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Агнешки курбан отнесоха в домовете си миряни

Година
втора

Вече е факт традицията.
Втората годишнина от пернишкото зе-
метресение се превърна в явление за об-
ществото. Хиляди граждани дойдоха на
курбана, съюзени от болката и надежда-
та.

Парадоксът е явен. Трагичните мигове
от живота сякаш са по-важни от радос-
тните. За няколко часа пред храма хората
се почувстваха като братя. Разпуканите
преди две години стени не разпукаха чо-
вещината. Стана точно обратното –
хорските съдби се споиха в обща битка
срещу природния катаклизъм. Черният
22-ри май в нашата история произведе
сякаш магическата сила на единението.

И вчера бе така. Непознати се поздрав-
яваха, палеха свещи един от друг пред ол-
тара на своето общо бъдеще. Земетресе-
нието роди мечтаното гражданско об-
щество. Градът вече не е същият. Ново-
то му летоброене включва оня паметен
22-ри май, в който даваме курбан за бъде-
щето си.

Една своеобразна клетва за взаимопо-
мощ в изпитанията, за морална устойчи-
вост в бедите и за пернишка твърдост
на характерите...

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. преподобни
Михаил,

епископ Синадски

ЛАФ НА ДЕНЯ

80 - 260

Променлива
облачност

Любомира ПЕЛОВА
Вчера перничани се

върнаха в майската
нощ на 2012 година,
когато земята се раз-
люля със сила 5,8 по
Рихтер. Две години
след разрушителното
бедствие все още
стотици домакинс-
тва не могат да се
съвземат от последс-
твията от трусове-
те. Вчера в града бе
отслужен молебен,
раздаден бе и курбан
за здраве на на мир-
яните.  

Светия ритуал бе
отслужен пред храма
„Свети Иван Рилски” 
от Браницкия еписко-
п Григорий,  викарий
на Софийския митро-
полит. Той донесе на

перничани благосло-
вията на българския
патриарх Неофит.
„Негово светейшес-
тво се моли за този
град, за неговите жи-
тели, както и за це-
лия православен
свят. Той пожелава
занапред да няма ни-
какви подобни бедс-
твия и стихии , да
няма никакви беди и
нещастия, а да има са-
мо благоденствие,
както тук така и по
цялата Божия земя”,
сподели пред перни-
чани епископ Григо-
рий. „Нека благода-
рим на Господ за то-
ва, че бедствието не
взе жертви и не нане-
се сериозни разруше-
ния. Всеки ден четем
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по медиите за навод-
нения и земетресе-
ния, които взимат
човешки жертви и из-
равняват със земята
домовете на хората.
Бедствието пожали
Перник”, каза пред
перничани митропо-

лит ГригориЙ.
На службата се съб-

раха десетки гражда-
ни, кметът на Перник
Росица Янакиева, об-
ластният управител
Михаил Михайлов.
Всички се помолиха и
си пожелаха никога да
не се връща този ден,
който разлюля зем-
ята под Перник. Пред
храма Св. Иван Рилски
бяха дошли и малчуга-
ни от осма целоднев-
на детска градина
„Изворче”.

По време на молит-
вата пред черквата в
Перник кацнаха чети-
ри гълъба. Перничани
разчетоха това като
добър знак. След моле-
бена бе осветен около
100 литра курбан,
който бе раздаден на
гражданите.

Градоначалникът

Когато се цепиш
от колектива,
колективът
ти го нацепва.

Янакиева припомни, че
1две години след бедс-
твието 4 000  дома-
кинства все още ча-
кат решение на Меж-
дуведомствената ко-
мисия за подпомагане.
Това са преди всичко
хората, които обжал-
ваха отказите, напра-
вени от комисията
през януари 2013 го-
дина, както и постра-
дали, които малко по-
късно са подали доку-
менти

Приблизително 14
милиона лева са пре-
доставени на жители-
те на Перник за въз-
становяване на домо-
вете им, малко над 9
милиона лева са от-
пуснати за ремонти
на публични общински
сгради.

КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ

На страница 2

24 май
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

2014
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

11:00 ч. Площад “Кракра”
Ритуал за издигане на националния флаг
Слово на кмета на Община Перник
Росица Янакиева
Щафетно предаване на символното  “Знаме на
знанието”  от представители на Випуск 2014 на
Випуск 2015
Дефиле на пернишките ученици
„Талантите на Перник” - концертна програма с
участието на художествените състави на ОДК

13:00 ч. Площад “Кракра”
“България поздравява Перник” –  програма
на представителни творчески формации
от областните градове в България

20:00 ч. Площад “Кракра”
 „Честит празник!” – празничен концерт  на
 група “Стрингс”

21.00 ч. Площад “Кракра”
 “Нашият начин II” - танцов спектакъл на
хип-хоп формация «Da Clique»

ОБЩИНА ПЕРНИКОБЩИНА ПЕРНИКОБЩИНА ПЕРНИКОБЩИНА ПЕРНИКОБЩИНА ПЕРНИК
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Дивотино ще има
нова черква

Любомира ПЕЛОВА

Последният транш
към все още невъзс-
тнавилия се от зе-
метресението Пер-
ник е от миналата
седмица, когато с ре-
шение на Министер-
ския съвет от Меж-
дуведомствената ко-
мисия са предоставе-
ни 166 000 лева за
гражданите и
250 000 лева за въс-
тановяване на осем
от тежко пострада-
лите храмове, които
са и в режим на кул-
турни ценности. Има
обаче още много ра-
бота да се свърши,
за да се чувстват
малко по-спокойни
перничани и да жи-
веят в нормални ус-
ловия, допълни Яна-
киева.

Тя припомни, че по-

Âîäîñâåò è ìîëåáåí çà çäðàâå â Ïåðíèê
Агнешки курбан отнесоха в домовете си миряни

дадените молби за по-
мощ са били 8500,
след направените от
експерти огледи се е
оказало, че действи-
телно пострадалите
домакинства са малко
над 7000.

Общинската адми-
нистрация има анга-
жимент да търси
възможност за оси-
гуряването на около
6 милиона лева за въз-
становяването  на
пострадалите чита-
лищни сгради. Досега
нито едно от тях не
е възстановено, а
почти всички, като
тази в най-голямото
пернишко село Драги-
чево например, са със
сериозни поражения
от земетресението.

В тежко състояние
все още са и много
от спортните съо-
ръжения и зали в об-

щината. Десетки
сгради общинска
собственост също
трябва да бъдат ре-
монтирани, укрепени
и възстановени. Над-
явам се,че ще има по-
вече възможности и
в този, и в следващи-
те бюджети, за да
успокоим и зарадва-
ме хората, изрази
своята човешка на-

Виктория СТАНКОВА
През учебната

2013/2014 година
броят на самостоя-
телните детски гра-
дини в област Добрич
е 105 при 2 051 за
цялата страна. Броят
на децата е 6 437, кое-
то е с 24 повече от
предходната учебна
година. Средният
брой деца в една дет-

527 ученици са напуснали училище през 2013/2014
ска градина за област
Добрич е 61. На 100
деца са осигурени
116.19 места при
101.73 за страната.
Учебни занятия в об-
ласт Добрич се водят
в 68 общообразова-
телни училища (при 2
026 за цялата стра-
на), от които 6 начал-
ни, 44 основни, 5 гим-
назии и 13 средни об-

щ о о б р а з о в а т е л н и
училища (СОУ). Броят
на учениците във
всички видове об-
щ о о б р а з о в а т е л н и
училища е 16 100.

В сравнение с пред-
ходната учебна годи-
на броят на ученици-
те в общото образо-
вание е намалял с 272.
Напуснали по различ-
ни причини са 527

дежда кметът Яна-
киева.

Според Янакиева
голяма част от дела-
та, заведени от граж-
дани, недоволни от
направените откази
или отпуснати сим-
волични помощи при
реални сериозни ще-
ти на домовете им
от земетресението,
са приключени. Върхо-

вен администрати-
вен съд ги е изпратил
в пернишкия Адми-
нистративен съд,
който се е произне-
съл и голяма част от
случаите са върнати
в Междуведомстве-
ната комисия за пре-
разглеждане.

Над 100 литра кур-
бан бе раздаден на
перничани за здраве

ученици, от които
433 са в основното
образование. Най-
голям е относител-
ният дял на ученици-
те, които са напусна-
ли по семейни причи-
ни – 45%, следван от
заминалите в чужби-
на - 43.3%, и на напус-
налите поради неже-
лание да учат - 6.5%.
През учебната 2013/

 Росица Янакиева: Заради политическите репресии в страната хората се страхуват да
заявят открито позицията си в подкрепа на АБВ.  Скритият вот не бива да се подценява.

Дни преди изборите социолозите започнаха да оставят вратички в своите прогнози, така, че да мо-
гат да се защитят при евентуален провал. Има много хора, които симпатизират на АБВ, както и на
други неудобни за управляващите политически формации, които не смеят да изявят открито симпа-
тиите си, защото работят в държавната администрация или на други места, от които могат да бъдат
отстранени, именно защото са заявили открито своите симпатии и те не съвпадат с желанията на те-
зи, които сега ръководят страната. В деня на евровота тези хора обаче ще упражнят свободно своя
глас. Тази теза защити по време на дебат в ефира на БНТ кметът на град Перник и кандидат за ев-
родепутат от листата на АБВ Росица Янакиева. Според нея така наречения скрит (незаявен открито)
вот  ще окаже сериозно влияние на изборните резултати и ще обърне социологическите прогнози.

Важно е да се вземе предвид и контролирания, платен и корпоративен вот, предупреди Янакиева.
Според нея вече има случаи, в които работници получават или са уведомени, че ще получат премии
ако гласуват по определен начин.

Подобни практики за печелене на гласове отдалечават политиците от така необходимия диалог за
бъдещето на България, категорична бе тя. По думите й страната ни се нуждае от дългосрочен над-
партиен консенсус за развитие по в поне няколко области като икономика, образование и здравео-
пазване.

Ако искаме промяната да се случи, трябва да поемем отговорността за това в свои ръце и да гласуваме, посочи в заключение Росица Яна-
киева. В противен случай отново ще допуснем друг да взема решенията как да се управлява страната и те ще продължат да не ни харесват. 

Безработицата и бедността са основен проблем за хората в България. Ако искаме да се справим с него трябва да заложим на реиндус-
триализация, базирана на иновативни технологии, които дават продукт с висока добавена стойност. Това e категоричното становище на  

кметът на Перник и кандидат от листата на АБВ за евродепутат Росица Янакиева. Според нея страната ни трябва да промени и подхода си
към работата с евросредствата. Те трябва да бъдат разпределяни към дребния и среден бизнес и повече селскостопански производители,
към сектори, които не произвеждат суровини, а преработен продукт. Това ще осигури работни места и ще повиши бързо жизнения стандарт у
нас, категорична бе Янакиева.

Според нея предстоящия евровот е от огромно значение за страната ни. От хората, които ще пратим в ЕП на практика ще зависи дали Бъл-
гария ще извоюва правото си да бъде държава, която участва активно при вземането на решения на стария континент или ще остане в пери-
ферията на обединена Европа, посочи Янакиева. По думите й през следващите пет години страната ни трябва да положи усилия да стане
част от еврозоната, тъй като това ще й гарантира стабилност, равнопоставеност и ще е основна крачка към изравняване на жизнените стан-
дарти между нас и Европа. Страната ни е готова да приеме еврото, ние поддържаме добра фискална дисциплина и сме допълнително стабил-
ни заради валутния борд, посочи в заключение Янакиева. Според нея процесът на присъединяване може да бъде подпомогнат от въвежда-
нето на електронното правителство. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Курбан за здраве бе раздаден вчера и
в Дивотино. Преди две години пернишко-
то село се озова в епицентъра на разру-
шителното земетресение и тук много от
домовете все още носят следите от при-
родното бедствие, ударило над 550 дома-
кинства, които потърсиха помощ и от дър-
жавата. За щастие човеците оцеляха –
размина се без жертви. Най-голямата
болка на местните обаче е срутилата се
черква „Рождество Христово”. Трусът съ-
бори две от стените на храма, а докато
държавата се накани да осигури някакви
средства за възстановяването му,  зем-
ята продължи да се люлее и вторичните
трусове сринаха напълно черквата. Пос-
троеният през 1871 година храм, който е
бил обявен и за паметник на културата с
местно значение, днес не съществува.

Вчера кметът на община Перник Роси-
ца Янакиева съобщи, че селото, което е
едно от най-големите в цяла Пернишка
област, все пак ще има нова черква.
„Сутринта бях в Дивотино. Там някои се-
га започват да правят ремонти след като
са получили парите, други все още чакат,
особено по-възрастните, които сами не
могат да се справят. Направен е вече
чисто нов проект за изграждането на
черква, тъй като първият е бил само за
укрепване и ремонт. Той е внесен в Меж-
дуведомствената комисия и аз съм опти-
мист, че на следващото заседание ще се
разгледа и приеме” каза тя.

от страница 1

2014 година за придо-
биване на образова-
т е л н о - к в а л и ф и к а -
ционна степен (ОКС)
„професионален бака-
лавър” в колежите на
област Добрич се
обучават общо 1 093
души. Броят на сту-
дентите в колежите
намалява с 4.9%, в
сравнение с предход-
ната учебна година.

 ИЗБОРИ ЗА ДЕПУТАТИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ 2014
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Ôèíàëèçèðàõìå ìíîãî òåæúê, íî âàæåí ïðîåêò
Това каза председателят на групата съветници от БСП в Перник Валентин Варадинов

Зоя ИВАНОВА
Извънредната се-

сия на общинския съ-
вет в Перник  прове-
дена преди два дни и
решението взето на
нея, касаещо отреж-
дането право на
строеж на терена в
квартал Димова маха-
ла беше тема на из-
вънредната прескон-
ференция в централа-
та на БСП. На нея
присъстваха Вален-
тин Варадинов, пред-
седател на групата
съветници от БСП и
коалиция, и червени-
те съветници Миле-
на Милошева и Нико-
лай Николаев.

 „За трети път
взехме едно решение,
с което финализи-
рахме един много те-
жък,       но важен
проект за цялата об-
щина, за спорта в
частност и за цяла-
та младеж на Пер-
ник. Става дума за
отреждането право
на строеж за ремон-
тни, строителни и
в ъ з с т а н о в и т е л н и
работи в квартал
Димова махала, къде-
то предстои да се
изгради един много
модерен и многофун-
кционален спортен
център. Беше дадена
зелена светлина за

неговия строеж на
извънредната сесия.
Здравият разум над-
деля, беше постиг-
нат консенсус върху
този тежък проблем
и оттук нататък
от Министерство-
то на младежта и
спорта зависи бър-
зото и качествено
изграждане на този
обект. А от община
Перник в бъдеще за-
виси неговото сто-
панисване и управле-
ние в интерес на
всички жители на об-
щината” – коменти-
ра Валентин Варади-
нов.

Строежа ще е върху
21 декара, строител-
ните работи на пър-
вия етап ще бъдат
само върху 9 декара.
Напрежението което
възникна по този по-
вод, защо се отрежда
право за  строеж вър-
ху цялата площ, а
строителството ще
бъде върху 9 има
своето логично об-
яснение – а то е, че
това е първия етап,
който след като за-
върши, общината и

съответно минис-
терството ще взе-
мат решение за до-
пълнителни строежи
на останалата площ
от терена. Така се
надяваме след някол-
ко години в квартал
Димова махала да се
оформи един от най
модерните в Бълга-
рия центрове за мла-
дежки спорт, рехаби-
литация , възстанов-
яване – за трениров-
ки и детски юношес-
ки спорт. Този терен
досега беше отдаден
на концесия, община-
та си го върна и е ло-
гично тя да иска да
го развие в полза на
хората от града. В
момента говорим са-
мо за първия етап на
строителството , да
говорим за планове за
втория е несериозно
– каза още шефът на
левите съветници.  -
Той допълни, че онова
което ще се строи в
Димова махала няма
да са съоръжения за
елитен спорт, става
въпрос за масов
спорт. Такива съоръ-
жения има най-много

Празникът на буквите – делник
за ангажираните с евровота

Любомира ПЕЛОВА
Докато перничани се готвят за утреш-

ния светъл празник – Денят на славя-
нската писменост и култура, членовете
на секционните избирателни комисии,
РИК и техническите лица, ангажирани с
провеждането на изборите за нови ев-
родепутати, ще работят на пълни оборо-
ти В сутрешните часове към секциите
на шест лъча ще потеглят охраняваните
автомобили, които ще разкарат бюлети-
ните по секциите. Там ще бъдат получе-
на и нужната за вота техника, която ще
трябва да бъде изпробвана, за да стане
ясно изправна ли е тя и да бъдат извър-
шени нужните ремонти, ако се налагат
такива.  

129 000 са доставените в Областна
администрация – перник бюлетини 256
са избирателните секции в областта
към настоящия момент. Според данните
на ТЗ „ГРАО”  - Перник избирателите в
община Перник  са 87 115, в община Ра-
домир са 17 802, в община Брезник – 5
665, в община Трън – 3439, в община Зе-
мен – 2202, община Ковачевци – 1211.

В неделя. в Областна администрация
– Перник ще работи дежурен телефон:
076/ 64 99 14, който ще предоставя ин-
формация за хода на изборния процес.

В региона този път подвижни избира-
телни комисии, тъй като в установения
срок не са постъпили заявления от
граждани за гласуване в мобилна урна.
Със заповеди на управителите на ле-
чебните заведения се разкриват още
три избирателни комисии - в Многопро-
филната болница за активно лечение
„Рахила Ангелова“, в Белодробната
болница и Профилакториума. Хората с
увредено зрение или двигателни зат-
руднения могат да гласуват с придру-
жител в секция по избор, но трябва да
представят пред комисията решение

В деня на вота Областната дирекция
на МВР ще издава удостоверения на
гражданите, желаещи да гласуват, ако
по една или друга причина не притежа-
ват документи за самоличност. Както
„Съперник” писа, в Районна прокурату-
ра ще има дежурни прокурори и теле-
фони, на които гражданите ще могат да
подават сигнали за констатирани от тях
нарушения на изборния закон – 076/ 64
70 94  и 076/ 60 10 12.

8 фирми се конкурират за  ограничителни системи

4 в страната. То ще е
изключително модер-
но. Обекта ще е за
детско-юношески ма-
сов спорт и възста-
новяване. Целта е ма-
совизация на спорта
и ангажиране на мла-
дежта в активно
спортуване. Що се
отнася за техничес-
кия съвет, който се
проведе вчера Варади-
нов беше категори-
чен, че членовете на
съвета би трябвало
да дадат на пернича-
ни ясна информация
относно това, което
е било прието там.  -
Техническия проект
не касае политичес-
кия акт на това реше-
ние. А и няма основа-
ние от общината да
не дава информация
относно технически-
те параметри.

„Дългоочакваното
строителство за-
почва най-после, въп-
реки опитите и про-
цедурните схватки
на някои съветници
то да бъде отложе-
но” – каза съветни-
кът от БСП Николай
Николаев.

Силвия ГРИГОРОВА
  8 фирми са пред-

ставили свои оферти
в Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ за
участие в в открита-
та процедура за възла-
гане на обществена
поръчка за определяне
на изпълнител за дос-
тавка и монтаж на ог-
раничителни системи

за републиканските
пътища на терито-
рията на страната.
Това информираха от
АПИ.

Тръжната процеду-
ра е по 6 обособени по-
зиции: позиция № 1 Се-
верозападен район; по-
зиция № 2 Северен
централен район; по-
зиция № 3 Североиз-

точен район; позиция
№ 4 Югоизточен ра-
йон; позиция № 5
Южен централен ра-
йон; позиция № 6 Юго-
западен район. Предло-
жените оферти са на:
Пътища и мостове“
ЕООД, за позиция № 2
и  позиция № 3; Обеди-
нение „Трафик Холдинг
Варна“, в което уча-

стват: „Зебра“ ООД и
„Трафик Холдинг“
ЕООД, за позиция № 3
и Обособена позиция
№ 4; Сдружение „ОСП
Северен Централен
ТСТВ“, в което уча-
стват: „Пътни
строежи-Велико Тър-
ново“ АД, „Пътпер-
фект-Т“ ЕАД и „Пъ-
тинженерингстрой -

 ИЗБОРИ ЗА ДЕПУТАТИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ 2014

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Ние сме партия с традиции и последователна политика. При нас хората застават зад
идеи и конкретни политики. Повярвайте, всеки един от листата на Коалиция за България
е внимателно избран. Всеки наш кандидат е заявил твърдо решимостта си да отстоява
идеите, с които сме се ангажирали пред избирателите. Нямам притеснения за готовнос-
тта им, но е факт, че ще е далеч по-лесно да реализираме ангажиментите, ако спечелим
изборите и в европейски мащаб. А аз съм гарант, че ще изпълним поетите ангажименти,
и като президент на ПЕС, това обяви председателят на БСП и ПЕС Сергей Станишев в ко-
ментар за предстоящите европейски избори в неделя. За разлика от предишни избори
сега интересът е значително по-голям, защото за първи път всеки може да избере кой да
бъде начело на Еврокомисията, или иначе казано, да оглави правителството на Европа.
Ние предлагаме кандидат, който е доказал справедливо отношение към страната ни -
Мартин Шулц -човек, който не се замисли да се застъпи за Българияпо важни за нас
въпроси като членството ни в Шенген и защитата на българи и румънци за равни права
за работа в страните от ЕС. Има и друг фактор, който е вътрешен и не е свързан с евро-
пейската тематика. Това е опасението и нежеланието на голяма част от хората да се вър-
нат предишните управляващи, които им съсипаха живота в последните 4 г. и оставиха
държавата в разнебитено състояние. Ние единствени поставяме като приоритет работни-
те места, с акцент върху намаляване на младежката безработица, създаване на общи ев-
ропейски механизми за формиране на минималната работна заплата, борба за равноп-

равна и по-социална Европа, реиндустриализацията, намаляване на бедността и др. В годините съм доказал, че мога и отстоявам националните интереси.
Многократно съм заявявал, че Европа не бива да има отношение към нас като досадна периферия. Напротив, трябва и можем да държим за националните ин-
тереси. В Брюксел акцентирах за важния проблем с бежанския поток и миграционната вълна към Европа. Поставих и въпроса за младежката безработица в
европейски мащаб, а той стои сериозно и в България. Ние ще получим 100 млн. евро от общо 6 млрд., които Европа отдели за мерки срещу младежката без-
работица в следващите 2 г. Именно ние призовахме за спирането на АКТА. Няма време да изброим всички позитиви, които сме извоювали за България. Важ-
ното е, че сме доказали, че отстояваме националните ни интереси.Резултатите от едни избори не водят автоматично до други, но е факт, че няма как те да са
без последствие и ще касаят бъдещите действия на правителството. Вярвам, че резултатите от 25 май няма да дадат повод за претопляне на темата за пред-
срочни избори. Партията ни е в добра кондиция и мотивация, които се надявам да демонстрираме в края на седмицата.

Сергей Станишев: Партията ни е в добра кондиция и вярвам, че ще го докажем на изборите в неделя

Т“ ЕАД, за  позиция №
2; „Юпитер 05“ ООД,
за позиция № 4 и пози-
ция № 5; „Симинвест“
ООД, за позиция № 1 и
позиция № 6; „А.Д. Хол-
д“ ООД, за позиция №
3; „Трейс Груп Холд“
АД - за  позиция № 4;
„ПСТ Холдинг“ АД, за
Обособена позиция №
1 и  позиция № 6.
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×ÅÇ: Ïðîâåðêàòà íà ÄÊÅÂÐ çàñÿãà 33 ñëó÷àÿ
По тях има депозирани жалби

Силвия ГРИГОРОВА
 Във връзка с излез-

лите в последните
дни медийни публика-
ции по повод резулта-
тите от проверките
на Държавната коми-
сия по енергийно и
водно регулиране за
качеството на дос-
тавяната електрое-
нергия, от ръководс-
твото на ЧЕЗ разпре-
деление направиха
някои уточнения. От
компанията подчер-
тават, че проверката
на ДКЕВР не е направе-
на чрез случайна и
представителна из-
вадка от всички
клиенти на ЧЕЗ, а на
33 преднамерено из-
брани случаи, по кои-
то има депозирани
жалби и оплаквания
от клиенти. „Резул-
татите от инстали-
раните измервателни
уреди показват, че ка-
чеството на еле-

ктроенергията отго-
варя изискванията на
Българския държавен
стандарт при 18 от
33-те направени про-
верки, за които са по-
дадени оплаквания от
клиенти. Установени
са 15 несъответс-
твия, което е минима-
лен дял – едва
0,0007% от нашите
общо над 2 милиона
клиенти. За случаите
на несъответствие,
ЧЕЗ Разпределение се
ангажира да инвести-
ра в обновяване и ре-
конструкция на мре-
жата и съоръжения-
та  за подобряване на
качеството на дос-
тавяната електрое-
нергия. Неосновател-
ни са съмненията на
проверяващите за из-
вършвана манипула-
ция на съоръженията
по мрежата в 5 от
проверяваните слу-
чаи. Експлоатацион-

ният персонал на ЧЕЗ
Разпределение не мо-
же да регулира напре-
жението без преди
това да е прекъснато
захранването, защо-
то по този начин рис-
кува живота и здраве-
то си, а за периода на
7-дневните измерва-
ния на качеството на
доставяната еле-
ктроенергия не е от-
четено нито едно
прекъсване на напре-
жението на съответ-
ните трансформато-
ри”, подчертават от
компанията. От там
допълват, че ЧЕЗ е из-
готвила и спазва Ме-
тодика за проверка на
качеството на дос-
тавяната електрое-
нергия.

 Всички сигнали за
напрежение, по-ниско
от стандартното, се
проверяват с монти-
ране на сертифицира-
ни от независима ла-
боратория измерва-
телни уреди за пе-
риод от 7 деноно-
щия. Данните от из-
мервателния уред се
обработват автома-
тично от специализи-
ран софтуер, показ-
ващ процента на от-
клонение в качество-
то на доставяната
електроенергия и гра-
фиката на захранва-
щото напрежение.
Софтуерът не поз-
волява манипулиране
на записаните данни
от измервателния
уред. За резултатите
от направеното из-
мерване се подготвя
констативен прото-
кол, който се предос-
тавя на клиента, заед-

Училища от региона
искат финансова помощ

Зоя ИВАНОВА
Училищата на територията на област Пер-

ник – СОУ „Васил Левски” гр. Брезник, ПГТ
„Юрий Гагарин” гр. Радомир, ГПЧЕ „Симеон
Радев” гр. Перник, ПГТС „Арх. Йордан Ми-
ланов” гр. Перник и ПГОТ „Св. Иван Рил-
ски”са кандидатствали пред Министерство
на образованието и науката за финансова
помощ за належащи ремонтни дейности. То-
ва съобщават от пресцентъра на БСП Пер-
ник. Вече има уверение пред народните
представители от област Перник Станислав
Владимиров и Евдокия Асенова, както и
пред министър Ангел Найденов, че ангажи-
мента е поет от страна на Министерство на
образованието и науката.

но с информация за
планираните мерки
от дружеството във
връзка с подобряване
на качеството на дос-
тавяната ел. енергия
и тяхното изпълне-
ние. При установява-
не на отклонения от
одобрения от БДС
стандарт за качес-
тво на електроенер-
гията се предприе-
мат необходимите
технически действия
за отстраняването
им.  В някои от слу-
чаите, показващи от-
клонение от БДС се ка-
сае за извършването
на сложни и големи по
обем технически дей-
ности, например при
значително увеличен
брой на потребители-
те. В този случай се
налага изграждане на
нов трафопост или
цялостна реконструк-
ция на мрежата, кое-
то се залага в инвес-
тиционната програма
на дружеството.

   От ЧЕЗ Разпределе-
ние твърдят, че нап-
равените от одитния
екип на държавния ре-
гулатор проверки за
качество на достав-
яната електроенергия
са предимно в малки на-
селени места и вилни
зони, с много малък
брой потребители. „-
Нашият опит показва,
че в по-малките населе-
ни места има по-чести
случаи на масово не-
регламентираното
ползване на електрое-
нергия, което е една
от причините за пре-
товарване на система-
та, прекъсвания и вло-
шаване качеството на

 Български фирми с
успех в Китай

Силвия ГРИГОРОВА
  Със сключен договор за износ на кон-

фитюр от рози още в първия ден стартира
българското национално участие на Меж-
дународната изложба за храни и напит-
ки SIAL China 2014 в Шанхай, което се про-
вежда от 13 до 15 май. В него участват 17
наши производители на бонбони и конфи-
тюри, консерви от риби и месни ястия, си-
рене и кашкавал, розово и лавандулово
масло, лютеница, биопродукти и алкохолни
напитки.

  България за пръв път участва на тази ав-
торитетна за азиатския регион изложба с
национален щанд, организиран със съдей-
ствието на Изпълнителната агенция за на-
сърчаване на малките и средните пред-
приятия по проект за развитието на експор-
та, финансиран от Европейския фонд за ре-
гионално развитие чрез Оперативна прог-
рама „Конкурентоспособност“.

  Повечето от българските участници про-
ведоха по над 50 срещи с потенциални
клиенти, дистрибутори и търговци и очакват
да сключат сделки. За ефективно пред-
ставяне на нашите фирми за нивото на
престижната световна изложба, каквато
е Sial, допринася добра подготовка - с мос-
три, рекламни материали, преводачи на ки-
тайски език. Визията на нашия щанд се от-
личава със стила и удобство, което е оце-
нено както от посетителите, така и от сами-
те изложители.

  Продукцията на българските произво-
дители, която се конкурира с 2 400 изло-
жители от 61 страни, се ползва с огромен
интерес от многобройните посетители
на SIAL China.

Предлага се отмяна на регистрацията
на договорите с чужд работодател

Силвия ГРИГОРОВА
  Народното събра-

ние да направи проме-
ни в Закона за насърча-
ване на заетостта, за
да бъдат отстранени
констатации на Евро-
пейската комисия за
несъответствие с ев-
ропейското законода-
телство, предлагат
управляващите. Коми-
сията счита, че със
задължението за ре-
гистрация на всички
посреднически догово-
ри, сключени с чуждес-
транни работодате-
ли, и при въведен 5-го-
дишен срок на валид-
ност на удостовере-
нията, се ограничава
свободата на уста-
новяване и на свобод-
но предоставяне на

услуги.  С предложени-
те промени се отменя
регистрацията на
посредническите до-
говори. По този начин
отпада дискримина-
ционният елемент
спрямо посредниците
за наемане на работа в
чужбина и се въвеж-
дат съпоставими изи-
сквания за осъщест-
вяване на дейността
по отношение на всич-
ки посредници, рабо-
тещи в България. Това
ще доведе и до намал-
яване на регулаторна-
та тежест и админис-
тративните разходи
за бизнеса предвид от-
падането на регламен-
тираната такса за ре-
гистрация на посред-
ническите договори.

Въвежда се безсрочна
регистрация за извър-
шване на посредничес-
ка дейност по наемане
на работа. Новият
регламент ще доведе
до намаляване на регу-
латорната тежест и
на административни-
те разходи за бизнеса,
тъй като, от една
страна, ще отпаднат
таксите за регистра-
ция и издаване на удо-
стоверения, които
посредниците запла-
щат на всеки пет го-
дини, и от друга стра-
на – ще се намалят фи-
нансовите разходи и
времето, необходими
за издаване и пред-
ставяне на предвиде-
ните за регистрация
документи.

електроенергия. Ная-
сно сме, че в някои ре-
гиони има отклонения
от стандартите и
проверяваме всеки по-
лучен сигнал. За да при-
ведем качеството на
електроенергията в
стандартните рамки в
дългосрочен план оба-
че, са необходими по-
големи инвестиции в
мрежата. През послед-
ните 9 години ЧЕЗ ви-
наги е призовавала за
признаване на повече
инвестиции в мрежа-
та, но досега регула-
торът е одобрявал по-
малък от предложения
размер. В своите цено-
ви предложения през
периода 2005-2013 г.
ЧЕЗ е предложила да й
бъдат признати ин-
вестиции в мрежата в
обем на общо 1,177
млрд. лева, но Държав-
ната комисия  е одо-
брила едва 64% от та-
зи сума. Въпреки огра-
ничените инвестиции,
ЧЕЗ е направила много
за подобряване на със-
тоянието на мрежата
и  качеството на дос-
тавките. Благодарение
на инвестираните
през последните 9 го-
дини 728 милиона лева
ЧЕЗ Разпределение при-
съедини над 70 хиляди
стопански и битови
потребители, намали
технологичните загу-
би до 11,98% през 2013
г. и ограничи средния
брой на непланираните
прекъсвания на клиент
за една година с 55% за
периода 2009-2013 г.”,
подчертават от ръко-
водството на „ЧЕЗ
Разпред0еление Бълга-
рия”.

 
 
 

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА

И НИЕ СМЕ ДАЛИ НЕЩО
“И как вие не се срамувате като признавате“И как вие не се срамувате като признавате“И как вие не се срамувате като признавате“И как вие не се срамувате като признавате“И как вие не се срамувате като признавате

само три езика, и повелявате всички другисамо три езика, и повелявате всички другисамо три езика, и повелявате всички другисамо три езика, и повелявате всички другисамо три езика, и повелявате всички други
народи да бъдат глухи, и слепи.”народи да бъдат глухи, и слепи.”народи да бъдат глухи, и слепи.”народи да бъдат глухи, и слепи.”народи да бъдат глухи, и слепи.”

Из Житието на св. КирилИз Житието на св. КирилИз Житието на св. КирилИз Житието на св. КирилИз Житието на св. Кирил
Българите сме първи в Европейския

съюз, влезли с “Кирилицата” - рефор-
мираната от св. Климент Охридски “Г-
лаголица” на св. братя Кирил и Мето-
дий.

Ти, българино си единственият по
света, знаещ кои са творците на твоя-
та азбука. И ти трябва да бъдеш горд
с това.

Създаването на азбука е апостол-
ско дело. Св. равноапостолни Кирил и
Методий като отстояват правдата
пред “триезичниците”, утвърждават
истините на вярата, които не са прио-
ритет на евреи, гърци и римляни. Бог
да се слави само на еврейски, гръцки
и латински - това би било пагубно за
християнството. Бог не приема разде-
ленията и не гледа на лице, но на
сърце. “Слънцето не свети ли за
всички и не дишаме ли всички въз-
дух?”, пита св. Кирил...

С послание от 31 декември 1980 г.
папа Йоан Павел ²² провъзгласява св.
Кирил и св. Методий за покровители
на Европа, именувайки ги “Славя-
нските апостоли”.

А ние не оценяваме просветител-
ското дело на светите братя равноз-
начно с тяхното апостолство...  Защо
ли честваме разделно Деня св. св.
Кирил и Методий (11 май) и Празника
на просветата и писмеността (24
май)!. . .  Чунким филанкишията ни е
дал нашето А, Б...

Радослав Йовчев
    

МОН ще обяви
новите стратегии

Виктория СТАНКОВА
След края на май на страницата на

Министерството на образованието и нау-
ката ще бъдат публикувани всички
предложения, свързани с новия закон
за училищното образование, съобщи
проф. Анелия Клисарова - министър на
образованието.

Тя се срещна с директори на учили-
ща от Варна, пред които представи но-
вата стратегия за развитие на кадрите
в образованието.

Министър Клисарова посочи, че в цен-
търа на новата стратегия е поставен
учителя и връщането на авторитета му в
обществото.

По повод закона за училищното обра-
зование, министър Клисарова уточни:
“След края на май основните въпроси,
по които не можем да постигнем кон-
сенсус, ще бъдат сложени на страница-
та на министерството. Законът се бави,
защото е много труден. Това зависи от
Народното събрание”.



Рекламно  приложение

Петък, 23 май 2014 г., брой 92 /5455 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

За цена не по-малко  от 500 лв
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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/
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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.
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„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 23 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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Алеко Константинов и Бай
Ганьо застават на Витошка

Паметник на Але-
ко Константинов
и неговия герой
Бай Ганьо ще краси
входа на пешеход-
ната зона на бул.
„Витоша” в Со-
фия.

Идеята е на Сто-
лична община след
големия успех с фи-
гурите на Пенчо и
Петко Славейкови
на площад „Славей-
ков”, които вече

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

са една от забеле-
жителностите на
града. Скулптури-
те на Щастливеца
и неговия най-извес-
тен герой ще бъ-
дат първите от 6-
те предложения за
модерни паметни-
ци на най-оживения
столичен булевард
„Витоша”. 

Решихме първата
градска композиция
да е на големия бъл-

гарски писател Але-
ко Константинов,
обясни зам.-кме-
тът по културата
Тодор Чобанов пред
“Монитор”. 

Фигурите ще са
разположени в ре-
монтираната част
на булеварда в бли-
зост до метрос-
танция “НДК”. 

В надпреварата за
извайване на фигу-
рите се борят два

проекта, а победи-
телят ще стане
ясен до няколко сед-
м и ц и .   Е д и н и я т
проект е на автор-
ски колектив “Але-
ко” - арх. Светла
Деанкова-Статкова
и скулптора Недел-
чо Константинов.
Той представя Але-
ко Константинов
седнал на маса и
пиещ кафе с поглед
към Витоша, а ге-
роят му Бай Ганьо
е изправен с горда-
та стойка и нара-
мил дисагите. 

„Хем гледа героя
си с възхищение,
какво е създал, хем
и малко му пречи,
нали, това иска да
каже”, казва Недел-
чо Костадинов
пред bTV.

Вторият проект
е на авторски ко-
лектив  “Круша”, 
на арх. Станислав
Константинов и
проф. Георги Чап-
кънов. Той предвиж-
да Щастливеца и
неговият герой да
седят на една маса.
При него Бай Ганьо
подава на Алеко
круша, като преп-
ратка към извес-
тното произведе-
ние.  

Бай Ганьо всеки
ден го виждам на
Витошка. Това не е
новина. Иначе се-

риозно - браво за
идеята.

Авторите на
проектите казват,
че при реализация-
та могат да до-
бавят още два сто-
ла и така желаещи-
те да могат да сед-
нат на една маса с
автора и неговия
герой.

И при двете ком-
позиции образът на
Бай Ганьо ще прили-
ча на покойния ак-
тьор Георги Калоя-
нчев, а неговите
наследници са дали
своето съгласие. 

Бронзовата фигу-
ра трябва да стру-
ва около 80 000 лв.,
ще се прави с об-
щински пари и даре-
ния. Тя ще бъде
монтирана до края
на годината по по-
вод 150-годишния
юбилей от рожде-
нието на големия
фейлетонист Але-
ко Костантинов. 

Кои ще са остана-
лите пет компози-
ции на “Витоша”
ще се решава на по-
късен етап. Сред
предложенията са
спортният комен-
татор Николай Ко-
лев-Мичмана, фут-
болната легенда
Георги Аспарухов-
Гунди, актьорът -
Тодор Колев и дру-
ги. 

Митническият директор
хванат по сигнал на DEA

Задържаният за наркотрафик зам.-шеф на митница Свиленград е
заемал поста безпроблемно при няколко правителства. Той е зало-
вен по сигнал на DEA.

Вчера Георги Георгиев беше арестуван  при спецоперация на про-
куратурата и ДАНС с 1,5 кг амфетамини в служебната си кола. Съоб-
щено бе, че той е бил уличен със СРС-та по разследване за трансгра-
ничен трафик на наркотици. 

Георгиев започва работа в системата на митниците от 1995-1996 г.,
от 1999 г. е несменяем зам.-началник, а последните две години, до
февруари, бе и временен шеф. 

През 2012 г. тогавашният шеф на агенцията Ваньо Танов заплаши
с разформироване свиленградската митница, след като няколко слу-
жители бяха хванати с подкупи и уволнени. Всички служители бяха
подложени на тест за лоялност. Георгиев бе един от малкото, които
го издържаха. 

Негови колеги обаче коментираха, че той беше един от задържа-
ните при операция на границата на 30 юни 2011-а, макар по-късно да
бе пуснат и да не му бяха повдигнати никакви обвинения. Тогава при
акция на МВР ГКПП-Капитан Андреево бе затворен, а цялата смяна
полицаи и митничари - обискирани.

По неофициална информация преди два месеца американската
служба за борба с наркотиците DEA е изпратила до ДАНС искане да
потвърди оперативни данни за действащ наркоканал, съобщи “24
часа”. Според информацията той тръгвал от Турция и през България
и Сърбия стигал до западноевропейски държави. Митничарят пома-
гал на международните трафиканти. 

В последния месец той е бил следен и подслушван, за да бъдат
събрани доказателства. 

Случаят със зам.-директора на митница “Свиленград” не ми звучи
логично, защото не разбирам как той ще реализира това нещо, няма
друг такъв случай, това е прецедент, коментира пред Нова ТВ депу-
татът от БСП Георги Кадиев, бивш зам.-министър на финансите. 

„Вчера успях да поговоря с хора, които работят на митница „Сви-
ленград” и общо взето мнението за шефа им е, че е изключително
качествен митничар, дългогодишен. Никога не е искал да става ди-
ректор на самата митница, предлагали са му”, допълни той. 

По думите му било логично да го хванат с пари, някакви цигари
или друго, но с наркотик – там вече се влизало в друга схема. 

Кадиев призова да има прозрачност в такива случаи, защото ина-
че остават съмненията за прикриване.

Технически гаф и трима
преписвачи на матурите по БЕЛ

Директор на пловдивска гимна-
зия, в която е раздаден първона-
чално грешен вариант на матурата,
ще дава обяснения в МОН. На мату-
рите са хванати и трима преписва-
чи.

Министърът на образованието
проф. Анелия Клисарова призна за
технически гаф по време на мату-
рата по български език и литерату-
ра в едно от училищата в Пловдив,
където зрелостниците първонана-
чално получили грешен изпитен
вариант. Тя ще иска обяснение от
директора на гимназията, защо е
допусната тази грешки, но увери,
чеучениците не са ощетени, преда-
де БНР.

“Констатирана е веднага грешка-
та, предприети са мерки. Удължено
им е времето с още 15 минути. Така
че те са участвали абсолютно как-
то всички останали зрелостници и
не са ощетени ”,  заяви министър
Клисарова.

Гафът е станал в Езикова гимна-
зия “Пловдив” и е засегнал около
50  ученици, които са полагали из-
пита там. На 15-тата минута, след ка-
то са получили първоначалния ва-
риант, на учениците в няколко из-
питни зали било обявено, че има
техническа грешка и веднага след
това тестът бил сменен с правил-
ния. 

По непотвърдена информация по-
търпевшите зрелостници са полу-
чили миналогодишния вариант на
теста, където 41 задача е била ин-
терпретативно съчинение върху
“Заточеници” на Яворов. А в пра-
вилния вариант е “Кино” на Вапца-
ров, пише “Марица”.

Според доклада, получен от гим-
назията, в Регионалния инспекто-
рат по образование е имало техни-
чески проблем с една от страници-
те, която впоследствие е била до-
бавена.

Не е възможно грешката да е са-
мо с последната страница, защото
изпитният вариант се получава в
PDF формат и всяко училище полу-
чава парола, за да го отвори. Не мо-
же да се сбърка само последната
страница, смятат родители.

Анелия Клисарова каза още, че
засега тя няма информация за на-
рушения за външното оценяване в
седми клас.

Хванати преписвачи
Двама зрелостници от София и

един от София-област са хванати да
преписват с GSM-и, съобщи още ми-
нистърът на образованието. Те са
били отстранени от изпита.

В София едната писмена работа е
анулирана в зала на Националната
природоматематическа гимназия, а
другата в професионалната гимна-
зия по туризъм.

Тази година училищата масово
заглушиха интернет сигнала в клас-
ните стаи като превантивна мярка,
макар че джиесеми в изпитните за-
ли не се допускаха. 

Според проф. Клисарова по вре-
ме на матурите вчера квесторите са
си свършили работата изключител-
но добре. 

Близо 54 хиляди дванадесеток-
ласници и над 61 хиляди седмок-
ласници се явиха вчера  нанацио-
налните изпити по български език
и литература (БЕЛ).

Оценките на зрелостниците ще бъ-
дат обявени до 9 юни, а на седмок-
ласниците на 4 юни. 

Опасността от падане на панели е
от покривите и фасадите

Опасността от падане на панели от блокове е
главно при елементите по покривите и фаса-
дите, тъй като дълготрайността им не е доста-
тъчно добра, обяви експерт.

Пред БНР доц. Чавдар Колев от катедра “С-
троителни конструкции” във Висшето тран-
спортно училище “Тодор Каблешков” комен-
тира инцидент в Лом, където двутонен панел
падна от покрива на блок и почти срути тера-
сата под него. 

Само по случайност тежкият инцидент се раз-
мина без жертви, тъй като апартаментът и този
под него са необитаеми. Панелът под покрива
се е отцепил още преди седмици, жителите на
блока потърсили помощ от общината, но оттам
им казали сами да се справят с проблема. 

Преди десети дни пък бетонна плоча от па-
нелен блок падна и премаза крака на 71-годиш-
на жена в Бургас. Ампутирани й бяха три пръс-
та. 

Доц. Колев препоръча гражданите да направ-
ят обследване на сградите, за да предотвратят
инциденти. Той изброи, че обект на внимание
трябва да са парапетите на балконите, както и
тези панели, които са прозорци, откъм спалн-
ята, която гледа към улицата. Но за общата част,
там където е стълбището или покривите, трябва
да се извика специалист да провери на място.

“Става въпрос семейство да даде по 200-300
лева”, каза доц. Колев.

Николай Въжаров от Асоциацията за сани-
ране на панелни жилища наскоро предупре-
ди, че панелните блокове не са изследвани и
няма как да се знае колко са опасни. 

Панелните жилища у нас са с площ от 53 млн.
квадратни метра и в тях живеят 2,7 млн. бълга-
ри, сочат данните на статистиката. 
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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“Комиците” - комедийно шоу
22:30“Шоуто на Слави” - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00“Никита: Отмъщението” - сериал, с.
2, еп. 3
01:00“Безсрамници” - сериал, еп. 4
02:00“Преди обед” /п./
03:40bTV Новините
04:00“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“Съдби на кръстопът” - предаване
на НТВ
21:00“Стани богат” - световна ТВ игра
23:00“Господари на ефира”
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
05:25Малки истории /п/
05:35Дързост и красота /3357 епизод/п/
06:00Денят започва
08:05Евроизбори 2014
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура в
10:00По света и у нас
10:15Зелената линейка
11:00През София към свободата
11:30В кадър: Азбучни истории /п/
12:00По света и у нас
12:30Евроизбори 2014
12:35Меден месец с мама игрален филм/
14:30История.BG
15:30Европа на фокус
15:55Евроизбори 2014
16:00По света и у нас
16:05Новини на турски език
16:10Специализирано предаване
16:25Международен конкурс
17:25Дързост и красота  /3358 епизод/
17:50Зелена светлина
17:55Евроизбори 2014
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:10Малкото голямо четене
19:40Лека нощ, деца
20:00По света и у нас
21:35Спортни новини
21:45Борджиите тв филм
22:45По света и у нас
23:15Зелена светлина
23:20Великите дебатьори игрален филм /
01:25Денят започва с Култура /п/
02:20По света и у нас /п от 20:00/
02:55Борджиите тв филм
04:00Меден месец с мама игрален филм

СМЯХ И ЗАБАВА

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да гово-

рите повече от необхо-
димото, но дали винаги

казвате всичко, което трябва? Днес
е момента да бъдете по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесете нотка на

разнообразие в обичай-
ните неща. Хубав мо-
мент да направите
някои промени в обста-
новката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването ви днес ще е

много по-приятно от
обикновено, благодаре-
ние на сърдечните въл-
нения, които ще ви спо-

ходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто завид-
но. А това естествено

ще има положителен резултат.
Творческото ви вдъхновение ще е на
максимална степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си, та-
ка че много внимавайте.

Днес труд-но ще контролирате
страстите си. Наблегнете на раз-
мислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
м н е н и е . Опитайте се да бъде-
те обективни и не прекарвайте
всичко през призмата на емоции-
те, може сериозно да се депреси-
рате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

но ще се разпилявате в твърде мно-
го посоки. Хубаво е да отделите мал-
ко повече време за нещата, които
обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не оста-
нете разочаровани,но както е каза-
но - най-много сълзи са пролени зара-
ди сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да ви

поизнерви, но по-скоро би повлияло
зле на околните. Проявете повече
чувство за хумор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново
и необичайно. Някое екстремно пре-
живяване силно би ви заинтригува-
ло. Все пак бъдете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се

почувствате добре. С малко повече
старание може и до Нирвана да дос-
тигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели. Ще ви вълну-
ват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.

Прибира се един семеeн мъж доста добре почерпен но за
нещастие си загубил ключовете за в тях и се проснал пред
входната врата. Започнал да звъни, да блъска, да вика само и
само да привлече вниманието на Жена си. Най-накрая тя дошла
до вратата и му казала:

 - Абе говедо с говедо отивай там от където си дошъл! Вече
не мога да те понасям отвратителен си. Как може всяка вечер
да си фиркан?

 Тогава той и отвърнал:
 - Абе аз нося цветя за най-красивата жена на света.
 Тогава сърцето на бедната женичка се стоплило и тя

решила да отвори вратата и какво да види.
 - Къде са цветята бе пиянде такова?
 А той най спокойно отвърнал.
 - А къде е най-красивата жена?
*************************************************************************************
В едно високопланинско село група бабки намерили едно

пакетче с пластмасови бъркалки за кафе. Чудили се какво е
това и започнали да питат.

 Първо питали попа, а той им отговорил че не знае но ще
попита в св. синод и ще им отговори.

 Попитали кмета - той им казал, че сьщо не знае но ще
попита в общината и ще им отговори.

 В един момент се задава селският полицай и бабите го
питат какво е това.

 Той погледнал бъркалките, почесал се по главата и
отговорил

 - Елементарно - това, скъпи бабки, е разсад за прави лопати.
******************************************************************************
Осемдесет и шест годишен мъж отишъл на годишен преглед.

Той се похвалил на лекаря:
 - Ожених се за осемнайсетгодишно момиче, което забременя

от
 мен. Какво ще кажете, а, докторе?
 Лекарят се замислил за миг и отвърнал:
 - Ще ви разкажа нещо. Имам един познат, който е голям

ловец, но един ден бързал и вместо пушката взел чадъра си.
Случило се така, че срещнал огромна мечка. Той вдигнал
чадъра, насочил го към звяра и натиснал дръжката. И познайте
какво се случило. Мечката паднала мъртва.

 - Невъзможно - заявил старецът. - Сигурно я е застрелял
някой друг.

 - Точно това искам да кажа и аз - отвърнал докторът.
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“Ìèíüîð” îòíîâî íå âçå Êóïàòà
Перничани загубиха финала от „Верея“ (Стара Загора)

последната 90-а мину-
та Хюсеин Филипов
се възползва от груба
грешка на вратаря на
Миньор, който не ус-
пя добре да избие топ-
ката след далечен уда-
р и подпечата успеха
на старозагорци. Има-
хме възможност да
стигне до дузпи, но
отпаднаха основни
футболисти. Физи-
чески отборът няма-
ше сили във второто
полувреме, сподели ка-
за изпълнителният
директор на клуба Ва-
лентин Лазаров. Ръко-
водството на “Ми-
ньор” поздравява фе-
новете на отбора за
силната подкрепа. “В-
лизам в положението
на феновете, че им е
болно заради загуба-

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

За втори път пер-
нишките “чукове”
губят финала за Купа-
та на аматьорската
лига. След като преди
години паднаха с дуз-
пи от Хасково, днес
те отстъпиха на “Ве-
рея” (Стара Загора) с
0:2 на стадиона в
пловдивския квартал

“Коматево”. Така от-
падна и последната
възможност за перни-
чани да “спасят сезо-
на”, след като най-ве-
роятно ще се и извън
тройката в крайното
класиране на Югоза-
падната “В” ФГ. Сре-
щата се игра пред по-
вече от 500 зрители

та. В бъдеще ще се
вземат конкретни
мерки, ще има анализи
след всеки мач, но
няма как нещата да
станат за няколко ме-
сеца, както някои хора
искат. Да не забрав-
яме, че отборът е
създаден от нулата.
Трябва да се влиза в
положението на игра-
чите.”, добави още
спортно - техничес-
кият директор на пер-
нишкия отбор. Така
Верея потвърди доб-
рото си представяне
през този сезон, като
спечели трофея в ама-
тьорската лига по
футбол. Това е първа
купа в историята на
старозагорския тим,
който е основан през
2001 г. 

Младите волейболисти
на още една квалификация
Отборите на Виктория Волей (Пловдив) и

Славия (София) се класираха за държавни-
те финали по волейбол за юноши младша
възраст, които ще се проведат  през
юни.Двата тима заеха първите две места на
турнира на „вторите“, в който бяха събрани
вторите отбори от изиграните четири зони у
нас и дава две директни квоти за участие
на финали. Първенецът Виктория реализи-
ра три победи, като по пътя към успеха даде
само един гейм на съперниците в надпрева-
рата.Трето и четвърто място в турнира зае-
ха отборите на Миньор (Перник) и Казанлък
(Казанлък), които продължават борбата за
участие на финали в последен заключите-
лен турнир, от който се взимат две кво-
ти.Миньорци спечелиха срещата си срещу
Казанлък с 3:1, но загубиха на два пъти с по
0:3 от класиралите се на първо и второ
място волейболисти на „Славия” и „Викто-
рия волей

В нашата „В” група
май ще се стигне до съд

Психовойната между конкурентите за
второ място в ЮЗ „В” АФГ – „Септември”
(Симитли) и „Оборище” (Панагюрище) нав-
лезе в нова решителна фаза. На 19 май 2014
г.  финансовият благодетел на тима от Си-
митли – Апостол Апостолов-Поли „наелек-
тризира” обстановката, 2 кръга преди края
на шампионата в трета дивизия, след като
заяви: „5 хиляди лева даваха от “Оборище”
преди мача да загубим, като си мислеха, че
ще ни бият с разлика. 5 хиляди ги даваха
преди мача, за да не се хвърли нашият от-
бор да играе. За съжаление им казахме, че
сме дошли да ги бием. Не сме дошли да им
взимаме парите. На нас пари не ни трябват,
ние си имаме”, каза пред agencia.bg би-
вшият футболен рефер и настоящ кмет на
Община Симитли. Той допусна, че от “Обо-
рище” дават пари на другите отбори, за да
спрат “Септември” по пътя към второто
място. “Щом от “Оборище” смятат, че е нор-
мално да дават пари, нека си ги дават до
края на първенството”, добави в типичния
си стил Апостол Апостолов - Поли. В пре-
дишния кръг Септември нанесе първа до-
макинска загуба на Оборище през тази про-
лет, което коства второто място на пана-
гюрци във временното класиране. Прези-
дентът на ФК „Оборище” Илия Анчев вече е
изпратил писмо до Зоналния съвет на БФС,
с което се разграничава от думите на Апо-
стол Апостолов. Той е категоричен, че ни-
кой от клуба не е помислял за подобни дей-
ствия и поиска публично извинение от По-
ли. В противен случай, Анчев заявява го-
товност да съди кмета на Община Симитли.
В крайна сметка на дневен ред остава само
въпроса на кой да вярваме - на честните
очи на Илия Анчев или на кмета на Симитли
Апостол Апостолов, защото истината няма
две лица...

на клубната база на
Ботев (Пловдив). Въ-
преки положенията за
гол и пред двата от-
бора първото попаде-
ние падна едва в 69-
ата минута. Тогава
след центриране от-
ляво Людмил Киров из-
превари трима за-
щитници на Миньор и
откри резултат. В

Феновете на “Ми-
ньор” Перник за по-
реден път показаха,
че наличието им, на
който и да е ста-
дион е гаранция
за твърде много
емоции. Цветущите
изрази в песните им
държаха настроение-
то приповдигнато в
неутралните зрите-

ли на вчерашния ма-
ч финал за Купата на
аматьорската лига,
който се игра в
Пловдив на стадио-
на в “Коматево”. Че-
решката на торта-
та в изпълненията
на жълто-черните
фенове от Перник
прозвуча към 90-ата
минута, когато тех-

Феновете на „Миньор”
с нов крилат израз

ният отбор вече
изоставаше с 2 : 0.
След като изпяха “Б-
ФС е мафия”, ултра-
сите подхванаха пе-
сен, която гласеше -
“К.р за Купата”.
Рефренът предизви-
ка бурен смях сред
зрителите в сектор
А и много аплодис-
менти.

на група. Трудните
ситуации помагат да
станем по-добри.
Имаме препяствия
САЩ, Русия и Сърбия
и за да играем във
Флоренция трябва да
ги преодолеем”, каза
наставникът на Бъл-
гария Камило Плачи.
Той призна, че много
от националите ни са
се върнали от клубо-
вете си с контузии и
едва вчера на трени-
ровка са тренирали
всички играчи.Нас-
тавникът на САЩ
Джон Спироу пък ко-
ментира, че срещите
срещу България са в
историческа зала, в
която са побеждава-

ли, но тук се играе
трудно. Според него
тимът на САЩ е по-
добър от миналого-
дишния, защото ком-
бинира хъса на млади-
те играчи с по-опи-
тните състезатели.
“Срещу отбори като
България, Русия и
Сърбия ще се опита-
ме да бъдем добри”,
каза още Спироу. Той
допълни, че някои от
играчите му все още
не са разкрили пълния
си потенциал. Треньо-
рът призна, че и в
Световната лига, и
на Световното пър-
венство, отборът
му ще се цели в по-
диума.

Капитанът на бъл-
гарския национален
отбор по волейбол
Тодор Алексиев е на-
пълно възстановен за
срещите от Светов-
ната лига срещу
САЩ утре и в събо-
та. Освен него в гру-
пата на България за
двубоите са Георги
Братоев, Иван Лату-
нов, Данаил Милушев,
Тодор Скримов, Доб-
ромир Димитров, Ва-
лентин Братоев, Вик-
тор Йосифов, Теодор
Салпаров, Николай
Пенчев, Николай Ни-
колов и Цветан Соко-
лов. ”Доволен съм да
играем в тази, както
казва колегата труд-

Тунчев се връща в ЦСКА
ЦСКА успя да си върне още един футбо-

лист, научи БЛИЦ. Преди малко с “черве-
ните” подписа напусналият Локомотив (Пд)
Александър Тунчев. Роденият през 1981
година бранител е един от играчите, пода-
ли молби за разтрогване на договора си с
“черно-белите”. Тунчев ще играе за втори
път в кариерата си на “Армията”. Първият
му престой в Борисовата градина беше в
периода 2006-2008 година. Той бе част от
шампионския състав на Стойчо Младенов,
спечелил титлата с цели 16 точки преднина
пред “Левски”. Кариерата на Тунчев за-
почва в родния му град Пазарджик. После
кариерата му продължава по следния хро-
нологичен ред: Беласица, Локо (Пд), ЦСКА,
Лестър, Кристъл Палас, Заглембе (Полша)
и отново Локо (Пд).

Лъчезар Балтанов за
трети път в „Левски”
Полузащитникът Лъчезар Балтанов под-

писа днес договор с Левски за срок от две
години, потвърди официалният сайт на “си-
ните”. Днес 25-годишният футболист е пре-
минал успешно медицински прегледи,
след което стана официално неговото вто-
ро завръщане. Юноша е на Левски, като е
в първия отбор от 2004. Играе като десен
халф. Висок е 179 см. и тежи 79 килограма.
Играе в юношеския национален отбор по
футбол, където е чест реализатор. Бил е на
проби в испанския гранд Барселона като
по-млад. Запален фен е на мениджърските
компютърни игри. През 2011 г. Балтанов
преминава под наем в Калиакра (Каварна).
На 10.05.2011 Калиакра решава да върне
Лъчезар в Левски заради контузия (от мач
с Черноморец БС). В началото на 2012 г. е
даден под наем на Ботев (Враца). Напуска
Левски (София) през юни, след като дого-
ворът му изтича и подписва с Черноморец
(Бургас). Две години по-късно за втори път
се завръща в Левски. Балтанов е три пъти
шампион с Левски (2006, 2007 и 2009). Вед-
нъж носител на Купата на България (2007)
и три пъти на Суперкупата на България
(2005, 2007 и 2009). Всичките с Левски. 

Тодор Скримов в  групата
за мача срещу САЩ утре



Временни промени
в движението в Трън

Любомира ПЕЛОВА
За временни промени в движението

в граничния общински център Трън
съобщават от пресцентъра на Облас-
тната дирекция на МВР. Те се налагат
заради провеждането на мероприятия
в централната градска част. На 24 май
се забранява движението на моторни
превозни средства по ул. „Г. Димит-
ров” за времето от 17 до 19, 30 часа, а
на 7-ми юни центърът ще е затворен за
автомобили и други МПС-та от 13 до 21
часа. Трафикът на возилата ще бъде
пренасочен по улица „Гочо Гопин”.
Служители на Районното полицейско
управление в Трън ще следят за спаз-
ването на забраната и ще контролират
движението, допълниха от пресцентъ-
ра на ОД на МВР- Перник.

 

АПРОПО

ОТ ПОЛИЦИЯТА НЕ ДА-
ВАТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМА-
ЦИЯ ЗА ПИЯНИЯ ШО-
ФЬОР, обаче е повече от
ясно, че това е разработка

на абитуриентите. В два часа посред
нощ водачът на ауди в Брезник бил
спипан от катаджиите толкова пиян,
че интересно как са се разбирали. Хем
предупредихме тия дни, че абиту-
риентските вечери струват доста скъ-
по на любителите на чашката, обаче
кой да чете? Ловят ги като рибоци в
тъмното. Благодарение на късмета пъ-
тищата по това време са доста без-
людни, щото тия 3 промила и кусур в
кръвта се равняват на едно седмаче
без мезе. А като се има предвид, че до
края на разпивките остава още цяла
седмица, катаджиите могат да са до-
волни, че си уплътняват работното
време с ефективна контролна дейност
и приходи от яки глоби.

НА ТИЯ ИЗБОРИ ЩЕ ИМА ТОЛ-
КОВА НАБЛЮДАТЕЛИ, КОЛКОТО
И ИЗБИРАТЕЛИ. От вчера огромни
армии наблюдаващи се стекоха в пар-
тийните централи да си получат удо-
стоверенията, с които ще контролират
изборния процес. Представяме си как
ще изглеждат училищните коридори в
неделя – човек до човек с картонче на
джобчето и с телефон на ухото. Някои
може и да смятат, че агитацията тоя
ден е забранена, ама се лъжат. Наблю-
дателите и застъпниците затова са там
- да подсещат родата и комшиите да
не си правят оглушки, а да си пият по-
бързо кафето и да идват пред урните,
защото нашата партия на тях разчита.

МИНЬОР СЕ ПРОСТИ С Б ГРУПА,
НО ПО-ЛОШОТО Е, ЧЕ СЕ ПРОСТИ
и с титлата на аматьорската лига. А
щеше да бъде чудо, ако беше спече-
лил срещу „Верея” и донесеше купата
в миньорския град. Обаче ядец! Жер-
твите, които отборът направи в пос-
ледните мачове, пускайки резервите,
за да отпочинат титулярите, се оказа-
ха напразни. С два малко куриозни го-
ла, особено вторият, старозагорци
грабнаха отличието за най-добър ама-
тьорски тим в България. И сега про-
дължава нашенската футболна мъка...

1223 май 2014 г.

ÌÂÐ è ÍÑÎÁ ùå ðàáîòÿò çàåäíî
Налагат  се стандарти за по-ефективна работата и реални резултати

Любомира ПЕЛОВА
Споразумение за

сътрудничество бе
подписано от МВР и
Националното сдру-
жение на общините в
Република България,
в което членуват и
общините от Пер-
нишка област.

Документът опре-
деля насоките на бъ-
дещото сътрудничес-
тво с основна цел съз-
даване на по-добра
среда за гражданите
на страната и за ефе-
ктивно противодей-
ствие на престъпнос-
тта. „Подобно спора-
зумение се подписва
за първи път“ - из-
тъкна председателят
на управителния съ-
вет на сдружението
Тодор Попов. „Подпи-
саното Споразумение
за сътрудничество
между Министерс-
твото на вътрешни-
те работи и Нацио-
налното сдружение на
общините в Републи-

ка България е първа-
та стъпка за подобр-
яване и задълбочава-
не на сътрудничес-
твото с местната
власт” обяви минис-
търът на вътрешни-
те работи Цветлин
Йовчев.

Това е един от важ-
ните елементи, чрез
които ще бъде изгра-
дена по-добра среда за
гражданите на стра-
ната и за ефективно
противодействие на
престъпността , под-
черта той.  Споразу-
мението представл-
ява част от програ-
мата за сътрудничес-
тво с гражданското
общество и определя
насоките на бъдещо-
то сътрудничество.
Министър Йовчев по-
сочи, че предстои на
национално ниво да
бъде разработена
двугодишна програма,
подписана с Национал-
ното сдружение на
общините, ще бъде

създадена и контак-
тна група, която да
се грижи за изпълне-
нието й и с разработ-
ването на допълни-
телни идеи.

„На първо място, в
програмата ще бъ-
дат заложени общи
приоритети, свърза-
ни със сигурността и
спокойствието на
гражданите, на база-
та на които ще бъ-
дат разписани съв-
местни действия. На
второ място - ще има
изградени ясни и на-
деждни механизми за
обмен на информа-
ция”, изтъкна вът-
решният министър,
допълвайки, че чрез
програмата ще бъде
изяснено по какъв на-
чин ще се осъщест-
вява ефективната
комуникация, ще се
определи обемът и
обхвата на обменяна-
та информация и ще
се изяснят процеду-
рите и правилата,

БЛАГОДАРИМ, ГОСПОЖО!
Наближава краят на учебата година.

Скоро ще празнуваме и един светъл
празник - 24-май.

Това е повод да изразим своята приз-
нателност към учителката на нашия IV
клас. Около нея няма пиари, няма кла-
кьори. Тя не се и нуждае от тях. Дока-
зала се е и доказва с работата си своя
професионализъм, своята култура, зна-
ния.

Спечели нас и децата още от I-ви клас
със спокойствието, мъдрост, всеотдай-
ност и това не се промени до днес.

Ние дълбоко уважаваме и сме й бла-
годарни за обичта, търпението, с които
водеше децата ни в училище. Тя ги
научи да обичат училището, да бъдат
приятели в клас. Помогна им да израс-
нат неусетно добри, спокойни, грамот-
ни. И не случайно резултатите в уче-
бната им работа са чудесни.

Сериозна, целеустремена, можеща с
много топлина и обич в сърцето си е
нашата учителка. Тя живееше с нашите
радости, тревоги, празници.

Тази учителка е госпожа Снежана Ве-
личкова от ОУ „Свети Иван Рилски”.

Благодарим Ви, госпожо!
Прекланяме се пред Вас и Вашия

труд!
Да е честит на Вас и на всички учите-

ли празникът 24 май!

Група родители на учениците
от IV г клас ОУ „Св. Иван Рилски”

Перник

Рекордьор с 3,30 промила зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Пиян като казак жи-
тел на Брезник е бил
спрян от служители
на реда в центъра на
града. 45-годишният
Л.А. подкарал лекия си
автомобил „Ауди А4”
след като здраво пре-
калил с „огнената во-
да”. Возилото, щарещо
по пътното платно,
било спряно за провер-
ка на ул.”Ангел  Коцел-
янов” малко преди 20
часа. При направената
проверка алкотестът

посочил цели 3,30 про-
мила. Брезниманинът
отказал да му бъде
взета кръвна проба за
химичен анализ. Срещу
него веднага е образу-
вано бързо производс-
тво за шофиране след
употреба на алкохол.

Същата съдба е спо-
летяла и 65-годишен
жител на Монтана,
спипан в Перник да
шофира пиян. Той е
бил спрян на едно от
оживените кръстови-
ща в областния цен-

тър – на вътрешно-
градската магистрала
и улица „Владайско
въстание” около 14
часа. Проверката с
дрегер показала, че
гостът на Перник е
подкарал автомобила
си „Фолксваген Голф”
с 2,09 промила. Прови-
нилият се А.К. отка-
зал кръвна проба и се
озовал в ареста за 24
часа с полицейска за-
повед за задържане.
Последвало и бързо
производство.

съгласно които ще се
осъществява взаимо-
действието с общи-
ните. Като пример
министър Йовчев по-
сочи интерактивна-
та карта на престъп-
ността, разработена
в министерството,
която би подпомогна-
ла изключително мно-
го местни власти при
изпълнението на тех-
ните дейности. Вът-
решният министър
изрази благодарност
към председателя на
управителния съвет
на сдружението То-
дор Попов за конс-
труктивната работа
и за положените уси-
лия за подобряване на
съвместната дей-
ност. „Това е положи-
телна стъпка в пра-
вилната посока за за-
дълбочаване на сът-
рудничеството и за
постигането на ефе-
кт, който е от полза
за гражданите”, бе ка-
тегоричен той и из-
рази убеденост, че
споразумението ще
подпомогне дейнос-
тта както на МВР,
така и на общините.
По думите му в мно-
го кратки срокове мо-
же да бъдат реализи-
рани част от заложе-
ните мерки и те ще
имат много сериозен
ефект. На базата на
въведените процеду-
ри ще бъдат наложе-
ни стандарти във
взаимоотношенията,

което ще доведе до
повишаване на ефе-
ктивността и до
реални резултати.

Председателят на
управителния съвет
на Националното
сдружение на общи-
ните в Република Бъл-
гария Тодор Попов
подчерта, че за мес-
тните власти под-
писването на настоя-
щото споразумение е
от изключителна
важност. „То пред-
ставлява пореден
етап от доброто
партньорство с пра-
вителството с оглед
на важните цели, кои-
то сме си поставили.
Подобно споразуме-
ние се подписва за
първи път”, изтъкна
Попов. „Основната
ни цел е да положим
съвместни усилия,
които да доведат до
усещането за повече
сигурност у българ-
ските граждани. За-
щото хората очаква-
т именно това от
нас” бе категоричен
Попов, обобщавайки
двата основни акцен-
та в документа - си-
гурност и спокой-
ствие за гражданите,
особено в малките на-
селени места, и за-
дълбочаване участие-
то на гражданите и
повишаване на проз-
рачността и ефе-
ктивността в рабо-
тата на местната
власт и полицията.

Качват учебниците на таблети
Виктория СТАНКОВА

Учениците вече ще
могат да учат уроци-
те си и да пишат до-
машни на таблет. По-
добна практика от го-
дини съществува в
чужбина. У нас тя ще
навлезе наесен, кога-
то най-голямото из-
дателство за учебна
литература у нас “П-
росвета” ще предло-

жи в подобен формат
своите помагала, об-
яви директорът Ни-
кола Кицевски. Диги-
тални учебници и в
момента има, но те са
достъпни за четене
на домашния компю-
тър или лаптоп през
сайта e-uchebnik.bg.
Цената е повече от
символична - 4,80 лв.
Достъпът до еле-

ктронни помагала ще
бъде улеснен с акция -
преподавателите от
първи до седми клас в
родните училища ще
получат електронни-
те учебници на “Прос-
вета” по съответния
предмет и за съот-
ветния клас без значе-
ние с учебници на кое
издателство са рабо-
тили досега.


