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Застрахователна и презастрахователна
компания

те двама – Георги
Пасев и Георги Хрис-
тов са били призна-
ти за негови съучас-
тници в предлагане-
то на уж евтини ек-
скурзии до екзотич-
ни дестинации. 

Съдът ги призна
за виновни за това,
че тримата за около
два месеца през 2011
г. в различни градове
у нас са извършвали
измами. Потърпев-
ши са били хора в де-
сетки градовете –
Перник, Пловдив, Ди-
митровград, Пазар-
джик, София, Дупни-
ца, Павликени, Бур-
гас, Варна, Ст. Заго-
ра, Сливен, Казанлък,
Слънчев бряг, Сев-
лиево, Ботевград,
Дупница, Търговище,
Хасково, Русе и Шу-
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11 години решетки за измама в сайт за колективно пазаруване

Една бука
за наука

Започва всенародно тълку-
ване на думата „преференция”. Около нея
и вицове сигурно скоро ще излязат. Тази
чуждица отчужди електората от партий-
ните вождове. Дотолкова го отчужди, че
като водещо предизборно обещание вече
сигурно ще стане въвеждането на полити-
ческата учебна година за полуграмотните
електорални единици.

Мая Манолова направи чудеса от храб-
рост да вкара в изборния кодекс модерна-
та европейска практика, за да направи се-
чено баш на партийния си лидер. Този казус
излезе по-сложен и от въпроса „Кой” от
лятото на миналата година. Някои тери-
тории в България се оказаха толкова на-
вътре в преференциите, та сега се чудат
какво са направили.

Оказа се, че да гласуваш преференциално
е твърде лесно. И твърде глупаво, ако не
знаеш защо го правиш. Проблемът е не в
преференциалното гласуване, а в префе-
ренциалното мислене. Второто е висша
математика, а първото - възрожденско пи-
сане върху съндъчета с пясък. Ако от това
ще последва една бука за наука – Мая Мано-
лова да почне да пише нов избирателен ко-
декс, а Станишев и Кунева да го редакти-
рат...

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. преподобни
Никита, епископ

Халкидонски.
Св. преподобни

Софроний Български

Любомира ПЕЛОВА
И перничани са

сред ощетените,
подлъгани от сайт
за колективно паза-
руване у нас. Заради
измамата престъпно
трио получи общо
11 години затвор по
решение на пловдив-
ския Окръжен съд.
Това е първото нака-
зание у нас за подо-
бен род престъпле-
ние.

Измамени с обеща-
ние за евтини ек-
скурзии до Малдив-
ските острови и ос-
тров Корфу са общо
226 човека. Цели два
часа е била четена
присъдата срещу
тримата обвиняеми.
За организатор на
схемата е сочен Вене-
лин Качаков а други-

140 - 260

Предимно
слънчево

Приказни вълшебства за
децата на 1 юни в Перник

Виктория СТАНКОВА
С денс-

парти за-
п о ч в а
празникът
за Деня на
детето на 1
юни в Пер-
ник. На-
ч а л н и я т
час е 10
часа пред
Двореца на културата. Час по-късно, от
11.00, пак там стартира забавното шоу за
малчуганите „Приказни вълшебства”. Те
ще се забавляват с клоуни, ще пеят и тан-
цуват и ще гледат специална празнична
програма. Както винаги, ще се разиграе
томбола с подаръци.

От 12 часа пък пред Младежкия дом ще
има детски театър на открито. Актьори от
театралния колеж „Любен Гройс” ще пред-
ставят спектакъла „Съкровището”.

ЛАФ НА ДЕНЯ
Ласкателството е
като нарисувано
оръжие - привидно
хубаво, а полза никаква.
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Десет нови случая на
варицела за седмица

Зоя ИВАНОВА
Десет нови

случая на ва-
рицела са ре-
гистрирани в
Пернишко за
миналата сед-
мица – съоб-
щават от регио-
налната здравна инспекция.  Заболелите са
на възраст от 2 до 40 години. Случаите са
регистрирани в гр. Перник, гр. Радомир, гр.
Трън и с. Дивотино. Всички заболели се ле-
куват амбулаторно от личните си лекари.
Две жени – съответно на 46 и 77 години са с
диагноза туберкулоза и се лекуват в спе-
циализираната болница за активно лечение
на белодробни болести в Перник. Жените са
от Брезник и село Дивотино.

За миналата седмица няма регистрирани
епидемични взривове и взривове от вътре-
болнични инфекции на територията на гр.
Перник и областта.

Любомира ПЕЛОВА
33% от гласували-

те на тези избори
хора с висше или по-
лувисше образование
са подкрепили ГЕРБ,
21% - БСП, 12 - Ре-
форматорския блок,
9% - ББЦ, 6% - ДПС,
3% - “Атака”, показ-
ват данните на “Ал-
фа рисърч” –  аге-
нцията, която еди-
нствено направи
прогнози, близки до
реалните резултати
на евровота.

За партията на
Бойко Борисов са
гласували почти по
равен дял хора от

трите възрастови
групи (18 до 30, 31
до 60 и над 60 гди-
ни). За ГЕРБ са гласу-
вали най-много изби-
ратели до 30 години
- 26% от всички гла-
сували, както и от
31 до 60 - 30%.  Вто-
ри в класацията по
този признак са ДПС
с 25% млади гласопо-
даватели.

37% от хората над
60-годишна възраст
са подкрепили леви-
цата, 28% - ГЕРБ, 9% -
ДПС, 7% - ББЦ, по 4%
- Реформаторите и
“Атака”.

Оказва се, че жена

Висшистите гласували за
ГЕРБ, пенсионерите – за БСП

с висше образование
на възраст между 31
и 60 г. от София е
най-типичният гла-
соподавател на ГЕРБ.
За БСП също са гла-
сували повече жени,
но с основно или по-
ниско образование на
възраст и над 60 г.,
живеещи в малките
г р а д о в е .   П о ч и т а -
телят на Реформа-
торския блок е вис-
шист от София до
60 г., а Бареков са из-
брали млади мъже
със средно образова-
ние, живеещи в об-
ластен или малък
град.

мен. Куриозното е,
че на въдицата за ев-
тини воаяжи зад гра-
ница са се хванали ин-
телигентни хора.
Сред потърпевшите
има бивши вече депу-
тати, висши поли-
цаи, лекари и адвока-
ти, от които обвин-
яемите прибрали
близо 266 хиляди ле-
ва.

Венелин Качаков
получи 4 години зат-
вор. Другите двама
обвиняеми получиха
съответно 4 и 3 го-
дини затвор. И до
днес прокуратурата
не може да открие
къде тримата са
скрили парите от из-
мамените.

Измамниците щели
да обжалват присъ-
дите си.   
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Агресията сред децата
се увеличава, педагозите

са некомпетентни
Виктория СТАНКОВА

Силвия ГРИГОРОВА
Обилните валежи

в страната създа-
ват повишен риск
от наводнения на
подземните минни
обекти. Работода-
телите от пред-
приятията, които
се занимават с под-
земен добив на руди
и въглища, трябва
да предприемат пре-
вантивни мерки за
защита на живота и
здравето на рабо-
тещите и за недо-
пускане на аварийни
ситуации. За това
предупреди ръково-
дителите на 16-те
мини в страната
Изпълнителна аге-
нция „Главна ин-
спекция по труда”
чрез специални ука-
зания. На работода-
телите на рискови-
те обекти се на-
помня, че трябва да
изпълнят мерките
в задължителния за
всяко добивно пред-
приятие план за
предотвратяване и
ликвидиране на ава-
рии. В него трябва

Îïàñíîñò îò àâàðèè â ìèíèòå ñëåä âàëåæèòå
Това предупреждават от Главна инспекция по труда

да са предвидени
конкретни мерки за
п р е д о т в р а т я в а н е
точно на наводне-
ния, образуване на
свлачища и пропада-
ния, както и за спас-
яване на хора в слу-
чай на наводнение в
мината.

  За улеснение на
ръководствата на
предприятията за
подземен добив ек-
сперти на ИА „ГИТ”
им обръщат спе-
циално внимание
кои са признаците  -
за евентуална бъде-
ща опасност, както
и какви конкретни
мерки за защита на
живота и здравето
на работещите
трябва да се пред-
приемат. Един от
проследимите приз-
наци за хлътвания,
срутвания и свлича-
не на земни пласто-
ве, например, е из-
менението в релефа
на повърхността
над минните изра-
ботки. Оросяване
на забоя, капеж, уси-
лване на скалния на-

тиск и др. може да
са признаци за въз-
можен пробив на во-
да и глина в подзе-
мието. В тези слу-
чаи работата се
прекратява и хора-
та от този забой,
както и работещи-
те от всички други
изработки, намира-
щи се под опасност
от наводняване, се
извеждат на безо-
пасно място. Необ-
ходим е непрекъс-
нат контрол на със-
тава на рудничния
въздух, тъй като  -
наличието на пови-
шена концентрация
на въглероден ок-
сид, въглероден
диоксид, метан, се-
роводород и кисло-
род, може да е приз-
нак за нахлуване на
вода и кал от съсед-
ни изработки и от-
работени прос-
транства.

  Като част от
рисковите произ-
водства, предприя-
тията за подземен
добив подлежат на
периодичен кон-

трол. Той се осъ-
ществява на три
месеца във въглищ-
ните мини и на
шест месеца в ру-
додобивните. В мо-
мента се извършва
проверка, свързана
с периодичния кон-
трол, в „Горубсо”-
 Златоград. Заради
специфичните опа-
сности, предизви-
кани от обилните
валежи, обаче кон-
тролните органи
на ИА „ГИТ” започ-
ват тематични
проверки в пред-

Увеличение на социалните
помощи отчита министерство

Зоя ИВАНОВА
Целева помощ за отопление през сезон

2013/2014 г. е отпусната на 251 876 лица и
семейства, което е с 16,3% повече от мина-
лия отоплителен сезон, показват данните на
МТСП. Еднократна финансова помощ от 30
лв., осигурена допълнително от правителс-
твото, на потребителите на тази услуга, на
лицата и семействата които са надвишили с
до 10 лева прага за достъп до помощите или
не са били регистрирани в бюрото по труда 6
месеца назад, е начислена на 254 004 на ли-
ца и семейства. Общата сума на тази допъл-
нителна подкрепа за най-уязвимите групи е
7 769 037 лева. Това съобщават от пресцен-
търа на министерството на труда и социална-
та политика.

Статистиката сочи, че от началото на годи-
ната изплатената сума на увеличените от
01.01.2014 г. семейни помощи за деца е 130
943 574 лева, което е с 18 298 169 лева пове-
че в сравнение със същия период на мина-
лата година. Средномесечно 24 854 деца с
увреждания са получили месечна добавка,
като изплатената сума е 27 768 171 лева.

По предоставянето на социални услуги
МТСП отчита напредък в повишаване на об-
хвата на лицата и броя на услугите за под-
крепа. От началото на годината са обслуже-
ни над 20 хиляди лица с увреждания и е оси-
гурена заетост на над 17 хиляди безработни
лица чрез схеми за предоставяне на услуги
в домашна среда. Разкрити са и функциони-
рат над 300 социални услуги – центрове за
наставяне от семеен тип, дневни центрове,
центрове за обществена подкрепа и др. Пре-
ките потребители на този вид подкрепа са
над 15 хиляди лица.

В изпълнение на Националната стратегия
„Визия за деинституционализацията на де-
цата в Република България” от началото на
годината е осигурена приемна грижа за над
1000 деца и са утвърдени над 900 приемни
семейства. 

За същия период средства от държавата
са получили над 200 бенефициента на со-
циални услуги. Създадени и подкрепени са
над 220 социални предприятия, а защитена
заетост е осигурена на близо 6500 лица от
рисковите групи.

Любомира ПЕЛОВА
Поредната нега-

тивна класация за-
сегна Перник. Според
статистическите
данни сме на 25-то
място сред области-
те в страната по
размер на средната
работна заплата.
След нас са само Бла-
гоевград, Хасково и
Видин. Най-висока
средна месечна ра-
ботна заплата полу-
чават работещите в
София- 1 051 лв.,
Враца – 821 лева и
Стара Загора- 818 ле-

ТСИ: Заплатите в област Перник
ниски, продължават да падат

ва,съобщават от Те-
риториалното ста-
тистическо бюро в
Перник.

Данните на статис-
тиците сочат, че
през първото триме-
сечие на 2014 г. сред-
ната месечна работна
заплата за област
Перник намалява
спрямо четвъртото
тримесечие на 2013 г.
с 1.0% и достига 583
лева. За обществения
сектор средната ме-
сечна работна запла-
та е 680 лв, а за час-
тния – 552 лева.

Намалява и броят на
работещите - наети-
те лица по трудово и
служебно правоотно-
шение в област Пер-
ник към края на март
2014 г. са по-малко със
189, или с 0.7% спрямо
края на декември 2013
г., като достигат
26.9 хиляди.

Най-много са анга-
жираните в сферата
на преработващата
промишленост –
26.2% и в  „Търговия,
ремонт на автомоби-
ли и мотоциклети” –
15.4%.

приятията за под-
земен добив на руди
и въглища, за да се
установи какви
мерки са предприе-
ти за предотврат-
яване на наводне-
ния и свлачища. Как-
то и каква е готов-
ността в тези обе-
кти за реакция при
възникване на ава-
рийни ситуации,
свързани с повише-
ната интензивност
на валежите, покач-
ването на речните
нива и подводните
води в страната.

 

Родни педагози алармират, че се
наблюдава тенденция за увеличаване
на броя на децата, които проявяват
нетипично и агресивно поведение и те
срещат сериозни затруднения в рабо-
тата. Не е разработена документация-
та и не са предприети действия, които
се изискват по Механизма за проти-
водействие на училищния тормоз и
агресия между учениците в училище.
Това констатират образователни ек-
сперти основа от 21 проверки в обра-
зователните институции, извършени
от началото на годината. 

“Необходимо е и да се направи
преглед на действащата нормативна
уредба, с цел изменението и допълне-
нието ? във връзка с професионално-
то обучение на ученици с образова-
телни затруднения, които учат интег-
рирано в масови училища и не са с
умствена изостаналост, и да се раз-
работи методика за учебния план, по
който се обучават тези деца, както и
за покриване на държавните образо-
вателни изисквания от дете със СОП”,
отбелязват експертите.

Установени са и пропуски, свързани
с длъжностните характеристики на пе-
дагогическия персонал в училищата и
детските градини - не е регламенти-
рано изискване за информиране на
компетентните органи, в случаи, при
които стане известно, че дете се нуж-
дае от закрила. Според инспекторите
персоналът на образователните инсти-
туции все още няма умения и позна-
ния, за да идентифицира “дете в
риск”, както и не разпознава органи-
те за закрила на детето като партньо-
ри. 

“Прилагат се наказания, преди да
са изчерпани възможностите за ко-
рекционно въздействие. Налагани са
неоснователни санкции и са изпол-
звани методи на въздействие, които
травмират децата и нарушават лично-
то им достойнство. Това е нарушение
на Правилника за прилагане на Зако-
на за народната просвета и Етичния
кодекс на работещите с деца”, от-
белязват експертите. При проверките
в образователните институции са от-
крити нарушения, свързани с работа-
та на Екипа за подпомагане на обуче-
нието и възпитанието на деца и учени-
ци със специални образователни пот-
ребности. При липса на ресурс и не-
възможност ръководството на учебно-
то заведение да се справи със създа-
лата се ситуация не е търсено съдей-
ствие на външни специалисти за
справяне с проблема – отдел за зак-
рила на детето или център за общес-
твена подкрепа. Установен е и зани-
жен контрол от страна на директорите
по отношение задълженията на педа-
гозите да информират родителите за
развитието на ученика, спазване на
училищната дисциплина, както и за
уменията му за общуване и интегри-
ране в училищната среда. В голяма
част от проверените учебни заведе-
ния липсва документация, удостовер-
яваща работата на педагогическия
съветник с ученици, родители и учите-
ли – методи на работа и постигнати
резултати.

Зоя ИВАНОВА
Новозавършилите

студенти по медицина
ще могат да работят
като общопракикува-
щи лекари веднага след
дипломирането си. Та-
кава промяна в законо-
дателството ще бъде
разгледана на следва-
щото заседание на пар-
ламентарната здравна
комисия. Нейният
председател д-р Нигяр
Джафер съобщи, че се
обмисля да се разреши
на младите доктори да

Новозавършилите лекари ще
могат да работят като джипита

откриват практики
там, където има незае-
ти места, още преди да
са записали специализа-
ция. Те обаче ще
трябва да започнат да
специализират до една
година след своето за-
вършване, ако желаят
да работят като се-
мейни лекари. Д-р Джа-
фер отбеляза, че не мо-
же при сегашната си-
туация с липса на лека-
ри нозовавършилите
да се ограничават да
работят.

Предлаганото ново-
въведение в законода-
телството ще бъде
разгледано в рамките
на подготвените от
МЗ промени в Закона
за здравето и Закона
за лечебните заведе-
ния, с които се удъ-
лжава срокът, в който
личните лекари, които
нямат специалност,
трябва да придобият
такава. Промените
бяха внесени за раз-
глеждане в Народното
събрание на 13 май
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На 28 юни национална конференция ще реши дали той да стане партия

Зоя ИВАНОВА
Благодаря на всич-

ки, които на избори-
те в неделя са гласу-
вали за АБВ и са под-
крепили нашата нова
формация. Това каза
вчера Росица Янакие-
ва, която беше в кан-
дидатдепутатската
листа на АБВ на отми-
налите вече евроизбо-
ри. Според нея резул-
татът,кой е постиг-
нала АБВ е много дос-
тоен и удовлетвори-

телен за етапа в кой-
то се намира форма-
цията.

От трите месеца
откакто те са на по-
литическата сцена
много голяма част от
времето е отделено
за изграждането на
областни и общински
структури, а самата
коалиция съществува
малко повече от ме-
сец време. За община
Перник резултатът е
много добър, а като

областно представи-
телство  ние сме на
първо място в стра-
ната, коментира ощ-
е  кметът на Перник.
Според статистика-
та най-много за АБВ 
са гласували в община
Ковачевци – 37,37 %, в
Перник – 10,34%, в
Брезник – 7,71%, в Зе-
мен – 7,34%, в Радо-
мир – 5,49% и Трън –
5,24%.„Определено
проектът АБВ е съз-
даден с идея дългос-

рочен план. На 28 юни
ще направим нацио-
нална конференция,
на която ще се вземе
решение дали форма-
цията ще прерасне в
партийна структура,
която да има траен
характер. Целта е да
реализираме програ-
мите, които бяха под-
готвени, разписани и
предоставени на вни-
манието на всички
граждани”, обясни
Янакиева.

Според резултати-
те на тези избори се
подсказва необходи-
мостта от предсроч-
ни парламентарни из-
бори, цифрите го-
ворят за факта, че
няма стабилно мно-
зинство. „Ние ще има-
ме готовност и ще
участваме в пред-
срочни парламентар-
ни избори. Още пове-
че при подобна кон-

„Отговорно за ГЕРБ”
печели привърженици

Зоя ИВАНОВА

Малчугани се учат да
плетат по европейски

Виктория СТАНКОВА
Деца от 3 до 12 години ще се учат да пле-

тат заедно със своите родители.
В европейския проект участват градове-

те Рим, Амстердам и София. Малчуганите
ще работят с художници, докато се запоз-
нават с материалите, различните техники и
историята на текстилната индустрия. На 25
май в София предстои и семеен уъркшоп
по „плетене“, участието в който е абсолют-
но безплатно.

“Зиг Заг” е цикъл от културни събития и
ателиета, които представят изкуството от-
близо и имат за цел да стимулират децата,
техните семейства и учителите да научат
повече за техниките на плетене и тъкане,
които могат да се прилагат и вкъщи. Спо-
ред организаторите текстилът играе важна
роля в запазването на културното наследс-
тво и дава представа за различните тради-
ции, ценности, символи и история на наро-
дите.

Децата откриват изкуството чрез текстил-
ни артефакти от Европа и научават интерес-
ни неща за производството на т.нар. „умни
тъкани”, разказва още Мария Банова, кук-
лен режисьор, един от организаторите на
международния проект за деца „Зиг Заг“.

Тестове по АМ
„Тракия“ днес

Силвия ГРИГОРОВА         
  От днес, 28.05.2014 г., до 30.05.2014

г. между 8 и 17 часа по АМ „Тракия“ – лот
2, 3 и  4, между Стара Загора и Карнобат, от
км 210 до км 325 ще се извършват тестови
изследвания на носимоспособността на
пътната конструкция със специална маши-
на – дефлектограф по цялата дължина на
трасето, в двете посоки на движение. Това
информираха от Агенция „Пътна инфрас-
труктура”. Допустимата максимална ско-
рост на движение в района на проучването
ще бъде ограничена на 90 км/ч.

  На 31.05.2014 г., събота, от 6 до 17 ч. съ-
щото проучване ще бъде направено и на пъ-
т II-18 - Софийски околовръстен път между
41 и 44 км, в двете посоки. Допустимата
максимална скорост на движение в този
участък ще бъде ограничена на 40 км/ч.
АПИ препоръчва на шофьорите, да карат с
повишено внимание и да спазват въведена-
та временна организация на движението.

 
 

Ненко Темелков:  Ще поискам
доверие от общинския ни съвет
Зоя ИВАНОВА

О б л а с т н а т а
структура на БСП в
Перник има шести
резултат като под-
крепа на Коалиция за
България в страна-
та на отминалите
избори за европарла-
мент. Въпреки това
резултатите са неу-
довлетворяващи –
това обяви вчера на
нарочна пресконфе-
ренция в централа-
та на БСП облас-
тният лидер Ненко
Темелков. „БСП и
коалиция в облас-
тта традиционно
нямат големи резул-
тати на еврогласу-
вания, но на тези из-
бори като брой в
пернишко са гласу-
вани повече симпа-
тизанти на червена-
та идея. Като съ-
поставка с минало-
годишните парла-
ментарни обаче,
бройката е далеч по
малка” – каза още Те-
мелков. Той честити
изборната победа в
областта на д-р
Вяра Церовска, коя-
то е лидер на ГЕРБ в
Перник. От изнесе-
ните данни вчера на
обяд от районната
избирателна коми-
сия става ясно, че
БСП печели в Брез-
ник и Земен, в Кова-
чевци печели АБВ , в
останалите общини
от областта най
много са гласовете
за ГЕРБ.

„Ще направим раз-

говори във всички
структури на сто-
летницата в облас-
тта, за да потър-
сим заедно слабос-
тите и причините
за този резултат.
Лично аз ще поискам
доверието от об-
щинския съвет,
мисля, че подобно
действие трябва да
предприемат всички
членове на Изпълни-
телното ни бюро. 

Основните причи-
ни за загубата на
БСП в тези избори
са основно в това,
че не успяхме да све-
дем до повече хора
европейските посла-
ния на левицата. Не
можахме да покажем
по ясно постиже-
нията на прави-
телството. Не
стигнахме до повече
млади хора за да им
покажем какви са ид-
еите на левицата в
новия европейски
парламент, които
касаят ясно и поли-
тиката към младеж-
та. Голяма част от
привържениците на
БСП не ни простиха
позицията по криза-
та в Украйна. Не на
последно място е и
разделението на
електората ти от
новосформираната
коалиция АБВ. Въп-
реки опита ни да на-
караме президента
Първанов и хората
около него да преос-
мислят действията
си в обща полза за

левите симпатизан-
ти, те не го напра-
виха. Дано и БСП и
АБВ имат полити-
ческото мъжес-
тво  в бъдеще да ра-
ботят за полити-
ческото единство
на БСП” – каза Ненко
Темелков.

Той беше катего-
ричен, че на този
етап извънредни из-
бори не са най-пече-
лившия вариант. Из-
бори на всяка цена
няма да доведат до
някаква сериозна
промяна на статук-
вото, а и едва ли
някой си мисли, че
при парламентарен
вот ще се повторят
резултатите от ев-
роизборите. Прави-
телството на Оре-
шарски има още как-
во да прави за да из-
пълни успешно прог-
рамата си.

Ненко Темелков бе-
ше категоричен, че
трябва да има про-
мени и да се въведе
з а д ъ л ж и т е л н о т о
гласуване. И съжали,
че като член на Вели-
кото народно събра-
ние не е работил за
това по-рано. Така
би се избегнала си-
туацията едно мал-
цинство да решава
съдбата на Бълга-
рия. Лидерът на БСП
в Перник подчерта,
че това е негово
лично мнение и то
не ангажира полити-
ческата сила, която
представлява.

фигурация АБВ има
реалния шанс да има
не само представител
в парламента, но и
парламентарна гру-
па”, коментира Яна-
киева.В Перник на пре-
ференциално място
от листата на АБВ е
Ивайло Калфин.„Това е
съвсем нормално и об-
яснимо, едва ли има
друг политик в Бълга-
рия, който може да се
мери по него с инте-
лекта, знанията, опи-
та и авторитета,
който има в качество-
то си на български
представител в Евро-
пейския парламент.
Другата преференция
за АБВ е за мен, за кое-
то благодаря на хора-
та. Аз считам, че все
още имам сериозни за-
дължения към перни-
чани в качеството си
на кмет”, смята Яна-
киева.

 Инициативата „Отговорно за ГЕРБ“
продължава да набира скорост и да
печели все повече привърженици. Са-
мо няколко месеца след като народ-
ният представител Ирена Соколова
обяви началото й, вече близо 150 ду-
ши са новоприетите членове в партия-
та. Има подадени и още множество
заявления за членство, съобщават от
пресцентъра на ПП ГЕРБ в Перник.
Първата група от 104 души получиха
членските си карти лично от предсе-
дателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Това
се случи на специално събитие, което
се проведе в Двореца на културата в
Перник. „Отговорно за ГЕРБ“ стартира
като инициатива от местен характер,
но с течение на времето все повече
симпатизанти изявиха желание да се
приобщят към нея. Идеята всъщност е
не само да се даде шанс на хората да
станат редови членове на ГЕРБ, но и
да се включват активно в дейностите
на партията и да изпитат чувство за
единство и общност. Има и фейсбук
страница, на която всички те могат да
споделят мнения, да обменят опит или
просто да поговорят със съмишлени-
ци.“ Така Ирена Соколова описва ини-
циативата и допълва, че много хора от
чужбина вече са изразили готовност
да станат членове на ПП ГЕРБ. „Водя
кореспонденция с много хора от чуж-
бина и получихме едно много интерес-
но видео от Калгари Канада. От него
става ясно, че дори българи, които жи-
веят на хиляди километри от родината
си следят с интерес случващото се
тук. Те са категорични, че единствени-
я шанс за България е връщането на
ГЕРБ на власт“, разказва народният
представител.

В инициативата „Отговорно за ГЕРБ“
се включиха и 50 българи от Цариб-
род. Те получиха партийните си книж-
ки по време на закриването на пре-
дизборната кампания на ГЕРБ в Плов-
див. С групата от Цариброд беше и
шампионът по ММА Тони Маркулев,
който е от първите, подали заявление
за членство. „Хората разбират, че
именно ГЕРБ е партията, която има
желание на строи и да чертае евро-
пейския път на България. В този кон-
текст не е чудно, че искат да бъдат
членове на партията Това са хора,
които не се страхуват да изразят мне-
нието си и да покажат, своята съпри-
частност“, подчерта Ирена Соколова.
Тя сподели, че след Перник инициати-
вата „Отговорно за ГЕРБ“ ще премине
през цялата страна. Периодично ще
бъдат обявявани „горещи точки“, къ-
дето всеки който желае ще може да
подаде заявление за членство в ПП
ГЕРБ. „Да бъдеш гражданин за евро-
пейско развитие на България не е
привилегия, а осъзнат и пожелан из-
бор. Това е преживяване на принад-
лежност в общите дейности, с общите
цели и със споделяне на християнде-
мократичските ценности. ГЕРБ не е
просто партия, ГЕРБ е кауза и отго-
ворност“, каза още Соколова.
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12 милиона лева са били защитени от дейността на дирекция АФКОС

Любомира ПЕЛОВА
„Ефективният и

своевременен контрол,
разкриването на неред-
ности по различни
проекти, изпълнявани
от бенефициенти на
територията на стра-
ната, дава две основни
предимства.

От една страна сис-
темата за контрол на
България получава все
по-голям кредит на до-
верие, което осигурява
по-добри изходни пози-
ции при преговаряне по
различните финансови
инструменти. Освен
това, когато бъдат от-
крити нередности от
българските контролни
или управляващи орга-
ни, тези средства оста-
ват в рамките на стра-
ната.

Затова е важна нацио-
налната система за кон-
трол – да ограничава
необходимостта от
външни контролни ор-
гани, като например
ОЛАФ, да бършат наша-
та работа”. Това обясни
заместник-министър
Пламен Ангелов в рамки-
те на информационна-

та конференция по
проекта „Обезпечаване
и подпомагане на дей-
ността на дирекция
АФКОС при работата й
по Структурните и Ко-
хезионния фонд“, фи-
нансиран по Оператив-
на програма „техничес-
ка помощ“ и изпълняван
от Дирекция АФКОС –
МВР.

Той подчерта, че всич-
ки усилия са насочени
към защита на финансо-
вите интереси на Ре-
публика България и из-
рази задоволство от
дейността на звеното,
осъществяващо коор-
динацията на борбата с
правонарушенията, зас-
ягащи финансовите ин-
тереси на Европейския
съюз, и все по-активно-
то й развитие. Замес-
тник вътрешният ми-
нистър припомни, че
под председателство-
то на министър Цвет-
лин Йовчев на 24 април
се проведе заседание на
Съвета за координация
в борбата с правонару-
шенията, засягащи фи-
нансовите интереси на
ЕС, по време на което

бяха приети много важ-
ни решения.

Като най-важен резул-
тат от срещата той
посочи приемането на
проекта за Национална
стратегия за превенция
и борба с нередностите
и измамите, засягащи
финансовите интереси
на ЕС, за програмния пе-
риод 2014-2020 година.
Целта й е да защити ин-
тересите на български-
те граждани, поради
което е максимално ор-
иентирана към специ-
фиките на страната.Ка-
то доказателство за
ефективната работа на
системата за защита на
европейските финансо-
ви средства у нас дирек-
торът на АФКОС - МВР
Борислав Хлебаров из-
тъкна факта, че в докла-
да на ОЛАФ от 2011 г.
се посочва, че всички не-
редности в България са
установени от нацио-
нални контроли органи
за разлика от други дър-
жави-членки на Европей-
ския съюз.

Той обяви, че през из-
миналата 2013 г. са били
открити 22 преписки за
административни раз-
следвания по проекти
на обща стойност над
40 милиона лева, като
направи уточнението,
че не при всички има ус-
тановени нередности, а
работата по някои все
още не е приключила.
От началото на 2014 г.
откритите преписки са
14. Директорът на АФ-
КОС посочи, че годишно
дирекцията получава
между 100 и 200 сигнала,

ЧЕЗ вложи 540 милиона лева,
които не са включени в

цената от 2008 до 2013 година
 Силвия ГРИГОРОВА

  ЧЕЗ Разпределение България е вложила
540 млн. лева повече, отколкото са призна-
тите разходи, които влизат в цената на еле-
ктроенергията за периода на регулаторния
одит от 2008 г. до 2013 г. Това показват дан-
ните  от редовните годишни одитирани отче-
ти, които компанията внася в ДКЕВР всяка
година.

  „ЧЕЗ Разпределение България” е напра-
вила лицензионни разходи за над 1,6 млрд.
лева за периода на одита, а ДКЕВР е приз-
нала едва 1,1 млрд. лева от тях. Това са раз-
ходи за лицензионната дейност на компа-
нията като заплати и осигуровки на служи-
телите, разходи за материали, амортизация,
инвестиции и други. Те не са били включени
в цените. За тях компанията не е получила и
няма да получи никаква възвръщаемост.

  „Няма как да сме ощетили клиентите,
след като реално сме влагали повече, от-
колкото са ни признавали като ценообразу-
ващ елемент. ДКЕВР знае, че ние правим
разходи и инвестираме много повече, от-
колкото е включено в цената. Години наред
регулаторът ни одобряваше едва 40% от
разходите за заплати, а не 100%, както би
трябвало. Ние, обаче, няма как да работим,
ако съкратим 60% от персонала си и финан-
сирахме разликата извън цената на тока,“
заяви Стефан Апостолов, изпълнителен ди-
ректор на ЧЕЗ Разпределение България.

  За периода 2008-2013 г. ЧЕЗ Разпреде-
ление България е отчела близо 752 милиона
лева оперативни и административни разхо-
ди, а ДКЕВР е одобрила едва 314 милиона
от тях – или по-малко от половината. Това са
разходи за заплати и осигуровки, закупува-
не на материали, външни услуги (част от ре-
монтните дейности на компанията се извър-
шват от фирми подизпълнители), админис-
тративни разходи, без които компанията не
може да изпълнява лицензионните си за-
дължения. Освен това ЧЕЗ Разпределение
България е инвестирала в мрежата близо
80 милиона лева повече от признатите от
ДКЕВР 436 милиона лева през последните 6
години. С 23 милиона лева повече са и реал-
но отчетените разходи за амортизации в
дружеството.

  Благодарение на направените инвести-
ции в разпределителната мрежа ЧЕЗ Раз-
пределение България успя да намали тех-
нологичните загуби от 23% през 2005 г. до
близо 12% през 2013 г. По този начин ком-
панията спестява по около 100 милиона ле-
ва годишно, които в противен случай щяха
все още да се губят по мрежата. Всеки ре-
гулаторен период ДКЕВР определя граница
на признатите технологични загуби за ЧЕЗ
Разпределение. Чрез този праг ДКЕВР сти-
мулира компаниите да инвестират, за да
постигнат по-голямо намаление на загубите.
В случая ЧЕЗ Разпределение е спестила
около 140 милиона лева за периода 2008-
2013 г., като с тези средства частично са -
компенсирани изразходваните от компания-
та над 500 милиона лева за лицензионната
дейност, които ДКЕВР не е признала в цена-
та. Всички данни, както за реалните техно-
логични загуби, така и за одобрените от
ДКЕВР и извършените от ЧЕЗ разходи, са
коректно отразени в редовните годишни
одитирани отчети, които компанията внася в
комисията.

  ЧЕЗ е стратегически инвеститор в бъл-
гарската енергетика, който работи с отго-
ворност към клиентите си въпреки силния
регулаторен натиск върху разходите и ин-
вестициите. През последните 9 години ком-
панията е внесла над 2,3 млрд. лева в бъл-
гарската икономика. От тях над 1,6 млрд. ле-
ва са постъпили в бюджета под формата на
платени данъци, преки инвестиции за заку-
пуването на ТЕЦ Варна и трите електрораз-
пределителни дружества в Западна Бълга-
рия и изплатени дивиденти. Тази сума се
равнява на бюджетите на министерствата
на образованието, на културата и на труда и
социалната политика за 2014 г., взети заед-
но. Отделно са инвестирани 771 млн. лева в
обновяване, модернизиране и разширяване
на мрежите, в подобряване на обслужване-
то и инвестиции в производство.

като докладващите ор-
гани в страната са об-
що 34. През миналата
година почти по всички
програми има разкрити
разследвания, включи-
телно и по такива, кои-
то са в режим на споде-
лено управление и
нямат управляващи ор-
гани в България. В резул-
тат на завършени през
2013 г. административ-
ни разследвания са пред-
пазени финансови средс-
тва в размер на 12 ми-
лиона лева. Като голям
успех се отчитат и раз-
следванията, по които
не са установени неред-
ности – също на голяма
стойност – защото те
демонстрират пред ев-
ропейските ни партньо-
ри, че българските кон-
тролни системи ра-
ботят и всички сигнали
се проверяват. В перио-
да от 2007 до 2013 г. за
Структурните и Кохе-
зионния фонд са уста-
новени 1190 нереднос-
ти, от тях 257 са док-
ладвани на ОЛАФ.

През последните две
години се забелязва за-
държане на общия
брой установени не-
редности. От доклад-
ваните нередности
около 62% са свързани
с нарушения на тръж-
ни процедури, 21%  - с
незаконосъобразни или
неоправдани разходи,
около 6 % касаят неиз-
пълнение на договорни
задължения.Дирекция
АФКОС – МВР е кон-
кретен бенефициент
по Оперативна прог-
рама „Техническа помо-

щ“ и като такъв из-
пълнява проекта „О-
безпечаване и подпома-
гане на дейността на
дирекция АФКОС при
работата й по Струк-
турните и Кохезион-
ния фонд“.

Положителните ре-
зултати след реализира-
нето на проекта с бю-
джет 487 771 лева са по-
вишаване на ефектив-
ността на дирекция
АФКОС при работата й
по СКФ, чрез обезпеча-
ване и подпомагане из-
пълнението на основни-
те й функции по адми-
нистративни разслед-
вания, провеждане на
проверки съвместно с
представители на Евро-
пейската служба за бор-
ба с измамите (ОЛАФ),
оперативно сътрудни-
чество с ОЛАФ и съот-
ветните компетентни
органи за защита на фи-
нансовите интереси на
ЕС в държавите-членки,
както и чрез осигурява-
не на необходимия тех-
нически капацитет на
дирекцията за ефектив-
ното изпълнение на по-
сочените дейности.
Очакваният цялостен
резултат от реализира-
нето на проекта е пови-
шаване на ефективнос-
тта и качеството на
изпълнение на задълже-
нията, регламентирани
в националното законо-
дателство, подобрява-
не на координацията и
сътрудничеството с
европейските институ-
ции и компетентните
структури на държави-
те-членки.

Социолози се оправдават за сгрешени прогнози

Любомира ПЕЛОВА
Два дни след като

резултатите от из-
борите за Европейски
парламент се размина-
ха тотално с тези,
които предричаха раз-
личните социологич-
ни проучвания, босо-
вете на различните
агенции започнаха еди-
н през друг да се оп-
равдават за разлика-
та между предречено
и случило се напракти-
ка. Според социолога
Кольо Колев от аге-
нция „Медиана“, коя-
то предричаше победа
на БСП,  тоталното
разминаване между

тяхната прогноза и
изборния резултат се
дължало на разликата
между декларативни-
те нагласи и реалното
политическо поведе-
ние, а именно, че гол-
яма част от избира-
телите са заявили
участието си в избо-
рите пред социологи-
ческите агенции, но в
крайна сметка не са
гласували. Според него
лошите резултати на
БСП, водена от лидера
си Сергей Станишев
се дължали на посеще-
нето на Вигенин в
Киев - позиция на БСП,
която е в противоре-

чие с избирателите.
Вина за провала имал и
Георги Първанов, кой-
то внесъл вътрешно
разколебаване в пар-
тията. Третата при-
чина е коалиционният
харектер на това уп-
равление - коалицията
с ДПС и консумацията
на власт, особено на
местно ниво.

Напусналият преди
година агенция „Га-
лъп” социолог Андрей
Райчев признава: „С
изключение на „Алфа
рисърч“ и  „Екзакта“,
които дадоха малка
победа за ГЕРБ, всички
останали се провалих-
ме. Никой не видя гол-
ямата разлика между
ГЕРБ и БСП, защото
имаше срив на електо-
рата. Случва се за
втори път в Бълга-
рия. Първият беше,
когато поставихме
кандидат-президента
Георги Първанов на
второ и трето

място след Петър
Стоянов и Богомил
Бонев, а той излезе на
първо място“.

Райчев обаче отри-
ча социолозите да
имат вина, защото
нямало как да уловят
недоумението сред
червените избирате-
ли от конфликта меж-
ду Сергей Станишев и
Георги Първанов. Дру-
га причина за объ-
ркването на електо-
рата на социалисти-
те била неясната по-
зиция на ръководни-
те кадри по темата
за Украйна.

Няма провал на со-
циолозите пък е пози-
цията на политолога
Огнян Минчев. Спо-
ред него бедата дош-
ла от „двамата пала-
чи на българската де-
москопия - Андрей и
Кънчо, които превър-
наха емпиричната со-
циология в пиар слу-
гиня на всеки, който

може да плати. Те из-
градиха монопол на
социологическия па-
зар и подмениха со-
циологията с добре
платен политически
слугинаж“, както се
казва в негово из-
явление пред столи-
чен ежедневник. Мин-
чев.

В последните два
месеца, почти без из-
ключение социологи-
ческите агенции сочи-
ха приблизително рав-
ни резултати в рам-
ките на статисти-
ческата грешка, за
ГЕРБ или БСП и незна-
чителна преднина на
едната или другата
партия. Реформатор-
ският блок най-често
оставаше извън чер-
тата, която позвол-
ява евродепутати, а
ръстът на ДПС, кой-
то я доближи до вто-
ра политическа сила,
изобщо не беше отче-
тен.



Рекламно  приложение

Сряда, 28 май 2014 г., брой 95 /5458 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

- до 45 000лв. 
3. Гарсониера, Изток,

Мошино.  
4. Двустаен, Изток,

Мошино - до 35 000лв.

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62



Имоти, реклами 7Съперник 28 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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На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, приета с
Решение № 60 от 26.04.2013г. на Общински съвет – Радомир и Заповед № 283/26.05.2014г. на Кмета на Община Радомир.

О Б Я В Я В А
I. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по–нататък само „търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СТОПАНИСВА-

НИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ, както следва:
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, стопанисвани от Общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ както следва:
1.1  Имот № 041033 в землището на гр. Радомир, м. „Широки дол”, с площ   20, 974 дка, АОС № 2843/07.05.14г., V² – категория, при

първоначална годишна наемна цена – 251,68 лв.
1.2  Имот № 041051 в землището на гр. Радомир, м. „Широки дол”, с площ   9, 671 дка, АОС № 2842/07.05.14г., V² – категория, при

първоначална годишна наемна цена – 116,05 лв.
1.3  Имот № 041052 в землището на гр. Радомир, м. „Широки дол”, с площ   23, 841 дка, АОС № 2841/07.05.14г., V² – категория, при

първоначална годишна наемна цена – 286,09 лв.
1.4  Имот № 402001 в землището на гр. Радомир, м. „Кютуко“, пасище, мера – 25, 714 дка, АОС № 2123/25.11.08г.,VII – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 308, 56 лв.
II. Търгът за отдаване под наем на описаните земеделски имоти – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ще се проведе на 12.06.2014г. от 10.00 часа

в сградата на община Радомир. При непровеждане на търга, поради неявяване на нито един кандидат, отговарящ на условията от
тръжната документация,  повторен търг ще се провежда всеки втори четвъртък от месеца от 10.00 часа в сградата на община Радомир
до отдаване под наем на имотите.

III. Начин на плащане – Кметът на Общината сключва договор за наем със спечелилия участник в двуседмичен  срок, след влизане
в сила на заповедта по чл. 114, ал.3 от Наредбата за общинска собственост. Наемът  за земеделската земя, стопанисвана от Общината
по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ се заплаща до един месец от влизане в сила на Заповедта за спечелен търг на касата на Общината.

IV. Търгът ще се проведе при следните условия:
          1. Тръжната документация, съдържаща информация за условията за провеждане на търга и изискванията към кандидатите се

закупува срещу сумата от 20 лв /двадесет лева/ и се внесе по сметката на Община Радомир № BG77IABG74788400467000, BIC:
IABGBGSF, код 447000 при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК  до 16.00 часа на 11.06.2014 г.

В случай на провеждане на повторен търг, тръжна документация се закупува до 16.00 часа на деня, предхождащ този, в който ще се
проведе търга по сметката на Община Радомир.

 2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръжната документация) да бъде регистрирано до 16.00 часа на последния работен
ден преди деня на провеждане на търга.

За всеки един от обектите се подава отделно заявление за участие.
3. Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на 10 % /десет на сто/ от началната наемна цена по сметката на Община

Радомир № BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF,при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК. Депозитната вноска се внася за всеки един
от обектите по сметката на Община Радомир до 16.00 часа на 11.06.2014г.

В случай на провеждане на повторен търг, депозитната вноска се внася до 16.00 часа на деня предхождащ този, в който ще се
проведе търга.

    Информация за провеждане на търга и оглед на земеделските земи може да бъде получена в отдел „Околна среда и ЕП” или на тел.
0777/82435 към Община Радомир, всеки работен ден в рамките на установеното работно време.

  Започват преговори за разпределяне
 на 4-те топ-позиции в ЕС

В Брюксел днес започва прего-
ворният маратон за разпределяне
на най-високите постове в Евро-
пейския съюз след европейските
избори.

Ще се търси компромис по пакет-
на сделка за 4-те топ-позиции в ЕС:
Европейската комисия,  Европей-
ският съвет, Европейският парла-
мент и дипломатическата служба. 

В преговорите по “сделката” ще
участва и България.  Преди това
обаче премиерът Пламен Орешар-
ски ще обсъжда енергийни пробле-
ми с председателя на Европейска-
та комисия Жозе Барозу, предаде
БНР.

Въпросът кой да оглави следва-
щата Европейска комисия ще бъде
обсъден най-напред в Европей-
ския парламент -  от досегашните
лидери на политическите групи и
досегашния председател на Евро-
парламента Мартин Шулц. Той са-
мият остава претендент за поста,
но ще трябва първо да постави на
дневен ред кандидатурата на Жан-
Клод Юнкер, номиниран от победи-
лата в изборите Европейска народ-
на партия. 

За пръв път предстои евродепу-
татите да гласуват номинацията за
председател на Европейската ко-
мисия.

Дискусиите ще продължат по-къс-
но през деня на срещи на върха на
ЕНП и Партията на европейските
социалисти,  където България ще
бъде представена съответно от ли-
дера на ГЕРБ Бойко Борисов, пред-
седателя на ПЕС Сергей Станишев
и премиера Пламен Орешарски. 

На работна вечеря темата ще се
обсъжда и от държавните и прави-
телствените ръководители на 28-те
в Европейския съвет.  Оттам уве-
ряват, че днес няма да се вземат
решения и дори че няма да се го-
вори за имена, а само за принци-
пи. 

Дневният ред на извънредното
заседание тази нощ предвижда да
бъдат обсъдени същоизборите в
Украйна. 

Преди да се включи в тези разго-
вори, българският премиер Пламен
Орешарски ще проведе поредна
среща с настоящия председател на
Европейската комисия Жозе Баро-
зу. Тя е поискана от българска стра-
на и ще бъде посветена най-вече
на енергетиката и проблемите око-
ло „Южен поток”. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, приета с
Решение № 60 от 26.04.2013г. на Общински съвет – Радомир и Заповед № 281/26.05.2014г. на Кмета на Община Радомир.

О Б Я В Я В А
I. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по–нататък само „търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ, както следва:
1. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, стопанисвана от Общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ както следва:
1.1  Имот № 019035 в землището на с. Радибош, м. „Тръскето“, нива – 2, 267 дка, IX – категория, при първоначална годишна

наемна цена – 18, 13 лв.
1.2  Имот № 015002 в землището на с. Радибош, м. „Слатина“, нива – 0, 650 дка, IX – категория, при първоначална годишна

наемна цена – 5, 20 лв.
1.3 Имот № 015005 в землището на с. Радибош, м. „Слатина“, нива – 0, 588 дка, IX – категория, при първоначална годишна

наемна цена – 4, 70 лв.
1.4 Имот № 015008 в землището на с. Радибош, м. „Слатина“, нива – 5, 249 дка, IX – категория, при първоначална годишна

наемна цена – 41, 99 лв.
1.5  Имот № 015009 в землището на с. Радибош, м. „Слатина“, нива – 3, 647 дка, IX – категория, при първоначална годишна

наемна цена – 29, 17 лв.
1.6 Имот № 015011 в землището на с. Радибош, м. „Слатина“, нива – 1, 031 дка, IX – категория, при първоначална годишна

наемна цена – 8, 24 лв.
1.7 Имот № 015012 в землището на с. Радибош, м. „Слатина“, нива – 1, 652 дка, IX – категория, при първоначална годишна

наемна цена – 13, 21 лв.
1.8 Имот № 015020 в землището на с. Радибош, м. „Слатина“, нива – 1, 516 дка, IX – категория, при първоначална годишна

наемна цена – 12, 12 лв.
1.9 Имот № 015029 в землището на с. Радибош, м. „Слатина“, нива – 0, 520 дка, IX – категория, при първоначална годишна

наемна цена – 4, 16 лв.
II. Търгът за отдаване под наем на описаните земеделски имоти – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ще се проведе на 06.06.2014г. от

10.00 часа в сградата на община Радомир. При непровеждане на търга, поради неявяване на нито един кандидат, отговарящ на
условията от тръжната документация,  повторен търг ще се провежда всеки втори четвъртък от месеца от 10.00 часа в сградата
на община Радомир до отдаване под наем на имотите.

III. Начин на плащане – Кметът на Общината сключва договор за наем със спечелилия участник в двуседмичен  срок, след
влизане в сила на заповедта по чл. 114, ал.3 от Наредбата за общинска собственост. Наемът  за земеделската земя, стопанис-
вана от Общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ се заплаща до един месец от влизане в сила на Заповедта за спечелен търг на
касата на Общината.

IV. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за условията за провеждане на търга и изискванията към кандидатите

се закупува срещу сумата от 20 лв /двадесет лева/ и се внесе по сметката на Община Радомир № BG77IABG74788400467000,
BIC: IABGBGSF, код 447000 при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК  до 16.00 часа на 05.06.2014 г.

В случай на провеждане на повторен търг, тръжна документация се закупува до 16.00 часа на деня, предхождащ този, в който
ще се проведе търга по сметката на Община Радомир.

 2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръжната документация) да бъде регистрирано до 16.00 часа на последния
работен ден преди деня на провеждане на търга.

За всеки един от обектите се подава отделно заявление за участие.
 3. Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на 10 % /десет на сто/ от началната наемна цена по сметката на

Община Радомир № BG64IABG74783300466903, BIC:IABGBGSF,при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК. Депозитната вноска се
внася за всеки един от обектите по сметката на Община Радомир до 16.00 часа на 05.06.2014г.

В случай на провеждане на повторен търг, депозитната вноска се внася до 16.00 часа на деня предхождащ този, в който ще
се проведе търга.

Информация за провеждане на търга и оглед на земеделските земи може да бъде получена в отдел „Околна среда и ЕП” или
на тел. 0777/82435 към Община Радомир, всеки работен ден в рамките на установеното работно време.
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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“Столичани в повече” - сериал
22:30“Шоуто на Слави” - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00“Никита: Отмъщението” - сериал
01:00“Безсрамници” - сериал, еп. 7
02:00“Преди обед” /п./
03:40“Cool…T”/п./ - лайфстайл предаване
04:30“Цветовете на любовта”/п./ - сериал

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Малката булка" - сериен филм
15:00"Мелодията на сърцето" -  филм
16:00Новините на Нова
16:20"Часът на Милен Цветков"
17:30"Господари на ефира"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00“Големите надежди” - музикално
шоу
22:30“Господари на ефира” - забавно
предаване
23:00Новините на Нова
23:30“Д-р Хаус” - сериен филм, 5 сезон
00:30“Сделка или не” - телевизионна
игра
01:30“На кафе” - предаване на НТВ /п/
04:20“Долината на слънцето” - филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:15Малки истории /п/
05:25Дързост и красота /3361 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 /п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Под игото тв филм /7 част/
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:25Любов за Лидия тв филм /3 епизод/
17:20Бързо, лесно, вкусно
17:30Дързост и красота тв филм
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
21:00Вангелия тв филм /10 епизод/
22:00На прицел разследващо предаване
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Момчетата от “Медисън авеню”
23:50Бързо, лесно, вкусно:
00:00Отблизо с Мария /п/
01:15Денят започва с Култура /п/
02:10Любов за Лидия тв филм /3 епизод/
03:00По света и у нас /п от 20:00/
03:55На прицел разследващо предаване/
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
Ден, скрил много пре-

дизвикателства в себе
си. Днес ще имате сили

и желание да свършите много от не-
щата, които сте отлагали.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе много, но

някои от нещата ще са
на доста висока цена.
Вашата вътрешна при-
рода е да виждате ис-

тинската стойност на нещата.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес преценете съ-

ществуващите въз-
можности, за да знаете
какъв избор да направи-
те в професионалната

сфера.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес заложете на

обичайните, сигурни
неща. По възможност не се впускай-
те в нови проекти. Ще имате нужда
от стабилност, от добра храна, от

добро отношение.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Точно днес, в начало-

то на месеца, имате
нужда да видите какви ще са резул-
татите от вложениете усилия.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Мили и състрадател-

ни сте, но вършейки
работата на другите,

им отнемате възможността да
се развиват и учат сами уроците
си. Помагайте, вдъхновявайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ако искате да про-

дължите смело и сво-
бодно напред, трябва

да сте готови да пожертвате
страховете си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на полярности-

те. Може да се изненада-
те колко от нещата,

които казвате на другите, всъщ-
ност имате нужда да ги кажете на
себе си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви

се иска да всършите
нещо, толкова по-

рядко ще го наричате работа. На-
мерете онези неща, които ви

правят истински щас-
тливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Помагайте смело, но само тога-

ва, когато ви поискат помощ. Днес
ще имате нужда да се съревновава-

те, да се конкурирате,
да играете.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Ще имате нужда от

сигурност и стабилност и това
ще ви води при взимането на реше-

ния.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще предизвиквате

околните с някои ваши
коментари. Днес не е денят на шега-
та, но все пак лесно ще се измъкнете
от ситуация.
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Зоя ИВАНОВА

Îáëàñòíèÿò ôèíàë – â íåäåëÿ íà „Ìèíüîð”
„Черногорец” и „Металург” ще спорят за първото място

в мача реши спора. То-
ва стана в 89-та мину-
та на срещата, кога-
то Марио Любенов с
глава донесе победата
на своя отбор. Така
„Черногорец” стана
първи ,като за после-
ден път беше правил
това в далечната 1971
година.  В сряда ноев-
чани ще изиграят пос-
ледния си мач от ре-
довния сезон, в който
ще се изправят срещу
„Дружба”(Мещица).
Срещата ще е репе-
тиция преди финал-
ният двубой и ще е за
едната чест – както
и да завърши този
мач,”Черногорец” е
първи в група
„А”1.Финалът, в кой-
то ще се определи
шампионът на облас-
тта по футбол, ще се
играе в неделя от
18,00 часа на стадион
„Миньор”. Един срещу
друг ще се изправят

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

 първенците на двете
групи – „Черногорец”
и „Металург”. Това
отдавна не се беше
случвало, защото в
последните години
все някой от завър-
шилите на първо
място отбори се от-
казваше от фина-
ла.Победителят ще
получи правото на иг-
рае в квалификациите
за попълване на със-
тава на Югозападна-
та „В” ФГ. Както си
му е редът, ще има
купа и флагове, които
ще бъдат връчени от
председателя на Об-
ластния съвет на бъл-
гарския футболен
съюз Александър
Шатровски. Той ще
бъде на турнир в
Монтана, но гаранти-
ра,че ще тръгне в ран-
ния след обед от Севе-
розападна България 
,за да е навреме за наг-
раждаването.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО
ГРУПА „А” 1

29-ТИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Минерал – Дружба 7:6
Рудничар – Пирин 0:3(сл)
Верила – Ботев   4:1
Витоша – Струма 3:0
Габер – Ерма 3:0
Спортист – Чорни 4:2
Черногорец – Балкан 1:0

КЛАСИРАНЕ:
1.Черногорец     69:27     63
2.Габер 75:39     58
3.Струма               66:35     54
4.Дружба              62:42     48
5.Балкан               67:37     46
6.Минерал           56:50     44
7.Витоша              65:51     41
8.Ерма   38:52     36
9.Енергетик         35:51     36
10.Пирин              44:53     32
11.Ботев               49:70     31
12.Спортист         61:72     30
13.Чорни              46:55     29
14.Верила            33:56     27
15.Рудничар        3:89       4

ГРУПА „А” 2
27-МИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Свраките – Вихър              6:4
Бенковски – Китка             4:2
Бевски – Студена               3:2
Металург – Стр.сокол      3:0 (сл)
 

КЛАСИРАНЕ:
1.Металург          110:6    60 т.
2.Китка  54:21    39
3.Бенковски        39:36    31
4.Сарата                34:47    29
5.Светля               38:30    25
6.Левски               30:33    23
7.Студена             41:54    23
8.Стр.сокол          34:41    20
9.Вихър 34:74    18
10.Свраките 32:64    16
11.Буря 18:58    13

Отборът на „Черно-
горец”(Ноевци) си оси-
гури първото място в
група „А” 1 от облас-
тното футболно пър-
венство. Ноевчани
спечелиха домакинс-
твото си срещу „Бал-
кан”(Банище) с 1:0.
След много пропуски,
повече за домакините,
по-малко за гостите, в
крайна сметка еди-
нственото попадение

възстановил равенс-
твото. За три мину-
ти ,между 35-та и 38-
та Йордан Асенов от
„Левски” е дал соли-
ден голов израз на
преднината на съот-
борниците си,правей-
ки резултата 3:1.
Гостите обаче не са
се отказали и девет
минути преди края
на редовното време
са намалили  за 3:2, но

не са успели да из-
равнят и да стигнат
до точката. С побе-
дата си „Левски” из-
мести „Студена” от
шестата позиция в
крайното класиране
на групата. И двата
отбора имат по 23
точки, но по-добрата
голова разлика на
футболистите от
Егълница им дава пре-
димство.

В мач от последния
кръг на първенство-
то на Група „А” 2 от-
борът на „Левски”
(Егълница) спечели
трудно победа срещу
гостите от „Студе-
на”. Домакините са-
повели в резултата
още в шестата мину-
та с попадение на Ки-
рил Кирилов, но само
след пет Ерик Мари-
нов от гостите е

„Минерал” и „Дружба”
си вкараха 13 гола

Един от най-резултатните мачове през го-
дината се получи в Рударци, където в мач от
 29-ия кръг на първенството на група „А” 1
 зритебите станаха свидетели на куп обрати
и в крайна сметка победа на домакините със
7:6.В 80-та минута гостите са водели със 6:4
и вероятно са се виждали сигурни победите-
ли. Тогава Йордан Филипов от „Минерал” е
вкарал четвъртия си гол и е дал началото на
последния обрат. Истинската драма е настъ-
пила в самия край на срещата.В последната
минута на редовното време Михаил Тодоров
е изравнил, а в следващата атака  Борис Да-
видов е донесъл победата на домакините.
Отборът на „Дружба” ще изиграе последния
си мач от редовния сезон в сряда, когато на
своя стадион приема тима на „Черногорец”,
за даможе отборът от Ноевци да изиграе фи-
нала в неделя.

„Габер” разгроми „Енергетик”
В отложен мач от 27-ия кръг на първенство-

то на група „А 1 отборът на „Габер” спечели
убедителна домакинска победа срещу „Енер-
гетик” с категоричното 5:0. Васко Василев е
отбелязал три гола за  победата на съотборни-
ците си, а Белгин Бейджетов е добавил два.
Така е оформен и крайният резултат. След
неубедителния си старт през пролетта отборът
на „Габер” превъзмогна кризата, но добрите
му игри в края на първенството не му позво-
лиха и този път, както през миналата година
да спечели първото място в групата. Каквото
и да се случи в последния кръг, „Hабер”, кой-
то в редовния кръг спечели срещу „Ерма” с
3:0 ще е втори в класирането , тъй като е на
четири точки пред третия  „Струма” и на пет
зад водача и шампион на групата „Черного-
рец”

Турци искат Цветан Соколов
Турският шампион Халкбанк (Анкара) се е на-

сочил сериозно към българския диагонал Цве-
тан Соколов, пишат медиите в Италия, цитира-
ни от BGvolleyball.com. В момента Цецо има до-
говор с италинския Тренто, но от Анкара са в
преговори с клуба за кубинеца Османи Хуанто-
рена и за Соколов.Междувременно в следва-
щите дни се очаква среща между шефовете на
Трентино и Радостин Стойчев и Матей Казий-
ски за евентуалното завръщане на двамата в
тима, пишат още на Апенините.

Проблемът обаче остава от финансова глед-
на точка, след като президентът Диего Мосна
коментира, че клубът може да се откаже дори
от някои от юношеските си формации. “Без
подкрепата на спонсорите не можем да под-
държаме високото ниво от последните годи-
ни”, каза Мосна малко след като младежкият
тим на Тренто стана шампион на Италия.

„Левски” трудно надви „Студена”

стартира с победа
участието си на
държавното пър-

венство за осемго-
дишни шахматисти,
което се провежда
в Слънчев бряг. Ко-
сьо, който е само на
шест години, спече-
ли в първия кръг
срещу Боян Ранге-
лов от „Феникс”.
Във втория кръг
той направи реми
срещу  Атанас Ку-
лев” от „Асеновец”.
След първите два
кръга осем шахма-
тисти са с пълен
актив, а още седем,
сред който и Косьо,
имат по точка и по-
ловина. В третия
кръг перничанчето
играе срещу Нико-
лай Желев от Бур-
гас.

Малкият перниш-
ки шахматист Кон-
стантин Георгиев

Константин Георгиев с победа и реми



Пожар в Батановци
Любомира ПЕЛОВА

Покрив и
покъщнина
са унищо-
жени при
пожар в
къща.

Пламъци-
те лумнали
вчера око-

ло два часа след полунощ на улица
„Стефан Караджа” в град Батановци.
Причината е небрежност при бораве-
не с открит огън. Изгорели са 60 кв.
м. покрив, 20 кв. м. таванска конс-
трукция и домашното имущество на
собственика.

Два пожарни автомобила потушили
пламъците. Няма пострадали хора и
нанесени други материални щети.

АПРОПО

ПО КРИТЕРИИТЕ НА
ПЛОСКОТО ПОЛИТИЧЕС-
КО МИСЛЕНЕ ПЕРНИШКА
област вече е смесен ре-
гион. Нали така наричаха те-

риториите с българско и туско етни-
ческо самосъзнание, което проличава-
ше най-добре на избори. ДПС стана
фактор, засега малък, но знае ли чо-
век, в политическия живот на облас-
тта и хвърли в музиката домораслите
политически анализатори. Уж няма
турци, а има цели 6% доверие в пар-
тията на Доган и Местан. Етнически
чистият ни регион постави в шах по-
литическите инженери. Движението
се намърда сред сериозните партии,
въпреки че малко несериозно всичко
се обяснява с купени гласове. Дори
да е така, да купиш 2000 гласа си е бая
майсторлък, заради който си струват
високите проценти. И още на следва-
щите избори – извънредни парламен-
тарни или редовни местни, пъзелът
става по-сложен, комбинациите за
коалиция трудно предвидими, а цена-
та на „турците” се вдига стремглаво.
Така ще се върнат лесно ония пари,
които евентуално са отишли за купен
вот. И ставаме един смесен регион, къ-
дето парите и политиката се борят за
надмощие.

ПЕРНИШКИ ПИШМАН ТУРИСТИ
НЕ ДОЧАКАХА ПЛАТЕНАТА ЕК-
СКУРЗИЯ  до Малдивите, но за смет-
ка на това дочакаха присъдата на из-
мамниците туроператори. Това е мал-
ка утеха за несбъднатите екзотични
мечти. Какъв е изводът – много хуба-
во, не е на хубаво. Далечните примам-
ливи туристически дистинации  не са
за всеки. Явно българинът е обречен
да пътува на късо, за по един уикенд и
със собствена кола. Иначе рискува да
му отидат спестяванията за едно десе-
тилетие. И разни там Малдиви, Кана-
ри, Сейшели, и други подобни тути-
кванти да му всяват страхова невроза.
Затова всеки да си знае гьола, на кои-
то да се пече, и да не се прави на
гражданин на света, щото други вече
са спечелили титлата световни шам-
пиони по измама.

1228 май 2014 г.

Òàíöîâî ñòóäèî “Àâàíãàðä” ñ þáèëååí êîíöåðò
Той е по повод 10-годишнината на формацията

Силвия ГРИГОРОВА
Стана традиция

ученици от клуб
„Млад еколог” в пер-
нишките училища да
посещават съвмес-
тно с експерти от Ре-
гионалната инспекция
по околната среда и
водите защитени
местности и резерва-
ти, за да научат пове-
че за защитените ви-
дове, които ги обита-
ват. Експертите от
еко инспекцията пред-
ставиха презентация
за биологичното раз-
нообразие в защите-

ните територии, по-
падащи в обхвата на
РИОСВ-Перник. Те за-
познаха младите еко-
лози с причините за
загубите на ценни ви-
дове и екосистеми.

  Учениците от клуб
„Млад еколог“ към
ГПЧЕ „Симеон Радев“
в Перник заедно с ек-
сперти от РИОСВ по-
сетиха защитената
местност “Чокльово
блато“, която се на-
мира в землището на
село Байкалско, общи-
на Радомир. Инициа-
тивата беше посве-

тена на Международ-
ния ден на биологич-
ното разнообразие.
На място беше изне-
сена беседа, която за-
почна младите еколо-
зи със защитената
местност, която е
по-известна в облас-
тта като езерото
„Байкал”. Младите
еколози имаха възмож-
ност да видят инте-
ресни растителни ви-
дове- тръстика, па-
пур и петтичинкова
върба, която е вклю-
чена в Червената кни-
га на България, както

и да наблюдават ек-
земпляри от водолю-
биви птици, които
гнездят по бреговете
на езерото като зеле-
ноглавата патица,
водна кокошка, рибар,
зимно бърне и бял
щъркел. Експертите
от РИОСВ ги запозна-
ха и с различните ви-
дове риба, които оби-
тават езерото. Мла-
дите биолози се поин-
тересуваха дали защи-
тената местност е
успяла да оцелее след
еко катастрофата,
която преживя през

Експерти и ученици посетиха „Чокльово блато”
2012г. Експертите
поясниха, че са поло-
жени не малко усилия
да се възстанови сте-
ната на езерото, така
че да не се допусне
отново да бъде изто-
чена водата от него.
Постепенно водните
обитатели възста-
новяват популацията
си. Еко-специалисти-
те подчертаха, че то-
ва е единственото
торфено находище в
страната, което по
тази причина трябва
да бъде опазено на
всяка цена.

Виктория СТАНКОВА
Танцово студио

“Авангард” при Об-
щинския младежки
дом ще отбележи 10
годишен юбилей с
голям концерт на 30-
ти май от 19 часа.

На сцената в ОбМД
за общ концерт ще се
съберат две поколе-
ния танцьори от
формацията, някои
от които са вече дип-
ломирани артисти и
имат свои школи. Ос-
новната част от
програмата на праз-
ничния спектакъл ще
представи актуална-
та формация “Ава-
нгард”. Поздрави към
юбилярите ще нап-
равят приятелски
танцови формации
от Перник и София,
сред които “Салса ла
тормента”, “Ситара
денс”, “Чудно оро”,
“Ди Денс”, “Хоро”, “Da
Click”, “Switch”, “Йор
денс студио”, както и
гостуващите форма-
ции от София “Супер
форма”, “Врабчета” и
“Криция”. Във фоайе-
то на ОбМД ще бъде
подредена фотоиз-
ложба, както и мно-
гобройните купи, ме-
дали и грамоти, спече-
лени от балетната
формация през десет-
те години на нейното
съществуване. Спек-
такълът се организи-
ра от 

Танцово студио “А-

вангард” и Общински
младежки дом – Пер-
ник.

Балетното студио
бе сред отличените
на 24-ти май, като ръ-
ководителят на със-
тава Добри Добрев
получи плакет за при-
нос в културната об-
ласт, който му бе
връчен от кмета Ро-
сица Янакиева.

Модерен балет „А-
вангард” е създаден
през месец март 2005
година. За десетго-
дишния си творчески
период с хореографии-
те и постановките на
Добри Добрев колек-
тива има репертоар
от 43 танцови поста-
новки в петте си въз-
растови групи.

Завоювал е много
престижни награди на
конкурси и шампиона-
ти в страната и чуж-
бина.

Във всички възрас-
тови и състезателни
категории има брон-
зови, сребърни и
златни медали от на-
ционалните шампио-
нати на Българска
спортна танцова фе-
дерация през 2005,
2006, 2007, 2008 и
2009 година.

През 2007 година е
лауреат и носител на
ГРАНД ПРИ от между-
народния танцов фес-
тивал в Италия –
град Римини.

Носител е на номи-

нация от Българска
спортна танцова фе-
дерация за 2007 годи-
на за високи творчес-
ки постижения.

През месец април
2008 година балета
взе участие в Между-
народния конкурс-
фестивал в град Вене-
ция, Италия и извою-
ва първо място, като
получи престижната
Награда на фестивала
„Короната на Европа”

Също през 2008 го-
дина след престижно-
то си представяне на
националния шампио-
нат на България полу-
чи квоти за участие в
Световния шампио-
нат по танцово шоу в
Германия. Участваха
балети от 34 държа-
ви. Повечето от бале-
тите бяха професио-
нални. Балет „Аван-
гард” зае 11 място.То-
ва постижение защи-
ти не само град Пер-
ник, но и България.
Неописуема беше ра-
достта на самодейци-
те, на художествения
ръководител Добри
Добрев и на цялото
ръководство на мла-
дежкия дом, когато
разбрахме, че реклам-
ния плакат за тази го-
дина ще бъде със
снимка на балет ”А-
вангард”.

Веднага след завръ-
щането от Светов-
ния шампионат в Гер-
мания всички възрас-
тови групи от бале-
та се явиха на нацио-
налния танцов шам-
пионат по танцово
шоу, характерни тан-
ци и хип-хоп в град
Перник. Завоюваха
много първи места,
както „КУПАТА НА
КМЕТА” в стил танцо-
во шоу и „КУПА БЪЛ-
ГАРИЯ” в стил харак-
терни танци.

Следващите 4 годи-
ни се оказват не по-
малко успешни за ба-

лет “Авангард”. От
2010 до 2013 г. фор-
мацията печели брон-
зови, сребърни и
златни медали във
всички възрастови и
състезателни катего-
рии от националните
шампионати на Бъл-
гарска спортна тан-
цова федерация, как-
то и съответните
квоти за Световните
шампионати, златни
медали от национал-
ните танцови турни-
ри в Пловдив, . Хаско-
во, Разлог, Царево, Ди-
митровград и София.

През 2011 година
балет „Авангард” пре-
раства в танцово
студио.

Сформират се две
нови групи по хип–хоп
и брейк, под общото
име група „ПУЛС” с
ръководител Мишел
Антонов. Със своя
хъс и непримиримост,
със своята всеотдай-
ност изпълнителите
от група „ПУЛС” за
кратък период доказ-
ват, че с труд и пос-
тоянство се пости-
гат високи резулта-
ти. Заслужено и в два-
та стила печелят
златни медали, дипло-
ми и награди от из-
явите си в различни
конкурси и фестива-
ли. Многобройни са
техните концертни
изяви, както в Пер-
ник, така и в страна-
та. Печелят и сребър-
ни медали от балкан-
ския фестивал в гръц-
кия град Серес.

През 2012 г. към
танцово студио „А-
вангард” се сформира
още една нова група
по стрийт денс шоу и
хип–хоп с ръководи-
тел Денислав Стой-
нев. За кратък период
от създаването си
група „SWITCH” пос-
тига високи резулта-
ти. Концертните им
изяви винаги са посре-

щани и изпращани с
бурни овации.

През 2012 г. танцо-
во студио „Авангард”
с всички възрастови
групи се явява на на-
ционалния танцов
шампионат „Купа Бъл-
гария” и „Купата на
кмета” в Перник и за-
воюва много златни
медали, както и „Купа
България” в стил тан-
цово шоу и „Купа Бъл-
гария” в стил харак-
терни танци.

2014 г., която е
юбилейна за форма-
цията, започна с ус-
пешното участие на
балет “Авангард” в
Международния тан-
цов турнир, лицензи-
ран и включен в ка-
лендара на Междуна-
родната танцова ор-
ганизация за тази го-
дина. Турнирът се
проведе в София под
надслов „СОФИЯ
ДЕНС ФЕСТ” 2014 г.
от 06.03.2014 г. до
09.03.2014 г. Танцово
студио „Авангард”
завоюва много злат-
ни медали и купи, как-
то и квоти за Евро-
пейско първенство и
Световни купи.

От 2006 г. до 2014
г. танцово студио „А-
вангард” активно уча-
ства в Международ-
ния фестивал на мас-
карадните игри “Су-
рва” в Перник, има
многобройни концер-
тни изяви в цялата
страна.

От създаването си
до днес формацията
има репертоар от 108
танцови постановки.
През целия период ръ-
ководител на форма-
цията е Добри Доб-
рев, а помощник ръко-
водители са били Але-
ксандра Иванова, Сте-
ла Рангелова, Радослав
Йорданов, Ина Петро-
ва, Габриела Аспарухо-
ва, Елица Ботева и Ро-
сица Русинова.


