона, започна в 8.30 часа.
Матурата е под формата на тест, а ва-
риантът, даден на зрелостниците, бе-
ше компютърно генериран рано сут-
ринта от 11 млн. възможни комбина-
ции.

Тестът съдържа 40 въпроса и носи
максимално 70 точки. Въпросите са с
един верен от четири възможни отго-
вора, но има и такива със и такива
със свободен отговор.

Последната, 41-ва задача, е създа-
ване на аргументативен текст по сти-
хотворението „Кино на Никола Вапца-
ров / може да го прочетете най-долу/.
Максималният брой точки от успешно-
то справяне с произведението е 30.

Изпитът продължи четири астроно-
мически часа.

За първи път тази година министъ-
рът на образованието утвърждава
скалата за оценяване на държавните
зрелостни изпити, по която точките се
преобразуват в оценки в деня на ма-
турата, а не както в предишни години,
след като писмените работи са вече
проверени.

Оценката Среден 3 е фиксирана на
23 точки.
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Четивата продължават да се разпространяват от врата на врата

Любомира ПЕЛОВА
Хора на религиозно-

то движение „Свиде-
тели на Йехова” са
плъзнали из града и за-
рибяват перничани с

„богоугодни четива”,
които разпространя-
вмат от врата на вра-
та. Не се притесн-
яват да налазят и ме-
диите, където спокой-

но оставят своето
издание „Стражева ку-
ла”. Обикновено по-ма-
сираните акции досега
бяха м навечерието на
големите християн-
ски празници, когато
по вратите на апарта-
ментите звъняха ак-
тивисти на движение-
то и учтиво поднас-
яха агитационни ма-
териали, обяснявайки,
че те са представите-
ли на истинската ре-
лигия. Ако се окаже, че
събеседникът им по
нежелание все пак е по-
податлив и не бърза
да ги прогони от пра-
га си,  продължаваха с

Прокуратурата: МВР не осъществява
достатъчно контрол върху оръжието

Любомира ПЕЛОВА
Главният прокурор

Сотир Цацаров об-
яви резултатите от
разпоредената от не-
го проверка в начало-
то на седмицата за
спазването на Закона
за оръжията, боепри-
пасите, взривните
вещества и пиротех-
ническите изделия.  -
По време на акцията
са проверени всички
лица, на които са из-
дадени разрешител-
ни за притежание и
носене на огнестрел-
ни оръжия. Според
Главния прокурор ре-
зултатите говорят,
че МВР не осъщест-
вява достатъчен
контрол върху това

кой притежава оръ-
жие и дали разреши-
телните на собстве-
ниците са валидни.
Един от най-фрапан-
тните случаи, на
който са се натъкна-
ли проверяващите, е
от град Тетевен. Ше-
фът на тамошната
контролна служба
КОС не бил компю-
търно грамотен и не
успял да предостави
на държавното обви-
нение документи за
това колко точно
разрешителни е раз-
дал и на какво основа-
ние. А във Видин са
установени 40 слу-
чая с изтекъл срок на
разрешенията, по
които не са били

предприети никакви
мерки. Според СДВР
става въпрос за 23
лица с изтекъл срок
на разрешенията.

По повод конкретни
случаи до МВР са от-
правени 53 препоръ-
ки. Докладът е изпра-
тен до министъра на
вътрешни работи и
ще бъде предоставен
на депутатите от
вътрешната комисия
на парламента.

Общият брой на ли-
цата, които притежа-
ват оръжие в Бълга-
рия, е 211 486, а
броят на огнестрел-
ните оръжия е малко
над 340 000, е устано-
вила още проверката
на прокуратурата.

Предлагат промени в Закона
за земеделски земи

Силвия ГРИГОРОВА

агитацията. Преди
Коледа и Великден по-
щенските кутии на
стотици перничани се
оказаха задръстени с
различни диплянки,
граждани ги намираха
забодени и по входни-
те врати на жилища-
та си.

Сега обаче те
нямат спирка, щом
видят отворена вра-
та – влизат. Некане-
ни. И понякога нежела-
ни. Но това не е техен
проблем. А може би на
православната цър-
ква, която е далеч по-
„смирена” и позвол-
ява подобни набези.

БАБХ започна проверки на
обекти за търговия на едро

Силвия ГРИГОРОВА
  По препоръка на Европейската комисия

и в изпълнение на нейно решение от 27
март 2014 година за финансовото участие
на Съюза в координиран план за контрол с
цел установяване на прилагането на из-
мамни практики при търговията с някои
храни, БАБХ е в процес на взимане на про-
би от обекти за търговия на дребно или хла-
дилни складове. Необходимо е да бъдат
предоставени за изследване общо 100 про-
би от България. До момента са взети петде-
сет проби от опаковани или неопаковани
храни -мляно месо, предварително обрабо-
тено месо и месни продукти, съдържащи в
състава си говеждо или телешко месо,
предназначени за продажба на краен пот-
ребител. Целта на изследванията е да уста-
новят наличието или липсата на нерегла-
ментирано влагане на конско месо. Към
днешна дата са готови резултатите от два-
десет и пет проби, за които категорично е
установено, че няма нерегламентирано
влагане на конско месо. Пробите се из-
следват в лаборатория в Германия.

Ратифицират актовете на 
Всемирния пощенски съюз

Силвия ГРИГОРОВА
Актовете на XXV конгрес на Всемирния

пощенски съюз ще бъдат внесени в Народ-
ното събрание за ратификация. Всемирният
пощенски съюз е междуправителствена
организация от системата на ООН, която е
специализирана в областта на пощенските
услуги. В нея членуват 192 страни, в това
число и “Български пощи”. Всички въпро-
си, свързани с членуването и с взаимоотно-
шенията между страните -членки, включи-
телно между техните избрани пощенски
оператори, се уреждат чрез актовете на
Съюза. Тези актове се актуализират на
всеки четири години от поредните конгреси
на Всемирния съюз, провеждани с уча-
стието на упълномощени представители на
страните-членки и се одобряват съгласно
националното им законодателство. Доку-
ментите, които следва да бъдат ратифици-
рани, са Общият правилник на ВПС, Все-
мирната пощенска конвенция и Заключи-
телния протокол към нея, и Споразумение-
то за услугите по пощенските плащания.
Чрез ратификацията България ще изпълни
задълженията си като страна-членка на
Съюза, изразявайки волята си да продъл-
жи да бъде част от единната световна по-
щенска територия, създадена и регламен-
тирана от актовете на ВПС и гарантирайки
правото на българските потребители да
ползват международни пощенски услуги
от и към всички страни членки на ВПС.

 
 

Дарения за 2 милиона лева са
декларирали физически лица

Силвия ГРИГОРОВА
Общо 2,175 млн. лв.

от дарения са пол-
звани като данъчни
облекчения от физи-
ческите лица за 2013
г. Това информираха
от офиса на Нацио-
налната агенция за
приходите в Перник.
От там поясниха, че
това са данни от об-
работените до този
момент декларации
за облагане на дохо-
дите от 2013 г. Да-
нъчното облекчение
за дарение се ползва
само с подаване на
годишна данъчна
декларация като сро-
кът е 30 април на
следващата година.
Размерът на даре-
нията, с който е на-
малена сумата на го-

дишните данъчни ос-
нови в декларациите,
е с 30% повече от
миналата година, ко-
гато са посочени
1,665 млн. лв. от да-
рения за данъчни об-
лекчения. Данните
показват също, че се
увеличава и броят
на хората, които
ползват облекчение-
то за дарение. През
2014 г. в годишната
си декларация тако-
ва намаление са пол-
звали 2 446 данъчно
задължени лица, а
през 2013 г. техният
брой е 2 132.

От приходната
агенция информи-
рат, че 5 318 българ-
ски семейства са се
възползвали от да-
нъчното облекчение

за млади семейства.
Те са с 690 повече от
2013 г., когато с пла-
тените лихви по ипо-
течните си кредити
доходите си са нама-
лили 4 628 фамилии.
Общият размер на
средствата, с които
младите семейства
са намалили сумата
от годишните си до-
ходи е 17,6 млн. лв. за
2013 г. и съответно
- 16,1 млн. лв. за 2012
г.

Общо подадените
в цялата страна дек-
ларации за облагане
на доходите на физи-
ческите лица са
550 000, като 15 а
сто от тях са изпра-
тени в НАП онлайн,
подписани с електро-
нен подпис.

Време е вече активно
да заработим за ис-
тинско образование в
истинската вяра на
децата ни. За да не
станат жертви на
секти.

Длъжни сме да уто-
чним все пак, че род-
ният Закон за вероиз-
поведанията е изклю-
чително либерален и
толерантен, а проце-
дурата по регистра-
ция на каквато и да е
религия е изключи-
телно опростена. По-
ради тази причина
„Свидетели на Йехо-
ва” са сред стоте поз-
волени религии у нас.

 Асоциация на агроекологичните земе-
делски производители е внесла в Комисия-
та по земеделие и храни към Народното
събрание предложение за промени в Зако-
на за собствеността и ползването на земе-
делски земи. Тези промени имат за цел да
защитят интересите както на всички бене-
фициенти по мярка 214- „Агроекологични
плащания“, така и на всички земеделски
стопани и да се възпрепятства очертаваща-
та се загуба на стотици милиони европей-
ски средства. Това информираха от агро
асоциацията. С промяната ще се отрегули-
ра изискването за ползване и поддържане
на една и съща по размер и географски
разположена площ на земеделски стопани,
одобрени по мярка 214. Основно изискване
по мярката е първоначално одобрената
през първата година площ да бъде запазе-
на през 5-те години на изпълнение на аг-
роекологичната дейност, като е допустимо
намаление максимум до 10%.

Очаква се Комисията по земеделие в
Парламента да предприеме незабавни дей-
ствия по приемане и обнародване на пред-
ложените промени, за да се приложат през
текущата кампания за заявяване на обра-
ботваните площи, изтичаща на 30 май 2014.
В противен случай, усвояването на средс-
тва по Агроекология ще се превърне от ус-
пех в крупен провал. В Министерство на зе-
меделието и храните, Асоциацията е пред-
ложила необходимите промени и в Правил-
ника за прилагане на закона.Така субек-
тивният фактор в действащата нормативна
уредба ще бъде изключен и ще се създа-
дат ясни правила при сключване на спора-
зуменията по член 37, точка В от Закона за
собствеността и ползването на земедел-
ските земи. „В противен случай, сигналите,
които получаваме от наши членове и други
земеделски стопани за масов рекет от фир-
ми и лица, които наемат земи в одобрените
им по Агроекология площи, ще се разрас-
тва и ще доведе до непоправими последс-
твия. Фирмите и лицата заявяват, че ще об-
работват наетите земи в реални граници,
което е практически невъзможно, но се до-
пуска от сега действащата нормативна уре-
дба и води до явлението “фермерски ре-
кет”. По този начин земеделските стопани
стават зависими и не могат да изпълнят ан-
гажимента си за припокриване на площите.
Именно за това Асоциацията на агроеколо-
гичните земеделски производители ала-
рмира още на 27 март, че земеделските
стопани са изложени на огромен риск да
връщат вече получени от тях средства, кое-
то  ще доведе до загубата на 500 млн. лева
и последващи фалити на честни земедел-
ски стопани, които са отказали да плащат
фермерски рекет. Ако не бъдат разгледани
и приети предложените промени в закона в
срок, гарантиращ възможността на произ-
водителите да изпълнят поетите ангажи-
менти по мярка 214 „Агроекологични пла-
щания“ от Програма за развитие на сел-
ските райони 2007-2013 г., Асоциация на
агроекологичните земеделски производи-
тели ще излезе с решение по отношение на
бъдещите си действия, с цел разрешаване
на този сериозен проблем. Разчитаме на
отговорно държавническо поведение, как-
то от страна на Народното събрание, така и
на Министерство на земеделието и храни-
те”, заявяват от Асоциация на агроеколо-
гичните земеделски производители.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 22 май 2014 г., брой 91 /5454 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

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

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

За цена не по-малко  от 500 лв
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СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
2. Гарсониери, ул. Струма, ет. 7/н/, ет. 2, ТЕЦ - 28 000 лв.; 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. Къща, кв. Бела вода, ЗП: 80 кв.м, дв. 870 кв.м - 21 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, тх., пл. РЗП: 210 кв.м, вертикален близнак- 45 000 евро
22. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
23. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
24. Два съседни магазина, кв. Изток, 26 кв.м; 78 кв.м - 15 600 евро; 42 900 евро

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Мезонет, Център - 500лв.
2. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
4. Помещения, ул. Петко Каравелов, 24 кв.м, 27 кв.м - 270 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 22 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 - 38 000 лв.
7. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
8. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
9. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

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

0888/222 656

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 23 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 23 000 лв.

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

Цех за закуски търси продавачка - тел.
0899/114 535
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

КУПУВА:
1. Двустаен и Тристаен
в Центъра, тх, пл, тер.,

до ет. 6  

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. Вила Рударци, ЗП: 42 к.м,  2 ет.,

дв. 330 кв.м - 51 000 лв.
2. Дава под наем и продава Складово

помещение,100 кв.м, наем - 1 000 лв.
и продава - 105 000 лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.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 и Китай сключиха
газова сделка за 30 години

Договорът бе под-
писан пред прези-
дента Владимир Пу-
тин и председателя
на КНР Си Цзинпин

„Газпром” и Ки-
тайската национал-
на петролна корпо-
рация (CNPC) подпи-
саха договор за дос-
тавката на руски
газ за Китай.

Договорът е под-
писан в присъствие-
то на руския прези-
дент Владимир Пу-
тин и китайския му
колега Си Дзинпин,
съобщиха руските
агенции.

По силата на дого-
вора в рамките на
30 години Русия ще
доставя на Китай
по 38 милиарда ку-
бични метра газ го-

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

дишно от 2018 г.
Няма официална

информация за цена-
та на газовите дос-
тавки. Председа-
телят на "Газпром"
Алексей Милер не
разкри каква е цена-
та, по която Китай
купува газа, посоч-
вайки, че тя е "тър-
говска тайна". Той
разкри само, че обща-
та цена по договора
с Китай е 400 ми-
лиарда долара за це-
лия период.

По-рано вестник
„Ведомости” съоб-
щи, че цената е в
диапазона 360-400
долара за 1000 куб.
метра.

Според други съоб-
щения обаче цената
е дори по-ниска - 350

долара за 1000 куб.
метра.

Хронология на под-
готовката за сделка-
та

През октомври
2009 година "Газ-
пром" и КНПК подпи-
саха рамково спора-
зумение за основни-
те условия на дос-
тавки на природен
газ от Русия за Ки-
тай, предполагащо
износ на китайския
пазар за до 68 ми-
лиарда кубични мет-
ра газ годишно от
2018 г., предаде ИТА-
Р-ТАСС, цитирана от
БТА.

През септември
2010 година бяха
подписани разшире-
ния на основните ус-
ловия на доставките

на газ от Русия за
Китай.

През март 2013 го-
дина "Газпром" и
КНПК подписаха ме-
морандум за взаимно
разбирателство в
областта на сътруд-
ничеството между
двете компании по
проекта за доставки
по тръбопровод на
природен газ в Ки-
тай по "Източния
маршрут". Тогава
Алексей Милер заяви,
че доставките на
руско синьо гориво в
Китай могат да бъ-
дат авансирани.

Днес, 21 май 2014
г., руският енергиен
министър Алексан-
дър Новак и ръково-
дителят на държав-
ното енергийно уп-
равление на Китай У
Синсюн подписаха
меморандум за
взаимно разбира-
телство между две-
те страни за дос-
тавки на природен
газ по "Източния
маршрут".

Ще пострадат ли
доставките за Евро-
па?

М е ж д у в р е м е н н о
председателят на
Европейската коми-
сия Жозе Барозу из-
прати писмо до Вла-
димир Путин, в кое-
то изразява очаква-
нето Москва да не
прекъсва доставки-

те на газ за ЕС.
В писмо до евро-

пейските ръководи-
тели Путин ги при-
зова да направят по-
вече, за да помогнат
на Украйна да прео-
долее икономическа-
та криза и газовия
проблем (дълг към
"Газпром" от над 3.5
млрд. долара), като
отново заплаши да
спре износа на газ,
ако Киев не плати
авансово за юнските
доставки.

Барозу отбелязва,
че преговорите за
цените на руския
газ, доставян за Ук-
райна, продължават
и следва да бъдат
съобразени с пазар-
ните условия. Задъл-
жително е договар-
ящите се страни да
продължат участие-
то си в преговори-
те. Докато прегово-
рите продължават,
доставките не бива
да бъдат прекъсва-
ни, пише Барозу.

За сравнение Русия
сега настоява Украй-
на да купува газа по
485 долара за 1000
куб. метра. Украйна
обяви, че е готова
да плати до края на
май около 4 милиарда
долара за руския газ,
ако бъде върната
предишната цената
от 268,5 долара за
1000 кубични метра.

Принц Чарлз сравнил Путин с Хитлер
Британският принц Чарлз, който е на посеще-

ние в Канада, породи полемика, сравнявайки дей-
ствията на руския президент Владимир Путин в
Украйна с тези на Хитлер.

Британският в. "Дейли мейл" пише, че няколко
свидетели са чули принца да прави това сравне-
ние в разговор със 78-годишната Мариан Фъргю-
сън, която бяга от Полша на 13 години. Тя е загу-
била няколко души от семейството си в концен-
трационни лагери, предаде Франс прес, цитирана
от БТА.

Наследникът на британската корона и възрастна-
та дама се срещнали при посещение в канадския
музей на имиграцията в Халифакс, провинция Но-
ва Скотия.

По време на визитата в Канада принцът и съпру-
гата му Камила отдадоха почит на ветераните на
Втората световна война и на техните семейства.

След среща с големия син на британската кра-
лица, Мариан Фъргюсън казала, че той й споде-
лил:

"А сега Путин прави почти същото, което и Хит-
лер", визирайки руските действия в Украйна.

Възрастната дама коментира:
"Трябва да кажа, че съм съгласна с него и съм

сигурна, че много хора също са съгласни. Много
съм изненадана от този коментар, защото знам, че
членовете на кралското семейство не се предпо-
лага, че трябва да говорят подобни неща".

Тя добави, че принцът е бил искрен и честен.
Говорител на Кларънс хаус - офиса на принц

Чарлз, каза, че няма практика да се коментират
частни разговори, водени от знатната персона. Но
държим да подчертаем, че принцът не се е опи-
твал в частен разговор да прави политическо из-
явление, добави говорителят.

Руският в. "Московски комсомолец" написа, че
коментарите на принца може да породят между-
народен скандал и да усложнят още повече от-
ношенията на Великобритания с Русия.

Водата изравя мини
и гранати в Босна

Крадци на растения нападнаха Велико Търново
Стотици току-що насадени растения изчезнаха от парк в

кв. "Бузлуджа" във Велико Търново. Предстои засаждане в
центъра, експерти очакват още повече кражби там.

Само за един уикенд, от засадени 1000 бройки, 120 вече
липсват от парка, каза Зорница Кънчева, началник Отдел „О-
колна среда” в община Велико Търново, пред "Фокус".

Лятното зацветяване на града е започнало миналия петък
и в понеделник вече е установена липсата на 120 екземп-
ляра.

„За сега зацветихме само парка в кв. „Бузлуджа”, пред-
стои засяване на цветя в парковете и в централна градска
част, а там вече кражбата на цветя е масово явление. Краж-
бите не се случват за пръв път, те са ежегодно явление. Най-
често се случва в центъра на града, защото там се поставят
повече и по-красиви бройки растения”, коментира още Зор-
ница Кънчева.

Според нея вандализмът върху растенията зачестява и се
превръща в масово явление около Черешова задушница (т.г.
на 7 юни).  Това е периодът, в който по принцип общината
завършва своето лятно зацветяване на града.

„Цветята не просто се берат, те се изкореняват. Най-фрапи-
ращ беше случаят с лалетата, които ни бяха подарени от хо-
ландското посолство. На тях даже не им позволиха да цъф-
нат. Те бяха изкоренени, изтръгнати с грудките преди граж-
даните дори да разберат за тях”, каза още Кънчева.

По думите й кражбите на цветя се случват и през пролетта
и през есента, но преди лятото те са по-чести, защото цветята
са по-примамливи.

„През есента садим по-често теменужки, а те не представл-
яват особен интерес за крадците. Има екземпляри, които кол-
кото и да искаме да засадим и да радват жителите и гостите
на Велико Търново, не можем да си го позволим, защото те
не се задържат даже и в рамките на деня. Това са например
сакъзите”, коментира още Зорница Кънева.

Според нея има и случаи на заловени вандали, в момента
на кражбата, но те отказват да се идентифицират пред слу-
жителите на общината и залавянето им е обезсмислено, не
могат да им се налагат глоби. Крадците най-често са възрас-
тни жени, любителки на цветя.

По думите на Зорница Кънчева, няма конкретен начин за
спиране на кражбите. Двата метода, които се използват към
момента са – дежурене на служителите, които зацветяват
няколко дни след засаждането на растенията и отрязване на
цветовете на растенията, защото така те не представляват
интерес за вандалите.

Борбата със стихията в Сърбия, Босна и
Херцеговина и Хърватия продължава, из-
ровени са минни полета. Загиналите вече
са 47. Сърбия от днес е в тридневен траур.

В Босна водата продължава да изравя
неексплодирали мини и гранати от война-
та в бивша Югославия. Вчера близо до
град Приедор бяха открити боеприпаси на
три места. В двора на една къща водната
стихия изрови 9 снаряда.

В резултат на наводненията в цяла Бос-
на е настъпило раздвижване на минните
полета, се казва в съобщение на Центъра
за обезвреждане на мини от гражданска-
та война в Босна и Херцеговина.

Предупреждава се, че най-голяма опа-
сност от мини има в района на Тузла, тре-
тия по големина град в страната, разполо-
жен в Североизточна Босна, както и в об-
щините Добой, Маглай, Олов и Босанска
Посавина.

Опасност от мини има и по течението на
реките Босна, Спрече, Усор и Кривйе.

Центърът за обезвреждане на мини съоб-
щава, че в град Приедор в Западна Бос-
на, водите на река Сана са извадили от
пръстта хладилник, пълен с гранати оста-
нали от войните през 90-те години.

След наводненията жителите на засег-
натите райони в Босна и Херцеговина се
борят и със свлачища, съобщават боснен-
ски медии, цитирани от "Фокус". Вълната
от свлачища, които се активираха, се уве-
личава постоянно и много села вече са из-
трити от лицето на земята, съобщава бос-
ненското електронно издание Nezavisne
novine.

Най-тежка е ситуацията в Зеничко-До-
бойския кантон, но критичните точки се
увеличават на всеки час. Електронното из-
дание Dnevnik съобщава за стотина актив-
ни свлачища в района на Травник и Яйце.
В тези райони са евакуирани стотина ду-
ши.

В Сърбия вече са евакуирани 31 873 ду-
ши от застрашените от наводнения райо-
ни, под заплаха остават още 1 763 души,
се казва в официално съобщение на Ми-
нистерството на вътрешните работи. Пове-
че от 230 обучени спасители от Евросъю-
за работят в районите на бедствието. Бъл-
гарският екип, който замина преди дни,
се грижи за отводняването на село Раки-
тово край Ягодина.

В България обилните валежи създават
повишен риск от наводнения на минните
обекти в страната, предупредиха от Глав-
ната инспекция по труда. Работодателите
от предприятията за подземен добив на
руди и въглища трябва да предприемат
превантивни мерки за защита на живота и
здравето на работещите и за недопуска-
не на аварийни ситуации.
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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“България търси талант”
22:30“Шоуто на Слави” - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00“Никита: Отмъщението” - сериал
01:00“Безсрамници” - сериал, еп. 3
02:00“Преди обед” /п./
03:40“Комиците” /п./- комедийно
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“Денсинг старс” - тв шоу
22:00“Съдби на кръстопът”
23:00“Господари на ефира” - забавно
предаване
23:30Новините на Нова
00:00“Д-р Хаус” - сериен филм, 5 сезон
01:00“Сделка или не” - телевизионна
игра
02:00“На кафе” - предаване на НТВ /п/
04:20“Долината на слънцето” - филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:25Дързост и красота /3356 епизод/п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Отблизо с Мария
11:00По света и у нас
11:10Отблизо с Мария
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Евроизбори 2014
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Под игото тв филм /4 част/
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
16:00По света и у нас
16:20Винсент и Тео тв филм
17:15Бързо, лесно, вкусно
17:25Дързост и красота тв филм
17:50Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Теглене тиражите на ТОТО 2
19:45Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
20:55Меден месец с мама игрален филм
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
02:35Нощни птици /п/
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 ще ви обземат
разни мании и страхо-

ве, които определено ще вгорчат
живота ви. Струва ли си да обръща-
те внимание на неща от миналото.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

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

ността на познатите неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Не съжалявайте за
нещата, които не сте
успели да направите и
за срещите, които не
сте осъществили. По-

добре направете малко неща, но с
кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

Прекрасен ден за
всичко, с което се зах-

ванете. Като изключим някой дреб-
ни изненади, няма какво да помрачи

деня ви.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Вече настъпи и ис-
тинската есен,което

м о ж е да донесе малко тъга в
душата ви. Но пък колко топлина и
уют има в есенните вечери.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Малко разсеяни ще
сте днес, но ако нямате

д а вършите нещо наистина
важно, оставете всичко както е.
Отделете повече време за разход-
ки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от чо-
век до себе си, но
някак ви е срам да си

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

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцува-
те от радост,освен

ако не сте решили да драматизира-
те събитията. Винаги е по-добре
да се усмихвате.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

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

нете собствените си емоции от-
страни, но не и да ги контролира-
те.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори
прекалено пъргави и

приказливи.Можете да свършите
много неща,но ако говорите по-мал-
ко и действате повече.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Ден, изпълнен с емо-
ции, но избягвайте
силните изблици, за-

щото може да провалят действия-
та ви. Бъдете по-инициативни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Доста активен ден.
Разнообразните пре-
живявания ще ви харе-

сат и утре със сигурност ще може
да кажете, че сте си изкарали
страхотно.
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Яне АНЕСТИЕВ

Ìàëêèòå âîëåéáîëèñòè ñà âòîðè
Перничани отстъпиха в Пазарджик само на „Виктория волей“

четири, където се иг-
ра всеки срещу всеки.
Така до спора за зла-
тото достигнаха
представителите на -
Виктория Волей и Ми-
ньор (Перник). Във фи-
налната битка плов-
дивчани победиха убе-
дително със 2:0 гейма
и триумфираха като
шампиони, а пернича-
ни останаха със сре-
бърните медали. В
спора за 3-4 място
представителите на -
Пирин (Разлог) победи-
ха Асеновец (Асенов-
град) с 2:0, като така
тимът от Разлог взе
бронзовите медали, а
състезателите от
Асеновград останаха

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

Отборът на Викто-
рия Волей (Пловдив)
спечели златните ме-
дали в държавните

финали по волейбол на
регионите Тракия
(южна България) и
Струма (югозападна

четвърти. За 5-6
място Локомотив
1926 надигра Пан Во-
лей (Панагюрище) с
2:0.
 КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
1. Виктория Волей
(Пловдив)

2. Миньор (Перник)

3. Пирин (Разлог)

4. Асеновец
(Асеновград)

5. Локомотив 1926
(Пловдив)

6. Пан волей
(Панагюрище)

7. Пирдоп (Пирдоп)

8. Велбъжд
(Кюстендил)

Спортното отново
приема волейболисти

След няколкогодишно прекъсване в
СУ “Олимпиец“ отново ще се осъщес-
тви прием по спорта волейбол. Прие-
мът съвпада с подема в пернишкия во-
лейбол, който намери своя израз и в
класирането на мъжкия отбор в „А“
група. За желаещите да продължат
славата на волейболисти като Борис
Гюдеров, Людмил Гюдеров, Мильо Ми-
лев, Кирил Славов, Никола Тасков  и
много други пернишки светила в този
спорт са определени 15 места  след за-
вършен пети, седми и осми клас- мом-
чета и момичета. Кандидатите ще
трябва да покажат умения и  качества
на изпита по спортна подготовка, кой-
то е в края на юни, и да приложат сви-
детелство за завършен клас.

Джудистка избра Балканиада
пред Европейско

Състезателката  на „Перун“ Карина
Василева, която наскоро спечели
бронзов медал от европейското пър-
венство по самбо,  беше класирана за
участие на шампионата на континента
по сумо в Самоков ,но тъй като евро-
пейското по сумо съвпада с Балканиа-
дата по джудо за кадетки, треньор-
ският щаб реши тя да представя стра-
ната ни на балканското първенство по
джудо, за което спечели квота още
през месец февруари. Пет състезатели
на СУ“Олимпиец“ и общо осем на СК
„Перун“ ще вземат участие в Само-
ков.Сумистите ще бъдат водени от
Цонка Костадинова, а Галина Венева
ще пътува с Карина за Балканиадата в
Гърция.

България) за момчета
до 12 години. Плов-
дивчани триумфираха
на най-високото стъ-
пало без загуба и без
загубен гейм в турни-
ра, който се проведе в
Пазарджик. По регла-
мент в тази възраст
финали на цяла Бълга-
рия не се организират
от БФВ, като с цел да
се даде възможност
на повече отбори да
вземат участие в със-
тезания се правят
финали на всеки два
региона. Така във фи-
налната надпревара
на Тракия и Струма
участваха осем отбо-
ра, като те бяха раз-
делени в две групи по

Миньор отложи гос-
туването си на Пи-
рин в предпоследния
кръг от първенство-
то на Югозападната
“В” група. Перничани
ще играят в Благоев-
град на 27-ми май зара-
ди финала за Купата
на Аматьорската
футболна лига, в кой-
то срещат Верея.
Двубоят за аматьор-
ския трофей се игра
късно снощи в Кома-

тево, а победителят
беше награден  от
президента на фут-
болния съюз Боби Ми-
хайлов. Промяната на
датата на срещата
между Пирин и Ми-
ньор е втора в рамки-
те на седмица. Заради
евроизборите Зонал-
ният съвет в София
измести предпослед-
ния кръг на 23-ти май,
но след това уважи
молбата на Миньор,

„Миньор“ отложи мача с „Пирин“
който трябваше да
играе два мача в рам-
ките на 48 часа. В не-
деля “чуковете” гос-
туват на Вихрен в
среща от поредния
кръг на първенство-
то. Добрата новина
от лагера на “жълто-
черните” е, че няма
проблеми с наказани и
контузени футболис-
ти и Юри Васев ще
може да нареди опти-
мален състав.

Перничанин трети на борба в Илинойс

готвени. Съдийте съ-
що доста повлияха на
изходите на схватки-
те, но ние продължа-
ваме напред.”, комен-
тира след състезание-
то личния треньор и
баща на Дидо – Стой-
чо Иванов. “Доволен
съм, борих се и дадох
всичко от себе си, съ-
дийте раздваха точ-
ките по интересен на-

18-годишният Дидо
Иванов спечели брон-
зов медал от щатско-
то първенство на
Илинойс по класическа
борба за юноши стар-
ша възраст. Най-гол-
ямото сътезание в
щата с близо тринай-
сет милиона насаеле-
ние, се проведе през
уикенда в Ню Ленохс
на 50 мили южно от
Чикаго. Огромната
зала на “Рицарите” в
колежа Линкълн Уей,
побра най-добрите
няколко стотин съ-
тезатели от целия
щат. Хиляди борци са
минали през ситото
на квалификациите в
регионалните и сек-
ционните сътезания,
докато стигнат до
заключителният ета-
п на надпреварата. За
да спечели бронзо-
вият медал Дидо пос-
тигна четири победи
и две загуби. Първи-
те две схватки Ива-
нов надви съперници-
те си за по-малко от
минута, след като из-
ползва коронната си
хватка “центур”, нас-
ледена от баща му
Стойчо Иванов. Тре-
тата среща, против-
никът на Дидо беше
контузен от предиш-
ната схватака и на-
шето момче спечели
без борба. На финала
в групата Дидо загу-
би след жестока съ-
дийска тесла. Още в
началото противни-
кът на Дидо опита
хвърляне през гърди,

но българинът го
контаатакува и за-
тисна за две точки и
когато тръгна да го
вдига от партер за
“центур”, съдията
незнайно защо вдигна
двамата борци в
стойка. Малко по-къс-
но противникът на
Дидо опита хвърляне
за една точка, а рефе-
ра му даде цели чети-
ри. На същата техни-
ка изпълнена от Дидо
Иванов, но по перфек-
тен начин съдията
даде само една точка.
Така българското
момче загуби тази
схватка, без да има
възможност да опи-
та своето оръжие
“центур”. На полуфи-
нала с цветнокожия
Davonte Mahomes,
който е многократен
шампион на Америка
по трите стила бор-
ба, нашето момче
претърпя нова загу-
ба, но се сбори повече
от добре. Големият
шампион не показа
нищо повече от бу-
тане, което се изпол-
зва предимно в сумо-
то. Като тази техни-
ка не се точкува на
международната сце-
на, Дидо хвърли про-
тивника си “винт” за
пет точки, но и това
не стигна за победа-
та. Интересно е, че и
в тази схватака Ma-
homes така и не беше
свален в партер, къ-
дето е силната стра-
на на Дидо. В мача за
третото място, по-

чин, когато свалях
противниците, не ми
ги оставяха долу, а на
мен това ми е борба-
та да хвърлям “ценру-
ри”. Продължаваме да
се готвим за следва-
щия турнир и живи и
здрави се надявам да
отида на национал-
но”, сподели бронзо-
вият медалист Дидо
Иванов.

ради контузия на кон-
курента на Дидо, на-
шето момче отново
спечели без борба. Та-
ка, след четвъртото
място от миналата
година, сега Дидо
стана трети, като
след около месец го
очаква още едно съ-
тезание на което в
САЩ му казват “вто-
ри шанс”, на което
Дидо трябва да стане
шампион, за да се кла-
сира на националното
първенство. За щата
Илинойс се знае, че
почти винаги шам-
пиона на щата става
и шампион на Амери-
ка, какъвто е случая с
Mahomes. “Въпреки че
не успяхме да се класи-
раме на финала съм
много доволен от Ди-
до, защото се бори
мъжки. Последните
му двама противници
си личи, че тренират
целеогодишно и са фи-
зически по-добре под-



Отново конфискуваха
цигари и алкохол

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи конфискуваха

контрабандни цигари и алкохол.
Акцията е проведена завчера от слу-

жители на сектор „Противодействие на
икономическата престъпност” при Об-
ластната дирекция на МВР в Перник и
колегите им от Митница София.

Органите на реда проверили търгов-
ски обект в радомирското село Копани-
ца. В локала, собственост на 46-годиш-
ния местен жител Васил Ангелов, са
намерени и иззети 10 литра алкохол и
140 къса цигари без бандерол. При пос-
ледвало претърсване, в имота на тър-
говеца са на намерени и конфискувани
още 110 литра алкохол и 760 къса цига-
ри без акцизен бандерол.

Работата по документиране на случая
продължава.

АПРОПО

СИГУРНИ СМЕ, ЧЕ ПЕР-
НИШКИТЕ ЗРЕЛОСТНИЦИ
ВЧЕРА СА ВИДЕЛИ ДОСТА
ЗОР, докато пишат върху
Вапцаровото „Кино” на мату-

рата. С интерес очакваме резултатите. И
как да е лесно да анализираш киното,
като в Перник кино няма. Всички споме-
ни на тийнейджърите с киното са свър-
зани с посещения в столичните МОЛ-
ове и мултиплейси. Това поколение има
нещастната съдба да гледа киното по
компютър и телевизор. Та затова и бисе-
рите ще са подобаващо интересни. Са-
мо някой да не напише, че Вапцаров е
обичал да ходи на кино в свободното си
време, щото веднага ще го заподозрат,
че е под влияние на пропагандата на ро-
дителите си, за които едно време киното
наистина беше запълване на нищопра-
венето. А доколко киното е изкуство, е
трудно да се каже, щом го няма в реал-
ността. Затова някои по-отракани абиту-
риенти може да обжалват темата пора-
ди невъзможност да схванат кой е глав-
ният герой.

ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ БОЙКО
БОРИСОВ ОТКРИ ПЕРНИШКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ, сега е ред Пламен
Орешарски да реже втори път лентата,
стига да иска. Лишаването на ВУЗ-а от
акредитация го постави в небрано лозе.
Образователното министерство не дава
и дума да се издума за връщане на ста-
тута му. Шефовете на университета оп-
ряха до най-горе – премиера. Само той
може да удари по масата и да вдигне
културно – образователния имидж на
Перник. За което, разбира се, ще полу-
чи званието „доктор хонорис кауза”. За
благодарност може и професор да ста-
не, щото сега е доцент. Щом Стоичков
може, що Орешарски да не може? Така
че, Орешарски, цял Перник сега тебе
гледа!

 ДНЕС ПЕРНИЧАНИ ЩЕ СЕ ПОМО-
ЛЯТ ЗА БОЖИЕТО СМИРЕНИЕ, А
ТЪРГОВЦИТЕ - за клиентелското раз-
точителство. Втората годишнина от зе-
метресението ще мине като селски съ-
бор с ядене, пиене и много търговия за
здраве. А Господ ще гледа отгоре дали
наистина сме се смирили, или само се
правим на такива.

1222 май 2014 г.

Ïåðíèøêè êàíäèäàòè çà”Æèâè ÷îâåøêè ñúêðîâèùà”
На 28-ми май ще се оценяват регионалните листи

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
Женската фолклор-

на певческа група при
НЧ “Пробуда 1937г.”
от село Кладница и на-
родната певица Ма-
рия Любенова от с.
Дрен са двете канди-
датури на пернишки
регион за вписване в
листата на “Живите

човешки съкровища”,
съобщиха от РЕКИЦ
“Читалища”. На 28-ми
май ще се състои оце-
няването на регионал-
ните листи, а след
това през юни нацио-
нална комисия ще об-
съди и оцени излъче-
ните регионални кан-
дидатури и ще напра-

ви предложение до ми-
нистъра на култура-
та за вписването на
нови елементи в На-
ционалната предста-
вителна листа на не-

Американци с класически
концерт в Перник

Виктория СТАНКОВА
Преподаватели и студенти от Съединени-

те щати и България ще свирят днес в Пер-
ник. Класическият концерт ще бъде от
17,30 часа в малкия салон на Двореца на
културата. Той е част от Шестото издание
на Международната камерна музикална
академия Кюстендил 2014, а негови орга-
низатори са ОК “Дворец на културата”, чи-
талище „Братство 1869?- Кюстендил и Или-
нойски Уеслиън университет – САЩ.

В музикалната академия тази година
участват 10 студенти и 5 преподаватели от
САЩ и 10 ученика и 12 преподаватели от
България. Американците идват в България
да свирят за удоволствие и да се обучават,
като същевременно имат възможност да се
запознаят с богатото ни културно-истори-
ческо наследство. В програмата им са
включени майсторски класове, и лекции,
като преподаватели са изявени имена в
класическата музика като проф. Йосиф Ра-
дионов, проф. Владислав Григоров и Росен
Идеалов. Съвместните концерти с българ-
ските им колеги са също част от проявите в
академията, а Перник е един от градовете,
в които те ще свирят. Българо- американ-
ски класически концерти ще има и в градо-
вете Кюстендил, Благоевград, София и
Пловдив.

Седмокласници се потиха над
“Снежният човек и врабчето”

Виктория СТАНКОВА
929 седмокласници в

цялата област Пер-
ник се явиха вчера на
националния изпит по
български език и ли-
тература. Общо кан-
дидат-гимназистите
са 947. По различни
причини 18 от тях не
се явиха, съобщи на-
чалникът на РИО
Ваня Коконова.

Изпитът започна в
10 часа в 30 училища
в региона. Учениците
решаваха теста в 82
зали, а за реда бдяха
250 квестори. Изпи-
тът протече в два
модула – първият бе
тест, вторият пре-
разказ на “Снежният
човек и врабчето” от
Светослав Минков.

Екип на общинско
радио присъства на
провеждането на мал-
ката матура в СОУ
„Св. Св. Кирил Мето-
дий”. Там се явиха 37
ученици, разпределе-
ни в три зали. По-гол-
яма част от седмок-
ласниците бяха при-
теснени, независимо
че са се подготвяли
през цялата година.
„Чувствахме се при-

теснени преди започ-
ването на теста, за-
щото всичко около
теб е напрегнато.
След това обаче, кога-
то ни раздадоха тес-
товете, всичко се ус-
покои. Виждахме, че и
самите учители са
развълнувани, до из-
теглянето на изпит-
ния вариант, комен-
тираха седмокласници
от Шесто училище. 

Преди началото на
изпита директорът
на учебното заведе-
ние Адриана Ольова
запозна учениците с
правилата за провеж-
дането му и им поже-
ла успешно представ-
яне. При разсекрет-
яването и размножа-
ването на изпитните
материали присъства
експертът от Регио-
налния инспекторат
по образованието Ка-
мелия Тракийска, как-
то и двама родители.

„Тестовете са мно-
го сложни, имаме
чувството, че авто-
рите им искат да по-
кажат колко са слаби
учениците ни, а не
какво са научили. Въп-
росите са по-много

сложен начин написа-
ни, което обърква де-
цата. Не е нужно да се
усложняват толкова
нещата”, коментира-
ха ядосани родители-
те.

„Аз съм майка на
седмокласник и двана-
десетокласник и ис-
кам да кажа, че изпи-
тът на по-малките е
по-сложен от този в
12-ти клас. Не знам за-
що още сега трябва
да стресират деца-
та”, коментира майка-
та на Петя.

Учители по българ-
ски и литература пък
имаха различни мне-
ния. Едните казваха,
че изпитът е фасул-
ски, а другите пък, че
е на много високо ни-
во.

Резултатите от на-
ционалното външно
оценяване по българ-
ски език и литерату-
ра ще бъдат обявени
до 4 юни 2014 г.

Днес на 23 май от
8.00 ч. е втората ма-
тура по избор за 12-
ти клас, а от 10.00 ч.
– външното оценява-
не по математика
след 7-ми клас.

материалното кул-
турно наследство.

Певческата група
на с.Кладница е уни-
кална с многогласно-
то си пеене, а най-ко-
лоритния изпълнител
в нея е 84 годишната
Миронка Анева, която
е била участник в
първия национален
фолклорен събор в
Капривщица преди 50
години.

Певицата Мария
Любенова от с. Дрен
също е сериозен пре-
тендент за вписване
в нематериалната ни
съкровищница с “Пе-
сните на моето се-
ло”. Нейната канди-
датура издига чита-
лище “Благой Попов”
от Дрен.

Това е четвъртата
селекция по определ-
яне на живите човеш-
ки съкровища на Бъл-
гария, като Перник е
единствената област
в страната, която
има вписани няколко
свои съкровища като
празникът “Сурва” ,
разказвачката Лида
Добревска от Брезник
и хумористката
Здравка Трънска , чии-
то уникален репер-
тоар също влезе в
съкровищницата на
България. Пернишки
регион е и единстве-
ният, който досега
винаги има свои кан-
дидатури за престиж-
ната класация, уто-
чниха от Регионалния
център “Читалища”.


