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аудито движел
„Фолксваген Голф”
също със софийска
регистрация. Опи-
твайки се да избегне
удара, водачът на
Голфа го закачил с
лявата част на кола-
та. Загиналото при
сблъсъка момче е от
столицата, то се е
возело на седалката
до шофьора. Самият
водач на Голфа, също
столичанин на 19 го-
дини, след оказаната
му помощ в перниш-
ката болница, е
транспортиран в
“Пирогов”. Според
пернишките медици
младежът е със се-
риозни травми на
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Загина 16-годишен при верижната катастрофа на вътрешноградската магистрала

Ден за
размисъл

И тоя път така се получи-
денят за размисъл да е след изборите. За
едни размисълът е бая тежък, за други оба-
че направо отсъствува поради еуфорията
от победата. Въпросът е дали мисленето е
продуктивно. Щото и след изборите има
смисъл да се мисли. Даже повече, отколко-
то преди тях. Изборите уж бяха европей-
ски, но ги изживяваме като национални.
Някои- като лична драма. Какъв материал
пратихме в европарламента? Този въпрос
никой не задава в деня за размисъл. Всеки
гледа вътрешното положение и го съпос-
тавя със семейното си. Европа остава за
обща консумация. Щото от българското
по- хубаво няма. Досега измислихме как не
трябва. Сега остава да измислим как
трябва. Та точно по тая причина денят за
размисъл има огромно значение. Би трябва-
ло да е продуктивен. Както се полага на
трезвомислещи европейци. Между разума и
емоцията е трудно да се мисли. Обаче избо-
рите бяха за това - да променят нещичко. И
от България, и от начина на мислене на бъл-
гарите. Какво ще излезе - ще се види след
размисъла. Който трябва хем да е бърз, хем
качествен. Нещо трудно за постигане. Ама
такава ни е природата - да мислим, когато
не сме подготвени. Освен ако  сме.

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. свещеномъченик
Терапонт

Сердикийски
(Софийски)

Любомира ПЕЛОВА
Тежък пътен инци-

дент е станал около
9 часа вчера сутрин-
та в Перник. Движе-
нието по път I-6, в
района на външног-
радската магистрала
в посока София е би-
ло спряно до обра-
ботване на местоп-
роизшествието. Ка-
тастрофата е била
в района на фирма
„Стомана”. ТИР с
варненска регистра-
ция бил спрял от
дясно на пътното
платно. В него се е
ударил лек автомо-
бил „Ауди” със со-
фийска регистрация.
Непосредствено зад

110 - 270

Облачно,
дъжд с

гръмотевици

Австрийски оркестър
носи виенски чар

Виктория СТАНКОВА
Австрийски салонен оркестър “Бьозе” ще госту-

ва в Перник с концерт на 28 май от 18, 30 ч. в Дво-
реца на културата. Концертът е в рамките на тазго-
дишната програма на Австрийските музикални сед-
мици. В програмата си оркестърът е комбинирал
смесица от традиционни композиции на братята Йо-
хан и Йозеф Щраус с произведения от репертоара
си със съвременна музика и носи истински виен-
ски чар. В Перник музикантите ще изпълнят произ-
ведения на Хелмут Маурбергер, Флориан Брам-
бьок, Кристиан Мюлбахер, Катарина Клемент, Йо-
хан Щраус, Фриц Крайслер, Виолета Динеску,
Ирайда Юсупова, Саша Ото, Кристиан Мутшпил,
Андреас Хайду, Оскар Айхингер.

Австрийските музикални седмици в България се
провеждат за 18-ти пореден път и тази година са
под патронажа на вицепрезидента на Р България
Маргарита Попова. Под мотото „1814-1914-2014:
Бунт на чувствата. Романтика и Експресионизъм“
програмата на фестивала обединява известни
произведения на класиката и романтиката със съв-
ременни творби.

ЛАФ НА ДЕНЯ
Когато ти смяташ,
че можеш или че
не можеш, обикновено
си прав.
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МВР: Без проблеми
в изборния ден

Любомира ПЕЛОВА
Изборният ден

в Пернишка об-
ласт премина
нормално, съоб-
щиха от пресцен-
търа на Областна-
та дирекция на
полицията. Към
19,30 часа не са били констатирани наруше-
ния на обществения ред и престъпления,
свързани с вота.

Служителите на звено „Български доку-
менти за самоличност” в ОД на МВР – Пер-
ник са издали през изборния ден 14 удо-
стоверения за гласуване. 25 са били общо
издадените документи от началото на кам-
панията.

Охраната на полицията продължи до пре-
даване на изборните материали в РИК, как-
то и прибирането на членовете на комисии-
те по места.

Виктория СТАНКОВА
В конферентна за-

ла на ресторант
„Дворец на култура-
та” се проведе Кръг-
ла маса, организира-
на от Фондация
„П.У.Л.С.”, гр. Пер-
ник. Целта на съби-
тието бе подобрява-
не на услугите, пре-
доставящи се на
жертви на трафик и
обмяна на междуна-
роден опит между
организациите, рабо-
тещи по този проб-
лем. Те обсъдиха съ-
що добрите и лоши
практики за работа
по случаи на трафик
на хора. Кръглата ма-
са е част от дейнос-
тите по проект „Си-
лата на знанието -
основен път за жи-
вот без насилие!”,
финансиран от Евро-

пейката Комисия,
Програма Криминал-
но правосъдие и
координиран от
„ Ф о н д а ц и я
„П.У.Л.С.”. Проектът
и всички дейности
по него се организи-
рат с основна цел за
подобряване на услу-
гите за пострадали
и хора в риск от тра-
фик, като основен
акцент се поставя
върху обмяната на
международен опит
и интегрирането на
успешни междуна-
родни практики в
България. Основни
партньори по проек-
та са FIM – Фран-
кфурт на Майн, Гер-
мания- експерти в
директната работа
с жени, пострадали
от трафик, екипна
работа по случаи и

„П.У.Л.С.”дискутира насилието
Национален център
за равни възможнос-
ти - Братислава, Сло-
вакия. Представите-
ли на тези организа-
ции пристигат на ра-
ботно посещение в
България и ще се
включат в презенти-
рането на практики.
В събитието ще уча-
стват представите-
ли на държавни ин-
ституции като Глав-
на Дирекция „Гранич-
на Полиция”, гр. Со-
фия,. Главна Дирек-
ция „Миграция”,
Държавна Агенция
Национална Сигур-
ност (ДАНС), Облас-
тна дирекция на
МВР, Териториална
Агенция Национална
Сигурност, гр. Пер-
ник, Дирекция „Со-
циално подпомагане”
– Перник 

шийните прешлени,
гръбначния стълб,
поражения по край-
ниците и др. Момче-
то е било в съзна-
ние, но нямало спо-
мен за случилото се,
съобщи управи-
телят на многопро-
филната болница за
активно лечение “Ра-
хила Ангелова” в Пер-
ник д-р Иван Евло-
гиев.

От полицията до-
пълниха, че му е взе-
та кръвна проба за
химичен анализ, коя-
то ще покаже има ли
наличие на алкохол в
кръвта му.

На страница 12
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За 9 години ЧЕЗ инвестира
в над 20 000 съоръжения

и подмени 1/3 от мрежата
Силвия ГРИГОРОВА

В резултат- средният брой на непланираните
прекъсвания на клиент намаля наполовина От
стъпването си на българския пазар преди 9
години „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е
инвестирало в 20 331 съоръжения и е подме-
нила една трета, или близо 20 000 км от еле-
ктроразпределителната мрежа на Западна
България. Компанията изгради 1 827 нови тра-
фопоста, обнови и ремонтира 14 000 трафопос-
та и подмени 4 504 трансформатора. Само
през 2013 г. компанията подмени трансфор-
матори на стойност 6,3 млн. лв., изгради и ре-
конструира трафопостове за 2,5 млн. лв. Дру-
жеството изгради нови кабелни линии между
подстанциите „Средец“ и „Хиподрума“, чиято
стойност възлезе общо на близо 8 млн. лв. В
резултат на направените инвестиции успяхме
значително да подобрим показателите за ка-
чество на доставяната електроенергия. Ин-
дексът за средната продължителност на неп-
ланираните прекъсвания бе понижен с 30%
през периода 2009-2013 г., а средният брой на
непланираните прекъсвания на клиент намаля
с 55%.

„Тези показатели са постигнати благодаре-
ние на интензивни инвестиции в една стара и
в голямата си част неподдържана преди това
мрежа. Разбира се, има още какво да се же-
лае. Подобряването на качеството на електро-
захранването е наше лицензионно задълже-
ние и основен инвестиционен приоритет“, ка-
за  Стефан Апостолов, изпълнителен директор
на ЧЕЗ Разпределение България.

През последните 9 години ЧЕЗ е призовава-
ла за признаване на повече инвестиции в мре-
жата, но досега Държавната комисия за ене-
ргийно и водно регулиране (ДКЕВР) винаги е
одобрявала по-малък размер инвестиции. За
да поддържа непрекъснато и качествено еле-
ктрозахранване, компанията е вложила за 9
години близо 728 млн. лева, или с 88 млн. по-
вече от одобрените от ДКЕВР инвестиции.

През последната година три регулаторни
решения намалиха дела на ЧЕЗ в крайната
цена на електроенергията с над 90% и в мо-
мента компанията получава едва 0,9 лева от
сметка за ток на стойност 100 лева. Ограниче-
ните приходи оказват силен натиск върху въз-
можностите за инвестиции и разходи на ком-
панията за извършване на лицензионната й
дейност. В отговор на променената регулатор-
на среда ЧЕЗ приложи мерки, за да адаптира
бизнеса си към новите изисквания и макси-
мално да оптимизира разходите си, като про-
дължи да изпълнява целевите параметри за
качество, определени от ДКЕВР.

Проверките, направени от ДКЕВР в рамките
на регулаторния одит в началото на 2014 г.,  н-
ямат представителен характер. Те не са нап-
равени чрез случайна и представителна из-
вадка от всички клиенти на дружеството, а са-
мо на 33 предварително избрани случаи, по
които има депозирани жалби. Случаите са
съсредоточени предимно в малки населени
места и вилни зони, с много малък брой потре-
бители, където за съжаление има чести слу-
чаи на нерегламентираното присъединяване,
причиняващо претоварване на системата и
влошаване на качеството. Резултатите от кон-
тролните замервания показаха, че при 18 от
33-те проверки по жалби на потребители няма
отклонение в качеството. Установени са 15 не-
съответствия, което е минимален дял – едва
0,0007% от общо над 2 милиона клиенти на
ЧЕЗ. За тези случаи „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД се е ангажирала да инвестира
в обновяване и реконструкция на мрежата и
съоръженията за подобряване на качеството
на доставяната електроенергия.

Една от основните причини за отклоненията
в качеството на електроенергията са нерегла-
ментираните присъединявания и кражбите на
съоръжения. През изминалите 9 години дру-
жеството е изразходвало милиони левове за
покриване на щетите от кражби. В противен
случай тези средства щяха да бъдат инвести-
рани за подобряване качеството на услугата.
Необходими са сериозни действия от дър-
жавните органи и наказателни мерки срещу
нарушителите, които причиняват прекъсвания,
влошават качеството и ощетяват редовните
клиенти на ЧЕЗ.

 
 
 
 

Зоя ИВАНОВА
През периода от

01.01.2014 г. до
13.05.2014 г. в РЗИ –
Перник са регистри-
рани 2 случая на Лай-
мска борелиоза (при
съобщени всичко 4).
За същия период  през
кабинетите на СПО
на МБАЛ-Перник са
преминали 109 лица с
данни за ухапване от
кърлежи, като 77, т.е.
70 % от тях са преми-
нали през месец април.
През 2013 год. съоб-
щените в РЗИ-Перник,
случаи са общо 32, от
които лабораторно
са потвърдени и
съответно регистри-
рани 14. През кабине-
тите на СПО на
МБАЛ-Перник са пре-
минали 1600 лица. Ин-
формацията е от ре-
гионалната здравна
инспекция в града.

В заключение може
да се каже, че броят
на регистрираните
случаи е неточен и не
отговаря на действи-
телността. Много хо-
ра, особено възрас-
тните и живеещи в

Íå ïîäöåíÿâàéòå óõàïâàíèÿòà îò êúðëåæè
Това призовават от Регионалната здравна инспекция в Перник

отдалечени села, не
посещават лекар и са-
ми свалят запилия се
кърлеж.  Те не посеща-
ват или  посещават
личния си лекар месе-
ци след ухапването,
по повод на невроло-
гични, ставни, очни,
сърдечни проблеми.

Ежегодно през про-
летно-летния сезон в
цялата страна се наб-
людава завишаване на
заболяемостта от
трансмисивни инфек-
ции. През последните
години това завиша-
ване е значително и
се дължи предимно на
променените клима-
тични условия в ре-
зултат на глобално-
то затопляне, които
са предпоставка за не-
контролируемото на-
растване популации-
те на кърлежи и кома-
ри. Повишената забо-
леваемост  съвпада и
с биологична актив-
ност на кърлежовия
вектор.

Във връзка с гореиз-
ложеното в последни-
те две години РЗИ -
Перник изпраща писма

и връчва предписания
до кметовете на шес-
тте общини на тери-
торията на област
Перник, с цел своевре-
менно организиране и
извършване на дезака-
ризация на тревните
площи за унищожаване
на кърлежите, които
са резервоари и прено-
сители на редица
трансмисивни забол-
явания. В зависимост
от климатичните ус-
ловия тези мероприя-
тия следва да се прове-
дат минимум двукрат-
но през месеците ап-
рил или в началото на
май и през месец сеп-
тември, а в регионите
с повишена численост
на популацията на кър-
лежи, броят на обра-
ботките трябва да се
увеличи.

В съответствие с
чл.21, ал.5 от Наредба
№1 от 12.01.2009 год.
за условията и реда
за устройство и безо-
пасност на площадки-
те за игра (ДВ, бр. 10
от 2009 г.) и чл.7, ал.2
и ал.3 от Наредба №3
от 05.02.2007 год. за

здравните изисквани-
я към детските гра-
дини (ДВ, бр.15
от16.02.2007 год.) е
необходимо да се из-
вършва и контролна
дезинфекция на от-
критите пясъчници –
най-малко два пъти в
сезона (рано през про-
летта и средата на
лятото).

 Различни дейности
на открито от април
до септември, особе-
но, в райони с неокосе-
на трева, храсталаци,
бурени, повишават
опасността от кърле-

Асфалтират пътя от
Батановци до Гигинци

Любомира ПЕЛОВА

Силвия ГРИГОРОВА
  Близо 52 000 дка с

маслодаен слънчог-
лед са засети в об-
ластта към 23 май,
въпреки дъждовете.
Това информираха
от Областна дирек-
ция „Земеделие”.
Първи в региона
приключиха със
сеитбата на слън-
чогледа земеделски-
те производители
от Перник, които
тази година засяха
5 900 дка с тази кул-
тура. Над 65% от за-
сетите площи са ве-
че подхранени. Сто-
паните от Брезник
също успяха да се
справят със сеитба-
та на слънчогледа
като засяха 15 000
дка, които вече са
подхранени, а близо
24% от засетите
площи са третирани
с хербициди. И сто-
паните от Трън
приключиха със
сеитбата на слън-
чогледа като тази
година засяха 1580
дка. Все още не е
приключила сеитба-
та на слънчогледа в
Радомир, където
традиционно се
сеят най-много пло-
щи. Към 23 май радо-
мирските стопани
успяха да засеят

Около 52 000 декара с маслодаен
слънчоглед са засети в региона

28 300 дка. Над 80%
от засетите площи
са вече наторени.
Стопаните от Кова-
чевци също напред-
ват със сеитбата.
До момента те са за-
сели 900 дка със
слънчоглед от под-
готвените 1 300 дка.
Стопаните от Земен
малко изостават със
сеитбата на слън-
чогледа. До сега са
засели 300 дка от
подготвените 900.

  Напредва сеитба-
та на царевицата за
зърно. От подготве-
ните за сеитба в об-
ластта общо 11055
дка, вече са засети
9 350 дка. Първи
приключиха със
сеитбата на цареви-
цата стопаните от
Ковачевци, които
тази година засяха
100 дка с тази кул-
тура. Стопаните от
Земен също се спра-
виха със сеитбата на
царевицата като та-
зи година засяха са-
мо 70 дка. Земедел-
ските производите-
ли от Радомир са на-
сочили усилията си
тази седмица да
приключат със сеит-
бата на тази култу-
ра. От подготвени-
те 4 695 дка вече са
засели 4 230 дка. В

Брезник също са на
приключване със
сеитбата на цареви-
цата. От подготве-
ните за сеитбата на
тази култура 5 190
дка до сега са засети
4050 дка, които вече
са наторени. Стопа-
ните от Трън тази
година се отказаха
да сеят царевица за
зърно.

 На финала вече е и
засаждането на кар-
тофите в областта.
От подготвените
общо 3 850 дка до
момента са засадени
3 570 дка. С тази за-
дача вече успяха да
се справят стопани-
те от Трън, които
тази година, за раз-
лика от други, заса-
диха само 840 дка с
картофи. Стопани-
те от Брезник заса-
диха 350 дка като ус-
пяха и да ги на-
торят, в Земен - 310
дка и в Ковачевци-
150 дка. Земеделски-
те производители
от Радомир са създа-
ли много добра орга-
низация и от под-
готвените 1 990 дка
са засадили 1 700
дка. Ако времето е
благоприятно, тази
седмица и те ще
приключат с карто-
фите.

жово ухапване. Такива
дейности включват
лагеруване, пътуване
на автостоп, рибо-
лов, лов, градинарс-
тво, както и разхож-
дане на домашни лю-
бимци. Растителнос-
тта покрай шосета-
та и дворовете също
може да бъде място,
обитавано от кърле-
жи. В ендемичните ра-
йони има риск дори за
работещите или иг-
раещите в дворовете
деца – напомнят от
здравната инспекция
в Перник.

Започна асфалтирането на пътя Батановци -
Пали лула - Гигинци. За ремонта на участъка с
дължина 12,1 км. бяха отпуснати 3 млн. лв. от
държавния бюджет по програмата “Растеж и
устойчиво развитие на регионите”. Проектът
бе внесен от Областна администрация - Пер-
ник.До момента са изградени отводнителни
канавки край пътя, възстановена е подпорна
стена и е укрепено свлачище в берзиншокото
село Ноевци, асфалтът е фрезован. Вече за-
почна полагането на новата асфалтова настил-
ка. Предстои изграждането на бордюри в на-
селените места, през които минава пътната от-
сечка.Пътят е от съществено значение за раз-
витието на целия регион, не само защото ще
обслужва жителите на населените места, през
които минава, поясниха областният управител
Михаил Михайлов и народният представител
Станислав Владимиров, които инспектираха
работата на обекта заедно с областния пред-
седател на БСП в Перник Ненко Темелков.
Крайната цел е да се изгради удобен път до
Гигинския манастир, тъй като обителта е ат-
рактивен и важен обект и може да даде голе-
ми възможности за развитие на поклонничес-
ки и културен туризъм в този край. Вече е спе-
челен проект и за изграждане на пътя от село
Гигинци до манастира и в момента тече проце-
дура за избор на изпълнител.

Изработва се и проект за ремонт на пътя
Перник - София през Владая - един от най-нев-
ралгичните пътни участъци, през който еже-
дневно пътуват хиляди перничани и жители на
областта, информира народният представител
Станислав Владимиров.
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Традиционно – малките общини по-активни на избори

Любомира ПЕЛОВА
И на тези избори

практиката в малки-
те общини избирате-
лите да са по-актив-
ни, не се промени. Ев-
роизборите приклю-
чиха най-напред за из-
бирателите от Кова-
чевци. От имащи пра-
во на глас 1 411 души,
до урните в десетте
секции там по данни
на РИК са отишли 885
човека, което е 62,7
процента избирател-
на аткивност. С 50,
36 процента актив-

ност на избиратели-
те е община Трън с
гласували 1 815 изби-
ратели.  Трети са зе-
менчани Там от има-
щи право на вот 2 392
жители, са гласували
1082 души, което в
проценти е 45,2 на
сто.

В най-голямата об-
щина Перник до урни-
те отидоха 29 794 чо-
века или 34,47% от
общо 86 463 избира-
тели.

В Трън и Земен дина-
миката на гласуване

рязко скочи в ранния
следобед.

В Перник пък хората
като че ли се оживиха
между 17.30 – 18.30
часа, а много от тях
съчетаха отиването
пред урните със сле-
добедно кафе с прия-
тели.

В цялата област
Перник динамиката
на гласуване беше
36,09%. Само 42 522-
ма избиратели пусна-
ха бюлетини от общо
117 815. При 100 про-
цента обработени
протоколи на сек-
ционните избирател-
ни комисии катего-
ричната и убедител-
на победа е за поли-
тическа партия ГЕРБ,
която е получила до-
верието на 31,72 про-
цента от избирате-
лите. За Коалиция за
България проценти-
те са 23,20 на сто,
13,34 процента е спе-
челила „България бец

цензура”. В Перник
АБВ също постигна
добър резултат –
9,79 на сто от изби-
рателите са дали гла-
са си за структурата
на Георги Първанов,
която е на път да
стане политическа
партия. Висок е ре-
зултат в региона и
на ДПС – 5,96 процен-
та, какъвто досега
етническата партия
не е имала. За Рефор-
маторския блок са
гласували 4,84 от из-
бирателите, „Атака”
остана едва с 3,1 про-
цента.

Мнозина говореха,
че обявяването на ри-
барския сезон в наве-
черието на вота, кое-
то е доста преди
традиционната за
това дата, е страте-
гически план до урни-
те да отидат най-ве-
че твърдите ядра на
големите партии и
платените електо-

Наградените от областния
управител учители

Учители от начални, основни и средни
училища в област Перник

1. СОУ “Васил Левски”, гр. Брезник - Лю-
ба Иванова Николова - ст. учител по матема-
тика

2. ПГСС “Н.Вапцаров”, гр.Брезник - Рум-
яна Стоилова Найденова - учител по счето-
водство

3. ОУ “Христо Смирненски”, с. Ноевци -
Нели Милушева Иванова - ст. учител в нача-
лен етап

4. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Зе-
мен - Мая Стоянова Пенева - ст. учител по
математика

5. ОУ “Св.К.К.Философ”, гр. Перник - Да-
ниела Станкева Величкова - учител по ФВС

6. ОУ “Св. Ив.Рилски”, гр. Перник - Мария
Ранчева Киркова - ст. учител по БЕЛ

7. VII ОУ “Г. С. Раковски”, гр. Перник - Ди-
митричка Илиева Антонова - ст. възпитател

8. VIII ОУ “Кракра Пернишки”, гр. Перник -
Теодора Рангелова Александрова - учител
по история

9. IХ ОУ “Т. Ненков”, гр. Перник - Мариана
Луканова Михайлова - ст. възпитател

10. Х ОУ “Ал. Костантинов”, гр. Перник -
Куна Димитрова Миланова - ст.учител по ма-
тематика

11. ХI ОУ “Елин Пелин”, гр.Перник - Елиса-
вета Василева Владимирова - ст. учител по
изобразително изкуство

12. ХII ОУ “Васил Левски”, гр. Перник - Ди-
митрина Юриева Феодорова - учител по
биология

13. ХIII ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр.
Перник - Виолета Методиева Такова - ст.
учител в начален етап

14. ХVI ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр.
Перник - Йоана Венциславова Тодорова -
ст. учител по АЕ

15. ОУ “Хр. Ботев”, гр. Батановци - Надя
Найденова Георгиева - ст. учител по БЕЛ

16. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Диво-
тино - Христина Йорданова Христова -
ст.възпитател

17. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дра-
гичево - Елена Каменова Симеонова - учи-
тел в начален етап

18. ОУ “Св. Климент Охридски”, с. Клад-
ница - Румяна Георгиева Свиленова - учите-
л в начален етап

19. ОУ “Св. Кл. Охридски”, с. Рударци -
Елка Богданова Стефанова - учител по БЕЛ

20. ОУ “Отец Паисий”, с. Ярджиловци - Ни-
колина Карамфилова Владимирова - ст.
учител по биология и география

21. V СОУ “Петко Р. Славейков “, гр. Пер-
ник - Росица Тодорова Богословова - ст.
учител по музика

22. VI СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр.
Перник - Николина Христова Анчева - ст.
учител по история

23. ГПЧЕ “Симеон Радев”, гр. Перник - Ми-
лена Любомирова Исаева - ст.учител по
БЕЛ

24. СОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Перник -
Мая Павлова Ганева - гл. учител по ХООС

25. ПМГ “Христо Смирненски”, гр. Перник
- Данка Димитрова Владимирова - ст. учител
по  ХООС

26. СУ “Олимпиец”,  гр. Перник - Илонка
Стефанова Ненкова - ст. учител по БЕЛ

27. ОУ “Христо Смирненски”, гр. Радомир
- Ангелина Иванова Божилова - ст. учител в
начален етап

28. НУ “Арх. Зиновий “,  гр. Радомир - Сне-
жана Байчева Борисова - ст. учител в нача-
лен етап

29. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”,  гр. Ра-
домир - Ина Боянова Димитрова - ст. учител
по география

30. ОУ “Иван Вазов”, с. Извор - Виктория
Илчева Рашева - гл. учител в начален етап

31. ОУ “Христо Ботев”, с. Гълъбник - Лидия
Максимовна Рангелова - ст. учител по ЧЕО

32. СОУ “Христо Ботев”, с.  Дрен - Силва
Кирилова Балабанова - ст. учител в начален
етап

33. ПТГ “Юрий Гагарин”, гр. Перник - Цве-
телина Борисова Миленова - ст. учител

34. ПГОТ “Св. Иван Рилски”,  гр. Перник -
Ирена Боянова Анакиева - ст. учител по хи-
мия и физика

35. Професионална гимназия по икономи-
ка, гр. Перник - Наташа Петрова Соколова -
ст. учител по биология

Какво /не/познаха
агенциите?
Любомира ПЕЛОВА

Един прочит на прогнозите  на социологи-
ческите агенции, направени в кампанията
преди изборите, показава, че нито една от
тях не е познала крайният резултат. Нещо
повече, почти всички са се оказали далече
от реалния вот на българските граждани.
Факт е например, че почти всички прогно-
зираха победа за БСП в двубоя с ГЕРБ.
Раеалните факти показаха точно обратното
– хората на Бойко Борисов пометоха Ста-
нишев с над 10 процента разлика. Броени
дни преди изборите само “Алфа Рисърч” и
“Екзакта” от по-известните агенции са да-
ли резултат, при който ГЕРБ превъзхожда
БСП. Дори и според тях обаче преднината
за ГЕРБ е била между 3,5 и 4,5 процента.
От “Галъп” прогнозираха, че БСП води на
ГЕРБ с 40 хил. гласа, като посочиха също,
че при ниска избирателна активност, каква-
то беше тя в неделя, БСП щели със сигур-
ност да бият ГЕРБ, докато ГЕРБ щели да
спечелят при по-висока активност на гласо-
подавателите. Прави впечатление, че дан-
ните на “Алфа Рисърч” за ДПС - 13,4%,
„България без цензура” - 10,5%, Реформа-
торският блок - 5,9%, АБВ - 5,3%, “Атака” -
4,1%, НФСБ - 3,9%, са почти “в десетката”.
Данните на “Екзакта рисърч груп” също
бяха близко до реалностите, макар и ДПС и
“България без цензура” да бяха с почти
изравнени сили. Те познаха обаче, че Ре-
форматорският блок ще получи един ман-
дат.

Далече от реалните резултати, отчетени
вчера, се оказаха от “Сова Харис”, според
които преди евроизборите БСП трябваше
да спечели между 31-35%, ГЕРБ - 28-32%,
ББЦ - 9-11%, ДПС - 8,5-10,5%.

“Медиана” също драстично се размина с
реалностите, като даде 20,5% за БСП, до-
като за ГЕРБ - 17,1%. За „България без
цензура” даде 9,8%, 7,3% за ДПС. Рефор-
маторите, според “Медиана”, трябваше да
са “под чертата” и да не получат място в
ЕП.

Институтът за модерна политика също не
успя да познае резултатите от изборите.
Според тях БСП трябваше да има 1,2%
преднина пред ГЕРБ. Сериозни шансове за
влизане, според ИМП, имаха „Атака” и
АБВ, докато Реформаторите оставаха без
представителство в ЕП.

И в Перник Малинов измести
Кунева от първото място
Любомира ПЕЛОВА

Вторият в листа-
та на Реформатор-
ския блок Светослав
Малинов влиза в Ев-
ропарламента. Чрез
п р е ф е р е н ц и а л н и я
вот той успя да из-
мести първия в лис-
тата Меглена Куне-
ва, потвърдиха от
ЦИК. Аналагоична е
картината и в Пер-
ник. Малинов е евро-
депутат от ЕНП в

мандата 2009 – 2014
година и зам.-предсе-
дател на ДСБ.

По последни данни
между 35% и 45% от
българите са се въз-
ползвали от префе-
ренциалния вот.
Според членове на
секционни избира-
телни комисии той
е затруднил доста
от избирателите,
особено тези с нис-
ка обазователна

степен, както и въз-
растните. Пос-
тавяйки знака на
квадратчето с номе-
ра на политическата
сила, те по аналагои-
я задрасквали съща-
та цифра и при пре-
ференциалния вот.

Другият проблем,
касаещ мажоритар-
ния вот, е непозна-
ването на кандида-
тите за евродепу-
тати.

рални ръчици. Защото
в Перник упорито се
говори, че част от на-
рода отдавна е напа-
заруван. Доказателс-
тва за това разбира
се, няма.

Резултатът в ре-
гиона почти се при-
покрива от този на
евроизборите през
2009 г., когато  в об-
ласт Перник гласува-
ха 35,64% или 43 665
души от общо
122 485 с право на
глас. Сега избирател-
ната активност е би-
ла по-висока едва с
0,45 процента. На ев-
ровота в Пернишко
през 2009 година
ГЕРБ спечели с
23,19%, следвана от
Коалиция „За Бълга-
рия” с 21,09% и „Ли-
дер” с 14,47%, но пар-
тията на боса Хрис-
то Ковачки не успя
да изпрати свой
представител в Ев-
ропарламента.

Росица Янакиев: Гласувах за по-достойно
представителство на България в Европейския съюз

Кметът на Перник и
кандидат за евродепу-
тат от листата на
АБВ Росица Янакиев да-
де своя глас за по-дос-
тойно представителс-
тво на България в Ев-
ропейския съюз. Тя гла-
сува в 11 часа в Профе-
сионалната гимназия
по техника и строи-
телство „Арх. Йордан

Миланов” в Перник.
„В Европейския пар-

ламент трябва да
отидат хора, които да
защитават позиции-
те на страната ни и
интересите на граж-
даните. Гласувах за по-
различен начин и стан-
дарт на живот на бъл-
гарите, защото деца-
та ни са на друго

място. Те са извън Бъл-
гария. Трябва да напра-
вим всичко необходимо
те да дойдат тук, за
да има бъдеще в тази
държава, за да изпол-
зваме прекрасните
възможности, които
природата и местопо-
ложението е дало на
България”, сподели Ро-
сица Янакиева.

продължава на страница 4
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Подаръкът е за 85-годишния юбилей на града

Виктория СТАНКОВА
Студенти от Нов

български универси-
тет /НБУ/ подариха
уникални графити за
85-годишнината от
обявавето на Перник
за град. Символична
композиция, наречена
“Моят Перник”, укра-
си стената пред Арт
салона.

Основният елемент
в произведението е

маската, тъй като
маскарадните игри в
Пернишко и фестива-
лът “Сурва” са сред
емблематичните тра-
диции и събития в ре-
гиона. Самите сту-
денти избраха този
детайл, събрал в себе
си езичеството, хрис-
тиянството и съвре-
мието. Преди да из-
мислят сюжета на ма-
щабната творба, мла-

дите хора са се готви-
ли дълго, запознали са
се с историята и сим-
волите на Перник, с
традициите и обичаи-
те в тукашния край.

Студентите-худож-
ници от НБУ

В центъра на гра-
фитната композиция
стои тракийски кон-
ник. Автор на проекта
е преподавателят по
стенопис в НБУ Ста-
нимир Божилов. В из-
пълнението му се
включиха най-добрите
студенти от универ-
ситета, които през
последните няколко

Разрешиха наддоговаряне
в сектор „Рибарство”

Силвия ГРИГОРОВА
   Предприети са мерки за максимално ус-

вояване на средствата по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство”.
С решение на правителството е изменено
приетото в началото на миналата година ре-
шение за наддоговаряне на средствата по
Оперативната програма за развитие на сек-
тор „Рибарство”. Целта е да се постигне мак-
симално усвояване на еврофондовете, пред-
назначени за подпомагане на отрасъла.

  С Решение №167/2013 г. беше дадено съг-
ласие за наддоговаряне в размер на 40% по
определени мерки от Оперативна програма
„Развитие на селските райони”. Одобрената
 от кабинета сега промяна предвижда наддо-
говарянето да важи за две оси – едната е
„Аквакултура, риболов във вътрешни водое-
ми, преработка и маркетинг на продукти от
риболов и аквакултура”. Другата е „Мерки от
общ интерес”, без да се фиксират мерките.
По този начин ще се постигне по-голяма гъв-
кавост при разпределянето на неусвоените
до момента средства предвид засиления ин-
терес по тази програма в сектор „Рибарство”.

Засилен контрол заради
абитуриентите

Силвия ГРИГОРОВА
  Във връзка с абитуриентските празници,

контролните органи засилват вниманието
си към местата, където абитуриентите ще
празнуват. За целта само за един ден Об-
ластна дирекция по безопасност на храни-
те София област, съвместно с Областна ди-
рекция на МВР – София, провериха 9 обе-
кта за обществено хранене в областта.

  В резултат на проверката, в ресторант,
намиращ се на територията на курортен
комплекс Боровец, са възбранени над 240
килограма храни от неживотински произ-
ход, а над 91 килограма суровини от живо-
тински произход са насочени за унищожа-
ване в екарисаж, поради изтекъл срок на
годност. Констатирани са и пропуски в сис-
темите за самоконтрол.

  В ресторант, намиращ се на територията
на град Етрополе, е констатирано съвмес-
тно съхранение на годни за консумация
храни с негодни, от които: кулинарни заго-
товки от птиче и свинско месо, месни заго-
товки, кебапчета, кюфтета, малотрайни кол-
баси и други.

 

Унищожават пипер от Турция
Силвия ГРИГОРОВА

 Инспектори към
Областна дирекция
по безопасност на
храните в Хасково не
са допуснали да бъ-
дат внесени 1340 ки-
лограма сладък пипер
от Република Турция
през граничен пункт
Капитан Андреево.
Причината затова е
наличие на неразре-
шен за употреба пес-
тицид – дифентиу-
рон, установен при
рутинна проверка на
пратка предназначена
за внос на терито-
рията на Република
България. Крайното
местоназначение на
стоката е София, от-
където се предполага,

че е трябвало да бъде
разпределена в тър-
говската мрежа.

Употребата на то-
зи пестицид за защи-
та на растенията и
растителните про-
дукти от въздей-
ствието на вреди-
телите е забранено
от Общността. По
тази причина цялата
пратка от 1340 кг
ще бъде унищожена
в екарисаж под кон-
трола на представи-
тел на компетен-
тния орган. Към нас-
тоящият момент в
ЕС има установени
само 29 случая на
пратки, които са от-
хвърлени на граница,
поради установено

наличие на diafenthiu-
ron в храна. Продук-
тите в които е бил
установен са чай с
произход Китай и
Хонг Конг, броколи
от Китай, бамя с
произход Индия, лис-
та от къри с произ-
ход Индия. За пръв
път се установява
наличието му в
пратка с произход
Турция, предназначе-
на за внос в Общнос-
тта.

След установеното
н е с ъ о т в е т с т в и е
БАБХ е уведомила Ев-
ропейската Комисия
за случая, чрез Систе-
мата за бързо предуп-
реждаване за храни и
фуражи RASFF.

       

36. ПГЕМП “Христо Ботев”, гр. Пер-
ник - инж. Ирина Борисова Петрова -
гл. учител по ПО

37. ПГТС “Арх. Йордан Миланов”, гр.
Перник - инж. Калина Пешева Молов-
ска - ст.учител по ТО

38. ТПГ “Мария Кюри”, гр. Перник -
инж.Валя  Трифонова Цветкова - ст.
учител по ПО

39. ПГТ “Юрий Гагарин”, гр. Радомир
- Даниела Василева Иванова - мл. учи-
тел по ТО

Учители от детски градини в област
Перник

1. ЦДГ “Брезица”, гр. Брезник - Еми-
лия Димитрова Антова - ст.  детски
учител

2. ОДЗ № 1 “Миньорче”, гр. Перник -
Диана Миткова Радева - гл. детски
учител

3. ЦДГ № 2 “Родолюбче”, гр. Перник
- Венета Асенова Пармакова - ст.  дет-
ски учител

4. ЦДГ № 3 “Пролетен цвят”,  гр. Пер-
ник - Антоанета Иванова Стратиева

5. ОДЗ № 4 “Чуден свят”, гр. Перник
- Верка  Момчилова  Стоилкова - ст.
учител музика

6. ЦДГ № 5 “Вела Пеева”, гр. Перник
- Людмила Николаева Стефанчова -
детски учител

7. ЦДГ № 6 “Българче”, гр. Перник -
Даниела  Илинчова  Йорданова - ст. 
детски учител

8. ОДГ “Пролет” 7/10, гр. Перник -
Павлина Василева Пенева - ст.  дет-
ски учител

9. ЦДГ № 8 “Изворче”, гр. Перник -
Марияна Александрова Манчева - ст.
детски учител

10. ОДЗ № 11 “Знаме на мира”, гр.
Перник - Красимира Милутинова Кири-
лова - ст. детски учител

11. ОДЗ № 12 “Радост”, гр. Перник -
Дияна Илиянова Цонкова

12. ОДЗ № 14 “Славейче”, гр. Перник
- Емилия Методиева Георгиева - ст.
детски учител

13. ЦДГ № 15 “Райна Княгиня”, гр.
Перник - Мария Василева Лазарова -
ст. детски учител

14. ОДЗ, с.Драгичево - Десислава
Пламенова Петрова - детски учител

15.  0ДЗ “Радомирче”, гр. Радомир -
Анета Любомирова Топалова - ст. дет-
ски учител

16.  ЦДГ “Осми март”, гр. Радомир -
Живка Иванова Крумова - ст. детски
учител

17.  ЦДГ “Слънце”, гр. Радомир -
Анета Христова Костадинова - ст. дет-
ски учител

18.  ОДЗ “Ален мак”, гр. Трън - Ва-
лентина Павлова Матеева - ст. детски
учител

19.  ОДЗ №9 “Калина Малина”, гр.
Перник - Росица Георгиева Велинова -
гл. детски учител

Учители, номинирани от РИО на МОН,
гр. Перник

1. Ваня Николаева Рошкова – Заха-
риева – старши учител -  танцово из-
куство в обслужващи звена в систе-
мата на народната просвета (старши
учител по балет)

2. Даниела Методиева Иванова –
старши учител - музика в обслужващи
звена в системата на народната прос-
вета  (старши учител – корепетитор по
балет)

3. Людмила Георгиева Томова –
учител -   танцово изкуство в обслуж-
ващи звена в системата на народната
просвета (учител по спортни и естрад-
ни танци)

дни рисуваха пред одо-
брителните погледи
на перничани. Компо-
зицията е готова и бе
официално представе-
на пред пернишката
общественост, а уча-
стниците в проекта
получиха дипломи. “За
нас е чест, че проек-
тът на нашите сту-
денти ще краси това
толкова емблематич-
но и оживено място в
центъра на Перник,
където ще могат да
го виждат и да му се
радват много хора”,
каза Божилов.

Преподаватели от
Департамент “Из-
ящни изкуства” към
университета пък
подредиха изложба в
галерията на Арт са-
лона. Със свои карти-
ни в експозицията
участват проф. Май-
сторов, проф. Русино-
ва, доц. Чомаков, доц.
Савчев, гл. ас. Ралица
Мирчева, гл. ас. Ана
Янева, гл. ас. Калина
Христова и Станимир
Божилов. В памет на

наскоро починалия
доц. Румен Лаптев в
изложбата са включе-
ни и негови творби.

“Радвам се, че ус-
пяхме да осъществим
такава духовна връз-
ка с Перник и да пода-
рим на града тази из-
ложба в навечерието
на 24 май и 85-годиш-
нината от обявяване-
то на Перник за град”,
каза директорът на
Департамент “Из-
ящни изкуства” в НБУ
доц. Савчев.

Изложбата и проек-
тът “Моят Перник”
са поредното съби-
тие, което се органи-
зира съвместно от
Галерия Перник и НБУ
по силата на подписан
договор за сътрудни-
чество . Студенти и
преподаватели от
висшето училище ве-
че представиха някол-
ко поредни изложби в
галериите в Перник.
Пернишки художници
пък подредиха сборна
изложба в центъра за
изкуства в НБУ.

Затварят Хранителния комплекс
Силвия ГРИГОРОВА

След извършена
проверка в ресто-
рант-кетъринг, кой-
то се намира в сграда-
та на Президент-
ството, са констати-
рани сериозни нару-
шения, свързани  ка-
кто с хигиената на
храните, така и с про-
пуски в системата за
самоконтрол на обе-
кта.Това информираха
от Българската аге-
нция по безопасност
на храните. Обектът
се стопанисва от Хра-
нителен комплекс към
Народното събрание

като част от при-
готвяната храна се
предлага в служебен
бюфет на площад
„Народно събрание“ и
служебен бюфет на
бул.„Княз Дондуков“
№2. 

  При направената
проверка е установе-
но, че стените в по-
мещенията, където
се приготвят, обра-
ботват или прера-
ботват храните, са
от фаянс с нарушена
цялост, стените над
фаянсовата облицов-
ка са с ронеща се боя и
напластявания от из-

парения. Констатира-
но е наличие на коро-
зия по част от обо-
рудването. Тръбите
на вентилационната
система, монтирани
на тавана в кухнята,
не са изолирани, като
съединенията между
тях са нарушени и се
образува теч от маз-
нини. Всичко това
представлява риск от
вторично замърсява-
не с прах и наслоени
мазнини и представл-
ява опасност за здра-
вето на консуматори-
те. несъответствия-
та
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Рекламно  приложение
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 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 27 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, 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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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ*

Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
( +359 (0) 2 915 98 20,  +359 (0) 2 954 95 93, www.bfsa.bgСИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

                                                                                      Изх. № 2635-Ю/19.05.2014 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
Българска агенция по безопасност на храните
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 15 А
чрез Областна дирекция по безопасност на храните – Перник
гр. Перник, ул. “П. Яворов” № 25
на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител,
чл. 13, ал. 1 от НПКДС и Заповед № РД 11-685/19.05.2014 г.

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
1. За държавен служител за длъжността старши инспектор в отдел “Растителна защита” при Областна дирекция по безопасност

на храните – Перник /ОДБХ – Перник/.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1. степен на образование: “бакалавър”;
2.2. професионално направление: агроном;
2.3. минимален ранг за заемане на длъжността: V-ти младши;
2.4. професионален опит: не по-малко от 1-години;
2.5. длъжностно ниво по КДА: 10;
2.6. наименование на длъжностно ниво по КДА: експертно ниво 6;
2.7. да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител:
2.7.1. да е български гражданин, гражданин на друга               държава – членка на Европейския съюз, на друга държава -

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2.7.2. да е навършил пълнолетие;
2.7.3. да не е поставен под запрещение;
2.7.4. да не е осъждан за умишлено извършено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
2.7.5. да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
2.7.6. да отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
3. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което попада в хипотезата на чл. 7, ал. 2 от Закона за

държавния служител.
4. Определени изисквания, съобразно длъжностна характеристика:
4.1. работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел; формулира ясни

цели и следи за спазването на установените правила за ефективна работа на служителите; разпределя задълженията в
съответствие с уменията и знанията на отделните служители; изгражда продуктивни работни взаимоотношения с колегите в
организацията  и извън нея; насърчава изразяването на различни гледни точки и съобразява работата си с тях; Споделя
информация и знания, които са полезни за изпълнение на общите цели; подпомага развитието на екипа, чрез редовен преглед
на изпълнението и добрата връзка; допринася за общата цел и оценява приноса на служителите за постигането й;

4.2. комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;ясно и
убедително разяснява сложни въпроси, идеи и понятия; представя добре структуризирани и аргументирани становища;
използва подходящи стилове на комуникация в зависимост от нивото  и реакциите на аудиторията; изслушва другите внимателно
и проверява дали правилно ги е разбрал; уважава мнението на другите, демонстрира толерантност към различните гледни
точки; прави убедителни въздействащи презентации;

4.3. ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; ясно
определя отговорностите и поставя реалистични срокове; организира работата според  сроковете, ресурсите и изискванията
за качество; наблюдава и контролира напредъка и изпълнението на задачите, като търси и дава обратна информация на
служителите; проявява решителност и настойчивост за справяне с възникнали проблеми и трудности; предлага инициативи,
търси и прилага ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работа; бързо се ориентира и адаптира
работата си към настъпили промени;

4.4. фокус към клиенти /вътрешен/външен/ – ефективно удовлетворяване потребностите, интересите, очакванията на клиентите/
потребителите, услугите, дейностите; познава интересите и очакванията на вътрешните и външните потребители на услугите /
дейностите, които звеното предоставя; прилага подходи, които допринасят за по пълно и качествено удовлетворяване на
потребностите на клиентите; изисква от своите подчинени да предоставят услугите своевременно и компетентно; поддържа и
изисква от служителите си позитивни отношения с всички клиенти /вътрешни и външни/ на звеното; периодично събира и
анализира информация за удовлетвореността на клиентите, като при необходимост предлага съответните промени;

4.5. професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на
длъжността; познава и правилно прилага законодателството в областта, в която работи; познава структурата и функциите на
администрацията, принципите и правилата на нейната дейност; правилно прилага вътрешните правила и процедури, имащи
отношение към ръководеното звено; други специфични професионални знания и умения, определени в длъжностната
характеристика.

5. Основна характеристика на длъжността е да осъществява официален контрол , който има за цел: да запази здравето на
хората и животните и околната среда, чрез контрол над търговията, употребата и съхранението на продукти за растителна
защита и торове; да опазва растенията и растителни продукти, чрез наблюдения и диагностика в растителна защита на
икономически важни вредители по стратегически земеделски продукти; да опази растенията и растителните продукти, чрез
наблюдения и диагностика на многоядни вредители и масова поява на вредители; дейности по внедряване на принципите на
интегрираното производство на растения и растителни продукти в страната и на принципите на добрите растителнозащитни
практики  по култури, съгласно изискванията на националното законодателство; поддържане на база данни за развитието на
икономически важни вредители по стратегически земеделски култури, развитието на многоядните вредители и при случаите
на масова поява на вредители на регионално ниво.

6. Начин на провеждане на конкурса е по реда на чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители, е чрез “решаване на тест” и провеждане на интервю с допуснатите до участие в него кандидати. До
участие в интервю се допускат кандидатите, получили оценка не по-ниска от “4”.

7. Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
7.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 7.2. Декларация, подписана от кандидата и удостоверяваща обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
7.3. Копия от документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация

и правоспособност, които се изискват за заемане на длъжността;
7.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
8. Документите да се подават лично в деловодството на административната сграда на Областна дирекция по безопасност на

храните – Перник, находяща се на  адрес: гр. Перник, ул. “П. Яворов“ № 25; тел: 076/601 340.
9. Документите се подават, по реда посочен в т. 8 в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурс.
10. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на табло в административната сграда на Областна

дирекция по безопасност на храните –  гр. Перник, в сроковете определени в Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители.

11. Основната месечна заплата за длъжността е в размер на 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/, съгласно Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129/26.06.2012 г.

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Евростат: Бирата и кафето
са най-евтини в България

България е сред евтините страни в Европа.
На ниски цени се предлагат бира и кафе, но
захарта е скъпа, сочат данни от проучване на
Евростат за 2012 г.

Ако сте пушач, Великобритания е опасна
за вашето финансово здраве, а ако пиете по-
вечко бира, Исландия може да се окаже ра-
зорителна дестинация, показва още проуч-
ването.

Най-евтино е киното в Словения, защото це-
ната на билета за кинопрожекция в събота
вечер е едва 3.28 евро. В България билетът е
само с 50 цента отгоре. На скъпия полюс са
Финландия, Холандия и Белгия с цени съот-
ветно между 11 и 8 евро, сочат данните на
Евростат, цитирани от в. “Сега”.

При някои стоки и услуги разликите не са
големи, но при други са направо драстични.
Килограм филе от пилешки гърди струва 3.92
евро в Полша, в България е средно 5.22, в
Белгия е 11.69, във Финландия - 13, а в Люк-
сембург - 14.50 евро.

Подобен е и случаят със зехтина. Бутилка
от литър в Испания струва средно 2.68 евро, в
Гърция - 5.32, в Белгия - 11.69, а в Люксем-
бург надхвърля 14 евро. 

У нас цената на зехтина е далеч от най-нис-
ките - литърът е почти 7 евро. И при захарта не
се класираме сред евтините държави. Килог-
рам бяла кристална захар струва 1.17 евро у
нас, докато в Чехия, Германия, Испания, Хо-
ландия, Полша цената е под едно евро. Най-
скъпата захар е в Кипър - 1.45 евро за килог-
рам. 

Затова пък страната ни е номер 1 по евтина
бира. Ние сме единствената държава в проуч-
ването, в която литърът струва под едно евро
- 95 евроцента. Най-близо до нас са Полша,
Словакия, Литва, Германия, Чехия, Белгия с
цени от 1.21 до 1.55 евро. В Кипър, Люксем-
бург и Малта, които по принцип са известни
като скъпи държави, пивото е над 2 евро, в
Турция е малко над 3 евро, а в Исландия би-
рата направо нагарча, защото литърът е 5.70
евро.

България се отличава и с най-евтиното ка-
фе - само 54 евроцента за чаша. Сравнете със
скъпотията в Швейцария и Гърция - съответ-
но 3.29 и 2.89 евро за доза ароматно удоволс-
твие. 

По евтини цигари (2.32 евро за пакет) ни
бие само Латвия, като разликата е 12 цента.
Чехия, Румъния, Хърватия, Турция също са
изгодни за пушачите - 20 цигари струват под
3 евро. Великобритания и Ирландия удрят та-
вана с тройно по-високи цени - над 9 евро.
Вредният навик излиза сравнително скъпо и
на германци и холандци - над 5 евро за ку-
тия.

Най-големи са ценовите ножици при стоки
и услуги, за които ставките за ДДС и за акци-
зите са твърде различни, отбелязват автори-
те на проучването. Точно такъв е случаят с
цигарите.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
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“Север Юг”- сериал
21:30“Фамилията”- сериал, с.3, еп. 12
22:30“Шоуто на Слави” - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00“Никита: Отмъщението” - сериал,
01:00“Безсрамници” - сериал, еп. 6
02:00“Преди обед” /п./
03:40“Търси се…” /п./- токшоу
04:30“Цветовете на любовта”/п./- сериал

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Малката булка" - сериен филм
15:00"Мелодията на сърцето" -  филм
16:00Новините на Нова
16:20"Часът на Милен Цветков"
17:30"Господари на ефира"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00“Денсинг старс” - тв шоу, гала
вечер
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
05:15Малки истории /п/
05:25Дързост и красота  /3360 епизод/п/
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 /6 част/
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:25Любов за Лидия тв филм /2 епизод/
17:20Бързо, лесно, вкусно
17:30Дързост и красота /3361 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Малкото голямо четене
19:40Лека, нощ деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум
22:00Открито с Валя Ахчиева
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 /2 епизод/
03:00По света и у нас /п от 20:00/
03:55Открито с Валя Ахчиева /п/
04:25Момчетата от “Медисън авеню”

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.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Сутринта ще се съ-

будите изпълнени с куп
прекрасни идеи, но ако

си губите времето в безцелни разго-
вори, може да загубите и идеите си.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Философски гледате на нещата и

това ви кара да се чувс-
твате свободни и неза-
висими. Все пак обръ-
щайте по-голямо вни-

мание на детайлите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво и

как правите, за да объ-
ркате нещата. Трудно
ще устоявате на съб-
лазните, а това ще ви

кара да гледате по съвсем друг начин
на нещата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес може да се чувс-

твате не толкова
прекрасно, колкото би ви се искало,
току ще се появяват разни недовър-

шени домашни нещица.

 ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ
Няма да ви свърта на

едно място и това може
да ви под- тикне да направите ед-
но наистина изумително пътешес-
твие.

                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА
Очаквайте недоразу-

мения е службата, закъс-
нения на транспорта,

проблеми с телефона. Изобщо днес
всичко ще е като по развален теле-
фон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете време-

то в празни приказки
по телефона, а дей-

ствайте. Спазвайте обещанията си
и бъдете навреме на уговорените
срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да ор-

ганизирате нещата,
колкото и да ви се иска

да го направите. Най-добре е да ги
оставите да следват собствения си
ход.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни це-

ли и нищо не е в със-
тояние да ви накара

да не ги преследвате, освен собстве-
ните ви страхове. Вярвайте повече

в себе си.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Хубаво е да си сложи-

те автоцензура иначе може много
да съжалявате след няколко дни. Го-
тови сте да кажете всички неща.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Приемате всичко,

което ви се случва
твърде драматично.

Това може да стане повод за доста
изненади, а те определено не са ви

л ю - бимото нещо.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще ви е доста

нервно и напрегнато.
Нали знаете, че по този начин не си
помагате. Просто се опитайте да
бъдете по-концентрирани.



Съперник Спорт 1127 май 2014 г.

Адрес на редакцията:
гр. Перник

"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА
Зам. главен редактор:
Зоя ИВАНОВА
Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Иванка Василева, Станислава
Миланова, Цветелина Чавдарова

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ЕООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72
2. Кафе-клуб “Антония”
нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83
3. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си

Разпространение:
Лъчезар Лазаров

Печат:
Печатница “Аргус”

Яне АНЕСТИЕВ

Âîëåéáîëèñòèòå ñòàíàõà òðåòè
Момчетата на „Миньор” с бронз от турнира „Красимир Димитров”

25:21, 25:21), като
триумфираха в над-
преварата, а пловдив-
чани останаха със сре-
бърните медали. За
съжаление на пловдив-
чани, тимът се яви с
половината си състав
и някои от състеза-
телите не бяха на ли-
це, но все пак те ус-
пяха да опонират на
съперника, като ста-
на оспорван и красив
финален мач. Въпреки
чистата победа ар-
мейците трябваше
доста да се потрудят
за крайния успех, като
с изключение на вто-
рия гейм първата и
третата част бяха
изключително равнос-
тойни. В малкия фи-
нал съставът на Ми-
ньор (Перник) победи
Левски Бол (София) с
3:0 (25:20, 25:23, 25:22)
като перничани спече-
лиха бронзовите меда-
ли, а Сините останаха
четвърти в класира-
нето. Двубоят бе съ-
що толкова равнос-
тоен, като волейбо-
листите на Миньор
надделяваха във важ-
ните моменти и зат-
вориха и трите гейма

Страницата подготви Яне Анестиев

Приема ученици
след завършен 5-ти, 7-ми и 8-ми клас

по спортовете:
ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ,

БОРБА, ДЖУДО И САМБО
Училището осигурява:

безплатна храна    общежитие,
     безплатни лагери,

     добри условия за спортна подготовка

Приемни изпити
на 24-ти, 25-ти и 26-ти юни

За контакти: тел.67 07 02,  0899 82 11 29 и  0894 65 97 48

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
„ОЛИМПИЕЦ”

ГР. ПЕРНИК

Отборът на ЦСКА
(София) спечели тур-
нира по волейбол за
Купата на Красимир
Димитров, който бе
за момчета до 15 го-
дини и се проведе в
столичната зала Триа-
дица и чиито медиен

партньор са
BGvolleyball.com и
Viasport.bg. Състеза-
нието е в памет на
бившият ни национал,
волейболен деятел и
вицепрезидент на
БФВ, като това бе
седмото издание на

и мача в своя полза.В
спора за пето място
отборът на Марек
(Дупница) победи Сла-
вия (София) с 2:0, ка-
то се игра до два спе-
челени гейма. Така
дупничани завършиха
пети, а Белите оста-
наха на шесто място
в крайното класира-
не.Всяка година тур-
нирът Красимир Ди-
митров се провежда
винаги преди държав-
ните финали, като се
смята за основен ин-
дикатор за моментно-
то състояние на уча-
стниците преди фи-
налите за съответна-
та възраст. В него
участват шест от
най-добрите отбори
за съответната въз-
раст, като представ-
янето на състезате-
лите носи информа-
ция на треньорите.
Така турнирът се е
превърнал във важен
елемент от календара
на подрастващите,
като се чака с нетър-
пение от всички, а
често класирането
от турнира  се при-
покрива и на държав-
ните финали.

Перничанче ще се бори
с още 50 на шахмат

Шестгодишният Константин Геор-
гиев от ШК „Юрий Бендерев” 1912
ще се бори за титлата държавен
шампион при осемгодишните в
Слънчев бряг. Състезанието ще е в
девет кръга по швейцарската сис-
тема. Общо 51 шахматисти от цяла-
та страна са се записали за уча-
стие, така че малкият пернишки
майстор на древната игра ще има
50 противници за първото място. В
първия кръг Косьо ще се срещне с
Лъчезар Ралчев от „Феникс”(Со-
фия).

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

29-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Вихрен – Места 3:0

Сливн.герой – Стр.слава 3:2

Беласица – Перун 1:2

Балкан – Велбъжд 4:1

Оборище – Германея 3:2

Септември – Чепинец  0:3(сл)

Спортист – Ботев 1:1

КЛАСИРАНЕ:
1.Пирин 84:6 75 т.

2.Перун 45:14 67

3.Оборище 60:26 65

4.Миньор 62:15 60

5.Сливн.герой 55:23  60

6.Вихрен 37:32 40

7.Чепинец 36:49 38

8.Балкан 33:44 37

9.Беласица 30:36 34

10.Велбъжд 37:58 33

11.Стр.слава 34:36 32

12. Места 23:51 31

13.Германея 28:39 29

14.Спортист 31:59 29

15.Ботев 21:47 25

16.Септември 9:90 3

турнира. До този раз-
вой се стигна след ка-
то в първия полуфи-
нал от надпреварата
Червените победиха
Миньор (Перник) с 3:0
и се класираха за фи-
нал. В другия полуфи-
нал представителите
на Виктория Волей
(Пловдив) надделяха
над Левски Бол (Со-
фия) също с 3:0 и дос-
тигнаха до спора за
първото място. На
финала Червените се
наложиха над Викто-
рия Волей с 3:0 (26:24,

трябва да помага на
Гонзо и за първия от-
бор. Двамата имаха
пререкания в отделни
периоди от престоя
си в “Левски”, но в
последните дни заяви-
ха, че са ги загърбили
и ще работят в тан-
дем.

“Все още няма нищо
официално, но прове-
дохме много положи-
телен разговор. До
няколко дни трябва да
има развитие. Гово-
рихме да поема ДЮШ
и да му помагам в пър-
вия отбор“, сподели
Боримиров.„Първата

задача е да подменим
изкуствения терен и
да направим нови съб-
лекални за юношите.
Знам, че ме чака много
работа. Който не се
справя добре, трябва
да е притеснен за
мястото си в “Ле-
вски”. Имаме желание
да привлечем мето-
дист от чужбина, не е
ясно дали от Герма-
ния, или от друга раз-
вита във футболно
отношение страна.
Нека говорим повече,
когато има нещо офи-
циално“, коментира
още Боримиров.

Среща на високо ни-
во се проведе вчера на
стадион “Георги Аспа-
рухов”. Новият силен
човек в “Левски” Геор-
ги Иванов и Даниел
Боримиров разговар-
яха над два часа. Два-
мата уточняваха пос-
ледни детайли по зав-
ръщането на Борими-
ров на работа на “Ге-
рена”. В следващите
един-два дни официал-
но бившият полуза-
щитник ще сложи под-
писа си под договор
най-вероятно като
директор на школата.
Боримиров обаче

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
На турнира “Красимир Димитров 2014”,

който бе за момчета до 15 години, и бе спе-
челен от тима на ЦСКА (София) организа-
торите раздадоха цели 12 индивидуални
награди:
Най-добър нападател: Юлиян Петров (Марек)
Най-добър разпределител: Даниел Минков (ЦСКА)
Най-добър блокировач: Петър Шойков (Виктория)
Най-добър на начален удар: Константин Нечев (ЛС)
Най-добро либеро: Стефан Узунов (Марек)
MVP на турнира: Добрин Василев (ЦСКА)
Най-полезни състезатели за своите отбори:
ЦСКА (София) - Симеон Тошев
Виктория Волей (Пд)   - Димо Димов
Миньор (Перник)  - Виктор Спасов
Левски Бол (София)  - Кристиян Петров
Марек (Дупница)  - Мирослав Мирчев
Славия (София)    - Денис Стоянов
Отборът на Славия бе награден с приз за
Феърплей.

Шарапова си уреди
среща с Пиронкова

Гаджето на Григор Димитров Мария Ша-
рапова се класира за втория кръг на „Ро-
лан Гарос“, след като се наложи с 6:1, 6:2
над руската си сънародничка Ксения Пер-
вак. Срещата започна с повече от един час
закъснение заради дъжд, а след това Ша-
рапова няма проблеми срещу Первак. Ма-
ша си гарантира успеха в първия сет, след
като поведе с 4:1.

Два пробива във втория сет пък позво-
лиха на осмата в света рускиня да спечели
мача за 62 минути игра. Следващата съпер-
ничка на Мария Шарапова ще бъде Цвета-
на Пиронкова, която вчера победи герман-
ката Аника Бек. 

Шарапова и Пиронкова до момента имат
четири мача една срещу друга. Рускинята
спечели и четирите двубоя, като в тях загу-
би само един сет. Това беше на „Уимбълдъ-
н“ през 2012 г., когато Маша се наложи със
7:6, 6:7, 6:0. Другите мачове са в Истанбул
през 2007 (клей), на Ю Ес Оупън през 2009
(хард) и в Пекин през 2010 г. (хард).

Среща за шефски места се проведе в  „Левски”

ЦСКА (ДЕЦА) ЩЕ ИГРАЯТ В НОЕВЦИ
Жребият за републиканското първенство за деца, който беше из-

теглен в четвъртък, определи за съперници децата на ЦСКА - “Че-
рногорец” с. Ноевци. Всъщност, това е детски отбор на „Миньор”,
който тренира в Перник и просто играе домакинските си мачове в
Ноевци, изполвайки факта,че треньорът на тима Славе Малинов е от
това село. Стадионът там беше ремонтиран и изградени нови събле-
кални, които осигуряват добри условия за футболистите, така че се-
лото няма да се посрами пред столичани. Миналата година в Ноевци
за приятелски мач гостува и отборът на ЦСКА – ветерани. Първата
среща е в понеделник в град София, а реванша е в четвъртък в
с.Ноевци от 17.00 часа. До срещите се стигна след като водените от
треньора Славе Малинов деца завършиха втори в класирането на
групата, в която има отбори от област Перник и Кюстендил.



Откриха грешки
и в матурата

по английски език
Виктория СТАНКОВА

Грешки в от-
говорите, по
които ще се
оценява мату-
рата по англий-
ски език, откри-
ха наблюдател-
ни учители, уче-
ници и експер-
ти. Те организи-
раха вчера онлайн петиция, с която да сиг-
нализират Министерството на образование-
то за гафовете. С подписката си ще искат
също да се поправят грешките в официално
публикуваните отговори, въз основа на кои-
то ще бъдат проверявани и оценявани рабо-
тите на зрелостници. В петицията за корек-
ция на неточностите вече са се подписали
над 2000 учители, ученици и експерти.

АПРОПО
АКО НЯКОЙ ЩЕ СЕ ОПРАВ-
ДАВА С НИСКАТА ИЗБИРА-
ТЕЛНА АКТИВНОСТ, ИМА
СТРАХОТНИ АРГУМЕНТИ.
Това са абитуриентите. Заради

тях маса семейства зарязаха урните и го
удариха на разпивки, тоалети, моабети,
лъскане на коли и надуване на балони.
Държавата също подобаващо стимулира
пиянството на един народ и разпусна заб-
ранителните юзди за алкохола, даже за
цигарите. В интерес на истината ако една
трета гласува, на една трета не и пукаше,
то третата трета от народа беше се анга-
жирала като участник в абитуриентското
шоу. И си гледаше часовника не за да не
закъснее за гласуването, а да не пропус-
не дефилето по червения килим пред “С-
трума”. Сега остава при анализите на нис-
ката избирателна активност този факт да
бъде отчетен наравно със социалните ра-
зочарования и евроскептицизма. А коя
партия колко гласа е загубила - по цвето-
вете на балоните може да се изчисли.

ДА БЛАГОДАРИШ НА ИЗБИРАТЕ-
ЛИТЕ, КОИТО СА ТЕ ПОДКРЕПИЛИ,
Е ПРОЯВА НЕ САМО НА ДОБРО възпи-
тание, но и на политическа култура. Почти
всички партии го направиха. Обаче има и
нещо смешно в благодарностите. Напри-
мер това, че в кюпа на избирателите се
включват и тези, които бяха финансово
мотивирани да пуснат бюлетина с твоето
номерче. Напротив- те би трябвало да бла-
годарят на партията за хонорара. Никой
обаче не го прави, за да не пише после
обяснения. Скромността краси избира-
теля чак до следващите избори. А благо-
дарностите красят политиците на екрана,
но обстановката не става по- красива от
това лъготене.

ВСИЧКО ЖИВО СЕ БЕШЕ ВТОРА-
ЧИЛО В КОВАЧЕВЦИ, СЯКАШ ПЪТЯТ
НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПА МИНАВА
ОТТАМ. Родното място на Първанов, титу-
ловано като столицата на АБВ, се наблю-
даваше под лупа. Най- малката община в
Пернишко получи статута на защитен при-
роден обект. Покрай Първанов обаче в тоя
район се промъкна по терлици ДПС, за
което политическата логика е безсилна.
Така Ковачевци стана още по- защитен
обект, който не допуска в себе си недип-
ломирани политолози. А за самоуките по-
литици остава обяснението, че за всичко
са виновни бежанците...

1227 май 2014 г.
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Загина 16-годишен при верижната катастрофа на вътрешноградската магистрала

Пенсионерски клуб „Струма-
Перник” навъртя 10 години

Виктория СТАНКОВА

Клубът на пенсионера „Струма-Перник”
отбелязва десет годишен юбилей от осно-
ваването си. Празникът ще се състои на 28
май от 14 часа в кв. „Твърди ливади”, пох-
вали се организаторката Елена Димитрова. 

Той ще премине под мотото „Да бъдем
заедно на юбилейната сбирка”. 

В празничната програма ще се изявят
малчуганите от детска градина „Изворче”,
както и възпитаници на 9-то ОУ „Темелко
Ненков”,

Сред участниците ще бъдат и жените от
вокална група „Струма”. Гостите на съби-
тието ще имат възможността да се нас-
ладят на две уникални изложби под наслов
„Трудолюбиви ръце” и „Кулинария”.

Актьорът Васко Чушев ще запознае пуб-
ликата и с историята на река „Струма”, чии-
то клуб носи името. Сдружението „Дай, ба-
бо, огънче” също ще се включи в празника
със специални рисунки.

Организаторите ще връчат и похвални
листове на хората със специален принос за
развитието на клуба.

“Волво” от ТОТО-то зави към Радомир
радомирец, спечелил
тото-автомобил.

Галина Маджар-
ска, регионален коор-
динатор на Български
спортен тотализа-
тор за град Перник,
подари ключовете  на
Михаил Митев на тър-
жеството, организи-
рано от БСТ на цен-
тралния площад в гра-
да.  От 2002 година
насам, когато старти-
ра играта „Втори ТО-
ТО шанс”, са спечелени
55 автомобила за Ра-
йонна дирекция Бла-
гоевград, но това  е
първият за Радомир,
заяви тя. Много фено-
ве на тотото и съг-

раждани на печелив-
шия присъстваха на
тържеството и го
поздравиха за невероя-
тния му късмет.

В играта за допъл-
нителен  шанс уча-
стват всички подаде-
ни квитанции за кон-
кретния тираж на ТО-
ТО 2, без да се запла-
ща допълнителен за-
лог. Лек автомобил е
голямата награда в
неделните тиражи на
„Втори ТОТО Шанс“,
а за последния месец
на печеливши са връ-
чени ключовете на
шест автомобила,
последният от който
в Радомир.

дължава.
Ден по-рано при

друга катастрофа
на автомагистрала
„Струма” пострада-
ха две жени. Инци-
дентът е станал
около 20 часа вечер-
та след разклона за
село Студена. Лек
автомобил, „Мерце-
дес”, пътуващ към
Дупница, се ударил в
мантинелата. Кола-
та е управлявала 26-
годишната Д.П. от

Благоевград. При ин-
цидента са постра-
дали две пътнички в
немското возило.
51-годишната бла-
гоевградчанка С.Б. е с
фрактури на китка и
ребро, а съгражданка-
та й Б.В. на 25 години
е само с охлузни рани.
51-годишната жена е
била настанена в
МБАЛ „Р. Ангелова” –
Перник под наблюде-
ние, без опасност за
живота.
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Движението по
в ъ н ш н о г р а д с к а т а
магистрала в лента-
та за София беше
спряно до 12 часа
поради огледа на
м е с т о п р о и з ш е с -
твието, а автомо-
билите се пренасоч-
ваха по обходни мар-
шрути.

Образувано е до-
съдебно производс-
тво и работата про-

Любомира ПЕЛОВА
Министерският съ-

вет предоставя още
1.2 милиона лева за
област Перник по ли-
ния на бедствията и
авариите. От тях
166 000 лв. са възста-
новителни помощи за
земетресението от
22 май 2012г. на пос-
традали домакинства
в Перник и 18 844 - на
потърпевши от тру-
совете жители на Ра-
домир.За укрепване и
възстановяване на
осем православни хра-

ма на територията
на община Перник са
п р е д о с т а в е н и
450 000 лева. 190 680
лева е помощта за
възстановяване на
пораженията върху
Синдикалния дом, а
204 411 лв. –за ремон-
тни работи по фаса-
дата и аварийно- въз-
становителни дей-
ности по админис-
тративната сграда
на Областната адми-
нистрация. 11 250 лв.
са парите за хонорари
за изготвяне на

проектите за храмо-
вете, а 7219 лв. за
транспортиране на
ненужните вече фур-
гони. МС е отпуснал
и 143 636 лв. за ава-
рийно-възстанови-
телни дейности по
покривната конс-
трукция на автогара-
та в Ковачевци.

Според кмета на
Перник Росица Янакие-
ва обаче са нужни по-
не още 6 милиона лева
за възстановителни
и укрепителни дей-

ности на пострадали-
те от трусовете чи-
талища в общината,
за които досега не е
получен нито лев, не
са извършени и никак-
ви ремонти на напука-

Още 1,2  милиона отпусна правителството за Пернишко
ните сгради, някои
от които вече са опа-
сни. Общинската ад-
министрация ще тър-
си начини да намери
парите, заяви градо-
началникът.

Любомира ПЕЛОВА
Михаил Митев от

Радомир е поредният
щастливец, който
спечели чисто нов ав-
томобил от Спор-
тния тотализатор.
Късметът го споходи
с 32-рия тираж на ТО-
ТО 2, който се прове-
де на 20.04.2014 годи-
на. С фиш с 4 комбина-
ции и 4 позиции за То-
то Джокер на стой-
ност 5,20 лева той
грабна голямата наг-
рада от великденския
специален тираж в иг-
рата „Втори ТОТО
Шанс“  - нов автомо-
бил «Волво». Така Ми-
тев стана първият


