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Застрахователна и презастрахователна
компания

вите банкноти. Спо-
ред банкерите обаче
напоследък се за-
белязвала тенденция
да се фалшифицират
столевките. Дялове-
те на заловените
неистински банкно-
ти с номинал 20 лв. и
50 лв. са съответно
32% и 12%.

За три месеца БНБ
е отделила от обра-
щение 19 милиона
броя негодни за упо-
треба банкноти.
Най-много са с купю-
ра от 20 лв. Сравни-
телно високи са и
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.437 лв.
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Според НСИ расте и оборотът в търговията на дребно

Социолози
под прикритие

И други загубиха изборите,
ама и социолозите ги загубиха. Стана горе-
долу като на реалния вот – една – две аге-
нции за проучване на общественото мне-
ние се фукат с приблизително точните си
предвиждания, докато другите скромно
подсмърчат и под сурдинка се извиняват
на електората за грешките.

Когато социологията се превърне в поли-
тика, политиката става социология. Така
нито едното, нито другото не се покрива с
името си. И са прави онези политици, кои-
то мигом ревнаха, че социологията трябва
да се лицензира като брокерските къщи и
хотелските комплекси. Щото лъжата в пуб-
личното пространство си е жива подиграв-
ка с държавността, което е наказателно
отговорно. В случая може би социолозите
са в ролята на този, който яде баницата.
Социология се прави с пари, разбира се,
спонсорски. А даващият баницата е ясен –
партиите поръчителки, които лежаха на
ухото на утешението и после ронеха сълзи
от изненада.

С две думи – социологията е виновна за
морално - политическата криза в страната.
Ако беше предупредила навреме, щяхме да
сме подготвени. Даже и вотът на недове-
рие щеше да е по-подготвен.

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. преподобно-
мъченица Теодосия;

Възнесение
Господне –
Спасовден.

Любомира ПЕЛОВА
За бум на фалшиви

банкноти с номинал
от 10 лева алармира-
т от БНБ. Според из-
текла в медиите
статистика от на-
ционалната банкова
институция от на-
чалото на годината
са хванати над 1000
купюри с въпросна-
та стойност, като
около 300 са от пос-
ледните два месеца.
Така десетолевките
изместиха от първа-
та позиция на мен-
тетата двадеселево-

120 - 220

Облачно,
дъжд с

гръмотевици

Бивш МВР-бос нападна
шефа на полицията в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Новият шеф на пернишката полиция бил

замесен в покушението на местния нарко-
бос Николай Христов – Хайо. Бомбата хвър-
ли в публичното пространство Румен Пет-
ков от АБВ вчера, който заяви, че с новия
закон за МВР Орешарски и правителството
са станали съучастници в очертаване на
перспектива за кадрови назначения, които
не просто са резултат от политически на-
тиск, но и резултат от доста съмнителни
влияния върху ръководството на МВР. Пет-
ков даде и три примера, единият от които бе
свързан с новия директор на Областната
дирекция на МВР в Перник Славчо Станис-
лавов.

„Най-брутален е случаят с назначението в
Перник. Правителството на Орешарски наз-
начава хора, които са пряко отговорни за
извършването на брутални престъпления
пред очите им, а не без основание, в много
от служителите в министерството остава
съмнение и за тяхно съучастие.

ЛАФ НА ДЕНЯ
Лесно е да вземеш
жената на някого,
но я се опитай
да му я върнеш...

ÌÀÕÀÒ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÈÒÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÈ Â ÏÅÐÍÈÊ

“ÌÈÍÜÎÐ” ÏÀÄÍÀ
ÎÒ “ÏÈÐÈÍ” Ñ 3:0
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ÊÓÐÁÀÍÈ ÇÀ ÑÏÀÑÎÂÄÅÍ
Â ÏÅÐÍÈØÊÎ

Ограбиха старица
посред бял ден

Любомира ПЕЛОВА
75-годишна жена е била ограбена в Пер-

ник посред бял ден.
Сигналът от потърпевшата е подаден око-

ло 16 часа завчера. 75-годишната Е.Ц. из-
лязла на въздух в градския парк, когато
неизвестен  мъж я нападнал и издърпал
торбичката от плат, която жената носела. В
чантичката имало 52 лева.

Органите на реда предприели незабавно
разследване на случая, но до момента наг-
лецът не е намерен. Криминалистите са за-
почнали досъдебно производство и работа-
та по издирването на престъпника продъл-
жава.

Това не е първото нападение на възрас-
тен човек в светлата част на денонощието,
но обикновено старците ставаха обект на
подобни престъпления главно в дните, в
които се раздават пенсиите. Странното в
случая е, че наглостта на бабаита  е прояве-
на в градския парк, където в последните
топли и слънчеви дни е пълно с хора, но ни-
кой не реагирал адекватно при нападение-
то.

Любомира ПЕЛОВА
Проблемът „Трафик

на хора” бе обсъден на
среща в полицията
вчера. Във форума
взеха участие пред-
ставители на секто-
ра за сигурност в
Перник и служители
на неправителствени
организации.

Инициативата е на
Областната дирек-
ция на МВР и перниш-
ката фондация
„П.У.Л.С.” В дискусия-
та взеха участие ше-
фът на дирекцията
гл. инспектор Славчо
Станиславов, Краси-
мир Костадинов –
директор на Терито-
риална дирекция „На-
ционална сигурност”
– Перник, представи-
тели на фондация
„П.У.Л.С.” и гости от
неправителствена-
та организация FIM
– Германия. Целта на

проявата бе обсъж-
дане на добри прак-
тики между Бълга-
рия и Германия, за-
силване на съвмес-
тното сътрудничес-
тво в работата с
жертви на трафик и
подобряване на кому-
никацията между
участниците във
форума.

На срещата бяха
представени случаи
на съвместна рабо-
та с гостите от Гер-

МВР и НПО обсъждаха
проблема с трафика на хора

мания, някои разлики
в законодателство-
то на двете държа-
ви и форми, обсъжда-
ни бяха и  начини за
противодействие на
това тежко прес-
тъпление. Експерти-
те се съгласиха с по-
зицията, че трябва
да има системна ра-
бота в областта на
превенцията, непре-
къснат обмен на ин-
формация и работа в
екип.

дяловете на проб-
лемните пари с номи-
нал 2 лв. и 10 лв.

Пак по данни на БНБ
към 31 март, напосле-
дък българинът по-
често плаща с банкно-
ти от 50 лв. и 100 лв.,
като в същото време
намалява делът на 10-
и 20-левките.

Броят на купюрите
от 50 лв. и 100 лв. се е
увеличил съответно
с 0,54  и 0,63 процет-
ни пункта през пос-
ледната година.

На страница 12

На страница 12
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Веселят се децата в “Изток” 
Виктория СТАНКОВА

Детско шоу „Една усмивка прави
чудеса” събира децата в кв. “Изток”.
Забавата се организира по повод 1-ви
юни Международния ден на детето.
Кметство „Изток” и Младежкият дом
в Мошино канят децата и техните
готвят много изненади, предизвика-
телства и възможности за изява на
малчуганите. 

Празникът ще започне на 1-ви юни
от 10.00ч. с откриване на Изложба от
детски рисунки във фоайето на РМД –
Мошино на малките художници от
подготвителния клас на Людмила Ни-
колова при 13-то основно училище
„Св.Св.Кирил и Методий”.

От 10.30ч. в шареното шоу, водено
от куклени актьори на Илкова театър,
малките палавници ще пеят и уча-
стват в забавни игри, ще се срещнат
с герои от куклен спектакъл. Всяко
дете може да намери своето място и
в творческите кътове по алеята „Меч-
тите са цветни”.

Атракция на празника ще бъдат
„Детската гримьорна” и детското фо-
тостудио „Усмихни се”, където деца-
та могат да направят своя снимка за
спомен – за момиченцата - принцеса,
а за момчетата - клоун. 

Децата ще получат много подаръци,
а в края на празника ги очаква и гол-
ямата награда – велосипед, осигурен
от фирма „Сани Конс”. 

Писателят Панчо Панчев
се среща с пернишки малчугани

Виктория СТАНКОВА
Ученици от втори и трети клас на 10-

то ОУ” Алеко Константинов” ще се
срещнат с приятеля на децата писа-
теля Панчо Панчев. Проявата ще бъде
на 29 май от 12.30 часа в галерия
“Марин Гогев”. 

Той е известен на децата и като
дядо Пънч. Повече от половината от
написаното посвещава на малките
зрители,а след 90-те години на 20 век
е автор на десетки книжки с приказ-
ки,стихотворения,стихотворни гатан-
ки,телевизионни приспивалки и дори
на един роман за деца”Дневник на
слончето Моди”.

Негови пиеси,посветените на дет-
ската аудитория са поставяни от теат-
рите във всички български театри,а
също в Русия,Германия,Полша,Че-
хия,Белгия,САЩ,Румъния и др.Сре-
щата е посветена на Деня на детето-
1-ви юни.Всяко малчуганин ще може
да закупи книжка от Дядо Пънч,да
получи автограф и да се забавл-
ява.Вратите на галерия”Марин Гогев”
при НЧ”Съзнание-1922г.” са широко
отворени за всички деца.

Любомира ПЕЛОВА
Спасовден, когато

християните почитат
Възнесение Господне, е
тачен празник в почти
всички населени места
в пернишко. По тради-
ция на този ден в Бата-
новци във всеки дом се
срещат гости, тъй ка-
то християнският
празник съвпада и с
Деня на града. Така ще е
и тази година, когато
домакини ще се радват
на чакани и неканени, но
желани  гостиПразни-
кът ще започне с ли-
тургия, от 11 часа край
манастира, който носи
името „Вознесение Гос-
подне”. Манастирът е
сгушен в западното
подножие на планината
Голо бърдо, в покрайни-
ните на града. Батанов-
ският манастир е осно-
ван през Втората бъл-
гарска държава, а е раз-
рушен през първата по-
ловина на ХV²²² в. Въ-
зобновен е през Х²Х в.
(1870 г.) и понастоящем
е периодично дей-
стващ. Черквата, пос-
троена през 1870 г., е
еднокорабна, едноап-

Êóðáàíè çà Ñïàñîâäåí â Ïåðíèøêèÿ êðàé
В Батановци празнуват днес и Ден на града

сидна, с две малки конхи,
малък купол и притвор.
Частично стенописана
е и притежава икони от
втората половина на
Х²Х в. До черквата се
намира вековен дъб на
над 300 години. През
ХV² - ХV²² в. манасти-
рът е голям книжовен
център, в който през
1665 г. йеромонах Гав-
риил приписва четве-
роевангелие, съхранява-
но в Националния цър-
ковен историко-архео-
логически музей в Со-
фия.На празника днес
тук ще се раздава и кур-
бан, а от 18 часа ще за-
почне и официалното
тържество, няма да
липсва и празничната
програма. Спасовден ще
отбележат и радомир-
ци. Кметът Пламен Але-
ксиев уточни, че както
и в минали година, об-
щината отново поема
организацията на праз-
ника. Той ще е в мес-
тността „Манастира”
над града, където с да-
рения на местните хора
е е възстановена ста-
рата обител „Св. Св.
Петър и Павел”. Ще

има и курбан за здраве,
но според градоначални-
ка църквата, а не общи-
ната трябва поне вбъ-
деще да е водеща в ор-
гавнизацията на тър-
жеството. Алексиев
разказа пред журналис-
ти, че за местността
се говори като за
свято място и там ло-
шо не може да се случи.
Даде и един интересен
пример като доказа-
телство – след земет-
ресението преди две го-
дини в „Манастира” се
стекли много изплаше-
ни от бедствието ра-

домирци, които търсе-
ли там успокоение. Мал-
ко след като земята се
разлюля, наблизо до
местността пламнал
голям пожар и само еди-
н път делял святото
място и обителта от
огъня, но пламъците
така и не го пресекли,
въпреки че вилнели бли-
зо десет дни. Мястото
е много приятно и най-
доброто е, че се под-
държа. Всичко е възста-
новено в оригиналния
му вид-  със старата
камбанария и старата
камбана, разказа кме-

Силвия ГРИГОРОВА
   Обемът на язовир

„Студена” вчера е бил
23 469 640 куб.м. Все
още притокът в язови-
ра е по-голям от разхо-
да. Това информираха
от „В и К”-Перник. От
там поясниха, че тъй
като синоптиците
прогнозират нови ва-
лежи в края на седмица-
та, ще продължи из-
точването по 1 куб.м
вода в секунда от язо-
вира. Все още са отби-
ти владайският и пали-
карийският канал. „Из-
правихме таблените

„В и К” предлага на битовите абонати услуги на конкурентни цени
затвори на стената на
язовира, така че в мо-
мента в него има около
1.5 млн. куб.м. свободен
обем. Ако синоптична-
та прогноза е за спира-
не на валежите през
следващата седмица,
ще преценим в кой мо-
мент отново да вклю-
чим към язовира дери-
вацията, а след това
ще спрем и източване-
то на вода от него”,
поясни управителят
на „В и К”- инж. Камен
Каменов. Той поясни, че
„В и К” предлага на або-
натите си специално

намаление на няколко
вида канализационни
услуги. Отпушването
и профилактиката на
канал с високонапорна
помпа вече струва
60лв. Почистването на
септична яма струва
70лв. Посочените цени
са без ДДС и се от-
насят само за физичес-
ки лица. За юридически
лица и търговци цени-
те са по договаряне.

От водоснабдител-
ното предприятие
поясниха, че поради

тът. Манастирът ви-
наги е отворен и всеки
може да влезе и да си за-
пали свещичка за здраве
и добро вътре.Курбан
за здраве и добруване
утре ще бъде раздаден
и в Брезник. Там тър-
жеството ще е в мес-
тността „Чуряк”, а за
жители и гости на гра-
да е осигурен тран-
спорт пред храма
„Св.Георги”. Спасовден
тачат и много перниш-
ки села. Празненства ще
има в Кладница, Леско-
вец, Студена, Дивоти-
но, Големо Бучино.

Над 1.7 милиона нуждаещи с
помощ по“Благотворителност”

аварии по водопровод-
ната мрежа се е нало-
жило принудително
спирането на водос-
набдяването в някои
райони на община Пер-
ник вчера. Без вода за
кратко са останали
част от жителите на
кв.”Църква” заради
повреда на ул. „Кало-
фер”. Авария на ул.”Ка-
пенешка” в Рударци е
причина за спирането
на водата. Повреда на
водопровода на ул.”О-
борище” и пл. „Кракра”

са причинили аварийно
спиране на водоподава-
нето в тези райони.
Без вода за кратко са
били и част от жите-
лите на кв. ”Твърди ли-
вади” и ул. „Ю. Гага-
рин”, заради аварии по
водопровода. След по-
даването на сигналите
за тези повреди, ава-
рийните групи на „В и
К” са се отзовали вед-
нага и до края на ра-
ботния ден водоснабд-
яването в тези райони
е нормализирано.

52 свободни работни места предлага Бюрото по труда
Силвия ГРИГОРОВА

   52 свободните работни места предлага на безработните от региона тази сед-
мица Бюрото по труда. В сравнение с изминалата седмица, сега броят на пред-
лаганите на трудовата борса свободни работни места е с 4 по-малко. Близо два
месеца Бюрото по труда търси 10 квалифицирани шивачки, но за сега безус-
пешно, което означава, че очакваният интерес към тази професия не е такъв,
какъвто се предполагаше. Освен шивачки, на трудовата борса се търсят още: 8
кредитни консултанти,  1 отговорник спомагателна дейност с висше образова-
ние и компютърна грамотност, 5 застрахователни консултанти на граждански
договор, 1 инженер –специалност ВиК, 1 тапицер, 1 главен готвач с опит, 1 ав-
томонтьор, 2 гумаджии,  3 сладкари, 3 баничари и 1 шофьор на товарен автомо-
бил с категория С и Е  и психологическа пригодност, 1 кулокранист, 1 шофьор
на автокран с квалификация и опит, 1 шлосер, 1 електрозаварчик, 1 настройчик
с опит, 1 организатор по производство с висше образование, 1 технолог-химик
с висше образование, 1 технолог по производство с висше-машиностроене, 2
шофьори на автобуси с категория Д и удостоверение за психологическа при-
годност, 1 учител по география с допълнителни часове, 1 пицар за работа на
морето, 1 продавач-консултант с месторабота в Китен, 1 отчетник на застрахо-
вателни полици и оценка на риска и 1 месач на закуски.  И тази седмица се за-
пазва тенденцията  безработните с висше образование да са сред най-ощете-
ните, въпреки че предлаганите им работни места са 7, което ще рече с едно по-
вече от миналата седмица. За младите хора с висше образование очевидно
единственият изход за намиране на работа остава терминал-2. Много по-голям
избор имат безработните със средно образование. Свободните работни места,
които им се предлагат тази седмица са 49. 

Силвия ГРИГОРОВА
  От 2008 до начало-

то на 2014 година Дър-
жавен фонд „Земеде-
лие” и Българският чер-
вен кръст са раздали на
хората в неравностой-
но положение близо 71
000 тона храна. Програ-
ма „Благотворител-
ност” се реализира ус-
пешно през изминалите
шест години в Бълга-
рия със средства от Ев-
ропейския фонд за га-
рантиране на земеде-
лието. Това информира-
ха от Държавен фонд
„Земеделие”. Само за
последната кампания
2013/2014 г. Европей-
ският фонд и Черве-
ният кръст са раздали
над 16 000 тона продук-

ти на 331 000 човека
от цялата страна. Те са
получили: брашно, ориз,
захар, олио, фасул, леща,
конфитюр, мед, обикно-
вени вафли и картофе-
но пюре. Храните се
предоставени на два
транша в пунктовете
на БЧК. По този начин
хората, които не са ус-
пели да си вземат пола-
гащите им се пакети с
храна на първия транш,
имаха възможност да
получат цялото полага-
що им се количество на
второто раздаване. Не-
потърсените продук-
ти са разпределени на
домове за стари хора и
домове за хора с увреж-
дания в цялата стра-
на.   Взаимните усилия

на двете институции
са помогнали целевата
група на програмата да
бъде разширена. Така
подпомогнатите лица
са се увеличили от 266
000 през 2008 г. до 331
000 през 2013 г. Значи-
телно повишено е и ко-
личеството на предос-
тавените хранителни
продукти – от 3 600
тона през 2008 г. до 16
000 тона през 2013
г.    В следващия програ-
мен период програма
„Благотворителност”
ще бъде прехвърлена
от Общата селскосто-
панска политика към
Структурните фондо-
ве на ЕС. За нея ще отго-
варя Комисарят по со-
циалните въпроси.
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„Борихме се срещу кюфтета, списъци, страх – но победихме”- казаха от ГЕРБ Перник

Зоя ИВАНОВА
Успехът на поли-

тическа партия
ГЕРБ в Пернишка об-
ласт и в страната
на отминалите из-
бори за европарла-
мент беше основна
тема на вчерашна-
та пресконферен-
ция в партийната
централа.

 В нея участваха
лидерите на пер-
нишката структу-
ра. Вяра Церовска,
Владислав Караи-
лиев, Милена Мила-
нов, Пламен Бори-
сов, кметът на ра-
домир Пламен Але-
ксиев. „Изборната
победа е резултат
от  близо четири
годишното управ-
ление на ГЕРБ и же-
ланието на българи-
те да сме част от
европейските тра-
диции.Това е резул-

тат от работата
на политическият
екип на ГЕРБ. Това е
резултат, който
показа, че ние рабо-
тим и то много.
ГЕРБ опита да вър-
не самочувствието
на  българите, и им
показа, че са част
от Европа. Ние бъл-
гарите, които жи-
веем и работим
тук, желаем да сме
част от голямата
Европейска об-
щност и да делим с
тях икономически,
политически и кул-
турни ценности,
запазвайки нашите
традиции. Това е
една голяма отго-
ворност  и надежда
за хиляди българи.
ГЕРБ успя до пока-
же, че чува това,
което българите
искат да се случва
и че се учи от свои-

те грешки и ще нап-
рави най-доброто
за хората в тази
страна. Убедена
съм, че следващите
резултати за Бъл-
гария ще са още по-
категорични, още
по-силна ще бъде
нашата политичес-
ка партия“. Това
заяви днес лидерът
на политическа пар-
тия ГЕРБ в Перник
д-р Вяра Церовска.

Тя изказа задо-
волството си, че
според проучва-
нията за ГЕРБ са
гласували основно
млади хора, което е
сигурен знак че
партията има бъ-
деще. На въпроса
как ще коментират
високия резултат
на ДПС в Перник, д-
р Церовска споде-
ли, че е много изне-
надана. Владислав

Караилиев допъл-
ни, че след прочит
на резултатите
от изборните сек-
ции, много ясно
може да се види,
къде са тези резул-
тати на ДПС -  в
секциите над Про-
филекториума и
кв. Проучване, кое-
то е ясен знам за
платен корпорати-
вен вот. От пар-
тията на Борисов
заявиха, че са били
свидетели на безс-
крупулното купу-
ване на гласове в
секции в пернишко.
В секция 72 дори
има подадена жал-
ба лично от тях
към РИК. ДПС тър-
гувала с гласове
над Профилакто-
руима и в Байкуше-
ва махала в Перник.
В Радомир пък хора
на Доган давали по
15 лева. “Съдбата
ни е в нашите ръ-
це, с това, че не
гласуваме, опре-
деляме също съд-
бата си. Лошите
политици се изби-
рат от добри хора,
които не гласуват.
Това позволи на
ДПС и други пар-
тии да имат такъв
резултат. Можем
да сме категорич-

Ирена Соколова поиска
оставката на Петър Стоянович

Зоя ИВАНОВА
„Министерството на културата е минис-

терство на парадоксите“, заяви депута-
тът и член на комисията по култура Ире-
на Соколова, по време на пресконферен-
ция на тема „Култура“ в централата на
ПП ГЕРБ. Според Соколова от няколко
месеца насам министърът Стоянович во-
ди тайна кореспонденция с Министерс-
твото на финансите. По нейни данни w пи-
смо изпратено от министерство на финан-
сите до министерство на културата през
месец март т.г. се казва, че мерките, кои-
то са заложени в Закона за хазарта, а
именно за отчисление на 10% от онлайн
залаганията при хазартна дейност към
Фонд „Култура“ противоречат на закона
за публичните финанси и че поправката в
закона за хазарта няма практическа ор-
ганизация и финансово обезпечение. В
момента във фонда постъпват около 350
хиляди лв. годишно, а с поправката, коя-
то направи ГЕРБ приходите ще се пови-
шат минимум до 15 млн.лв. Ирена Соко-
лова поиска оставката на Петър Стояно-
вич и обвини ръководеното от него ве-
домство, че продължава да работи без
да е ратифицирана Националната страте-
гия за развитието на културата, което е
стратегически документ. „Министърът
Стоянович намалява бюджета на минис-
терство на културата, вместо да го уве-
личи и не се бори за повишаване на при-
ходите и доходите в сектор „Култу-
ра“. Той не защити приемането на Опера-
тивна програма „Култура“ и обрече кул-
турните и творчески индустрии на нищета
без нито едно евро. Освен това не търси
диалог с културните и творчески органи-
зации, а ги обвинява. Министърът на кул-
турата отказва да приеме най-важния до-
кумент в сектор „Култура“ – Национална
стратегия за развитие на българската
култура, с който се предопределя разви-
тието й за години напред и който отдавна
е готов. Този министър намали сериозно
бюджета на обществените медии: БНТ и
БНР, с което ги принуждава да изпълн-
яват обществената си мисия спрямо фи-
нансите, които им отпуска, а не обратното
обществената мисия на медиите да опре-
деля нужното финансиране. На обикно-
вен език това се нарича -подчинение и
зависимост“, подчерта народния пред-
ставител. „През изминалата една година
Министерство на културата е министерс-
твото на парадоксите, а Стоянович е еди-
нственият министър, който не защитава и
не иска да получава европейски средс-
тва, въпреки че има възможност за то-
ва”, каза още Ирена Соколова.

2.7% увеличение на
пенсиите от 1 юли

Зоя ИВАНОВА
От Националния осигурителен институт

съобщават, че от 1 юли 2014 г. пенсиите,
отпуснати до 31 декември 2013 г., да бъ-
дат осъвременени с 2,7 на сто. Това е  -
решил  на свое заседание Надзорният
съвет на Националния осигурителен ин-
ститут. Решението е в изпълнение на
разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за
социално осигуряване (КСО), според
който пенсиите, отпуснати до 31 декем-
ври на предходната година, се осъвре-
меняват ежегодно от 1 юли с решение
на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт.Актуализацията
се извършва с процент, равен на сбора
от 50% от нарастването на осигурителни-
я доход и 50% от индекса на потребител-
ските цени през предходната календар-
на година.За 2013 г. отчетеният от На-
ционалния статистически институт сред-
ногодишен хармонизиран индекс на
потребителските цени е 0,4 на сто, а на-
растването на осигурителния доход е с
5,0 на сто.Другото решение на НОИ е 1
юли да бъде вдигната социалната пен-
сия за старост от 110 лв. на 113 лв.

Без агитационни материали
до края на седмицата Няма постъпили сигнали за

нарушения в ГД „Днес” Перник
Зоя ИВАНОВА   

В приемната на ГД
“ДНЕС” – Перник, не
са постъпили  сигнали
за нарушения на про-
цеса на гласуване за
европарламента в ми-
налата неделя – това
стана ясно по време
на прифинга даден от
ГД „Днес” Перник на
тема

„Резултати от на-
ционалната добровол-
ческа инициатива
ДНЕС ПОМАГАМЕ!
ДНЕС АЛАРМИРАМЕ!”.

На брифинга Георги
Първанов – координа-
тор на “ДНЕС” за
гр.Перник запозна ме-
диите, че Движение
за национално еди-
нство и спасение
„ДНЕС” за пореден
път проведе своята
национална добровол-
ческа кампания “ДНЕС
ПОМАГА”. С кампа-
нията се цели оказва-
нето на съдействие
на трудно подвижни
и самотни възрастни
хора, както и на граж-
даните с физически и
зрителни увреждания
да се придвижат без-

препятствено до из-
бирателните си сек-
ции, подчерта облас-
тния координа-
тор. През изборния
ден 302 доброволци
се отзоваха на призи-
ва на Гражданско дви-
жение „ДНЕС” и дой-
доха с личните си ав-
томобили в граждан-
ските приемни на
Движението в цяла-
та страна да пома-
гат на трудно под-
вижни граждани, ка-
то ги придружат до
секциите за гласува-
не. За община Перник
трима доброволци се
отзоваха на призива
на Гражданско движе-
ние „ДНЕС” и дойдоха
с личните си автомо-
били в гражданската
приемна на движение-
то да помагат на
трудно подвижни са-
мотни възрастни хо-
ра и граждани с опо-
рно двигателни и
зрителни проблеми в
нашата община, като
им осигуриха безпла-
тен превоз до сек-
циите за гласуване на
изборите за предста-

вители в Европейския
парламент от Репуб-
лика България.

Беше подчертано,
че към18 часа на
25.05.2014г. 568 граж-
дани с опорно-двига-
телни и зрителни
проблеми и трудно
подвижни самотни
възрастни хора от
цялата страна се въз-
ползваха от организи-
раната от „ДНЕС”
безвъзмездна помощ,
за да  упражнят пра-
вото си да гласуват в
изборите за Европей-
ски парламент. Пос-
тъпилите обаждания
за транспортна по-
мощ към 18 ч. са общо
607. За община Перник
те са 6 лица от общо
заявените 7.

Основните конста-
тации на наблюдате-
лите на „ДНЕС” са, че
в по-голямата част
от избирателните
секции в цялата стра-
на липсват копирни
машини или консума-
тиви за тях и поради
тази причина не мо-
гат да вземат копие
от протоколите.

ни и сигурни, че ре-
зултатът на ГЕРБ
е абсолютно чист.
Жива подкрепа, не
манипулирана , не
мотивирана с дру-
ги средства, освен
с политики и без
фалшиви обещания
“, заяви  Пламен Бо-
рисов.

В Перник град гла-
суващите за ГЕРБ са
9 262 брой гласува-
щи спрямо БСП – 6
519, а съотноше-
нието в пернишки-
те села е 1 487 за
ГЕРБ към 1 050 за
БСП. В община Радо-
мир гласувалите за
ГЕРБ са 1 851 към 1
348 за БСП. В общи-
на Трън където кме-
тът е от полити-
ческа партия ГЕРБ
съотношението е
665 гласа за ГЕРБ,
към 461 за БСП. Гол-
яма изненада е об-
щина Ковачевци къ-
дето  гласувалите
отново са в полза
на ГЕРБ – 173 към
151 за БСП. Двете
общини, в които
БСП има превес в
броя гласуващи са
Брезник и Земен, и
то с минимални гла-
сове от 10 – 20 гла-
са. В Ковачевци оба-
че първа полити-
ческа сила е АБВ.

Любомира ПЕЛОВА

До края на седмицата всички политически
сили трябва да почистят разлепените където
трябва и където не трябва из града и община-
та предизборни агитационни материали. За-
поведта на кмета на общината росица Яна-
киева е издала и специална заповед, по си-
лата на която крайният срок за премахването
им е 1-ви юни. Според нормативната уредба
онези, които не спазят разпореждането, мо-
гат да отнесат солени глоби – от 1000 до 5000
лева. Според разпоредбите на Изборния ко-
декс актовете ще бъдат налагани на лицата,
представляващи политическите партии. Про-
верките ще бъдат извършвани от кметовете,
кметските наместници вНяма постъпили сиг-
нали за нарушения в ГД „Днес” Перник мал-
ките населени места и служители на Общин-
ски инспекторат в Перник, които ще съставят
и самите актове.

Дали и колко ще са глобените, ще стане
ясно идната седмица. Стара практика обаче
показва, че едва и сега ще бъде спазена нор-
мативната уредба. Защото сме се нагледали
на непочистени, но за сметка на това безоб-
разно нашарени плакати на една или друга
политическа сила, които висят по стобори,
стени, зидове и огради не просто с месеци, а
с години.
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9 юни е последният срок за подаване на заявления за обработваните земеделски земи

Силвия ГРИГОРОВА
Очертаването на

земеделските земи в
нашата област върви
в общи линии нормал-
но. Почти всички бе-
нефициенти са пода-
ли необходимите  зая-
вления, но има и таки-
ва, които не са спази-
ли крайния срок. Спо-
ред директора на Об-
ластната дирекция
„Земеделие“ -Георги
Георгиев, за да бъдат
регистрирани обра-

ботваните площи в
Интегрираната сис-
тема за администри-
ране и контрол е необ-
ходимо всеки стопа-
нин да очертае пол-
званата от него земя
върху сателитна кар-
та и да попълни зая-
вление за подпомага-
не. В Евросъюза има
създадени специализи-
рани фондове за фи-
нансиране на земеде-
лието, чиято основна
цел е да подпомогнат

фермерите, за да под-
държат ползваната
от тях земеделската
земя в добро агроеко-
логично състояние и
да произвеждат ка-
чествена продукция
на конкурентни цени.
С приемането на на-
шата страна за пъл-
ноправен член на ЕС и
българските земедел-
ски производители
имат вече възмож-
ност да се възпол-
зват от финансиране
по линия на тези фон-
дове. За да имат пра-
во на субсидии обаче
е необходимо всяка го-
дина да очертават
площите, които те
обработват и да ги
заявяват в интегри-
раната схема за адми-
нистриране и кон-
трол на Държавен
фонд „Земеделие”.
Според Георги Геор-
гиев, очертаването
на земеделските земи

СПАСИТЕЛНИЯТ ДЕН
“Възнесъл си с в слава, Христе Боже наш,...”“Възнесъл си с в слава, Христе Боже наш,...”“Възнесъл си с в слава, Христе Боже наш,...”“Възнесъл си с в слава, Христе Боже наш,...”“Възнесъл си с в слава, Христе Боже наш,...”

Из Тропар за празника гл. 4Из Тропар за празника гл. 4Из Тропар за празника гл. 4Из Тропар за празника гл. 4Из Тропар за празника гл. 4
Възнесение Христово е един от най-древ-

ните християнски празници, който се чества
на 40-я от Възкресението; в народните тра-
диции е почитан като Спасовден.

На 40-я ден от Своето Възкресение Спаси-
телят възвежда учениците Си на Елеонска-
та планина, близо до Йерусалм.

Благославя и наставлява: “Не се пада да
знаете времената, които  Отец е положил в
Своя власт; но ще приемете сила, когато
слезе върху ви Дух Свети и ще бъдете сви-
детели в Йерусалим, и в цяла Иудея, и Са-
мария, и до края на земята” (Деяния на св-
апостоли 1:7-8)... 

Господ ръце повдига и започва да се въз-
нася нагоре, нагоре... В далечината светъл
облак Го обгръща. Към небето апостолите
гледат, недоумяващи явлението неземно. А
двама мъже в сияйни одежди са пред тях и
говорят им: “Какво стоите и гледате? Този
Иисус, Който се възнесе към небето, ще
дойде по същия начин, както Го видяхте да
отива на небето” (Деяния 1:11). 

Христовото Възнесение не е пространс-
твено-времево движение. “Небето” в случая
не е някакво място, а понятие, което израз-
ява метафизично отдалечаване от този свят.
“Небето” е надестественото божествено би-
тие.

На Спасителя е дадена “всяка власт на
небето и на земята” (Евангелие от Матей
28:18).

Радослав Йовчев

Отбелязваме Световния
ден без тютюнев дим

Зоя ИВАНОВАФермерите получават най-голямото
финансиране за изхранване на животни  

Силвия ГРИГОРОВА
По схемата de

minimis,  за изхранване
на преживни живот-
ни, през 2014 г. са
сключени 11 770 дого-
вора, по които са из-
платени над 12, 6 млн.
лв. Това информират
от Държавен фонд
„Земеделие”.Общият
бюджет на помощта
възлиза на 15 млн. ле-
ва като се дават по
39 лева за биволици и
крави и по 5 лева за
овце-майки и кози-май-
ки. Условието е жи-
вотновъдите да за-
пазят 75% от броя на
животните, за които
е получена помощта
до 31 декември 2014 г.
След приема на доку-
менти, заявени за
подпомагане са близо
750 хил. овце-майки,
малко над 108 хил. ко-
зи-майки, почти 263
000 крави и повече от
6 000 биволици.

По схемата de
minimis за подкрепа на
пчеларите за справ-

яне с нестабилните
климатични условия
през 2013 г. и начало-
то на 2014 г. са пода-
дени 3583 заявления
за близо 345 000 пчел-
ни семейства. Прие-
мът на документи за
подпомагане ще про-
дължи до 23 май 2014
г. Заявленията се по-
дават в областните
дирекции на ДФ „Зе-
меделие” по постоя-
нен адрес на физичес-
ките лица и еднолич-
ните търговци и по
адрес на регистрация
на юридическите ли-
ца. Срокът за сключ-
ване на договорите и
изплащане на помощ-
та е от 2 до 20 юни
2014 г.

Допълнителна въз-
можност, която ДФ
„Земеделие” дава на
родните пчелари е кре-
дитирането по Нацио-
налната програма по
пчеларство. Кандида-
тите, подписали дого-
вори по мерки Б и Г от
пчеларската програма,

могат да кандидатс-
тват за кредити, ди-
ректно отпускани от
фонда. По двете мер-
ки се отпуска помощ
за нови кошери, голи
роеве, отводки, пчел-
ни майки и препарати
за борба срещу вароа-
тозата. Заявленията
се подават в облас-
тните дирекции на
Фонд “Земеделие” по
постоянен адрес на
физическите лица и
адрес на регистрация
на юридическите лица
до 31 юли 2014 г. Кре-
дитите се отпускат
при лихвен процент
от 5% на годишна ба-
за. Спрямо миналата
година лихвата е нама-
лена с 1 пункт. Креди-
тът покрива до 95%
от помощта по мерки
Б и Г, а останалата
част се осигурява от
бенефициента. Зато-
ва преди да получат
кредит, кандидатите
трябва да докажат
възможността си за
съфинансиране на ин-
вестицията със съот-
ветните разходооп-
равдателни докумен-
ти. Погасяването на
кредита и дължимите
по него лихви се осъ-
ществява еднократ-
но, чрез прихващане на
стойността му от
одобрената финансо-
ва помощ, която пче-
ларят получава по
мерки Б и Г от Нацио-
налната програма по
пчеларство.

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА

Всяка година на 31 май се отбелязва Све-
товния ден без тютюн. Той се инициира от
Световната здравна организация  и се про-
вежда в страните по целия свят, като се под-
чертават рисковете за здравето, свързани с
употребата на тютюн, и се призовава за
ефективна политика за намаляване на нива-
та на потребление.

За 2014 г. темата за Световния ден без тю-
тюн, определена от СЗО е “Повишаване на
данъците върху тютюневите изделия”.

През 2014 г. в изпълнение на чл. 6 (“Въ-
веждане на ценови и данъчни мерки за на-
маляване на търсенето на тютюн”) от Рамко-
вата конвенция за контрол на тютюна, СЗО
призовава страните за изпълнение на да-
нъчни и ценови политики спрямо тютюневи-
те изделия, което ще помогне за намалява-
не нивото на потребление на тютюн. Данните
на СЗО от проведени изследвания показват,
че увеличението на данъците е особено ефе-
ктивна мярка за намаляване нивата на упо-
треба на тютюн сред групите с по-ниски до-
ходи, както и за предотвратяване пропушва-
нето сред младите хора. С увеличаване на
данъците върху тютюневите изделия намал-
ява нивото на потребление на тютюн средно
с 10 %, като в старните с високи доходи на-
малението е с 4 %, а в страните с ниски и
средни доходи до 8 %.Целите на кампания-
та, които СЗО поставя през 2014 г. са:Прави-
телствата да предприемат политики за пови-
шаване на данъците върху тютюневите из-
делия до нива за намаляване употребата на
тютюн;Гражданските организации да на-
сърчат правителствата да увеличат данъци-
те върху тютюневите изделия до нива, които
да помогнат за намаляване потреблението
на тютюн.

е започнало с извес-
тно закъснение, кое-
то вече е наваксано.
Повечето от бенефи-
циентите са подали
заявленията си за из-
чертаване на земя.
Има земеделски произ-
водители, които все
още се колебаят дали
ще успеят да засеят
заявените от тях
площи с пролетни кул-
тури или не, за да ги
подадат в заявления-
та си.

  Ежегодното оче-
ртаване на обработ-
ваните земеделски зе-
ми  се налага поради
това, че интегрира-
ната система за ад-
министриране и кон-
трол е основния ин-
струмент на Държа-
вен фонд „Земеде-
лие”, с помощта на
който фондът гаран-
тира коректното из-
плащане на полагащи-
те се земеделски суб-

сидии. Те се разпре-
делят въз основа на
декларираните обра-
ботваеми площи. По-
ради това, че всяка
година земеделските
стопани могат да об-
работват различни
парцели земя, както и
да увеличават или на-
маляват обработва-
ните от тях площи,
се налага ежегодно да
декларират тези зе-
ми. От Областна ди-
рекция „Земеделие”
напомнят, че край-
ният срок за подава-
нето на заявленията
изтече на 15 май. На
земеделските произ-
водители, които дек-
ларират обработвае-
мите от тях площи в
периода от 15 май до
9 юни ще бъдат нала-
гани санкции за всеки
просрочен работен
ден в размер на 1% от
полагащата им се суб-
сидия.

Дават пари за иновации на
малките предприятия

Силвия ГРИГОРОВА
  4 350 000 лева допълнителни разходи по

бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката са одобрени от правителство-
то. Средствата са предвидени за финансово
осигуряване на две приоритетни области от
Националната стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия 2014-2020 г.
С тях ще бъдат обезпечени дейности, свърза-
ни изключително с насърчаване на инова-
ционната дейност на предприятията.

Това са членството на България в Европей-
ската космическа асоциация- ЕКА, създава-
нето на Акселератор България в Силициевата
долина, реализацията на проектите „Финан-
сова схема за подкрепа на трансфера на зна-
ния към предприятията – ваучерна схема“ и
„Техностарт – насърчаване на иновационната
активност на младите хора в България“.

  Присъединяването на България към ЕКА
има за цел да осигури достъп на българските
предприятия и научни организации до пазара
на космически дейности, който се характери-
зира с висока степен на иновативност, внедр-
яване на нови технологии и услуги. Проектът
„Финансова схема за подкрепа на трансфера
на знания към предприятията – ваучерна схе-
ма“ е насочен към предоставяне на техноло-
гични знания от висши училища и научни ор-
ганизации към микро, малки и средни пред-
приятия за решаване на проблеми от прило-
жен характер чрез придобиване на знания,
свързани

с иновация на процеси, продукти и услуги.
Проектът „Accelerator Bulgaria in California” е
фокусиран върху технологичното развитие на
българските малки и средни предприятия от
секторите ИКТ, life science, нанотехнологии и
др. и стъпването им на чуждестранни пазари.
Четвъртият проект – „Техностарт”, цели съз-
даване на иновативни стартиращи студентски
фирми, като по този начин ще бъде подкрепе-
но не достатъчно развитото предприемачес-
тво на университетско ниво.

 Четирите вида дейности ще допринесат за
създаване на стартиращи иновативни пред-
приятия, ще засилят връзката предприятия-
наука с цел внедряване на нови и/или подоб-
рени продукти, услуги и технологии на пазара
и ще осигурят достъп до финансиране на бъл-
гарски МСП и научни организации до пазара
на високотехнологични продукти и услуги.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 29 май 2014 г., брой 96 /5459 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

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

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

За цена не по-малко  от 500 лв
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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 29 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, двустаен апартамент,
ул. Кракра, ТЕЦ, ет. 3, юг - тел. 076/60 48
37; 0885/572 078

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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ФИРМА В ГРАД

ПЕРНИК ТЪРСИ
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА

ЗА РАБОТА НА

АВТО-МИВКА.

ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ.

ТЕЛ. 0894/666 622
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О  Б  Я  В  А
Община Брезник на основание решения  №

442/03.10.2013 год. и № 535/14.04.2014 год. на
Общински съвет Брезник:

Открива процедура за провеждане на
конкурс:

1. Предмет на конкурса: възлагане на
управление на „БРЕЗНИК – ФАРМ” ЕООД;

2. Минимални и специфични изисквания
към кандидатите:

а) минимални
- степен на завършено образование –

магистър;
- фармацевтично;
- трудов стаж – 5 години.
б) специфични
-познания по дейността на дружеството;
- познаване на нормативните документи,

свързани с дейността на дружеството;
- познаване по Търговския закон;
- компютърни умения;
- способност за работа в екип.
3. Необходими документи, място и срок, в

който да бъдат подадени:
а) заявление;
б) автобиография;
в) нотариално заверено копие от диплома

за завършено фармацевтично образование;
д) свидетелство за съдимост;
е) декларация, че кандидатът не е лишен от

правото да упражнява търговска дейност;
ж) копие от документ за допълнителна

квалификация и правоспособност.
Документите се подават в деловодството

на Община Брезник в срок до 10 дни след
публикуване на обявата.

 КМЕТ:  (В. Узунов)

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС, чл. 19 от ЗСПЗЗ и чл. 82 от Наредбата за общин-
ската собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013г. на Общински съвет – Радомир

и Заповед № 288/27.05.2014г. 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 ЗЕМЕДЕЛ-

СКИ ЗЕМИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 015020 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 2,376 дка, АОС № 1649/13.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 28,51 лв.
2. Имот № 015021 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, АОС № 1650/13.02.07г., с площ 2,536 дка, V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 30,43 лв.
3. Имот № 015033 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 2,082 дка, АОС № 1651/13.02.07г.,²V – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 33,31 лв.
4. Имот № 015035 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 2,465 дка, АОС № 1653/13.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 29,58 лв.
5. Имот № 015036 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 2,856 дка, АОС № 1654/13.02.07г.,²V – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 45,69 лв.
6. Имот № 015040 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,711 дка, АОС № 1655/13.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 20,53 лв.
7. Имот № 015041 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 3,447 дка, АОС № 1656/13.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 41,36 лв.
8. Имот № 015045 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,952 дка, АОС № 1657/13.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 23,42 лв.
9. Имот № 015053 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 2,029 дка, АОС № 1660/13.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 24,34 лв.
10. Имот № 015058 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 2,105 дка, АОС № 1662/13.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 25,26 лв.
11. Имот № 015060 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,201 дка, АОС № 1663/13.02.07г.,V² – категория

/0.784 дка/ и IV категория /0.417 дка/, при първоначална годишна наемна цена – 16,07 лв.
12. Имот № 015061 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,309 дка, АОС № 1664/14.02.07г.,V² – категория

/0.472 дка/ и IV категория /0.837 дка/, при първоначална годишна наемна цена – 19,05 лв.
13. Имот № 015072 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 0,706 дка, АОС № 1666/14.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 8,47 лв.
14. Имот № 015073 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 0,672 дка, АОС № 1667/14.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 8,06 лв.
15. Имот № 015074 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 0,612 дка, АОС № 1668/14.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 7,34 лв.
16. Имот № 015081 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,801 дка, АОС № 1670/14.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 21,61 лв.
17. Имот № 015089 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,107 дка, АОС № 1671/14.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 13,28 лв.
18. Имот № 015135 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,734 дка, АОС № 1701/14.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 20,80 лв.
19. Имот № 015136 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,848 дка, АОС № 1702/14.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 22,17 лв.
20. Имот № 015137 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,636 дка, АОС № 1703/14.02.07г.,V² – категория,

при първоначална годишна наемна цена – 19,63 лв.
21. Имот № 015138 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 3,088 дка, АОС № 1704/14.02.07г.,V² –

категория, при първоначална годишна наемна цена – 37,05 лв.
22. Имот № 015141 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,254 дка, АОС № 1705/14.02.07г.,V² –

категория, при първоначална годишна наемна цена – 15,04 лв.
23. Имот № 015142 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 2,334 дка, АОС № 1706/14.02.07г.,V² –

категория, при първоначална годишна наемна цена – 28,00 лв.
24. Имот № 015143 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,077 дка, АОС № 1707/14.02.07г.,V² –

категория, при първоначална годишна наемна цена – 12,92 лв.
25. Имот № 015156 в землището на с. Касилаг, м. „Дъба”, с площ 1,610 дка, АОС № 1709/14.02.07г.,V² –

категория, при първоначална годишна наемна цена – 19,32 лв.
II. Търгът за отдаване под наем на описаните земеделски имоти – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ще се проведе на

13.06.2014г. 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 двусед-
мичен  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 12.06.2014 г.

В случай на провеждане на повторен търг, тръжна документация се закупува до 16.00 часа на деня, пред-
хождащ 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 12.06.2014г.

 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 „Окол-
на среда и ЕП” или на тел. 0777/82435 към Община Радомир, всеки работен ден в рамките на установеното
работно време.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К  -
ОБЛАСТ  ПЕРНИК

Папа Франциск прие на
аудиенция Пламен Орешарски

Негово Светейшество папа Франциск прие на аудиен-
ция в резиденцията си във Ватикана премиерът Пламен
Орешарски.

В делегацията, придружаваща българския премиер, са
министрите на външните работи Кристиян Вигенин, на кул-
турата Петър Стоянович и на младежта и спорта Мариана
Георгиева, както и Западно и Средноевропейския митро-
полит на БПЦ Антоний.

Пламен Орешарски подари на папа Франциск картина
от неизвестен автор от 19-ти век с библейски сюжет. Бъл-
гарският премиер получи като дар от главата на Римока-
толическата църква настолен комплект за писане - мас-
тилница с писалка.

Аудиенцията продължи около половин час. Папа Фран-
циск благослови българската делегация, а по-късно и всич-
ки български журналисти, които придружаваха премиера
Орешарски.

По-късно министър-председателят Пламен Орешарски
се срещна с Държавния секретар на Ватикана Негово
Високопреосвещенство Кардинал Пиетро Паролини.

Програмата на премиера Пламен Орешарски в Рим за-
вършва със среща с неговия италиански колега Матео
Ренци.

Очаква се българската делегация да се завърне в Со-
фия около 17 часа. Очаква се премиерът да се включи в
дебатите по вота на недоверие, искан от ГЕРБ за провал в
енергетиката.
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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"Една любовна история" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Никита: Отмъщението" - сериал
01:00"Безсрамници" - сериал, еп. 8
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Комиците" /п./- комедийно
предаване
04:30"Цветовете на любовта"/п./ - сериал

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Малката булка" - сериен филм
15:00"Мелодията на сърцето" -  филм
16:00Новините на Нова
16:20"Часът на Милен Цветков"
17:30"Господари на ефира"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Денсинг старс" - тв шоу,
елиминации
22:00"Съдби на кръстопът" - предаване
на НТВ
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Д-р Хаус" - сериен филм, 5 сезон
01:00"Сделка или не"
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:20"Долината на слънцето" -  филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:15Малки истории /п/
05:25Дързост и красота /3362 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 /8 част/
14:20Приказки за физиката
15:05Саладин анимационен филм
15:50Частен случай
16:00По света и у нас и
16:10Новини на турски език
16:25Любов за Лидия тв филм /4 епизод/
17:20Бързо, лесно, вкусно
17:30Дързост и красота  /3363 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Теглене тиражите на ТОТО 2
19:45Лека, нощ деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Свирчо игрален филм /Франция,
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Момчетата от "Медисън авеню"
23:50Бързо, лесно, вкусно:
00:00Мотоспорт екстра
00:30Отблизо с Мария /п/
01:45Любов за Лидия тв филм /4 епизод/
02:35По света и у нас /п от 20:00/
03:20Свирчо игрален филм/п/
04:45Момчетата от "Медисън авеню" 2

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

Днес ще ви обземат
разни мании и страхо-
ве, които определено

ще вгорчат живота ви. Струва ли
си да обръщате внимание на неща
от миналото.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

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

ността на познатите неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

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

добре направете малко неща, но с
кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

Прекрасен ден за
всичко, с което се зах-

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Вече настъпи и ис-
тинската есен,което

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

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Малко разсеяни ще сте
днес, но ако нямате да

в ъ р - шите нещо наистина
важно, оставете всичко както е.
Отделете повече време за разходки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от чо-
век до себе си, но
някак ви е срам да си
го признаете. Не дра-

матизирайте, няма да изгубите от
чара си, ако кажете на някого.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцува-
те от радост,освен
ако не сте решили да

драматизирате събитията. Винаги
е по-добре да се усмихвате.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

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

емоции отстрани, но не и да ги кон-
тролирате.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори
прекалено пъргави и
приказливи.Можете да

свършите много неща,но ако гово-
рите по-малко и действате повече.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Ден, изпълнен с емо-
ции, но избягвайте
силните изблици, за-
щото може да про-

валят действията ви. Бъдете по-
инициативни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

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

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

„Ìèíüîð” çàãóáè êëàñè÷åñêè
„Пирин” спечели с 3:0 срещата в Благоевград

след точен удар с гла-
ва при центриране
от ъглов удар. „Орле-
тата” нанесоха уда-
ра си във втората
минута на добавено-
то време за първо-
то полувреме, като
точен бе голмайсто-
рът на отбора Вла-
дислав Златинов.
След почивката пре-
възходството на
„орлетата” бе пъл-
но, но куп пропуски
направи именно Зла-
тинов. На два път
вратаря Леонтиев
отрази негови уда-
ри, а най-фрапира-
щия пропуск бе в 70-
ата минута, когато
Златинов преодоля и
защитата, и вра-
таря, но се опита да
прехвърли падналия
на земята страж,
който с върха на
пръстите си отрази

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

удара му. Третият
гол за „Пирин” вкара
влезлият като ре-
зерва Тони Тоасев ,
който само няколко
минути, след като
влезе в игра с точен
удар от границата
на наказателното
поле оформи и край-
ното 3:0. По този на-
чин „Пирин” Благоев-
град завърши целия
пролетен полусезон
само с победи на ста-
дион „Христо Бо-
тев” и не допусна и
гол във врата си във
всичките мачове.
Въпреки че мача бе
без абсолютно никак-
во значение, тъй ка-
то „Пирин” отдавна
си спечели промоция
за професионалния
футбол, Йордан Са-
моковлийски отново
пусна в игра титул-
ярите.

Перничанчета ще се борят за
„Купата на супергореите”

TV7 и NEWS7 организират детски футболен
турнир “Купа на супергероите”. В състезание-
то, което ще се проведе на 31 май и 1 юни на
стадион „Раковски“, ще участват 120 деца. Фут-
болната надпревара е част от кампанията на
TV7 и NEWS7 „В подкрепа на българския спор-
т“. В състезанието участват детски отбори на
професионалните футболни школина „Левски“
– ст. “Герена”, „ДИТ“-София, „Славия“, „Локо-
мотив“ - Пловдив, „Сливнишки герой“ - Слив-
ница, „Берое“ – Стара Загора, „Левски“ – ст.
“Раковски” и „Миньор“ – Перник. Спонсор на
събитието е VIVACOM.

Хлапетата ще бъдат разпределени в 8 отбора.
Половината са на столични клубове, а остана-
лите са от провинцията. Всеки отбор се състои
от по 15 момчета като максималната възраст на
играчите е 10 години. Турнирът ще продължи
през двата дни. Ще бъдат съставени две групи
от по четири тима. Отборите ще играят по един
мач всеки срещу всеки в своите групи. В събо-
та състезанието ще бъде открито в 10.00 часа с
мача между „Левски“ – ст.”Герена” и ДИТ – Со-
фия. Последният двубой за деня ще бъде меж-
ду тимовете на „Левски“ – ст.”Раковски” и „Ми-
ньор“ – Перник, с начален час 18:00 часа, пише
БЛИЦ.

Вторият ден от първенството ще бъде открит
със среща между победителя в група „А“ и вто-
рия от група „Б“. Началото е в 12:40 часа. След
това, от 13:20 часа, играят победителят от “Б”
група и втория от група „А“. Ще бъдат изигра-
ни още три срещи, на които ще станат ясни
класираните отбори на 5-6 и 3-4 място. Финал-
ният мач между двата най-добри тима от турни-
ра “Купа на супергероите” ще бъде от 15:20 ча-
са. Водещ на събитието ще бъде спортният
журналист и коментатор на TV7 и NEWS7 Свет-
лин Йочев. Всеки от играчите на турнира ще
получи спортна фланелка с мотото на кампа-
нията на TV7 и NEWS7 „В подкрепа на българ-
ския спорт“. От екипа на телевизиите, на най-
добрия отбор ще бъдат подарени футболни
топки. Зрителите на турнира също могат да си
тръгнат с награда – ще бъде разиграна игра, в
която двама души могат да си тръгнат също с
футболни топки и фланелки.

Серина Уйлямс сензационно
отпадна от „Роланд Гарос”
Поредна сензация на „Ролан Гарос“. Лидер-

ката в световната ранглиста Серина Уилямс от-
падна във втория кръг на турнира, след като
загуби с 2:6, 2:6 от испанката Гарбине Мугуру-
са.

 20-годишната Мугуруса в момента е № 34 в
света. За първи път в кариерата си испанката
се класира за третия кръг на откритото пър-
венство на Франция. Най-предното й класира-
не в турнир от Големия шлем е четвърти кръг –
Аустрелиън Оупън през 2014 г.Поражението на
Уилямс маркира втория случай в последните
три години, когато американката не успява да
преодолее втория кръг на „Ролан Гарос”.

гоевград. Двубоят
през първото полув-
реме се игра при мно-
го горещо време, но
въпреки това интри-
га имаше най-вече до
края на първото по-
лувреме, когато „ор-
летата” вкараха 2 го-
ла за 3 минути. Най-
напред в 44-ата мину-
та Станислав Бачев
откри резултата,

(Своге) през уикенда.
Последните няколко
седмици и особено
след загубата от” Ве-
рея”се получи срив в
отбора. След мача в
Пловдив Юри Васев
изключително корек-
тно и професионално
дойде при мен и ми ка-
за, че напрежението
му е дошло много и ме
помоли да не води от-

бора в оставащите
два мача. Разбирах го
напълно и от своя
страна запознах ръко-
водството с желание-
то му. Предложих
Славчо Павлов и Тони
Евтимов да водят
отбора, но шефовете
настояха заради ли-
ценза ми аз да застана
начело до края”, ко-
ментира Лазаров

Юрий Васев не е на-
чело на Миньор Пк.
Във вчерашния отло-
жен мач с Пирин Бл за
първенство на Югоза-
падната В група чуко-
вете бяха водени от
спортно-техническия
директор Валентин
Лазаров. Той ще ръко-
води тима и в послед-
ния двубой за сезона
срещу Спортист

Столичани ще свирят
областния финал

Победителят в пернишката регионална
група “А” “Металург” (Пк) се прицели в
Югозападната “В” аматьорска футболна
група. Момчетата на Емил Милчев от на-
чалото на сезона се представят много
добре в регионалното първенство и на-
пълно заслужено завършиха на първото
място в групата. В неделя от 18 часа на
Стадиона на мира младите “металурзи”
ще играят бараж срещу победителя от
пернишката регионална група “А” “Че-
рногорец” (Ноевци) за определяне на
представителя на Пернишки регион, кой-
то ще продължи борбата за влизане в
Югозапада.Срещата между “Металург” и
“Черногорец” ще бъде ръководена от из-
вестна столична съдийска бригада, коя-
то ще бъде обявена два часа преди нача-
лото на двубоя, казаха от Регионалния
съвет на БФС в Перник вчера.

Феновете на „Левски” са
избрани за №1 в света

Привържениците на “Левски” бяха из-
брани за № 1 в света за изминалата сед-
мица. Те спечелиха първото място в кла-
сацията на канала на “Ultras World” в
youtube. Феновете на “Левски” направи-
ха уникална хореография и пирошоу по
време на 100-годишния юбилей на клуба,
с което спечелиха уважението и поз-
дравленията на свои колеги от всички
краища на света. След “сините” привър-
женици останаха тези на Легия (Варша-
ва), Цървена звезда, Юргорден и ФК Са-
раево.Каналът на “Ultras World” е най-по-
пулярен сред феновете по света. Близо
100 000 човека следят публикациите им,
а за всяка фен-фракция е истинска гор-
дост да попадне в Топ 5. Отделно “Ultras
World” има страница във Фейсбук с над
320 000 харесвания. 

Юрий Васев подаде оставка

също с 5,5 точки, е Ва-
лентин Генов от „Ан
Пасан”(София). Шам-
пионатът по БЛИЦ
беше изкрючително
оспорван и трима
шахматисти приклю-
чиха с по 6 точки от
седем възможни. За
съжаление, с най-лош
коефициент „Бухолц”
се оказа именно Косьо
и това му отреди
бронза. Шампион ста-
на Станислав Ботев
от „Пристис”(Русе),
следван от Александъ-
р Ташев от „Трансма-
риска”. В първенство-
то по класически шах
перничанчето продъл-

Малкият пернишки
шахматист Констан-
тин Георгиев вече
спечели два медала от
държавните първенс-
тва по шахмат при
осемгодишните и,
въпреки че  е само на
шест, се бори за тре-
ти. В турнира по ус-
корен шах той взе
сребърен медал с 5,5
точки от 7  възмож-
ни, като беше изпре-
варен само от шам-
пиона Александър Та-
шев от „Трансмарис-
ка”(Тутракан), който
не допусна за загуби и
точица и приключи с
пълен актив. Трети,

Перничанче с два медала
от държавното по шахмат

Отборът на ОФК
„Пирин” Благоевград
победи „Миньор”
Перник с 3:0 в послед-
ното си домакинство
за сезона. Срещата
бе от предпоследния
кръг на Югозападна-
та „В” група и на два
пъти датата за про-
веждането й бе про-
меняна. Може само да

се съжалява, че срав-
нително малко зрите-
ли изгледаха двубоя
между два отбора с
много големи тради-
ции и в „А” група.
Въпреки че мачът бе
без абсолютно никак-
во значение десетина
фенове от Перник съ-
що дойдоха да наблю-
дават мача в Бла-

жава да е без загуба .
В днешния четвърти
кръг Косьо направи ре-
ми с Виктор Илиев от
„Варна” е и на шесто
място във временно-
то класиране с две по-
беди и две ремита и
три точки актив. На-
чело в класирането с
пълен актив от чети-
ри точки е Александър
Ташев.



Фолксваген помете
рокер

Любомира ПЕЛОВА
Мотоцикле-

тист е пос-
традал при
п ъ т н о т р а н -
с п о р т н о
п р о и з ш е с -
твие в Пер-
ник. Инци-
дентът е станал на кръстовището на
улиците „Юрий Гагарин” и „Клемент
Готвалд” в кметство „Изток”. Лек авто-
мобил „ Фолксваген пасат”, управл-
яван от 37-годишната А.И. отнел пре-
димството на правомерно движещ се
мотоциклет „Сузуки”. Двуколесното
возило е управлявал 35-годишният
перничанин К.Г., който в резултат на
удара от Пасата е получил травма на
долен крайник.

Образувано е досъдебно производс-
тво и разследването продължава.

АПРОПО
НА ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОС-
ПОДНЕ ПОПУЛЯРНИЯТ
ЛАФ „ТЕ ТИ, БУЛКА,
СПАСОВДЕН” е по-актуа-
лен отвсякога. Маса полити-

ци видяха не само Спасовден, но, кое-
то е по-лошо, изпаднаха в състояние-
то на булка, неподготвена за първа
брачна нощ. Други, по-християнски
настроени, се възнесоха на небето и
седнаха от дясната страна Бога, точно
както е в Библията. Затова Светото
писание е велико – че за всичко нами-
ра отговор. Прави са ония, дето каз-
ват, че Христос е политик от висша
класа. Иначе курбаните за здраве днес
ще вървят като предизборна черпня
на електората. Ще има за всекиго по
нещо. Стига да си гладен, отиваш и
ядеш без пари. Църквата е всесилна
със своята тотална закрила, която
ощастливява пропадналите и прави
още по-богати богатите. А Спасовден
си е ден за тежък размисъл относно
Божието провидение. И всички да се
покаят на Всевишния- и тия, които са
го хванали за шлифера, и тия, дето са
седнали от дясната му страна и му се
пишат наследници по права линия.

ВСЕ ТАКА СЕ ПОЛУЧАВА, ЧЕ КО-
ЛИТЕ НИ ВИНОВНИ ЗА ВСИЧКО.
Който избуши в нервна криза, първа-
та му работа е да си го изкара на авто-
мобила. И като правило не на собстве-
ния, а на някой непознат. Така и оня
ден една дама на средна възраст из-
подрала колата на софиянец, имал ло-
шия късмет да паркира не на точното
място и не в точното време. Смекчава-
щи вината обстоятелства безспорно
има, но едва ли ще се намери специа-
лист да издаде документ, че нервите
са непреодолимо препяствие пред на-
гона да мразиш чуждото.

ПРОГРЕСЪТ КАЗА ТЕЖКАТА СИ
ДУМА – ФАЛШИФИКАТОРИТЕ НА
ПАРИ се преориентираха в конюнкту-
рата и смениха чипа на занаята си.
Доскоро най-масово фалшифицирана-
та банкнота беше двадесетолевката, а
вече от палмата на първенство е на
път да я измести столевката. Така де,
като си се хванал на хорото, поне да
го водиш достойно. Ако ще се ходи в
затвора – да има защо. Край на ко-
кошкарските изпълнения.
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Тя ще беде представена в галерия “Любен Гайдаров”

Перничанка надра автомобил
Перничанка е изляла бесовете си над не-

винен автомобил. Случаят е от миналата
нощ, когато около 1,30 часа в полицията е
бил подаден сигнал от столичанин за неп-
риятния инцидент. 48-годишен столичанин,
се ожалил, че паркирал собствения си авто-
мобил „Мазда” на централната улица
„Кракра” в Перник и когато отишъл при ко-
лата, я намерил цялата издраскана. Служи-
телите на Областната дирекция на МВР реа-
гирали незабавно и много бързо установи-
ли самоличността на автора на вандалщи-
ната. С белезници на ръцете се оказала 52-
годишната перничанка Д.Й., която се озо-
вала в ареста за 24 часа. В момента се из-
ясняват мотивите за посегателството върху
возилото.

Бърз съд за пиян радомирец

Шофьор от Радомир се оказа с бързо по-
лицейско производство за шофиране след
употреба на алкохол, съобщиха от пресцен-
търа на Областната дирекция на МВР. Авто-
мобилът, който той е управлявал – „Нисан
Микра”, е бил спрян за проверка Около
20,10 часа в жилищния комплекс „Гърляни-
ца”. При изпробването на 45-годишния
местен шофьор М.А. с техническо средство
за алкохол са били отчетени 1,78 промила.
На нарушилия Закона за движение по пъти-
щата водач е била взета кръвна проба и е
бил задържан в ареста за 24 ч. с полицей-
ска заповед.

Любомира ПЕЛОВА

Бивш МВР-бос нападна шефа...
тният 28-годишен ав-
токрадец и наркотра-
фикант бе разс-
трелян в лека кола
“Шкода Фабия” около
20 часа на метри от
хотел „Струма” в са-
мия център на Пер-
ник. Христов бе улу-
чен с 9 куршума, два
от които смъртонос-
ни. Именно заради наг-
лото убийство на
наркобоса заедно с
още петима други от-
говорни служители на
ОД на МВР той бе
уволнен от система-
та на силовото ве-
домство, след което
заведе съдебно дело,
спечели го и бе въз-
становен на работа.

Сега Румен Петков
смята, че показва „къ-
де е заровено куче-
то”, давайки пример
освен с пернишкия по-
лицейски шеф и с но-

воназначените му ко-
леги в Добрич и Варна,
които досега били ръ-
ководители само на
група. Според Румен
Петков става дума за
неща, които не бива
да остават неизвес-
тни за широката пуб-
лика било редно Пла-
мен Орешарски да ка-
же пред обществото
какви са мотивите по
времето, когато той
е министър-председа-
тел, на ключови звена
да бъдат назначавани
за ръководители хора
с доста спорни профе-
сионални качества и
подготовка и което е
по-лошото, хора, кои-
то са пряко обвърза-
ни с извършени тежки
престъпления в един
от големите градове
на България и днес те
да да са на върха в сис-
темата на МВР.

има отдавнашни тра-
диции още от 60-те и
70-те години на мина-
лия век, а след 1989 г.
получава нови насоки
в развитието си, под-
помогнато от съвре-
менните медии и тех-
нологии. В по-ранния
период към рисуване-
то за деца и илюстри-
рането се насочват
много автори, които
не намират място за
реализация в друга об-
ласт на изкуството,
дори заради физичес-
кото си оцеляване.
Впоследствие в Чехия,
както в много други
съвременни общес-

тва, се изчерпва ин-
тересът към сериоз-
но изкуство и оце-
ляват само онези про-
дукти, които се въз-
приемат пасивно и
инертно. Въпреки
всичко много худож-
ници успяват да съх-
ранят усещането си
за стойност в изкус-
твото. Авторите,
подбрани в изложба-
та са именно от тях.

Изложбата се орга-
низира от Галерия
Перник и Чешкия цен-
тър в София и се от-
крива на 3 юни в гале-
рия “Любен Гайда-
ров”.

Виктория СТАНКОВА
Съвременна чешка

илюстрация за деца
ще представи галерия
“Любен Гайдаров” в
Перник. В експозиция-
та ще бъдат предста-
вени творби на 11 ав-
тори, сред които Да-
вид Бьом, Павел Чех,
Иржи Франта, Рената
Фучикова, Вендула Ха-
ланкова, Карел Йерие,
Луцие Ломова, Галина
Миклинова, Петър Ни-
къл, Петър Шмалец и
Vhrsti. Мотото на из-

В същото време
банкнотите с номи-
нал 10 лв. и 20 лв. са
намалели съответно
с 0,40 и 0,42 процен-
тни пункта. Купюри-
те от 5 лева също
спадат, докато тези
от 2 лева се увелича-
ват.

Тенденцията към
ръст на по-едрите
банкноти не е нова и
едно от обясненията
може да бъде, че хора-
та купуват повече. У
нас се регистрира
ръст на потребление-
то през последната
година. Според данни-
те на Националния
статистически ин-
ститут оборотите в
търговията на дреб-
но през март т.г.
спрямо същия месец
на 2013 г. са нарасна-
ли с 5,8 на сто.

Най-употребявана-
та банкнота обаче
продължава да е 20-
левката. Нейният дял
в броя на банкнотите
в обращение към края
на март е близо 32%.
Столевките са под
10%, а 50-левките и
10-левките имат по
около 20%.

Заради ползването
на повече по-едри па-
ри за една година
стойността на сред-
ната банкнота в обра-
щение се е покачила
до 28,49 лв. Това е
ръст с 0,76 лв. за една
година.

Парите в обраще-
ние също се увелича-
ват. За една година
те са нараснали с
8,55% или 755 млн. лв.
и в края на март 2014
г. достигат 9,6 млрд.
лв. Това е сигнал за
раздвижване на иконо-
миката. Спрямо де-

кември се наблюдава
сезонно намаление в
размер на 666 млн. лв.
Според БНБ то е цик-
лично и се дължи на
традиционно по-висо-
ките харчове в края
на всяка година зара-
ди коледните празни-
ци.

При монетите се
запазва дългосрочна-
та тенденция на пос-
тоянно нарастване
на броя им в обраще-
ние. Най-бързо през
последната година са
се увеличили тези с
най-ниска стойност -
1 и 2 стотинки. При
всяка от тях нарас-
тването е с над 40
милиона броя. Офо-
рмя се и тенденция
за по-висок ръст на
монетата от 1 лев,
като само за година
в обращение са влез-
ли нови 9 милиона
броя.

Иначе казано, крими-
налистът, който из-
вика Хайо в центъра
на град Перник, всъщ-
ност го подложи и
упоменатият Хайо бе-
ше разстрелян секун-
ди след приключване
на срещата, пред очи-
те на Славчо Станис-
лавов – днес  дирек-
тор на МВР.

Тази злополучна
явка с агент е един
доста показателен
пример за това как
ръководители средна
ръка в МВР могат да
организират покуше-
ние с трагичен изход
на центъра на един
град и в последствие
могат да се издигнат
по неясни съображе-
ния“, каза Петков.

На 19 февруари
2008 година извес-

ложбата е „11 свята.
Съвременна чешка
илюстрация за деца“ и
тя е била представена
премиерно миналата
година в Прага. Под-
браните автори и
произведения показ-
ват съвременните
тенденции в разви-
тието на илюстра-
цията в Чехия. Млади-
те творци използват
съвременни техники
като колажа и монта-
жа, черпят вдъхнове-
ние от анимацията,

както и от самите
книги и свързват сло-
вото с образа.

Изкуството на илю-
страцията в Чехия

Бум на фалшиви десетолевки...
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