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ник избирателите са
5 909, в Трън – 3 6-4,
2 326 са били избира-
телите в община Зе-
мен, в Ковачевци –
1 411. За първии пъ-
т  правото си на
глас можеха да уп-
ражнят 1 083 жите-
ли на областта. Шес-
тима са столетници-
те. Най-възрастна
сред тях е 103-го-
дишната баба Цве-
танка Гьорева от
трънското село Фи-
липовци, която гла-
сува в Дома за стари
хора в Трън, където
е настанена от
няколко години.

Изборът за евроде-
путати в пернишка
област  се осъщест-
вява в  259 секции. За
разлика от парламен-
тарните избори ми-
налата година, сега в
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36 % бе избирателната активност в региона

Европо,
идем!

Седемнадесет наши депута-
ти се юрват към европарламента със
страшна сила. Натоварени с толкова емо-
ции, способни да разклатят фамозната ин-
ституция като пернишко земетресение.

Интересно седемнадесетте наши избра-
ници способни ли са въобще да пътуват в
един самолет, да не говорим в една класа.
Вчерашните избори до такава степен раз-
цепиха националните приоритети, че ги
разпарчетосаха като пукнат абитуриент-
ски балон. Че нашите ще бъдат капка в мо-
рето, се знае отдавна. Обаче амбицията да
сме вир на Европа звучи заплашително. Ка-
то препълнен язовир с пропукана стена.

Заради тая пуста Европа България беше в
шок и ужас цял месец. Особено вчера. Който
казва, че българинът е евроскептик, да бе-
ше дошъл пред урните. Да види сериозното
изражение, с което електоратът пускаше
бюлетините. С тиха закана и загадъчна дву-
личност България се опитва да проправи
пътя на Европа към собствения си двор.
Начинът, по който бе упражнено правото
на глас, е директен знак, че Бай Ганю тръгва
по Европа.

Ако паметникът на Алеко и на неговия ге-
рой са дискусионни, то безспорна е култо-
вата фраза „Европейци сме, ама не съвсем”.

Валентин ВАРАДИНОВ

 * Св. апостол Карп.
Св. мъченик Георги

Софийски
Най-нови

Любомира ПЕЛОВА
Спокойно започна в

цяла Пернишка об-
ласт изборният ден
вчера, въпреки че и в
последните часове
преди първите изби-
ратели да влязат в
секциите е продължи-
ла подмяната на чле-
нове на комисиите, за-
почнала веднага след
назначаването им.
От РИК съобщиха, че
по места е имало нея-
вили се членове, кои-
то своевременно са
били заменени с резер-
вни.

Правото си на вот
имаха право да уп-
ражнят 117 735 из-
биратели. Най-много
са в община Перник –
86 433, в Радомирско
право да гласуват са
имали 18 052 избира-
тели, в община Брез-

100 - 270

Облачно,
дъжд с

гръмотевици

Продължават рокадите
в пернишката полиция

Любомира ПЕЛОВА
След като за около година на директорския

стол в пернишиката ОД на МВР се смениха трима
шефове, рокадите по високите етажи на уплавле-
ние в дирекцията продължават. Поредният, който
се разделя с поста си е досегашният заместник-
директор Владимир Васев. Той зае длъжността
през 2011 година, след като осъди МВР заради
уволнението му три години преди това. Васев бе
уволнен след показния разстрел на пернишкия
наркобос Николай Христов – Хайо, заедно с още
петима други полицаи, заемащи ръководни посто-
ве в дирекцията. След връщането му на работа,
той първо оглави СОД, при последвали размества-
ния след това бе върнат на стария  си пост - на-
чалник на „Криминална полиция”, а малко по-къс-
но бе назначен и за заместник-директор на ОД на
МВР.

През юни 2013-та година бившият вътрешен ми-
нистър Цветан Цветанов задвижи процедурата по
произвеждането на Васев в длъжност „комисар”,
новият вътрешен министър Цветлин Йовчев я фи-
нализира. Сега пак той изпрати Васев в пенсия.

ЛАФ НА ДЕНЯ
Когато ненормалните
определят кои са
нормални - животът
става лудница.
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ÏÅÐÍÈÊ ÏÐÀÇÍÓÂÀ
ÄÅÍß ÍÀ ÁÓÊÂÈÒÅ

Доброволци на „Днес”
помагат на трудно

подвижни избиратели
Зоя ИВАНОВА

Хората, които имат нужда от помощ, за да
отидат да гласуват, можеха да се обърнат
към доброволците на Движение „ДНЕС”. 124
граждани с личните си автомобили бяха се
записали като доброволци, а желаещите да
ползват помощта около обяд скочи на 195.
Гражданското движение бе сформирало и
мрежа в цялата страна и следеше за еве-
нтуални нарушения в процеса на гласуване.
Помощта бе насочена към трудно подвижни
самотни възрастни хора и на граждани с
опорно-двигателни и зрителни проблеми,   за
да стигнат до секциите за гласуване и да
дадат своя вот в изборите за Европейски
парламент.

Любомира ПЕЛОВА
Изборният ден в

Пернишка област за-
почна спокойно. Охра-
ната на изборните
помещения през изми-
налата нощ протече
нормално. До обяд не
е имало данни за проя-
ви, които биха зас-
трашили нормалното
провеждане на избо-
рите.

Служителите на
звено „Български до-
кументи за самолич-
ност” в ОДМВР – Пер-
ник издаваха и в из-
борния ден удостове-
рения на граждани с
изгубени, открадна-

ти или повредени лич-
ни карти, за да могат
да упражнят правото
си на глас. Работното
време е от 8,00 ч. до
18,30 часа. До 17,30
часаа на 24-ти май са
били издадени 11 удо-
стоверения за гласу-
ване, които са валид-
ни само за изборния
ден.

Служителите на ре-
да са следили вчера в
изборните помеще-
ния да не се допускат
въоръжени лица и
граждани, носещи
предмети, опасни за
живота и здравето на
хората. Не са .допус-

Без криминални инциденти
в деня на евровота в Пернишко

кани и видимо пияни и
агресивни гласопода-
ватели.

Първите абиту-
риентски балове, за-
почнали на празника
на славянската писме-
ност и култура, пре-
минаха без инциденти
и нарушения на об-
ществения ред, съоб-
щиха от ОД на МВР.
Зрелостниците бяха
ескортирани от поли-
ция до влизането им в
ресторантите. Слу-
жителите на реда се
грижеха за сигурнос-
тта и безопасността
им до приключване на
мероприятията.

областта нямаше ни-
то една подвижна
секция, тъй като не
са били подадени
нужния брой заявел-
ния, поясниха от
РИК. За сметка на то-
ва са разкрити до-
пълнителни секции в
трите болнични за-
ведения в Перник-
МБАЛ „Рахила Ангело-
ва”, Белодробната
болница и Профилак-
ториума. Във всички
общини на региона
бяха отворени и сек-
ции, пригодени за хо-
ра с увредено зрение
или със затруднения
в придвижването. В
Перник те бяха три,
в Брезник - две и по
една имаше в Кова-
чевци, Трън, Радомир
и Земен.

На страница 12
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Сватба в деня на евроизборите
Любомира ПЕЛОВА

Една – единствена двойка вчера в Перник избра
деня на евровота, за да се обрече във вярност за
цял живот. Пред Двореца на културата граждански
брак скюлича Йоана и Цветелин Ненчеви. В сумато-
хата около тържеството двамата влюбени не бяха
успели да гласуват, но затова пък някои от гостите
вече бяха пуснали бюлетината в урните.

Млечно лилаво бе цветът, избран от булката за
тържеството. В този цвят бе не само букетът на мла-
доженката, но и декорацията на тържеството. В неж-
ния цвят бяха тоалетите и на трите шаферки, една от
които бе бронзовата медалистка от европейския
шампионат по таекундо за 2013 г.и спортист номер2
на Перник за миналата година  Александрина Ризо-
ва.

Йоана е на 21 години, а Цветелин – на 27. Запоз-
нали ги техни приятели, които им кумуваха на сват-
бата. Както си му е редът, след подписването булка-
та побърза да настъпи съпруга си, за да се знае
кой е главният в къщата. До ден днешен сме заедно
и така ще бъде занапред, зарече се Йоана, която се
готви да кандидатства право. Младоженците не
смятат да напускат България, искат и бъдещите им
деца да си останат тук, но признават, че за младите
у нас е изключително трудно.

Перник се разлюля
навръх празника

Любомира ПЕЛОВА
Навръх 24-ти май Перник отново се върна в кош-

марния 22-ри май, когато преди две години земята
се разлюля със сила 5,8 по скалата на Рихтер и ос-
тави хиляди домове в ужасно състояние. Тъкмо
местните бяха позабравили кошмара и той оживя
отново в празничния ден, когато точно по обяд зем-
ята отново се люшна. Мнозина още бяха по улиците
и заведенията, когато трусът напомни преходността
на всичко земно. Продължилото повече от минута
люлеене изплаши хората с по-лабилна психика.
Най-страшно е било за онези, които в момента на
труса са били по домовете си на високите етажи.
Виждах как отсрещния 15-етажен блок се люлее,
полилеят се удари в тавана и едната от чашките се
счупи, стана ми лошо, разказа перничанка, чиито
дом е на 11-тия етаж. От Спешна помощ съобщиха,
че около час след труса медицинска помощ са по-
търсили шестима души, които са колабирали, вдиг-
нали са кръвно.

Уплахата сред препатилите перничани се засили
заради последвалия хоризонталното люлеене, кое-
то според сеизмолозите е било със сила около 4 по
Рихтер, вертикален трус. Според официалната ин-
формация той е бил с магнитуд 2,5 по Рихтер, но
препатилите перничани, които натрупаха опит в лю-
леенето на земята са категорични – трусът е бил по-
силен.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В навечерието на най-светлия празник на духов-

ността, писмеността и просветата - 24 май, си при-
помняме, че този ден не е просто поредният офи-
циален празник, а денят, в който българският народ
под величествените звуци на „Върви, народе възро-
дени!” се прекланя пред славата на българското
слово и отдава почит, преклонение и уважение
пред духовния си елит.

Делото на светите братя Кирил и Методий е най-
яркото свидетелство за жаждата на българина за
просвета и наука, за народно самоопределение и
култура, непреходен символ на националното ни
достойнство, традиции, гордост и духовност. През
многовековната история на нашата държава учили-
щето винаги е било символ и стожер на национал-
ната ни идентичност, гаранция за успеха и бъдеще-
то на България.

С уважение и признателност поздравяваме по
случай Деня на българската просвета и култура
учители, просветни и културни дейци!

Пожелаваме ви все така с любов и внимание да
продължите мисията си да се грижите и образовате
нашите деца - бъдещето на България!

С пожелания за  вдъхновение и успехи, за твор-
чески и лични постижения!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

Станислав Владимиров,  Евдокия Асенова
народни представители

Виктория СТАНКОВА
VI СОУ „Св. Св. Ки-

рил и Методий” – нас-
ледник на най-старо-
то училище в Перник
поведе празничното
дефиле в Деня на бъл-
гарската просвета и
култура и на славя-
нската писменост.
171-годишното учи-
лище е било открито
в новопостроената
църква „Св. Георги”
през 1843 г. от родо-
любиви перничани.
Ученици и учители от
всички училища се
включиха в тържес-
твеното шествие,
посветено на свято-
то дело на братята
първоучители Кирил
и Методий. Много ба-
лони, цветя, знамена с
националния трибаг-
реник и с ликовете на
светите братя рав-
ноапостоли украсиха
ученическите блоко-
ве. Ученици носеха ли-
ковете на първоучи-
телите Кирил и Ме-
тодий украсени с
цветя, а първокласни-
ците бяха сложили на
главите си корони с
букви, като потвър-
ждение на това, че ве-
че могат да четат и
пишат.

Празникът в Пер-
ник започна на площад
„Кракра” с тържес-
твена церемония по
вдигане на национал-
ния флаг. Хиляди
граждани бяха дошли
на традиционното
честване в центъра
на града. Празникът
уважиха министърът
на отбраната Ангел
Найденов, народният
представител Ста-
нислав Владимиров,

Íàé-ñòàðîòî ó÷èëèùå ïîâåäå ïðàçíè÷íîòî äåôèëå
Хиляди перничани отбелязаха 24 май

областният управи-
тел Михаил Михайлов,
представители на об-
щинската и областна-
та администрации.

„Такава дата като
24 май има само в бъл-
гарския календар. Тя
бележи не само вели-
чието на светите
братя Кирил и Мето-
дий, това не е само да-
та за преклонение
пред делото на техни-
те ученици, разнесли
писмото и четмото
по българските земи,
но и дата, която сим-
волизира исконния
стремеж на българ-
ската нация към зна-
ние и образование,
към култура и изкус-
тво”, каза в поздрави-
телното си слово кме-
тът Росица Янакиева.
От трибуната тя
поиска корекция на ре-
шение на Министер-
ски съвет номер 293
от 13 май, като нас-
тоятелно се обърна
за съдействие към Ан-
гел Найденов. Доку-
ментът е лишил от
възможността еди-
нствено университе-
тът в Перник да
приема за обучение
студенти през уче-
бната 2014-2015г.
Трудно е началото на
пернишкия универси-
тет, но той има бъде-
ще и значение за гра-
да, каза още Янакиева.
Тя благодари на всич-
ки учители за благо-
родното им дело, за
любовта и търпение-
то им и заръча на уче-
ниците да бъдат от-
говорни за бъдещето
на България и Перник.
Културата, науката
и духовността заслу-

жават приоритетно
място в обществе-
ния живот, защото
чрез техните резул-
тати утвърждаваме
себе си, държавата и
своя народ в европей-
ското семейство и
европейския дом. То-
ва заяви в тържес-
твено слово в Перник
министърът на от-
браната Ангел Найде-
нов. Той припомни, че
епохалният труд и
резултати от дей-
ността на светите
братя Кирил и Мето-
дий ги е направило съ-

покровители на Евро-
па. Възможността да
учим и творим на
български ни преведе
през всички трудни и
тъмни периоди в на-
шата история, каза
още военният минис-
тър. Празничен кон-
церт за гражданите и
гостите на Перник
поднесоха децата от
самодейните състави
към Обединения дет-
ски комплекс. В прог-
рамата се включиха и
п р е д с т а в и т е л н и
творчески формации
от областните градо-

Задържаха гастрольори,
крали в Перник

В Перник са били
задържани двама
гастрольори за
кражби и унищожа-
ване и повреждане
на чуждо имущес-
тво. Случаите са
още от края на ми-
налата година, ко-
гато в полицията е

бил подаден сигнал от собственик на пави-
лион в центъра на областния град, че от лав-
ката са били откраднати голямо количество
шоколадови изделия. Неизвестните тогава
извършители срязали и четирите гуми на
паркиран в близост товарен автомобил „И-
веко” и откраднали страничните му огледа-
ла. Местните криминалисти започнали раз-
следване. След проведени множество опе-
ративно-издирвателни и процесуално-
следствени действия се установило, че из-
вършители са 25-годишният Х.К. от гр. Сви-
щов и 23-годишният русенец Ц.В. Двамата
са криминално проявени, а по-младият гас-
трольор е и осъждан. Част от откраднатите
вещи са намерени и иззети.

Любомира ПЕЛОВА
Окръжният проку-

рор на Перник Пламен
Найденов съобщи, че
до обяд в изборния
ден не е постъпил ни-
то един сигнал за на-
рушения на норма-
тивната уредба.

Eдин сигнал за купу-
ване на гласове за ев-
роизборите бе постъ-
пил в Районна проку-
ратура в Перник в на-

В Прокуратурата – без сигнали
вечерието на вота.
Прокуратурата се е
самосезирила и по сиг-
нал за корпоративен
вот в местна фирма.

От ДАНС е бил по-
даден сигнал, че неус-
тановени лица купу-
ват гласове в ромски-
те квартали в Перник
и Радомир. Самосези-
рането пък е по из-
явление на национален
партиен лидер. От на-

чалото на кампанията
, това са и единстве-
ните сигнали за тър-
говия с гласове за
предстоящия утре
вот за европарла-
мент. По сигналите се
работи, казаха от Про-
куратурата. В деня на
изборите имаше де-
журни прокурори как-
то в Окръжна, така и
в районните инсти-
туции в областта.

Любомира ПЕЛОВА
Брезнишки кримина-

листи задържаха три-
ма за кражба на теле-
фонни кабели.

Белезниците щрак-
нали около ръцете на
двама брезничани и
един перничанин в мо-
мент, когато групата
срязала и натоварила

плячката си на ка-
мион, който потегля
към пункт за вторич-
ни суровини. Телефон-
ните кабели са били
действащи и са зах-
ранвали трасето град
Брезник – село Слаков-
ци. Иззет е багер, с
който кабелът бил  из-
копан и режещи ин-

Закопчаха поредните крадци

Любомира ПЕЛОВА

струменти. 38-годиш-
ният Б.Т., 50-годиш-
ният Р.В. и Р.Т. на 31
години са задържани
за 24 ч. Досега трима-
та не са познати на ор-
ганите на реда с нару-
шения на закона.

Образувано е досъ-
дебно производство и
работата продължава.

ве на страната. Те
пяха и танцуваха за
перничани и това бе
техният подарък за
85-годишнината от
обявяването на Пер-
ник за град.

Вечерта пък перни-
чани бяха сюрпризира-
ни с празничния кон-
церт на атрактивни-
те рок-цигуларки от
група “Стрингс”. Еди-
н час по-късно нахъса-
ните хип-хопъри от
формация «Da Clique»
представиха танцо-
вия спектакъл «На-
шият начин ²²».
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Отличените получиха и книги подарък

В навечерието на 24
май областният упра-
вител Михаил Михай-
лов награди педагози

от училища и детски
градини в региона.
Отличията бяха връ-
чени на тържествена

церемония в Двореца
на културата в Пер-
ник. Грамоти от об-
ластния управител
получиха 61 препода-
ватели, предложени
от педагогическите
съвети в учебните и
детски заведения, как-
то и педагози от ОДК
Перник. За училищата
и детските градини
бяха предоставени и
книги - „Старият Пер-
ник 1891 - 1944” от
името на авторите
Нонка Кръстева, Све-
тозар Захариев и мес-
тна фирма.

“През последните
години много се гово-
ри за проблемите в
училище, за това, че
нивото на българско-
то  образование не е

това, което беше пре-
ди години, за необхо-
димостта от рефор-
ми. Да, вярно е, проб-
лемите са много, как-
то във всяка една
сфера в обществото
ни. Само че в същото
време българските
деца ходят на светов-
ни състезания и кон-
курси и печелят злат-
ни медали, български-
те ученици продължа-
ват образованието
си в най-престижни-
те университети в
цял свят, а младите
хора, дипломирали се
в българските уни-
верситети, се реали-
зират като специа-
листи навсякъде. И
това се случва въпре-
ки вечния недостиг

Наградени за Деня на
българската просвета и култура

и славянската писменост
По повод тазгодишното честване на Деня на

българската просвета и култура и на славянската
писменост,  за принос в областта на образование-
то и културата и за обективна журналистическа
дейност Община Перник награждава:

С плакет “За принос в образователното дело”
1. Бойко Свиленов – директор на ОУ “Св. Иван

Рилски”
2. Георги Стоянов – директор на V СОУ “П. Р.

Славейков”
3. Лиляна Григорова – директор на ОДЗ № 12

“Радост”
4. Соня Запрова – директор на ЦДГ № 6 “Българ-

че”
С плакет “За принос в областта на култура-

та”
1. Венцислав Андонов – ръководител на Народ-

ния хор и главен художествен ръководител на АН-
ПТ “Граовска младост” при ОК Дворец на култура-
та Перник

2. Емилия Велинова – директор на РИМ – Перник
3. Иво Горчев – директор на ОбДТ “Боян Данов-

ски” – Перник
4. Райчо Христов – диригент на Камерен оркес-

тър “Орфей” към ОК Дворец на културата
5. Славена Вражалска – ръководител на ОШИ

при ОК Дворец на културата Перник
6. Танцово студио „Авангард” при Общински

младежки дом -  Перник, по повод 10-годишнината
от създаването му

7. Трифон Трифонов – диригент на Духовия ор-
кестър към ОК Дворец на културата – Перник

С плакет “За активна и обективна журналис-
тическа дейност”

1. Марияна Маринова – журналист, КТВ “Крак-
ра” – Перник”

С диплом “За всеотдаен учителски труд и
принос в образователното дело”

1. Албена Драганова Петрова - старши учител
по химия и физика в Спортно училище “Олимпиец-
” гр. Перник

2.Анжела Богданова Хаджимитева - старши учи-
тел по английски език в XVI ОУ “Свети Свети Ки-
рил и Методий “ гр. Перник

3. Антоанета Александрова Александрова - стар-
ши възпитател в ОУ  “Свети Свети Кирил и Мето-
дий” с. Дивотино

4. Биляна Андонова - учител в ОДЗ № 14 “Сла-
вейче” гр. Перник

5. Божидара Рангелова Рангелова - старши учи-
тел в ОУ “Свети Климент Охридски” с. Рударци

6. Бойка Иванова Соколова - главен учител в
ЦДГ № 6 “Българче” гр. Перник

7. Ванко Петров Тодоров - старши учител в V²
СОУ “Свети Свети Кирил и Методий” гр. Перник

8. Васила Петрова Велчева - старши учител  в
Професионална гимназия   по икономика гр. Пер-
ник

9. инж. Василка Златанова - учител в ТПГ   “Ма-
рия Кюри” гр. Перник

10. Вениамин Тимотеев Пеев - старши учител в
СОУ  “Д-р Петър Берон” гр. Перник

11. Вера Ангелова Георгиева - старши учител
в ОДЗ № 9 “Калина Малина” гр. Перник
12. Виолета Боянова Пенева – главен учител по

български език и литература в XIII ОУ “Свети Све-
ти  Кирил и Методий” гр. Перник

13. Витка Свиленова Попова - детска учителка в
ОДЗ № 12 “Радост” гр. Перник

14. Габриела Петрова Стефанова - Зиновиева -
старши учител в НЕОО в ОУ “Алеко  Константи-
нов” гр. Перник

15. Генка Миткова Добренова - учител в Помощ-
но училище интернат “Любен Каравелов” гр. Пер-
ник

16. Гергана Матова Седевчова - учител в НЕОО
в VIII ОУ “Кракра Пернишки” гр. Перник

17. Делка Алексиева Димитрова - старши учител
в ЦДГ № 3 “Пролетен цвят” гр. Перник

18. Диана Здравкова Михайлова - старши учител
в ОДЗ №1 “Миньорче”

19. Диана Иванова - директор на ОУ “Свети Све-
ти Кирил и Методий” с. Драгичево

20. Димитрина Юриева Феодорова - старши
учител по биология и здравно образование
в ХII ОУ “Васил Левски” - гр. Перник

21. Дияна Илиянова Цонкова - Милова детска
учителка в ОДЗ № 12 “Радост” гр. Перник

22. Добринка Симеонова Димитрова - Тошева -
старши учител в ОДЗ №4 “Чуден свят” гр. Перник

Виктория СТАНКОВА
Отново е май и от-

ново е време за абиту-
риентските балове. И
тази година Перник е
пъстър, млад и озвучен
по време на абиту-
риентските вечери.
“Кой каза 1,2,3,4, …….12
стиг-ааа. И отново
1,2,3,4…….12 стига-а”.
Тези викове съпътс-
тват улиците на на-
шия град. Лъскави коли
и много балони и цветя
са част от еуфорията
на празничните вечери.

Изборите за евроде-
путати, които се про-
ведоха на 25 май – в раз-
гара на абитуриент-
ските балове, не разва-
лиха празника на млади-
те хора на Перник.

Стандартните от
години правила за огра-
ничаване на продажби-

Абитуриентките в Перник като холивудски звезди
те на алкохол преди и
по време на вота не ва-
жеше по време на бал-
ните вечери.

Като холивудски
звезди позираха на 24
май красавиците-аби-
туриентки от Випуск
2014 от Езиковата гим-
назия, СОУ „Д-р Петър
Берон” и Спортното
училище. Младите да-
ми стояха с удоволс-
твие пред светкавици-
те на дузина фотогра-
фи, които се надпре-
варваха да щракат и не
изпускаха нито една ча-
ровница. Тази година
абитуриентките бяха
прекрасни, със стилни
тоалети и прически и
преливащи от чар и
настроение. Някои от
тях смело стояха под
ливналия дъжд с риск
да развалят роклите и

косите си. До момиче-
тата бяха не по-малко
изисканите им кавале-
ри – оригинални и с до-
за екстравагантност.
Принцесите и младите
мъже се носеха на кри-
ле.

Това бяха и първите
зрелостници, които
сефтосаха новите
плочки пред хотел
„Струма” 

В изборния ден на 25-
ти пък купонясваха за-
вършващите 5-то СОУ
„П.Р. Славейков” и Про-
фесионалната гимна-
зия по икономика. Днес
на 26 май ще бъдат мо-
мичетата и момчета-
та от ПГЕМП „Христо
Ботев”, ТПГ „Мария
Кюри”, ПТГ „Ю. Гага-
рин” и ПГОТ „Св. Иван
Рилски”. Финалът на
баловете на 27 май ще

поставят възпитани-
ците на ПГТС „Арх.
Йордан Миланов”, СОУ
„Васил Левски” – Брез-
ник и ПГСС „Н. Вапца-
ров” – Брезник.

Възпитаниците на
ТПГ „Н. Вапцаров” в Ра-

Днес ще има ремонти
по АМ „Струма“

Силвия ГРИГОРОВА 
На 26.05.2014 г., понеделник, между 8 ч.

и 17 ч. в участъка от АМ „Струма“ – от км
305 до км 322, ще се извършват тестови
изследвания на носимоспособността на
пътната конструкция със специална маши-
на – дефлектограф по цялата дължина на
трасето, в двете посоки на движение. Това
информираха от Агенция „Пътна инфрас-
труктура”. От там поясниха, че обичайна
практика е след въвеждането в експлоата-
ция на новопостроени пътни участъци, фи-
нансирани от европейските фондове, да се
правят подобни проучвания.

  Дефлектографът ще се движи със сред-
на скорост 30 км/ч и на всеки 286 метра
ще спира за две минути, за да направи от-
чет. Широчината на машината е една път-
на лента /дясна активна лента/.

 Допустимата максимална скорост на
движение в района на проучването ще бъ-
де ограничена на 90 км/ч. От АПИ препо-
ръчват на шофьорите, пътуващи в участъ-
ка между Долна Диканя и Дупница, да ка-
рат внимателно и да спазват въведената
временна организация на движението.

 

Янакиева отличи изявени
педагози и дейци на културата
Виктория СТАНКОВА

На стилен коктейл
днес в ресторант
„Струма” бяха връче-
ни традиционните
отличия по повод 24-
ти май. Кметът Роси-
ца Янакиева награди с
плакет за принос в об-
ластта на образова-
нието директорът на
ОУ „Св.Иван Рилски”
Бойко Свиленов, Геор-
ги Стоянов-директор
на 5-то СОУ „П.Р.Сла-
вейков”, Лиляна Григо-
рова- директор на
ОДЗ № 12 и Соня Зап-
рова- директор на
ЦДГ №6 „Българче”.

Бойко Свиленов
В сферата на култу-

рата с плакети бяха
удостоени ръководи-

телят на Народния
оркестър при АНПТ
„Граовска младост”
Венцеслав Андонов,
директорът на Об-
щински театър „Боян
Дановски” Иво Гор-
чев, Емилия Велинова-
директор на Регио-
налния исторически
музей, двамата дири-
генти – Райчо Хрис-
тов на КО „Орфей” и
Трифон Трифонов на
Духовия оркестър
при ОК „Дворец на
културата”.

Иво Горчев
Сред отличените

бяха и Славена Вра-
жалска от Обединена-
та школа по изкус-
твата при ОКДК и ба-
летно студио „Аван-

гард” при ОбМД с ръ-
ководител Добри Доб-
рев по повод 10 годи-
ни от създаването на
танцовата форма-
ция.

За принос в журна-
листиката тази годи-
на награда получи Ма-
риана Маринова от КТ
„Кракра”.

С дипломи за своята
работа в образование-
то и културата бяха
отличени десетки
преподаватели от
различни пернишки
училища и детски гра-
дини, както и дейци на
културата.

Кметът Росица Яна-
киева честити праз-
ника на всички и вдиг-
на наздравица.

на средства и благода-
рение единствено на
българския учител”
каза в обръщението
си към учителите гу-
бернаторът.

Началникът на РИО
на МОН Ваня Коконо-
ва благодари от име-
то на учителите за
проявеното отноше-
ние и увери, че в учи-
лищата и детските
градини в областта
се работи отговорно
и професионално за
възпитанието и обу-
чението на децата.

Специален поздрав
за всички бяха изпъл-
ненията на балет “Ва-
я” и школата по спор-
тни танци от ОДК-
Перник.

Любомира ПЕЛОВА

домир също ще празну-
ват на 27 май, но в мес-
тен ресторант в гра-
да. 

Празненствата на
зрелостниците започ-
ват в 19, 19.30 и 20 ча-
са.

продължава на страница 4
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Празничен концерт закри тържествата за 24 май

Виктория СТАНКОВА
Перничани бяха сюр-

призирани с празни-
чен концерт от ат-
рактивни формации,

който гостуваха на
града в Деня на бъл-
гарската просвета и
култура и на славя-
нската писменост.

Съставите, които се
изявиха на пернишка
сцена бяха от Пазар-
джик, Кубрат, Монта-
на, Бургас, Лом, София

Географията – най-желана
за втория зрелостен изпит

Виктория СТАНКОВА
Най-много зрелостници от област Пер-

ник се явиха на втори държавен изпит по
география. Общият брой на явилите се
ученици по този предмет е 353-ма.Това
съобщи началникът на регионалния ин-
спекторат по образованието Ваня Коконо-
ва.

Тази година на матурата по желание са
завили участие 996 ученици, но на изпита
се явиха 951.

Вторият по интерес е „Философски ци-
къл” . На него се явиха 197 от 204 заявили.
На едно добро място сред избора на на-
шите ученици е английския език, където
се явиха 160.

„Характерно за нашата област, е че ан-
глийския език е сред трите най-предпочи-
тани и избирани предмети за втори ДЗИ.
За първи път имаме и ученик, който се
явява на изпит по испански език. По два-
ма се явиха на физика и астрономия, хи-
мия и опазване на околната среда, а пети-
ма по френски език”, коментира Коконо-
ва.

Във всички училища в Региона започна
нормално изпитния ден. Всички успяха да
отворят и размножат изпитните материали.
Точно в 8.30 беше дадено началото в цяла-
та област.

930 седмокласници пък се явиха на вто-
рия изпит от националното външно оце-
няване по математика. На тях резултатите
ще бъдат готови до 4-ти юни. Тогава ще
бъде изпита за проверка на способностите
по изобразително изкуство. За него 104
ученици, са подали заявления да участва-
т.

„За първа година ще правим изпит и по
проверка на способностите по спорт, тъй
като СОУ „Петко Р. Славейков” заяви же-
лание за прием по профил спорт. На 31
май и 1-ви юни са изпитите по спорт. Те се
провеждат от самото училище, което из-
вършва приема”, уточни Кокнова.

На 9 юни е датата, на която ще излязат
резултати от ДЗИ. Освен за първи и втори
задължителни зрелостни изпити , ние има-
ме и 6 ученици, които са заявили желание
да се явят на трети изпит – един по мате-
матика, двама по философски цикъл и три-
ма по английски език. Така, че следваща-
та седмица ще се проведат тези изпити,
допълни Коконова.

Най-старата детска градина
чества 80-годишен юбилей
Любомира ПЕЛОВА

Осемдесетгодишен
юбилей тържествено  от-
беляза в петък детска
градина “Миньорче” .
Детското заведение е
построено по поръчка на
“Мини-Перник” . В първи-
те години е функционира-
ло като сиропиталище,
по-късно тук била прех-
върлена  детската гради-
на от  училище “Свети
Иван Рилски” .На 30 ноем-
ври 1941 година Царица
Йоанна именувала гради-
ната на  8-годишната си
тогава дъщеря Княгиня
Мария-Луиза, а софий-
ският митрополит Сте-
фан извършил ритуален

молебен и водосвет за
здраве и успех. Това било и
първото посещение на ца-
рицата в Перник и ожи-
влението в града било гол-
ямо,разказа  Катя Григо-
рова - преподовател в  
детска градина “Миньор-
че”.  Учителките показа-
ли на царицата съвремен-
но обзаведената сграда и
разговаряли с нея за своя-
та работа. Царицата
раздала подаръци за всич-
ки деца и им пожелала да
са весели и добри, благода-
рила за милия прием. Кръс-
тницата и гостите -
придворната дама г-ца Са-
рафова и началникът на
канцеларията на Негово

величество Царя д-р Хан-
джиев  дарили на детско-
то средище 80  одеяла от
европейска вълна, шкафо-
ве, легла и инвентар. Пос-
тъпили и парични даре-
ния. До днес се пазят  еле-
новите рога, подарени от
Царица Йоанна. Сега дет-
ската градина приема 
218 деца. Разполага с обно-
вена база, която е подно-
вена след земетресение-
то през 2012г. В детско-
то заведение  работят
22 учители, 22 помощник-
възпитатели, 8 медицин-
ски сестри и друг  персо-
нал. Детската градина е
сред водещите в Перник,
има и два филиала.

Наградени за Деня на ...

и Кюстендил. Уникал-
ните изпълнения на
талантливите мъже
и жени огласиха Мла-
дежкия дом.

Те преминаха под мо-
тото „ България поз-
дравява Перник”.
Проявата е част от
инициативите, които
съпътстват осемде-
сет и петата годиш-
нина от обявяването
на Перник за град.

Сред гостите на
празничната програ-
ма бе и кметът Роси-
ца Янакиева, която по-
лучи специални поз-
драви с песни от та-
лантливите самодей-
ки. Те изказаха спе-
циални благодарнос-
ти на ръководство-
то на общината за
топлото и приятно
посрещане.

В знак на благодар-
ност градоначални-

кът поздрави уча-
стниците от госту-
ващите формации. Тя
сподели, че тази сре-
ща ще формира нови
приятелства и парт-
ньорства, както и
съвместни изяви в
Перник и страната.

„Направихте вели-
колепен концерт. Вие
сте хората, които
имат най-голямо осно-
вание да празнуват
този празник - Деня
на българската писме-
ност, култура и ду-
ховност. Защото име-
нно хора, като вас на
абсолютно доброво-
лен принцип работят
и пазят българската
култура. Вие сте те-
зи, които пренасяте
през времето това
безценно съкровище’’,
сподели още пред гос-
тите Росица Янакие-
ва.

ЧЕЗ повиши сигурността за евроизборите
Силвия ГРИГОРОВА

  С цел да гарантира
непрекъснато и качес-
твено електроснабдяване
при подготовката и про-
веждането на изборите
за европейски парламент,
които се проведоха на 25
май 2014 г., ЧЕЗ преуста-
нови  планираните пре-
късвания на електрозах-
ранването на територия-
та на Западна България
до 26.05.2014г.Служители
на компанията извършиха
огледи на всички съоръже-
ния, от които се захран-
ват избирателните сек-
ции и обектите, свързани
с провеждането на избо-
рите, намиращи се на те-
риторията, която ЧЕЗ
захранва.

  Централната избира-
телна комисия, всички ра-

йонни избирателни коми-
сии, областните управи-
тели и кметове на общи-
ни в областите с админис-
тративни центрове: Пер-
ник, Благоевград, Видин,
Враца, Кюстендил, Ловеч,
Монтана, Плевен, София
област, София град разпо-
лагаха с контакти за
връзка с отговорни, ръко-
водни длъжностни лица,
служители на компания-
та, за съдействие при
аварийни ситуации, въз-
никнали в съответния
регион на територията
на Западна България, об-
служвана от ЧЕЗ.

 ”Създадохме необхо-
димата организация и
взехме всички мерки за
нормалното протичане
на изборния ден. Гражда-
ните имаха възможност

безпрепятствено да гла-
суват, а при непредвиде-
ни обстоятелства еки-
пите ни имаха готов-
ност незабавно да реаги-
рат“, заяви Виктор
Станчев, директор „Екс-
плоатация и поддържа-
не“ в „ЧЕЗ Разпределе-
ние България”.

За непрекъснатостта
на захранването на об-
служваната от ЧЕЗ те-
ритория в изборния ден
ще следят 100 аварийни
екипа, като 32 от тях са
позиционирани в столи-
цата.Дружеството има
възможност да привле-
че допълнително служи-
тели за отстраняване
на възникнали аварии или
повреди по електрораз-
пределителната мрежа
или съоръжения.
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23. Елза Ангелова Грънчарова – учител в Обе-
динено детско заведение с. Драгичево

24. Елка Йорданова Иванова - помощник-дирек-
тор в ПГОТ “Свети Иван Рилски” гр. Перник

25. Емилия Игнатова Кирилова - учител в ОДЗ
“Валентина Терешкова” гр. Батановци

26. Жулиета Гергинова Веселинова - старши
учител по практика в ПТГ  “Юрий Гагарин” гр. Пер-
ник

27. Зоя Борисова Хаджийска - старши учител в
ХI ОУ  “Елин Пелин” гр. Перник

28. Илда Александрова - старши учител в НЕОО
в ОУ “Свети Константин Кирил Философ” гр. Пер-
ник

29. Илиана Михайлова Самуилова - педагогичес-
ки съветник в ОУ “Алеко  Константинов” гр. Пер-
ник

30. Катя Иванова Крумова - старши учител в
НЕОО в VII ОУ “Георги Сава Раковски” гр. Перник

31. Красимира Иванова Ангелова - старши ре-
сурсен учител

в IХ ОУ “Темелко Ненков” гр. Перник
32. Лили Кирилова Димитрова - старши учител в

ЦДГ № 15 “Райна Княгиня” гр. Перник
33. Лилия Любенова Романова - главен учител в

ПГТС “Арх. Йордан Миланов” гр. Перник
34. Любляня Лилова Шопска - старши учител в

ЦДГ № 2 “Родолюбче” гр. Перник
35. Мариана Луканова Михайлова - старши въз-

питател в  IХ ОУ “Темелко Ненков” гр. Перник
36. Мария Киркова - старши учител по български

език и литература в ОУ “Свети Иван Рилски” гр.
Перник

37. Марияна Александрова Манчева - старши
учител в ЦДГ №  “Изворче” гр. Перник

38. Нели Георгиева Иванова - старши учител в
ОДЗ  №11 “Знаме на мира” гр. Перник

39. Николина Иванова Лозанова - старши учител
по география и икономика в ОУ “Свети Иван Рил-
ски” гр. Перник

40. Павлина Любомирова Миланова - главен учи-
тел в ОУ “Отец Паисий” с. Ярджиловци

41. Росица Богословова - старши учител по му-
зика в V СОУ “Петко Рачов Славейков” гр. Перник

42. Румен Иванов Симеонов - старши учител по
география и икономика в ПМГ  “Христо Смирнен-
ски” гр. Перник

43. Светослава Александрова Игнатова - старши
учител по професионална подготовка в ПГЕМП гр.
Перник

44. Силвия Николова Георгиева - старши учител
в ОДЗ “Вела Пеева” гр. Перник

45. Стела Боева Рангелова - старши учител
в ОДГ  “Пролет” гр. Перник
46. Христина Владимирова Стоянова - Василева

- старши учител в ЦДГ № 6 “Българче” гр. Перник
47. Цветанка Крумова Ташкова - старши учител

по френски език в ГПЧЕ  “Симеон  Радев” гр. Пер-
ник

48. Цеца Младенова Николова - старши учител в
ОУ “Христо Ботев” гр. Батановци

С диплом “За творческа дейност и принос в
сферата на културата”

1. Богомил Благоев - художник
2. Борис Велинов – председател на НЧ “Просве-

та-1909” кв. Църква, Перник
3. Велин Стойчев - оркестрант в Духовия оркес-

тър при ОД Дворец на културата
4. Даринка Евтимова - художник
5. Димитрина Нецова – ст. експерт в РМД - Моши-

но
6. Димитър Апостолов - оркестрант в Духовия ор-

кестър при ОД Дворец на културата
7. Динко Димов - оркестрант в Духовия оркестър

при ОД Дворец на културата
8. Добри Добрев, ръководител на Танцово студио

„Авангард” при Общински младежки дом – Перник
9. Иван Гюров – информатор в РИМ - Перник
10. Мая Иванова – помощник-директор на Обе-

динен детски комплекс - Перник
11. НЧ “Просвета-1909” гр. Батановци – по повод

105 години от основаването му
12. НЧ “Просвета-1909” кв. Църква, Перник – по

повод 105 години от основаването му
13. НЧ “Светлина-1919” с. Студена – по повод 95

години от основаването му
14. Невелина Станимирова - оркестрант в Каме-

рен оркестър “Орфей” при ОД Дворец на културата
15. Павел Павлов - оркестрант в Камерен оркес-

тър “Орфей” при ОД Дворец на културата
16. Румяна Секулова - художник
17. Симеон Спиридонов – художник
18. Стефан Тодоров – скулптор



Рекламно  приложение

Понеделник, 26 май 2014 г., брой 93 /5456 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
2. Гарсониери, ул. Струма, ет. 7/н/, ет. 2, ТЕЦ - 28 000 лв.; 25 800 лв.
3. Гарсониера, Площада, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер., 54 кв.м - 37 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг - 35 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 44 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 46 000 лв.
11. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
13. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
14. Тристаен, Ид.ц., 110 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 евро
15. Тристаен, Център, по-нов блок, 87 кв.м, тер., ет. 4 - 55 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.
17. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2, непрех., ТЕЦ, тер. - 52 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
19. Къща, кв. Бела вода, ЗП: 80 кв.м, дв. 870 кв.м - 21 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, тх., пл. РЗП: 210 кв.м, вертикален близнак- 45 000 евро
22. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
23. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
24. Два съседни магазина, кв. Изток, 26 кв.м; 78 кв.м - 15 600 евро; 42 900 евро

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

ПРОДАВА:
1. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
2. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
3. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 28 000 лв.
4. Двустаен, Мошино, 66 кв.м, ет. 2, юг, преустр. в Тристаен,
лукс, отремонтиран, с обзавеждане - 53 000 лв.
5. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
6. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 32 000 евро
7. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
10. Къщи и апартаменти в Делта Хил
11. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
12. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
13. Къща, кв. Монте Карло, 2 ет. , 96 кв.м, мн. добра, дв. 100 кв.м- 70 000 евро
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 53 000 лв.
15.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 40 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Етаж от Къща, Варош, 72 кв.м, юг/запад 20 000 лв.
20. Къща, Мещица, 1 ет., 64 кв.м, двор 745 кв.м - 35 000 лв.
21. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
22. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
26. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
27. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
28. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
29. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
30.  ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
31. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
32. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
33. Помещение, Център, за офис, 70 кв.м - 65 000 лв.
34. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
35. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
36. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Мезонет, Център - 500лв.
2. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
4. Помещения, ул. Петко Каравелов, 24 кв.м, 27 кв.м - 270 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 2, 46 кв.м, ТЕЦ, тер. - 17 6000 лв.
2. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.
3. Гарсониера, Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, юг, ПВЦ - 20 900 лв.
4. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.
8. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
9. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
11. Двустаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.
12. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.
13. Двустаен, Тева, 66 кв.м, среден, южен - 19 000 лв.
14. Двустаен, Тева, 67 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ремонт - 33 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт, преустроен - 27 500 лв.
16. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 30 500 лв.
17. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000лв.
18. Двустаен, Изток, ПВЦ, ТЕЦ, среден - 27 000лв
19. Двустаен, Изток, ЕПК, 72 кв.м, ет. 9, преустр., подобрения - 48 500 лв.
20. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 62 кв.м, ет. 2, ПВЦ - 29 000 лв.
21. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 3, срещу Албените - 28 000 лв.
22 Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
23. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., Площада, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ - 42 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро
27. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
28. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 31 900 евро
29. Тристаен, Център, 100 кв.м, тх., ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ - 45 000 лв.
30. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
31. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
32. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.
33. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 5, 2 тер., алум. дограма - 42 000 лв.
34. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
35. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
36. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.
37. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

- до 45 000лв. 
3. Гарсониера, Изток,

Мошино.  
4. Двустаен, Изток,

Мошино - до 35 000лв.

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 49 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 21 800 лв.
12. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт - 11 000 лв.

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62



Имоти, реклами 7Съперник 26 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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УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разреши-
телно за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв.,
продажба или обезщетение – тел. 0899/19
42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,

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

Давам под наем, дългосрочно
обзаведен двустаен апартамент, кв.
Изток, изгодно - тел. 0897/668 608
Давам под наем, луксозни помещения за

офиси, кв. Христо Смирненски - тел. 0988/
953 050; 0899/588 545

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

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

(до винпром) 076/60 85 85

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

техникум)
v автомивка външно и
вътрешно
v пране на килими
v денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

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

Продавам или давам под наем  офис,
Идеален център на Перник, 16 кв.м - тел.
076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма,

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

кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне –
тел. 0879/88 20 55

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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България гласува за
евродепутати с още 20 държави

Изборите за Евро-
пейски парламент
приключват днес с
гласуването в 21
държави, сред които
и България.

Над 400 милиона из-
биратели определят
новите 751 евродепу-
тати. Кандидатите
за новия ЕП са 16 000
от 900 партии и коа-
лиции - по 21 за всяко
място. До днес гласу-
ването приключи във
Великобритания, Хо-
ландия, Ирландия, Че-
хия, Малта, Словакия
и Латвия, съобщи
БТА.

Представителите
на България в следва-
щия ЕП ще бъдат 17 -
с един по-малко от
мандата на институ-
цията за периода

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

2009-2014 година. От
досегашните 18 бъл-
гарски евродепутати
11 се борят за преиз-
биране. В надпревара-
та участва и един
бивш български евро-
депутат, заемал
място в ЕП от 2007
до 2009 година. Седем
досегашни български
евродепутати не уча-
стват в настоящите
избори. 

България е предста-
вена с 316 кандидати,
от които трима са
независими, а остана-
лите са излъчени от
21 партии и коалиции.
Сред тях жените са
33 процента, сочат
официални данни от
пресслужбата на ЕП.
Най-младият канди-
дат е Ева Паунова

(ГЕРБ), а най-възрас-
тният е Георги Пи-
рински (БСП). 

У нас изборният ден
в страната започна в
6.00 часа. Гласуване-
то във всички 11 500
избирателни секции
на територията на
България ще продъл-
жи до 19.00 часа. 

Шест балкански
д ъ р ж а в и   и з б и р а т
днес заедно с други 15
страни членки на Ев-
ропейския съюз свои
представители в Ев-
ропейския парламент.
Освен България това
са Румъния, Гърция,
Кипър, Хърватия и
Словения.

До полунощ българ-
ско време днес няма
да бъдат обявявани
частични официални
резултати. Дотогава
ще бъде възможно
представянето на
данни от екзит пол
от 17-те държави, къ-
дето се извършват
подобни проучвания. 

Първите резулта-
ти от екзит пол ще
бъдат оповестени
около 19.00 часа. 

След 23.00 ч. ще бъ-
дат показани първи-
те предварителни ре-
зултати общо за ЕС.
Обявяването на ре-
зултати ще продъл-
жи до 4.00 ч. сутрин-
та утре, ще последва
почивка от два часа, а
след това представ-

янето на резултати-
те ще продължи. 

Очаква се около
22.00 ч. тази вечер да
бъдат представени
данни за избирателна-

та активност - клю-
чов въпрос от избор-
ната интрига на фона
на опасенията, че ЕС
остава абстрактна
тема за хората.

Украинците избират президент
 ”под тътена на оръдията”

Над 36 милиона избиратели са призовани да гласуват днес в Украйна
на президентски избори.

Те се произвеждат след месеци на криза, довела до бягството на бив-
шия държавен глава Виктор Янукович и изправила страната на прага на
гражданската война, предаде БТА.

Това са шестите президентски избори в Украйна,откакто бившата съ-
ветска република получи независимост през 1991 година. Победителят в
тях ще има петгодишен мандат и ще стане петият украински президент. 

ЦИК регистрира за участие в избори 23 кандидати, толкова да имената,
изписани на бюлетината, но двама кандидати вече обявиха, че се от-
теглят от президентската надпревара. 

Смята се, че реални шансове имат четирима души - Пьотр Порошенко,
Юлия Тимошенко, Сергей Тигипко и Анатолий Гриценко, отбелязва ук-
раинският сайт Политика. 

Фаворит е прозападният милиардер Петро Порошенко, който според
социологическите проучвания има подкрепата на около 30 на сто от анке-
тираните. Той далеч изпреварва бившата премиерка Юлия Тимошенко,
лидерка на Оранжевата революция от 2004 година, а след тях остават 17
други кандидати, всеки с подкрепа от по-малко от 4 на сто. 

Премиерът на страната Арсений Яценюк отправи призив към граждани-
те да участват във вота, за да „защитят Украйна”. „Това ще бъде израз на
волята на украинците от Запада, Изтока, Севера и Юга”, каза той. 

Сепаратистите обаче предупредиха, че ще попречат на гласуването в
техните укрепления в източните части до руската граница. „Ако е необхо-
димо, ще прибегнем до използването на сила”, каза Денис Пушилин,
лидер на самопровъзгласилата се Донецка народна република, предаде
Фокус.

Макар че право на глас имат 36 милиона избиратели, проруското въста-
ние в източните части и особено в регионите на Донецк и Луганск може да
попречи на близо 2 милиона души да гласуват.

Избирателите от Крим на теория могат да напуснат полуострова и да
гласуват в избирателна секция в Южна Украйна, въпреки че Крим беше
присъединен към Русия след референдум, който не е признат от между-
народната общност. 

Президентските избори се смятат за жизненоважни от Запада, но не и
от Русия, която ги сравнява с упражнение по демокрация “под тътена на
оръдията”. Гласуването ще започне в 8 часа местно време и ще приклю-
чи в 20 часа (17.00 часа по Гринуич). 

Същевременно, руският президент Владимир Путин каза в петък, че -
ще уважи резултатите от вота. В събота той заяви, че твърденията, че цели
възраждането на Съветската империя „са абсолютно неверни”. 

България и Македония
почетоха заедно Свети Кирил

Официалната
делегация, ръко-
водена от вицеп-
ремиера Зинаи-
да Златанова се
поклони на гроба
на Свети Кирил в
базиликата "Сан
Клементе" в Рим.

Поклонението
е по случай на
деня на българ-
ската просвета и
култура и на
славянската пис-
меност. Делега-
цията присъства

на молебена, който бе отслужен от Негово Високопреос-
вещенство Западно и Средноевропейски митрополит Ан-
тоний, съобщи правителствената пресслужба.

Като част от делегацията на поклонението присъстваха
още Атанаска Тенева, заместник-министър на образова-
нието и науката и Васил Василев, заместник-министър на
културата, както и българските посланици в Италия Ма-
рин Райков и във Ватикана проф. Кирил Топалов.

В изпълнение на постигнатата договореност между пре-
зидентите на Република България и на Република Маке-
дония като гости на българската церемония присъстваха
Оливер Шамбевски, посланик на Македония в Италия и
Звонимир Янкуловски, посланик на Македония във Вати-
кана.

Церемонията завърши с изпълнението на химна на бъл-
гарската просвета "Върви, народе възродени". В изпъл-
нението на песента се включиха и близо стоте представи-
тели на българската общност в Рим, които участваха в
честването на 24 май, се отбелязва в края на съобщение-
то.

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестицион-

на програма за подобряване на услугите за
своите клиенти. Компанията всекидневно из-
вършва дейности, свързани с изнасяне или ре-
циклиране на eлектрически табла, ремонт на
съоръжения по електрическите мрежи средно
и ниско напрежение, присъединяване на
клиенти, кастрене, профилактика на трафопос-
тове и други. Успешната реализация на тези
мерки налага кратковременни прекъсвания на
електрозахранването, както следва:

Пернишка област
На 26.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник

- Искър;  Струма
На 27.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник

- Искър;  Струма
На 27.05.2014 г. /09:30 - 12:00 ч/ - Дрен -

Двадесет и трета;  Махала Мали Дрен;  Триде-
сет и шеста

На 28.05.2014 г. /09:00 - 16:30 ч/ - с. Горна
Секирна, общ. Брезник

На 28.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник
- Кракра; Струма

На 29.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник
- Кракра; Струма

На 30.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник
- Кракра; Струма

На 31.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник
- Вардар

На 31.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник
- Тунджа

Ръководството на дружеството поднася из-
винения на своите клиенти за създадените неу-
добства от планираните прекъсвания на еле-
ктрозахранването.

За повече информация, позвънете на дено-
нощната телефонна линия  0700 10 010, на це-
ната на един градски разговор според тариф-
ния план към стационарен номер в мрежата
на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg.
Вече можете да се възползвате и от уникално-
то ново онлайн приложение “Планови ремон-
ти и аварии” на m.cez.bg, за да получите ин-
формация в реално време за всички планира-
ни и непланирани прекъсвания на електрозах-
ранването в района, който ви интересува, как-
то и за очакваното време за възстанов-
яване на захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите

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

Пернишка област
На 26.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник

- Искър;  Струма
На 27.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник

- Искър;  Струма
На 27.05.2014 г. /09:30 - 12:00 ч/ - Дрен -

Двадесет и трета;  Махала Мали Дрен;  Тридесет
и шеста

На 28.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник -
Кракра; Струма

На 29.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник -
Кракра; Струма

На 30.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник -
Кракра; Струма

На 31.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник -
Вардар

На 31.05.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник -
Тунджа

За повече информация, позвънете на
денонощната телефонна линия  0700 10 010, на
цената на един градски разговор според
тарифния план към стационарен номер в
мрежата на Виваком или посетете сайта
www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате
и от уникалното ново онлайн приложение
“Планови ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да
получите информация в реално време за всички
планирани и непланирани прекъсвания на
електрозахранването в района, който ви
интересува, както и за очакваното време
за възстановяване на захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Паника, контузии и малко
щети от земетресението

От правителствената служба за бедствия и кризисни
ситуации на Турция съобщиха, че около 200 души, един
от които в тежко състояние, са пострадали, всички са
хоспитализирани. 

6 цяло и 9 по Рихтер е усредненият магнитуд на земет-
ресението в Гърция. 

Няма жертви и разрушения, заяви вицепремиерът Бе-
шир Аталай. В редица селища обаче има повредени сгра-
ди, специалистите предупреждават да не се влиза в таки-
ва сгради. 

Днешното земетресение, което според специалистите
е силно, предизвика голяма уплаха и паника, продължи
около 20 сек. След първия трус са последвали около 70
вторични труса, специалистите очакват вторичните тру-
сове да продължат още 5 или 6 месеца. Хора скачаха от
балконите, тичаха, крещейки от страх и ужас. 

В Чанаккале, Одрин и на други места все още много
хора се намират навън. “Много се изплашихме, разтърси
ни много силно, аз досега не помня такова силно земет-
ресение в Одрин”, каза възрастна жена, която тичаше,
за да намери сина си в паниката. 

В Истанбул земетресението също се усети доста, но не
с еднаква сила във всички райони на мегаполиса, в пър-
вите часове имаше паника особено на азиатския бряг,
където разтърси по-силно, но обстановката се нормали-
зира, валията на Истанбул заяви, че няма пострадали и
щети. 

Според местни специалисти, днешното земетресение
е произлязло от счупване на част от североанадолския
разлом, който минава по дъното на Мраморно море. По
този разлом стана катастрофалното земетресение през
август 1999 г., което отне живота на около 40 хиляди
души. Но те са категорични, че днешното земетресение е
самостоятелно, тъй като е произлязло по едно от разкло-
ненията на този разлом и няма връзка с предишното. 
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Кухнята на Звездев" /п./
06:00"Лице в лице" /п./
06:30"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"
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"България търси талант"
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Никита: Отмъщението" - сериал
01:00"Безсрамници" - сериал, еп.5
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Духът на здравето" /п./
04:30"Цветовете на любовта"/п./- сериал

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Отблизо с Мария
11:00По света и у нас
11:10Отблизо с Мария
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Под игото тв филм /5 част/
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:25Любов за Лидия 13-сериен тв филм
17:20Бързо, лесно, вкусно
17:30Дързост и красота  /3360 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:20Малкото голямо четене
19:40Лека, нощ деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.bg
22:00В кадър
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Момчетата от "Медисън авеню"
23:50Бързо, лесно, вкусно
00:00Отблизо с Мария /п/
01:15Денят започва с Култура /п/
02:10Любов за Лидия тв филм /1 епизод/
03:00По света и у нас /п от 20:00/
03:55В кадър /п/
04:25Момчетата от "Медисън авеню"

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да гово-

рите повече от необ-
ходимото, но дали ви-

наги казвате всичко, което трябва?
Днес е момента да бъдете по-кон-
кретни.

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 обикнове-
но, благодарение на сър-
дечните вълнения, кои-

то ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто за-
видно. А това естес-

твено ще има положителен резул-
тат. Творческото ви вдъхновение
ще е на максимална степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внимавайте. Днес

трудно ще контролирате страсти-
те си. Наблегнете на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
м н е - ние. Опитайте се да

бъдете обективни и не прекарвай-
те всичко през призмата на емо-
циите, може сериозно да се депре-
сирате.

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.

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи
игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет
квадратчета. В условието на всеки ребус предварително са дадени
правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят
останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и
всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.
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„Ãåðîÿò” íàäâè òðóäíî „Ñëàâàòà”
Една минута не стигна на радомирци, за да вземат точка

когато защитникът
на гостите Николай
Николов опита да из-
корми нападателят
Мариан Хаджиев, на-
целвайки го в корема с
бутоните. Тъй като
нарушението бе в на-
казателното поле ре-
ферът Петър Григо-
ров отсъди дузпа, но
можеше да даде чер-
вен картон на играча
за отявлено опасното
за здравето на играча
нарушение. Зад топка-
та застана Ивайло
Цветков-Пифа, който
технично отбеляза за
1-1.В 60-та минута до-
макините направиха
обрат, когато след
центиране отдясно на
капитана Николай Ве-
личков, топката
срещна ръката на за-
щитникът Иван Спа-
хиев, а Григоров отно-
во посочи точката за
изпълнение на 11 мет-
ров наказателен удар,

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

Трудна победа с 3-2
постигна отбора на
Сливнишки герой над
Струмска слава (Радо-
мир), в мач от пред-
последния кръг на ЮЗ
“В” група.На град-
ският стадион в
Сливница двата тима
си спретнаха здрав
мач, като си разделиха

по едно полувреме.
През първата част
гостите имаха по-
добрите положения, а
в 34-та минута Ма-
рио Димитров се въз-
ползва от заспалата
защита на домакини-
те и с техничен удар
прати топката в да-
лечният ъгъл на вра-

превърнат отново
от Цветков в гол.Гре-
дите явно бяха спе-
циалитет на гостите
в този мач, след като
и Ивайло Самарджиев
не успя да вкара, след
като удара му се от-
би от страничният
стълб.В 74-та мину-
та гостите обаче
стигнаха до изравн-
яване, когато влез-
лият като резерва
Виктор Матеев изли-
зи сам срещу вра-
тарят хладнокръвно
отбеляза за 2-2.Кога-
то всички на стадио-
на очакваха мача да за-
върши наравно, в пос-
ледната минута вик-
тор Малковски цен-
тира в наказателно-
то поле на червените,
където над всички се
извиси нападателят
Влади Бежански и с
глава донесе победата
за отбора на Венцис-
лав Рангелов.

„Миньор” на полуфинал за
 купата „Красимир Димитров”
Отборите на ЦСКА (София), Левски Бол

(София), Виктория Волей (Пловдив) и Ми-
ньор (Перник) оформиха финалната чет-
ворка на турнира по волейбол за Купата на
Красимир Димитров, който е за момчета до
15 години и се провежда в столичната зала
Триадица, и чиито медийни партньори са
BGvolleyball.com и сайтът за детско-юно-
шески спорт Viasport.bgДо този развой се
стигна след като в първия ден на надпре-
варата се изиграха мачовете от груповата
фаза. В предварителна група А съставът на
ЦСКА завърши на първо място с две побе-
ди над съперниците и без загубен гейм.
Втори се наредиха представителите на
Виктория Волей с една загуба от Червени-
те, а трети остана Марек с две загуби. Във
втора група „Миньор” надви „Славия” с 3:0
и загуби от „Левски” с 1:3, което му беше
достатъно за второто място.

Стойчо Стоев – треньор №1
Наставникът на Лудогорец Стойчо Стоев

беше награден за Треньор номер 1 за се-
зон 2013/2014 в анкетата “Футболист на
футболистите”, организирана от Асоциа-
цията на българските футболисти. Стоев
изпревари Стойчо Младенов, който класи-
ра ЦСКА на втора позиция и Георги Ивано-
в, изградил от Черно море един боеспосо-
бен отбор. Със Стоев са свързани и най-го-
лемите успехи на Лудогорец - втори дубъл
на домашната сцена, Купа на България,
както и участие на 1/8-финалите в Лига Ев-
ропа.”Мога да изкажа големи уважения за
всички в клуба ни. Дано лятото да е пози-
тивно за нас като отбор. Още не мога да се
зарадвам на двете спечелени купи, защото
през целия сезон бяхме под постоянно
напрежение. И сега, когато всичко свърши,
се отпускам, а се усещам смачкан”, каза
Стойчо Стоев след награждаването. Спе-
цът каза, че е трудно да се намерят качес-
твени играчи, защото за доста от добрите
футболисти България все още не е атрак-
тивна дестинация. Има по-добри първенс-
тва и по-прилични заплати за тези играчи,
в които се е прицелил Лудогорец.На въп-
рос колко футболисти ще напуснат трик-
ратните шампиони, Стоев отговори: “Има
оферти, по-точно много сериозен интерес
към трима играчи. Но това дали ще напус-
нат или не, зависи от собственика. Ако той
прецени, че офертите са такива, каквито не
може да откаже, просто си заминават въп-
росните играчи. Но това е нормален про-
цес във футбола, защото после идват дру-
ги футболисти и тях продаваш и така.”

“Разбира се, целта е да се влезе в Шам-
пионската лига и най-доброто нещо е това.
Но ние ще си преследваме и останалите
цели. Видяхте, че сега завършихме с 12
точки преднина пред втория ЦСКA, но нито
за миг не сме пренебрегвали единия от
двата  фронта. Само трябва да се уточни,
че дори и да не влезем, това трябва да се
приеме без паника и доста уравновесено”,
призова Стоев.

тата на
Мартин Кос-
тадинов за
0-1.Пет ми-
нути по-къс-
но отново
Д и м и т р о в
можеше да
о т б е л е ж и ,
като със
страховито
воле натре-
се напречна-
та греда.
Втора греда
за гостите
пък нацели
Методи То-
доров в 42-

та минута, след като
засече топката, пре-
минала през куп от иг-
рачи след центиране
от ъглов удар.През
второта част дома-
кините излязоха
преобразени, и за
кратко натиснаха Сла-
вата в тяхната поло-
вина. Героя намали
още в 53-та минута,

тоящия му клуб изти-
ча и няма да бъде под-
новен. Той е роден във
франция, но е нацио-
нал на Бенин. Играе ка-
то ляв бек и има 62
мача и 1 гол за Клер-
мон. Освен на Лудого-
рец, бранителят е от-
казал оферта и на
третия в шампиона-
та на Румъния Петро-
лул Плоещ. Според ин-
формация на медията
интерес към Имору
имат от Парма и Кие-
во.Междувременно са-

гата, която се разиг-
раваше през последни-
те няколко месеца
около треньора Стой-
чо Стоев, окончател-
но приключи вчера.
Специалистът най-
после е подписал но-
вия си контракт с
„орлите”. Той е за ед-
на година и с увеличе-
ние на заплатата. Са-
мият Стоев призна,
че е отклонил кон-
кретни оферти от
две страни, за да ос-
тане в Разград.

Сериозен удар е по-
лучил шампионът Лу-
догорец в опитите си
да подсили състава за
предстоящата атака
на групите в Шам-
пионска лига. Един от
ключовите играчи на
втородивизионния
френски Клермон е
отхвърлил предложе-
нието на разградчани
да подпише с тях. Но-
вината е на сайта
Foot Mercato.Става ду-
ма за Еманюел Имору,
чийто договор с нас-

„Спортист” спечели
рутинно срещу „Чорни”

Домакините от  ”Спортист” (Драгичево)
спечелиха  с 4 : 2  срещу остуващия тим на
“Чорни” (Брезник).Мачът се изигра на ста-
диона в пернишкото село Драгичево пред
погледа на около 50 човека - едни от най -
верните фенове на “Спортист”. Голмайсто-
ри  за драгичевския отбор станаха  Борис-
лав Петров, Кирил Кирилов, Вилиан Ди-
митров и Стефан Манолов.

Футболната среща беше част от тържес-
твата по повод 24 май - Денят на българ-
ската просвета и култура, които се прове-
доха в селото. Музикална програма пред
кметството поздрави жителите и гостите на
Драгичево в 9:30 часа. След нея част от хо-
рата се отправиха към местния стадион, за
да гледат мача, а други заминаха за Пер-
ник, за да наблюдават шествието на учили-
щата в центъра на града.

В последния кръг от първенството на
група „А” 1  тимът на домакините в този
мач  на “Спортист” (Драгичево) ще играе
като гост  на игрището  в брезнишкото се-
ло Банище, където ще се изправи срещу
местния футболен клуб “Балкан”.

„Металург” спечели
служебно

„Металург” спечели служебно последния
си мач от редовния сезон в група „А”2 от
областното футболно първенство. Това ста-
на факт, тъй като отборът на „Струмски со-
кол” не се появи на терена  за да изиграе
мача. През есента двата отбора завършиха
при резултат 4:1 срещата, която се изигра
в Калища. Днес предстои да се определи
кога ще се изиграе финалът в групата, кой-
то ще определи първенецът на областта.
Сигурно е,че мачът ще е на стадион „Ми-
ньор”, ясни са и участниците в него – „Ме-
талург” и „Черногорец”(ноевци)

Стойчо Стоев с нов
договор и нова заплата

СКРИМОВ НЕ СТИГНА ЗА ПОБЕДАТА
Тодор Скримов беше определено най-добрият волейболист на на-

ционалния отбор по време на двата мача срещу отбора на САЩ,
които обаче бяха загубени от националите. Перничанинът стана вто-
ри по резултатност и в двата мача, като отбеляза общо 25 точки. 15 в
първия и 10 във втория мач. По този показател отстъпва само на
Цветан Соколов, който обаче игра под нивото си. Най-ценното беше
сервисът на Скримов, който явно тормозеше противникът,но добра-
та игра на перничанина не стигна за победата на националите.

ГОШО ПЕТКОВ НАПАДНА ГОНЗО
Бившият вратар на Левски Георги Петков явно не може да си на-

мери място от яд, че не бе поканен на 100-годишния юбилей на „си-
ните”. Той нападна Гонзо в социалната мрежа Фейсбук.”Тези, които
съсипаха Левски през последните години, се връщат, за да го до-
вършат. Точно 5 месеца, помнете ми думата”, изригна вратарят, кой-
то е недолюбван от феновете, след като се подигра с Тодор Батков в
деликатен момент след мача със Славия, когато Левски загуби тит-
лата.Относно приятелския мач с Лацио, стражът на белите написа:
“Само не знам защо така нареченият Гладиатор бе капитан на мача
с Лацио, като на терена бяха хора като Топчо и Борето.”



Задържаха непълнолетен с
криминални прояви с „трева”

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проявен е задържан за

притежаване на наркотични вещества.
Около 14, 30 ч. навръх Деня на славя-

нската писменост и култура служители
на пернишкото Второ районно управ-
ление „Полиция” проверили мотоцик-
лет „Априлия” на улица „Йордан Лю-
тибродски” в областния град. Моторът,
управляван от 17-годишен перничанин,
бил без регистрационни табели. Поли-
цаите проверили багажника му и в не-
го били намерени и иззети 5 топчета,
съдържащи суха зелена листна маса.
При направения полеви тест вещество-
то реагирало на марихуана. Непълно-
летният е криминално проявен, познат
с кражби на имущество. Задържан е за
срок от 24 часа с полицейска заповед.
Срещу него е започнато е досъдебно
производство.

АПРОПО
РИХТЕР ОТИШЪЛ НА ЛЯТ-
НА ПОЧИВКА НА ЕГЕЙСКО
МОРЕ И ОТТАМ НИ ПОЗ-
ДРАВИЛ с празничното зе-
метресение навръх 24-ти май.

Така тази емблематична дата стана още
по-паметна и с оглед на още един ку-
риоз. Точно две години след онзи зло-
щастен 22-ри май 2012-та и два дена
след молебена, перничани си припомни-
ха някои стари страхови навици. Малка-
та утеха е, че в този момент Рихтер не
беше в любимия му Перник, обаче и
дистанционно внушава респект. Явно
повелителят на земетресенията има
твърдото намерение да го честваме
дълго и затова не пропуска да напомни
за себе си. Друго си е обаче, когато
епицентърът е на хиляди километри.
Спиш някак по-спокойно, даже акъл се
опитваш да даваш на Ямболско и Кър-
джалийско, където има да се ремонти-
рат няколко комина. Все пак на големия
празник – 24-ти май, символиката бе
спазена – Рихтер изчака да свърши ма-
нифестацията, та да покаже на какво е
способен. За разлика от самодейните
състави не получи аплодисменти, но
срещна отпора на закалените пернишки
културни дейци, които в началото на
празничния прием доказаха, че устоя-
ват не само на пошлостта и неграмот-
ността, но и на Рихтеровите им еквива-
ленти.

В ИЗБОРНИЯ ДЕН НАГЛЕДНО
СТАНА ЯСНО, ЧЕ ИЗБОРНИЯТ КО-
ДЕКС ПЛАЧЕ за тотална редакция. Да-
ли от Мая Манолова, дали от някай друг
– въпрос на престиж. Какво имаме
предвид? И полунезрящите избиратели
видяха ясно като бял ден, че пред сек-
циите една сюрия застъпници и наблю-
датели дебнат като хиени нещастните
избиратели. На всичко отгоре поне по-
ловината секционни комисии бяха от по
деветима души. Демек, няколкостотин
избиратели в най-оптимистичния ва-
риант за избирателна активност, се об-
грижваха от няколко десетки партийни
гавази, задължения на които бабите та-
ка и не разбраха. Всяка партия имаше
между двама и петима бойци на тихия
фронт, чиято роля Изборният кодекс бе
предвидил като нищоправене срещу
заплащане.
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36% бе избирателната активност в региона

Работеха и телефо-
ни, на които избира-
телите можеха да се
подавят заявления за
оказване на помощ
при придвижването.

Тъй като в първите
часове на изборния
ден активността в
сравнение с миналия
евровот бе по-висока,
очакванията като
цяло за интереса на
имащите право на
глас към правото им

“Всеки трябва да даде своя принос
за развитието на страната”

Силвия ГРИГОРОВА
  Облас-

тният уп-
равител –
арх. Ми-
хаил Ми-
х а й л о в
г л а с у в а
със съпру-
гата си в
12.00ч в
о с н о в н о
училище
„ С в . с в .
Кирил и

Методий” - село Драгичево. След като уп-
ражни правото си на вот, на въпроса- за
какво гласува на тези евроизбори, той отго-
вори: ”Правото на глас е най-висшата фор-
ма на демокрация. За мен всеки човек
трябва да гласува на изборите, за да даде
своя принос за развитието на страната и об-
щността като цяло. Аз гласувах за разви-
тието на България и за бъдещето на Евро-
пейския съюз. Надеждите ми са хората да
разберат, че от тях зависи развитието на
страната и затова трябва да бъдат по-актив-
ни и да имат позиция”. На въпрос на „Съ-
перник”- има ли послание към новите евро-
депутати, арх. Михайлов заяви:”Да положат
усилия, за да може да запазим своята иде-
нтичност като българи, така както всяка на-
ция в Евросъюза се стреми да запази
своята идентичност”. На въпроса- може ли
националните интереси да обединят евро-
депутатите ни, независимо от партийната
им принадлежност, областният управител
на Перник заяви:”За мен това е задължи-
телно. Надявам се целта на всяка партия
да е бъдещето на обществото. Затова
смятам, че щом приключат изборите, наши-
те представители в Европейския парламент
трябва да си стиснат ръцете и да работят
заедно за благото на България”.

 В основно училище „Св.св. Кирил и Мето-
дий” в село Драгичево са разположени три
секции - 36, 37 и 38. В 12.00ч избирателната
активност в тях беше близо 12%.

Задържаха кола
с чужди табели

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи задържаха лек авто-

мобил с чужди регистрационни номера.
В четвъртък вечерта, около 22,35 часа, на

централната улица „Св. св. Кирил и Мето-
дий” бил спрян за проверка лек автомобил
„Деу”, управляван от 20-годишният М.Е. от
село Дивотино. Контролните органи устано-
вили, че регистрационните табели на колата
отговарят на „Фолксваген голф”. Работата
по изясняване на случая продължава.

Започнато е бързо полицейско произ-
водство.

Ирена Соколова: Гласувах за
най-добрите евродепутати

Силвия ГРИГОРОВА
Народният пред-

ставител от ППГЕРБ
от нашия регион-
Ирена Соколова, уп-
ражни правото си на
вот на евроизборите
в неделя в 11.00ч в
секция №1 в Профе-
сионалната гимназия
по техника и строи-
телство “Арх. Йордан
Миланов”. На излиза-
не от секцията, на
въпроса- за какво гла-
сува днес, Ирена Соко-
лова заяви:”Гласувах
за най-добрите канди-
дати за евродепута-
ти, които показаха
какво могат да свър-
шат и които са ис-
тински професиона-
листи. Гласувах за по-

соката на България,
която води към Евро-
па и която е в сърце-
то на Европа. Гласувах
за възможността
България да получи
100% от еврофондо-
вете и средствата по
тях никога повече да
не бъдат спирани. Гла-
сувах за това детето
ми с гордост да каже,
че е българче и с удо-
волствие да може да
пътува на всякъде и
да се чувства значи-
мо. На въпрос на „Съ-
перник”- трябва ли
българските евроде-
путати да комуники-
рат помежду си и да
загърбват партийни-
те си пристрастия,
когато в Брюксел се

обсъждат важни за
България проблеми,
Соколова заяви:”Това
е тема, по която ви-
наги сме говорили. Ка-
то човек, като наро-
ден представител и
като психотерапевт
винаги съм казвала,
че нищо по-ценно
няма на този свят
от добрите взаи-
моотношения. Мисля,
че бавно и постепен-
но изграждаме и тази
си култура. Познавах
лично както досегаш-
ните евродепутати
от ППГЕРБ, така и
кандидатите за евро-
депутати от листа-
та на партия ГЕРБ в
момента. Те са прек-
расни хора”.

Към 11.00ч избира-
телната активност в
секциите, които се
намираха в строител-
ната гимназия бяха
около 10%. Секцията,
в която гласува Ире-
на Соколова, по спи-
сък бяха 667 избира-
тели, но до 11ч бяха
гласували 69 човека. В
секция №2, в която
гласуваха хора с ув-
реждания, избирател-
ната активност съ-
що беше 10%.

 
 

случващото се в
страната, ползвайки
врътките на различ-
ни медии, които тира-
жираха изборните ре-
зултати чрез стран-
ни имена на населени
места като Стани-
шевград, Борисов-
град, Догановград и
други от този род,
класация на комикси
от типа „Силует без
цензура” например,
агенция, наричана по-
лицейската,   следеше
пролетната музикал-
на класация „Крим
2014”, една от теле-
визиите информира-
ше зрителите си за
евентуалните про-
центи чрез „темпера-
турите, измерени от
синоптиците” и раз-
лични други тарикат-
лъци.

И в следобедните
часове избирателна-
та активност не бе
скочила кой знае кол-
ко. По данни на РИК
около 17 часа отново
най-активни са били
отново в Ковачевци с
избирателна актив-
ност над 54 процен-
та, а второто място
е за граничната общи-
на Трън, в която пра-

вото си на вот бяха
упражнили 40,3 про-
цента от имащите
право на вот. В Пер-
ник активността над-
хвърли 27,7 на сто.
От комисията уто-
чниха, че в изборния
ден е имало един – два
сигнала за дребни на-
рушения. В следобед-
ните часове от радо-
мирската районна
прокуратура инфор-
мираха, че са извър-
швани проверки в
СИК-ове заради сигна-
ли за купуване на гла-
сове, но не е ясно дали
има действителни на-
рушения на закона.

В Перник също се
шушукаше за масов
алъш – вериш на вот,
но никой не застана с
името си и с конкрет-
ни факти за подобно
престъпление. Факт
е обаче, че на тези ев-
роизбори имаше уни-
кално голям брой наб-
людатели и застъпни-
ци от всички полити-
чески партии. Най-
ниската миза за наб-
людателите е била 30
лв.  Денят на еврово-
та в региона приклю-
чи с 36,1% избирател-
на активност.

От страница 1 община брой избира-
тели. Съотношение-
то се запази до обяд,
като общата избира-
телна активност ско-
чи над два пъти и дос-
тигна 27,3 процента
към 13 часа. 24 939
жители на областта
бяха упражинили пра-
вото си на глас. И
въпреки че перничани
се поразбудиха, ножи-
цата между най-гол-
ямата и най-малка об-
щина в региона оста-
на широко отворена.
В Ковачевци вече бяха
направили избора си
за евродепутати 39,1
на сто от имащите
право на вот, а в об-
ластния град до урни-
те бяха отишли 17
540 души, което пред-
ставлява 20,3 процен-
та. В останалите об-
щини по-активни бяха
земенчани с 30,4 про-
цента, 28,4 на сто от
трънчани също бяха
отишли до изборните
секции. До 13 часа ак-
тивността в Брез-
нишко бе 25,27 про-
цента, в Радомир бе
20 процента, колкото
и в Перник.

М е ж д у в р е м е н н о
стотици следяха

да гласуват, бяха по-
ложителни.

До 10 часа до урни-
те бяха отишли 11,24
на сто от избирате-
лите. По традиция
най-активни бяха жи-
телите на най-малка-
та община – Ковачев-
ци, където процен-
тът бе 15,1 на сто,
пак по традиция на
опашката бяха перни-
чани. В най-голямата
община правото си на
вот бяха упражнили
едва 6,9 процента от


