
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК

”

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”
Убедете се в разликата!

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ“ТОПЛОФИКАЦИЯ -

ПЕРНИК” АД
Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒ ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ Ñ 11-ÃÎÄÈØÍÀ ÄÀÂÍÎÑÒ
Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАР

C

M

Y

K

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.436 лв.

Петък, 30 май  2014 г., бр. 97 /5460/ год. XXIЦена: 0,60 лева

14 години затвор и 100 000 лв кръвнина за смъртта на Георги

Брюксел –
София

Дестинацията Брюксел-Со-
фия започна да се изминава като две
спирки на софийското метро. Името на
белгийската столица в момента е по-по-
пулярно и от името на българската. Все-
ки с Брюксел става, с Брюксел ляга. Де да
беше мъж, ама не е.

Софийските работи станаха брюксел-
ски. Седемнайсет души стягат багажа за
отпътуване по авиолинията и сякаш
цяла България се готви да им носи куфа-
рите. Брюксел е мания, мода, авторитет.
Засега никой не споменава, че Брюксел е и
много пари, ама и затова ще дойде ред.

Брюкселското зеле като нищо може да
се превърне в традиционна българска са-
лата. Престижно предястие с политичес-
ки акцент. Омаяни от евроизборите, още
не схващаме, че попадаме под брюкселско
робство. Не че сме евроскептици, даже
напротив – повече сме брюкселомани. На
път сме да се отродим дори от собстве-
ната си политическа традиция в името
на тоя проклет Брюксел. Заради който и
правителство искаме да сменяме, и дори
самите себе си. Та като издигаме в култ
Брюксел, питаме ли се дали Брюксел мисли
същото. Или за пореден път бъркаме ту-
ризма с политиката.

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. преподобни
Исакий.

Св. Емилия
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110 - 180

Облачно,
с дъжд

Кюстендилец предизвика
ПТП край радомирско село

Любомира ПЕЛОВА
46-годишен кюстендилец предизвика път-

но–транспортно произшествие. Инцидентът
е станал  около 11,30 часа в сряда, в района
на село Дебели лаг. Лек автомобил «Опел
Астра» с кюстендилска регистрация, се е е
движел с несъобразена скорост, навлязъл в
лентата за насрещно движение и успял да
блъсне последователно два автомобила с
пернишки регистрации. При ПТП-то е постра-
дал 50-годишен жител на радомирското се-
ло Калище, който управлявал една от ударе-
ните кол. Мъжът е бил транспортиран в
ЦСМП в Перник със съмнения  за фрактура
на черепа. След прегледа се оказало, че все
пак се измъкнал от инцидента без счупена
глава е бил освободен да се прибере у до-
ма.

Всички участници в инцидента са изпроб-
вани за употреба на алкохол, но според по-
казанията на дрегера пробите им са отрица-
телни.

Радомирските криминалисти продължават
изясняването на пътния инцидент.

Любомира ПЕЛОВА
14 години лишаване

от свобода и обезще-
тение от 100 000 лв
за претърпените
страдания от Райна
Димитрова - майка на
убития преди 11 го-
дини Георги Гераси-
мов на 27 години, е на-
казанието, което пер-
нишкият Окръжен
съд наложи на убиеца
му Бойко Игнатов
вчера.

Трагедията се ра-
зигра на 30-ти май
2003 година в района
на пернишкия рудник
„Бела вода”, където
жертвата заедно с
брат си и още двама
близки копаели въгли-
ща с намерение да ги
продадат. Малко пре-
ди драмата Георги за-
губил баща си и искал
да изкара някой лев, за
да помогне на майка
си да постави памет-

ник на гроба му.
Според свидетел-

ските показания, в
това число и на майка-
та на убития, между
подсъдимия и жер-
твата имало стари
дразги, тъй като Бой-
ко Игнатов се опи-
твал да го принуди да
работи за него срещу
символично възнаг-
раждение. Тъй като
Георги не се съгласил,
първо започнали зап-
лахи за разправа сре-
щу него, а по-късно –
и срещу съпругата и
детето му. Така се
стигнало до деня на
трагедията, когато
на рудника пристиг-
нал Игнатов заедно с
трима приятели и на-
паднали групата на
жертвата. Георги е
починал от тежък
удар с дървена палка,
който счупил черепа
му, установили меди-
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ците. Веднага след
боя Бойко се укрил, а
след като бил задър-
жан от органите на
реда, казал, че е из-
бягал, защото много
се уплашил.

Адвокатът му вче-
ра обаче заяви, че Иг-
натов не се е крил, а
отишъл при родите-
лите си на къщата,
която в семейството
наричат Чифлика из-
вън градската зона на
Перник, тъй като
там живеел обичайно
през топлия сезон.
Адвокат Георги Мано-
лов поддържаше теза-
та, че буквално разма-
зания череп на жер-
твата е резултат от
самоотбрана, тъй ка-
то по якето и тенис-
ката на Бойко е имало
прорезни разкъсва-
ния, най-вероятно от
джобно ножче, имало
е и следа от него

тялото му, а самото
оръжие не е намерено.
Още повече, че само
един от всички разпи-
тани свидетели
твърдял, че фатал-
ният удар с дървено-
то оръдие, причинило
смъртоносната че-
репно-мозъчна трав-
ма, е бил нанесен от
подсъдимия. Затова
той пледираше за

смърт, причинена при
законна самоотбрана
и поиска подзащит-
ния му да бъде оправ-
дан или да получи мак-
симално леко наказа-
ние, ако все пак бъде
признат за виновен,
тъй като вече има из-
търпяно наказание за
случая.

На страница 12

Любомира ПЕЛОВА
Директорът на по-

лицията в Перник
главен инспектор
Славчо Станиславов
ще изправи пред Те-
мида бившия вътре-
шен министър Румен
Петков. Той ще заве-
де срещу него граж-
данско дело за набеж-
даване. Причината е
изявлението, което
Петков направи пре-
ди два дни в публич-
ното пространство,
твърдейки, че Слав-
чо Станиславов е из-
викал наркобоса и ав-
тоджамбазин Нико-
лай Христов – Хайо,

за да бъде убит.
Шефът на поли-

цията припомня, че
по случай е имало де-
ло, което е приклю-
чило с осъдителни
присъди. Той при-
помня още, че по то-
ва време министър
на вътрешните ра-
боти е бил именно
Румен Петков и ако е
имал вина за убий-
ството, също е щял
да бъде сред осъде-
ните. Заради убий-
ството на Хайо от
системата наистина
са били освободени
шестима служи на
Областната дирек-

ция на МВР , но Ста-
ниславов не е един
от тях.

Хайо бе разс-
трелян пред хотел
„Струма“ в Перник
около 20 часа вечер-
та на 19 февруари
2008 г. За екзекуция-
та му бяха осъдени
серийният убиец
Станислав Ангелов
– Сиси и Николай
Николов – Шатка-
та, който и до мо-
мента е извън сте-
ните на Софийския
затвор, откъдето
успя да избяга заед-
но с гватемалеца Хо-
се Мартинес преди

Директорът на полицията в Перник завежда дело срещу Румен Петков
месец.

46-годишният Ни-
кололов излежаваше
20-годишна ефектив-
на присъда за разс-
трела на Хайо, след
като бе установено,

че той е физичес-
кият убиец на нарко-
боса, Сиси получи на-
казания от 18 годи-
ни лишаване от сво-
бода като поръчи-
тел на разправата.

 

Лошокачествената храна
разболява хората -
лошокачествените хора
разболяват обществото.
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„Феромагнит” с печалба за
финансовата 2013 година 

 Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Един от красивите

пролетни християн-
ски празници Възнесе-
ние Христово, който
почитаме още като
Спасовден, вчера съб-
ра много радомирци и
гостите им в мес-
тността Манастира
край града. Така е вече
две десетилетия,
след като преди близо
30 години петричка-
та пророчица Ванга
посъветвала хората
тук да възстановят
разрушената черква,
а младите невести да
не перат в неделя, за
да намалеят траге-
диите с млади хора. И
радомирци изпълнили
поръката, като със
собствени средства
издигнали храма и от-
кривайки го през 1994
година, го нарекли
„Възнесение Христо-
во”.  Сега местните
споделят, че и траге-
диите с млади хора

Ðàäîìèðöè ñðåùàõà ãîñòè â ñâÿòà ìåñòíîñò
Курбан за Спасовден събра домакини и гости

наистина са по-малко.
Споделят и с гости-
те си, че черквата е
построена на място,
закриляно от Бога,
което бедите заоби-
калят. Кметът на об-
щината Пламен Але-
ксиев дори разказва,
че при големия пожар
миналата година, лум-
нал след земетресе-
нието, пламъците из-
пепелили десетки де-
кари, но не преминали
пътя, отделящ храма
от пожарището, въп-
реки че огънят се раз-
пространява изклю-
чително бързо по
върховете на иглолис-
тните дървета. Бли-
зо до черквата пък
от каменна чешма
блика изворна вода,
зареждаща с положи-
телна енергия, спо-
делят местни хора.

Вчера местният
свещеник отец Але-
ксандър отслужи мо-
лебен, освети курбана

от овче месо и новия
заслон, изграден с па-
ри, дарени от партия
ГЕРБ. Последният пи-
рон му заби градона-
чалникът Алексиев.
Заедно с отец Але-
ксандър и празнува-
щите запяха „Многая
лета” пожелавайки си
спокойни дни.  Любо-
питен факт е, че пред
новата църква още
през 1983 година е

бил поставен каменен
къръст, оцелял и до
днес, за да не се загу-
би святото място. А
на царския ред храма,
вляво е иконата на
Св. Харалампий, тъй
като в напрестолния
камък са вградени мо-
щите на светеца – па-
зител от болести.

За следващия Спа-
совден догодина не-
достроената днес

Зоя ИВАНОВА
Весел детски праз-

ник с много игри и за-
бавления „Усмихнати-
те деца на България“
организира на 1 юни –
неделя, Държавната
агенция за закрила на
детето.  Празникът,
с който ще отбеле-
жим Международния
ден на детето, ще
стартира едновре-
менно в София и 20
областни центъра в
11.00 часа, а негови
основни организато-
ри са членовете  на
Съвета на децата
към председателя на
ДАЗД. Проявата е  ча-
ст от Националната
кампания на Държав-

„Усмихнатите деца на
България” в ХI-то ОУ

ната агенция за зак-
рила на детето „2014
г. - Година на правата
на детето”, с която
отбелязваме 25-го-
дишнината от прие-
мането на Конвенция-
та на ООН за права-
та на детето.За Пер-
ник инициативата ще
се проведе в двора та
Х² основно училище –
съобщават от прес-
центъра на Агенция-
та за закрила на дете-
то.Точно в 11.30 часа
едновременна в сто-
лицата и 20 областни
града деца от различ-
ни възрасти за втора
поредна година ще
изобразят с телата
си голяма усмивка, из-

раз на правото на
всяко дете да има
щастливо детство.
„Усмихнатите деца
на България“ е
своеобразен детски
призив към общес-
твото да спазва
принципите, заложе-
ни в Конвенцията за
правата на детето и
да осигури равни въз-
можности за разви-
тие на всяко българ-
ско дете.Инициати-
вата се реализира от
членовете на Съвета
на децата към ДАЗД с
помощта на общин-
ските администра-
ции и Регионалните
инспекторати по об-
разование

И петокласниците на занималня

малка сграда до чер-
квата, ще е довърше-
на и в нея ще бъде раз-
крит информационен
център, за да могат
жители на града и гос-
титет им да научат
повече за богатата
история на Радомир.
Ще се предоставят
данни за известни
личности и събития,
свързани с Радомир-
ско.

Виктория СТАНКОВА
От новата учебна

година целодневно обу-
чение ще бъде въведе-
но и за децата от 5-ти
клас на държавните и
общинските училища.

Това ще става само
при желание от страна
на родителите и при
наличие на необходими-
те санитарно-хигиенни
условия.До тази годи-
на целодневната орга-
низация на учебния ден
беше въведена до 4-ти
клас.

Поетапното въвеж-
дане на целодневна ор-
ганизация на учебния

процес съдейства за
преодоляване на някои
проблеми и негативни
явления в българското
училище, свързани с
отпадането на учени-
ците, с понижаване на
качеството на обуче-
нието, както и с увели-
чаване на силата на
въздействие от стра-
на на неформални гру-
пи извън семейството
и училището.

Наред с това, нали-
чието на втори учите-
л (възпитател) създава
предпоставка за среща
на детето с алтерна-
тивен педагогически

стил на общуване, кой-
то може да е от пър-
востепенна значимост
за подготовката му и
изявата му в училище.

Предвижда се да бъ-
дат обхванати около
22 300 ученика от 5-ти
клас, като в това число
не са включени учени-
ците от средищните
училища, които се фи-
нансират по проект на
Оперативна програма.
Развитие на човешки-
те ресурси”.

Необходимите средс-
тва – 3 380 000 лв., са
осигурени по бюджета
на МОН.

Любителски клубове се
надиграват в събота в Перник

Виктория СТАНКОВА
Луди хора ще се вият в Перник тази

събота. В 10.30 часа на централния
площад „Кракра” започва фолклорно
надиграване на любителските клубо-
ве под мотото „Приятели на танца”.
Събитието е част от програмата на Об-
щина Перник, посветена на 85 години
от обявяването на Перник за град.

Надиграването ще започне с мег-
дански хора, които ще тропат сърцати
игроорци. След това всички участни-
ци в хората ще дефилират от площада
до лятното кино, където фестивалът
ще продължи. Официалното откриване
е в 11.30 часа, а танците ще се вихрят
до 16.30 часа. Накрая е заключител-
ният концерт, след което фестивалът
ще бъде закрит.

Надиграването е организирано Об-
щина Перник, Танцова къща „Прияте-
ли чрез танца“ и сдружение „Дай,ба-
бо,огънче!“ и е в подкрепа на канди-
датурата на София и Югозапада за
европейска столица културата-2019.

Представленията в
Народния театър по 5 лв.

Виктория СТАНКОВА
Промоцията важи за целия юни ме-

сец и е по случай края на театралния
сезон.

Програма на Голямата сцена на На-
роден театър „Иван Вазов“ за месец
юни:

- 1 юни, неделя – „Идеалния мъж“;
- 3 юни, вторник – „Херкулес и Ав-

гиевите обори“;
- 4 юни, сряда – „Ревизор“;
- 5 юни, четвъртък – „Полет на куку-

виче гнездо“;
- 8 юни, неделя – „Сако от велур“;
- 9 юни, понеделник – „Пигмалион“;
- 10 юни, вторник – „Сирано дьо Бер-

жерак“;
- 13 юни, петък – „Хъшове“;
- 14 юни, събота – „Работно време“;
- 15 юни, неделя – „Дон Жуан“

   С положителен финансов резултат
приключи 2013 г фирма „Феромагнит”-
Перник. Това информира директорът на
предприятието Димитър Рангелов. „Въп-
реки трудностите, ограничения пазар и
забавените разплащания, до момента
ние успяваме да плащаме без нито ден
закъснение заплати и аванси. Не сме
направили никакви съкращения, даже
напротив- назначихме няколко човека.
Нямаме нито стотинка задължения към
държавния и местния бюджет и за сега
успяваме да се справим без да взима-
ме кредити. Това, според мен, ни помог-
на в условията на криза да не потънем и
заводът да затвори врати”, заяви Ранге-
лов. На въпроса- има ли истина в прог-
нозите на финансовите експерти, че Ев-
росъюзът постепенно излиза от кризата,
Димитър Рангелов заяви: “Ако става
въпрос за увеличаване на поръчките от
страни в Евросъюза, то мога да заявя,
че в нашия завод за сега няма дори за-
питвания от европейски фирми. Ние ра-
ботим вече няколко години с партньор,
който изнася  за Евросъюза. Освен това
работим и по поръчка за САЩ. За съжа-
ление събитията в Украйна създадоха
проблем на наш български партньор, на
когото доставяме магнити. Той има
голям договор за износ на електромо-
тори за Украйна, който в момента е сто-
пиран. Това означава, че и ние спираме
за сега да му изработваме магнитите за
статора. Това е единствения ни парт-
ньор на вътрешния пазар. Имаме още
няколко запитвания, но все още няма
реални изгледи за сключване на дого-
вор”. Според Димитър Рангелов, нало-
жително е държавата да предприеме
някакви протекционистични мерки
спрямо родното производство, защото в
противен случай промишлените пред-
приятия в България трудно ще оцелеят.
Дошло е време най-после да се израбо-
ти една ясна програма за развитието на
българската икономика.

Срещу ЕПУ се извършват
престъпни деяния 

Виктория СТАНКОВА
Европейският политехнически уни-

верситет ще запознае всички институ-
ции в страната и Европа за престъпни-
те деяния срещу него, целящи отклон-
яването на студенти и блокиране на
дейността му. Това се казва в нароч-
на декларация от ръководството на
ЕПУ, разпространена по медиите.

От самото създаване на Университе-
та през 2010 г. досега ежегодно по
време на кандидат-студентската кам-
пания се измислят и изопачават факти
срещу Университета, с цел неговото
дискредитиране, се казва още в доку-
мента.

Заявяваме, че Европейският поли-
технически университет е легитимна
българска институция, която спазва
всички закони и никой няма право да
петни доброто й име. Възползвайки се
от служебното си положение, опреде-
лени личности, срещу които Универси-
тетът е завел дела, чрез някои слу-
гински медии продължават да тира-
жират в публичното пространство гру-
би лъжи и изкривена информация, пи-
ше в декларацията.
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“Âàêàíöèÿ! Äà ïàçèì æèâîòà íà äåöàòà íà ïúòÿ!”
На 1-ви юни започва традиционната полицейска акция

Любомира ПЕЛОВА
От 1-ви юни започ-

ва традиционната по-
лицейска акция „Вакан-
ция! Да пазим живота
на децата на пътя!”
Днес в Областната
дирекция на полиция-
та ще се състои и
специална пресконфе-
ренция по темата.
Целта е ограничаване
на причините и усло-
вията за пътно-тран-
спортни произшес-
твия с деца по време
на лятната ваканция

Засилено полицей-
ското присъствие и
контрол на пътното
движение в районите
на учебните заведе-
ния ще има в дните на
официално закриване

на учебната година. 
Ще се акцентира вър-
ху спазването на огра-
ниченията на скорос-
тта в районите на
учебните заведения;
предимството на пе-
шеходците; управле-
ние на двуколесни
МПС от неправоспо-
собни малолетни и не-
пълнолетни; изпол-
зването на защитни
каски, обезопасител-
ни колани и обезопаси-
телни системи за пре-
возване на деца; уп-
равление на велосипе-
ди по тротоари или
пешеходни пътеки.

На 1-ви  юни – Меж-
дународния ден на де-
тето, ще се засили
контролът по спазва-

не на скоростните ре-
жими в населените
места, като на оживе-
ни кръстовища в пи-
ковите часове служи-
телите на пътна по-
лиция ще осигуряват
безопасно преминава-
не през пешеходните
пътеки.

В рамките на акция-
та “Ваканция! Да па-
зим живота на децата
на пътя!” са планира-
ни и заключителни 15-
минутни беседи, как-
то и  други подход-
ящи формати по път-
на безопасност с уче-
ници от 5 – 11 клас в
цялата страна. Ще се
търси и възможност
полицейските служи-
тели да вземат крат-

ко участие в органи-
зирани от училищата
родителски срещи с
кратък анонс за път-
ната безопасност на
децата през пред-
стоящата лятна ва-
канция. В изнасянето
на беседите ще бъ-
дат включени и ин-
спектори от детски-
те педагогически
стаи.

На полицейските
структури по места
е разпоредено да се
осъществи координа-
ция и взаимодей-
ствие с училищните
ръководства, регио-
налните структури
на инспекторатите
по образованието и
Изпълнителна аге-
нция „Автомобилна
а д м и н и с т р а ц и я ” .
Целта е получаване
на навременна инфор-
мация за организира-
ни екскурзии до края
на учебната година и
през летните месеци.
На базата на това ще
се извършват ин-
структажи на вода-
чите, проверки за
употреба на алкохол
и/или наркотични ве-

Иванка Григорова с
„Разкази от старата къща”

Младите социалисти
почистваха плакати  

Зоя ИВАНОВА 

Близо 60 000 клиенти на ЧЕЗ
използват безплатните SMS услуги
Силвия ГРИГОРОВА

Близо 60 000
клиенти са регис-
трирани от 2009 г.
досега за безплат-
ните SMS услуги на
ЧЕЗ – известие пре-
ди предстоящо пре-
късване на електро-
захранването и про-
верка на сметката
със SMS. Само през
първите четири ме-
сеца на 2014 г. пове-
че от 7000 абонати
на дружеството са
заявили желанието
си да бъдат извест-
явани при изтичане
на срока им за пла-
щане на месечната
сметка. Това инфор-
мираха от компа-
нията. Над полови-
ната от тях са се
регистрирали за ус-
лугите в офисите
на компанията за
парични преводи и
платежни услуги
„Изипей“, която е
партньор на ЧЕЗ.

  „Щастливи сме, че
все повече клиенти се
възползват от SMS
услугите ни. Te са из-
ключително удобни
за всички, които ис-
кат да бъдат добре
информирани, да пла-
нират рационално се-
мейните си бюджети
и да спестят време“,

каза Петър Докладал,
регионален мениджър
на ЧЕЗ за България.

  Всеки месец между
10 000 и 20 000 ре-
гистрирани потре-
бители, които по
някаква причина за
пропуснали стандар-
тния срок за плащане
на сметката си, полу-
чават безплатни
SMS известия преди
прекъсване на еле-
ктрозахранването.
Освен това над 1000
клиенти месечно про-
веряват текущите
си задължения за еле-
ктроенергия само с
изпращането на един
SMS. Проверката се
извършва с кратко
съобщение с текст
„smetka“ на 170077,
без увеличение на це-
ната, според тариф-
ния план на клиента.

  Регистрацията
за двете услуги е
безплатна и лесна,
и може да бъде нап-
равена онлайн на
www.cez.bg, с изпра-
щане на кратко
съобщение на
170077 със съдър-
жание цифрите на
клиентския номер,
в Центровете за
обслужване на
клиенти на ЧЕЗ, а
от миналата година

– и в офисите на
партньорската мре-
жа „Изипей“. Услу-
гите се активират
в рамките на 24 ча-
са след извършване
на регистрацията.

  ЧЕЗ постоянно
разширява гамата на
услугите, които
предлага на своите
клиенти, за да ги
улесни и да им спес-
ти време. За девет
години работа на
българския пазар
компанията разрабо-
ти почти 100 вида
услуги, сред които
електронна факту-
ра, SMS услуги и раз-
лични възможности
за дистанционно об-
служване. От мина-
лата година, за да
улесни потребите-
лите при заплащане-
то на месечните
сметки, компанията
въведе гъвкави схе-
ми за разсрочване на
задълженията, а от
декември 2013 г. на
разположение е услу-
гата “Персонален
съветник”, чрез коя-
то всеки клиент мо-
же да получи без-
платна индивидуал-
на консултация за
оптимално разсроч-
ване на сметките за
електроенергия.

 
 

щества, както и на
техническата изправ-
ност на автобусите,
с които ще се провеж-
дат екскурзиите. При
установяване на на-
рушения незабавно
ще се предприемат
съответните мерки
според изискванията
на закона.

Предвижда се и за-
вишаване на контрола
по отношение на неп-
равомерното управле-
ние на мотопеди от
неправоспособни во-
дачи, в това число ма-
лолетни и непълно-
летни, в малките насе-
лени места, както и в
курортните комплек-
си.

Като превантивна
мярка , при връчване
на свидетелства за
управление на нови
водачи, задължително
ще се включва и тема-
та за ефекта от пол-
зването на обезопаси-
телните колани и сис-
теми за превозване на
деца, на защитните
каски, както и за нала-
ганите санкции за на-
рушения на водачите
и пътниците.

Млади социалисти, членове на Мла-
дежкото обединение в БСП-Перник
организираха почистване на предиз-
борните си плакати, използвани в
кампанията за Европейски избори
2014.

В последните дни от дадения от
държавата срок, младежите премах-
наха плакатите, разлепени из целият
град.

„ Не ни е безразлично как изглежда
града ни и искаме той да бъде чист и
подреден. За това отдаваме част от
 времето и усилията си, за да изчис-
тим предизборните плакати. Време е
политиците и партиите да осъзнаят от-
говорността си и независимостта от
изборните резултати,  да демонстри-
рат европейско поведение и мислене”
заявиха младите социалисти.

Младите хора призовават всички
политически партии, участвали в из-
борите също да помогнат за почис-
тването на града. Като знак на това,
че трябва наистина да мислим евро-
пейски, а не да се затваряме в меж-
дупартийни дрязги, там където беше
възможно те почистиха и плакати на
други партии и коалиции.

„Разкази от старата къща” е името на най-
новата книга, която излезе от печат на перни-
чанката Иванка Григорова. 

„Господи, дай ми разум да приема това,
което не мога да променя, дай ми сила да
променя това, което мога и дай ми мъдрост да
различа едното от другото”, споделя авторка-
та.

Редактор на книгата „Разкази от старата къ-
ща” е Енчо Цветков. Той казва, че творчес-
кият път на Иванка Григорова е неделим от
нейния житейски път. „В жаравата на житей-
ските изпитания тя търси мотивите на човеш-
кото поведение. Чрез преразказаните случки
търси смисъла на такива общочовешки цен-
ности, като добро и зло, истина и лъжа, чест и
достойнство, споделя Енчо Цветков.

Случващото се на героите от „Разкази от
старата къща” е изпълнено с превратности и
нравствени изпитания и поставя въпроси, кои-
то нямат еднозначен отговор. Творчеството на
Иванка Григорова ни помага не само да опо-
знаем човека, но ни и навежда към размисъл,
смята Цветков.

Иванка Григорова е роден в малкото селце
Гоз в община Брезник. Над петдесет години
живее и твори в Перник. Изучава нравите и
обичаите на местното население. 

В издадените й девет книги, чрез героите
си е отразила хумора, терзанията и мъдростта
на хората от този край. Нейни разкази са пуб-
ликувани в списанията „Матадор” – град Доб-
рич, „Културна палитра” – град Перник, както
и в няколко национални вестници. 

Виктория СТАНКОВА

Разработват стратегии за
педагогическите съветници

Зоя ИВАНОВА
Държавната агенция за закрила на детето

предложи на Министерството на образование-
то и науката да бъде разработена съвместно
методика за работа и да се регламентира
ясно дейността на педагогическите съветни-
ци в училищата, тяхната роля, връзките и
взаимодействието им с органите за закрила
на детето и родителите . Необходимо е и да се
направи преглед на действащата нормативна
уредба, с цел изменението и допълнението й,
във връзка с професионалното обучение на
ученици с обучителни затруднения, които уча-
т интегрирано в масови училища и не са с ум-
ствена изостаналост и да се разработи мето-
дика за учебния план, по който се обучават те-
зи деца, както и за покриване на държавните
образователни изисквания от дете със
СОП.Установени са и пропуски, свързани с
длъжностните характеристики на педагоги-
ческия персонал в училищата и детските гра-
дини - не е регламентирано изискване за ин-
формиране на компетентните органи, в слу-
чаи, при които стане известно, че дете се нуж-
дае от закрила.При проверките в образовател-
ните институции са открити нарушения, свър-
зани с работата на Екипа за подпомагане на
обучението и възпитанието на деца и ученици
със специални образователни потребности.
При липса на ресурс и невъзможност ръко-
водството на учебното заведение да се спра-
ви със създалата се ситуация, не е търсено
съдействие на външни специалисти за справ-
яне с проблема – отдел за закрила на детето
или център за обществена подкрепа.
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Ñåìåéñòâà èñêàò äà ñòàíàò ïðèåìíè ðîäèòåëè
Социалната услуга се радва на все по-голям интерес и в Перник

Зоя ИВАНОВА
Социалната услуга

„Приемна грижа” дава
възможност на много
деца в риск или от-
глеждани в специали-
зирани институции
да се отглеждат в си-
гурна среда, близка до
семейната. Приемна-
та грижа осигурява
подкрепа на биологич-
ните родители в кри-
зисни ситуации и во-
ди до превенция на ин-
ституционализация-
та на децата в стра-
ната. Кандидатите за
приемни семейства
трябва да отговарят
на определени крите-
рии, за да бъдат одо-
брени и утвърдени.
След подаване на зая-
вление и набор от до-

кументи към съот-
ветния доставчик на
услугата стартира
проучване и оценка на
кандидатите.

Част от процеса на
оценяване на кандида-
тите за приемно се-
мейство е тяхното
обучение -  базово за
доброволните и до-
пълнително специали-
зирано обучение за
професионалните, на-
помнят от агенция-
та за социално подпо-
магане.Кандидатът
за приемен родител
трябва да е готов да
приеме в семейство-
то си дете и да пола-
га грижи за него за
определен период от
време в зависимост
от потребностите

на детето, както и
от своите възмож-
ности.Независимо от
целта на настанява-
нето на дете в прием-
но семейство, то
трябва да се разглеж-
да като временна
мярка за закрила на
детето. При оценява-
не на кандидатите за
приемно семейство
се прави преценка
за:Възможността на
семейството да оси-
гури материални ус-
ловия за отглеждане
и развитие на дете-
то, включително и
лично пространство
за детето в жилище-
то - базови потреб-
ности от храна, гри-
жи за здравето и об-
разованието на дете-

17-годишен откраднал
смартфона в „Олимпиец”

Любомира ПЕЛОВА
Криминалисти от пернишкото Второ ра-

йонно управление на МВР откриха непълно-
летен извършител на кражба на луксозен
смартфон «HTC» от пернишко училище.

Престъпното посегателство стана преди
около месец в пернишкото спортно учили-
ще «Олимпиец», когато за минути изчезна
луксозният джиесем. След проведените
оперативно – издирвателни мероприятия
служителите на реда установили, смартфо-
нът е откраднат от 17-годишен перничанин.

Мобилката е намерена и вече е върната на
законния й собственик.

Нови електронни
услуги при изпитите

на кандидат-шофьорите
Любомира ПЕЛОВА

то, условия за емо-
ционалното разви-
тие на детето;Лични-
те качества на канди-
датите за предос-
тавяне на приемна
грижа по отглеждане
и възпитание на де-
те;Мотивацията на
кандидатите да пре-
доставят приемна
грижа за дете - да не
противоречи на ин-
тересите на детето
; К а н д и д а т и т е
трябва да са подкре-
пени в решението си
от близки и прияте-
ли, които не се про-
тивопоставят на
настаняването на де-
те в семейството.

Предвид значимос-
тта на приемната гри-
жа за децата на Бълга-
рия през последните
години се отбелязва
тенденция на напредък
в развитието й, което
е в резултат от съв-
местните усилия на
всички работещи по
приемна грижа - дър-
жавни институции,
НПО и приемни семей-
ства. С последните
нормативни промени 
се прецизира  и усъвър-
шенства социалната
услуга „приемна гри-

жа”, което доведе до
повишаване на нейния
обхват и качество.    -
Показател за напредъ-
ка на приемната грижа
са и  следните данни за
страната: Общ брой
подадени заявления къ-
м 31.03.2014 г.-
3271;От тях: 1777 по-
дадени по Проект „И аз
имам семейство”. Общ
брой вписани в регис-
търа и приемни семей-
ства към 31.03.2014 г.-
2074;От тях: утвърде-
ни  по проекта - 997
приемни семейства.
Общ брой настанени
деца към 31.03.2014 г. -
2110;От тях: настане-
ни по проекта - 1209 де-
ца.

Социалната услуга
„Приемна грижа” дава
възможност на много
деца в риск или от-
глеждани в специали-
зирани институции
да се отглеждат в си-
гурна среда, близка до
семейната. Приемна-
та грижа осигурява
подкрепа на биологич-
ните родители в кри-
зисни ситуации и во-
ди до превенция на ин-
ституционализация-
та на децата в стра-
ната.

Уважаеми делегати и гости на Конгреса,
Поради различни причини, нашият конгрес е претова-

рен с очаквания. Всички са в напрежение и очакване.
Всички са в напрегнато очакване. Нашите членове със
затаен дъх наблюдават дали грозно ще се изпокараме и
разединим или ще вдъхнем надежда и сила. Множество-
то българи — отчаяни от живота обезверени от държава-
та, чакат да видят дали ние, хората построили България
имаме волята да се опълчим на властта, която ги разоча-
рова.

Внимателно се следят дейността на нашите форуми. И
страховете и надеждите, и дистанцираното любопитство
имат почва. Трябва най-сетне да осъзнаем каква отго-
ворност е паднала на плещите на всеки от нас делегати-
те. Все още не се вижда краят на кризата. Може би не

сме видели и най-лошото.нужни са ни солидарни уси-
лия, смели,

комплексни и мащабни нови решения. В такъв дух
трябва да бъдат насочени нашите изказвания. Ние сме
сила и можем да обърнем кораба друга посока. Иначе
всеки ще потъва по отделно. Сега е момента да предло-
жим ясна и категорична алтернатива. Разочарованието
от това, че досега беше наложен геноцид на възрастните
хора и бяхме определени като вторичен и ненужен мате-
риал. Казвам всичко това за да разберем контекста в
който се намираме. Нашата мисия днес е да отворим
очите на нашите членове за случващото се и неговата
цена. Да поемем дъх и да извикаме колкото сила имаме
„Събудете се отместете поглед от теллевизора, замисле-
те се какво ви се случва”. Затова от този конгрес трябва
да излезем единни. За да бъде гарантирано свободното
демократично и законно провеждане на всички казуси
във всеки отрасъл на нашата икономика. Два милиона и
четиристотин хиляди пенсионери не бива, а и не трябва
да допуснем да се гаврят повече с нас. Ние няма да до-
пуснем да разлагат обществото ни. Независимо, че рабо-
тим на доброволни начала без заплащане ние ЦС и ОблР
и ОбР заедно със своите членове показахме, че можем и
имаме волята да работим за постигане на нашите со-
циални искания за по-добър стандарт на живот.

Уважаеми делегати,
Искам да заявя, че на този конгрес трябва да изберем

знаещи, можещи, принципни хора, които да взимат при-
сърце нашата обществено-полезна дейност, да са актив-

III РЕДОВЕН КОНГРЕС На „СП 2004” състоял се на 17.01.2014 г.
ни и да участват във всички заседания на ИБ и на плену-
ми. Съвсем откровено искам да подчертая, ако някога из-
воюваме да

се финансира СП 2004 и да бъде заплащано на ръковод-
ните органи то неминуемо ще започне компроматна зой-
на. Успехът не е в амбицията да бъдеш различан от други-
те, а сборът от качествата, действията, които преживяваш
с хората, които те обкръжават.

В тази трудна ситуация ОблР, заедно с ОР на СП 2004-
Перник, съумя да намери сили да създаде 16 клуба в Пер-
ник и 5 в областта. Тяхната дейността е за подобряване на
активния живот на възрастните хора. Имаме осем певчес-
ки колектива с професионални художествени ръководите-
ли. Извършваме и много други дейности. Уважаеми деле-
гати, от името на Областното и Общинско ръководство в
Перник искам да заявя, че ние нежелаем социално наг-
нетяване, а само решаване на проблемите на хората от
третата възраст

Катя Евтимова Христова
Председател на Облс на „СП 2004” – Перник и чен на

ИБ на ЦС на „СП 2004”

До месец ще е ясно дали ще има
актуализация на бюджета на касата

Зоя ИВАНОВА
Надзорният съвет на НЗОК ще решава през юни да-

ли да иска актуализация на бюджета на касата – съоб-
щи зам.председателката му Людмила Петкова.Тя уто-
чни, че надзорът на касата очаква справка от НАП за
приходите от осигурителни вноски, като се очаква те
да бъдат по-високи от предвижданото. „Здравноосигу-
рителните плащания вървят много добре, даже по-доб-
ре от миналата година”, каза Петкова и добави, че за
момента има преизпълнение на събраните вноски от
100 млн. лв. Тя отбеляза, че след като се знае колко е
преизпълнението за цялата година ще се реши дали
НЗОК трябва да поиска актуализация на бюджета си.
Тогава ще се направи анализ какви са необходимите
средства за да работи системата на здравеопазване
безпроблемно, след което ще се преразпределят прог-
нозираните суми по месеци.

поща “съперник”

Новите електронни услуги и модули при
изпитите на кандидатите за водачи на МПС
вече са факт и влизат в сила от 1-ви юни.
Според министъра на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията Данаил
Папазов, с това са изпълнени ангажименти-
те, поети пред бранша в края на миналата
година.

Новата система е част от Електронното
правителство и от цялостната политика на
министерството за въвеждане на електрон-
ни услуги. Така вече грешките и крайният
резултат от практическите изпити ще се въ-
веждат електронно чрез таблет, като това
автоматично ще бъде отразено в изпитните
протоколи. Това ще премахне възможността
за манипулиране на документите и коруп-
ционни практики при практическите изпити.
Новата система дава възможност за прос-
ледяване на маршрута от съответния изпит,
както и местата на които изпитваният е до-
пуснал грешка. Всеки ще има възможност
да прегледа видеозаписа от своя изпит в
учебния център, допълни той.

Освен електронното въвеждане на греш-
ките при практическите изпити, е изграден и
дългоочакваният от бранша Електронен ре-
гистър на кандидатите за водачи на МПС.
Учебните центрове ще въвеждат информа-
цията за всеки кандидат, който обучават в
регистъра. Центровете вписват и преподава-
телите, превозните средства и вътрешните
изпити при обучението на всяко лице. С въ-
веждането на Електронния регистър вече
няма да е възможно да се дописват канди-
дати в групите за обучение след като обуче-
нието е започнало. Досегашната практика
даваше възможност да се добавят хора по
средата, а понякога и в края на обучението
на групата, което е забранено.

Другата електронна услуга, която се въ-
вежда, е Електронен график за определяне
на датите за провеждане на изпитите на
кандидатите за водачи на МПС. От 1-ви юни
учебните центрове сами ще заявяват по
електронен път датите за изпитите на своите
кандидати. Вече няма да се изисква пода-
ване на документи на хартиен носител, като
ще има възможност таксите за изпитите да
се заплащат и електронно.

И в Пернишко представителите на учебни-
те центрове приветстват новата електорнна
система, тъй като според тях така ще бъде
сложен край на корупционните практики, а
по пътищата ще се движат все по-малко во-
дачи с купени книжки. Което означава и по-
нисък процент на пътния травматизъм, по–
малко жертви.



Рекламно  приложение

Петък, 30 май 2014 г., брой 97 /5460 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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 30 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. Гарсониери, Тева, ет. 5,  юг, ет. 3 - 17 000 лв.; 18 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 18 600 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 6, ТЕЦ, ПВЦ - 22 500 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 24 300 лв.
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
8. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., - 22 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 5, ет. 8, ТЕЦ, ПВЦ - 23 000 лв.; 20 500 лв.
10. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 34 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 3, 1 тер. - 27 800 лв..
12. Двустаен, Изток, ет. 3, 56 кв.м, РVС, ТЕЦ - 27 000 лв.
13. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл., ет. 2 - 39 000 лв.
14. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
15. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ - 50 000 лв.
16. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
17. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 32 800 евро
19. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
21. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 5, тх., ТЕЦ, пл. - 52 000 лв.
23. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
24. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
25. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
26. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
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, 400 кв.м - 15 800 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.

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

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121

М
яст

о

за

рек
лам

а

ФИРМА В ГРАД

ПЕРНИК ТЪРСИ
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА

ЗА РАБОТА НА

АВТО-МИВКА.

ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ.

ТЕЛ. 0894/666 622
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Община Трън
на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и във връзка с изпъл-

нение на Заповед № РД-05-193 от 29.05.2014г. на Кмета
на Община Трън,

I. Обявявам процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за продажба на следният недвижим  имот
– частна общинска собственост, представляващ самостоя-
телен обект в сграда, а именно:

1. Апартамент №8 /осем/, с площ от 67,07 кв.м., находящ
се на третия етаж, жилищен блок №6 /шест/, построен в
кв.82, УПИ I – за комплексно жилищно строителство, имот
2 по рег.план на гр.Трън, кв.”Мурговица”, състоящ се от
две стаи, кухня, сервизно помещение и коридор, заедно с
прилежащо мазе №3 с площ от  8,90 кв.м., както и 6,65%
ид.части от общите части на сградата и от правото на
строеж, актуван с АЧОС №72/28.05.2007г. и Акт за поправ-
ка на Акт за частна общинска собственост № 3847/
15.04.2013г., при първоначална тръжна цена от 4514,00 лв.
/четири хиляди петстотин и четиринадесет лева / с ДДС.

II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се
проведе на 18.06.2014год. от 11,30ч. в Заседателната зала
на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл.
“Вл.Тричков”1, ет.1-ви.

III. Повторен търг за имота, за които не са се явили канди-
дати на първоначалния търг да се проведе на 25.06.2014год.
от 11,30ч. на същото място и при същите условия.

IV.Необходими документи за участие в тръжната проце-
дура:

1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документа-

ция
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по

вписванията, относно актуално състояние на юридическо
лице.

6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н
2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков”, №1,

тел./факс: (07731) 2265; 2261; Obshtina_tran@mail.bg

участника се представлява от пълномощник. Пълномощ-
ното следва да бъде изрично.

 V. Утвърждавам тръжната документация  както след-
ва:

-  образец – заявление за участие в търга;
-  условия за провеждане на процедурата;
-  проект на договор за продажба;
-  декларация за оглед;
- декларация за приемане на клаузите на проекта на

договора за продажба;
- декларация за липса на обстоятелства;
 VII. Търгът да се проведе при следните условия:
1.   Размер на депозита за участие:   Депозитната внос-

ка за позицията да е в размер на 10% от първоначално
обявената цена. Депозитът следва да се заплати     до
16.06.2014год. по б. с-ка на Община Трън IBAN-
BG88STSA93003300722169, Б.КОД  BIC – STSABGSF при
БДСК Трън, срока за внасяне на депозита при повторния
търг  е до 23.06.2014г.

2. Регистрация и подаване на заявления за участие в
търга  по образец се извършва  до 17,00ч. на 16.06.2014 г.
, а  за повторния търг до 17,00ч. на 23.06.2014г. в админис-
тративната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Трич-
ков”1 - деловодството.

3.  Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/
и може да бъде закупена   в сградата на общинската ад-
министрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на
общината, в рамките на работното време на администра-
цията от 8,00ч. до 17,00ч. всеки ден до 16.06.2014г., а за
повторния търг до 23.06.2014г.

4.  Информация за имотите следва да се предоставя от
отдел ”УТ и ОС” -  Общинска собственост при Община Трън,
тел. за връзка 07731/9616 – в.104 . Огледът на имотите ще
се извършва от лицата, закупили тръжни документи с пред-
варителна заявка, в рамките на работното време на адми-
нистрацията.

5. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите да-
нъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта на кмета на община Трън за
определяне на купувач, по посочени в нея, банкови смет-
ки.

                                                                            ОТ ОБЩИНАТА

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Перник кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медицинска сестра) по

Проект „Във фокус – семейството”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие
в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде
намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. (Ако общината желае може да посочи и допълнителен
адрес на собствената си електронна страница, на който е достъпна полезна за кандидатите информация за Проекта за социално включване).
Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес http://www.pernik.bg

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1.  Основни изисквания
· да са физически лица;
· да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско

образование – медицинска сестра;
· да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните  дейности;
· да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;
· да притежават компютърна грамотност;
· да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
· да не са служители в държавна, областна или общинска администрация;
да не са участвали в разработването на Проект „Във фокус – семейството” -  на община Перник
1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:
· да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца

и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
· да познават местните уязвими общности в община Перник , техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата,

включително и на деца с увреждания;
· да познават спецификата на социалната работа и здравна дейност с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведен-

чески проблеми; деца, жертви на насилие; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи в специализирани институции; деца,
живеещи във високо рискови общности; родители, при които има риск от изоставяне на детето; деца с увреждане и техните родители и др.

2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и

опит, не по-късно от 16 ч. на 11.06.2014 г.
Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане

на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:
(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30
(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70
Общо точки   - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от

9.00 до 16.00 часа.
Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес:
E-mail: obshtina@pernik.bg
- на хартия на адрес:
Гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1А
Община Перник

РОСИЦА ЯНАКИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Перник кани потенциални кандидати за

предоставяне на услугата „Здравна консултация
за деца” (позиция медицинска сестра) по Проект
„Във фокус – семейството”, финансиран със заем-
ни средства (Заем 7612 BG) от Международната бан-
ка за възстановяване и развитие в размер на 31.39
милиона евро по Проекта за социално включване.
Подробна информация за Проекта за социално
включване може да бъде намерена на електронна-
та страница на Проекта: http://
www.mlsp.government.bg/sip. (Ако общината желае
може да посочи и допълнителен адрес на собстве-
ната си електронна страница, на който е достъпна
полезна за кандидатите информация за Проекта за
социално включване).   Техническо задание за из-
пълнение на поръчката може да бъде намерено на
електронен адрес http://www.pernik.bg

1. Кандидатите следва да отговарят на следните
изисквания:

1.1.  Основни изисквания
· да са физически лица;
· да имат висше образование – завършена

образователна степен професионален бакалавър
или средно специално медицинско образование –
медицинска сестра;

· да имат професионален опит не по-малък
от 1 година в областта на здравните  дейности;

· да познават нормативната уредба в облас-
тта на  здравната грижа за деца;

· да притежават компютърна грамотност;
· да не са осъждани за умишлено престъп-

ление от общ характер;
· да не са служители в държавна, областна

или общинска администрация;
да не са участвали в разработването на Проект

„Във фокус – семейството” -  на община Перник
1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:
· да имат практически опит в работа с уя-

звими деца и семейства или в изпълнение на проек-
ти в областта на социалните услуги за деца и се-
мейства, здравеопазването, образованието, преду-
чилищната подготовка или социалното включване
на деца и семейства в риск;

· да познават местните уязвими общности
в община Перник , техните културни особености,
език, традиции при отглеждане на децата, включи-
телно и на деца с увреждания;

· да познават спецификата на социалната
работа и здравна дейност с различни уязвими гру-
пи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проб-
леми; деца, жертви на насилие; деца, отпаднали/
отпадащи от училище; деца, живеещи в специали-
зирани институции; деца, живеещи във високо рис-
кови общности; родители, при които има риск от
изоставяне на детето; деца с увреждане и техните
родители и др.

2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят

професионална биография, с подробно описание
на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-
късно от 16 ч. на 11.06.2014 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и ква-
лификация съгласно процедурите, описани в ука-
занието на Световна банка „Избор и наемане на
Консултанти от заемополучатели на Световна бан-
ка” (последно издание) и в съответствие със след-
ните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на зада-
нието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпъл-
нение на заданието - 70

Общо точки   - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат

допълнителна информация на адреса по-долу все-
ки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 16.00
часа.

Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес:
E-mail: obshtina@pernik.bg
- на хартия на адрес:
Гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1А
Община Перник

РОСИЦА ЯНАКИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК
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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,
21:30"Комиците" - комедийно шоу
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Никита: Отмъщението" - сериал
01:00"Безсрамници" - сериал, еп. 9
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините
04:00"Цветовете на любовта"/п./ - сериал

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"До последен дъх" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Малката булка" - сериен филм
15:00"Мелодията на сърцето" -  филм
16:00Новините на Нова
16:20"Часът на Милен Цветков"
17:30"Господари на ефира"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Съдби на кръстопът"
21:00"Стани богат" - световна ТВ игра
23:00"Господари на ефира" - забавно
предаване
23:30Новините на Нова
00:00"Д-р Хаус" - сериен филм, 5 сезон
01:00"Сделка или не" - телевизионна
игра
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:20"Долината на слънцето" -  филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:35Дързост и красота  /3363 епизод/п/
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:15Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол
14:15История.bg:
15:15Саладин анимационен филм
15:40Европа на фокус
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване
16:35Европейски музикален фестивал:
17:35Дързост и красота  /3364 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:20Малкото голямо четене
19:40Лека, нощ деца!:
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Борджиите тв филм
23:00По света и у нас
23:15Зелена светлина
23:20Шмекери игрален филм /Франция,
01:05Денят започва с Култура /п/
02:00Панорама с Бойко Василев /п/
03:10Днес и утре /п/
03:35Борджиите тв филм /12, последен
епизод/п/ (16)
04:30Шмекери игрален филм/п/

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недостатъ-
ците си, което ще ви

позволи да контролирате ситуация-
та. Трябва да се разграничите от об-
щата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно ще се отнас-

яте към финансите си,
което противоречи на
вашата природа. Може
би търсите твърде

много наслаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира не-
желани реакции у око-

лните. Днес е ден за събиране на ин-
формация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

на въображението и ще
ви е трудно да намерите фокус. Ин-
формацията ще тече като водопад
и може да откриете отговорите на

куп въпроси.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете към планира-
нето на работните задачи, ако иска-

те да получите задово-
лителни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
О ч а - квайте уплътняване на

времето и увеличаване на изисква-
нията. Използвайте този момент, за
да внесете промени в имиджа.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

щават, че днес е ден
на красотата. И поне-

же няма пълно щастие, ще се на-
ложи да се погрижите за финан-
совите си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден ще

започне не по начина,
по който очаквате. Ако

не сте уверени в способностите
си, по-добре не започвайте нищо
ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще изглежда
като едно тихо езеро. Може да
се чувствате малко измъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно
е, че не можете да разрешите
проблема на минутата, макар да
търсите резултат, ефектив-

ност и полезност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си, защото
прекалените емоции се отраз-
яват неприятно на здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте

стомаха си, дори да ви
заведат в петзвезден ресто-
рант, стомахът ви си остава съ-
щият. Бъдете внимателни.

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Община Перник кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна

консултация за деца” (позиция лекар-педиатър) по Проект „Във фокус – семейството”,
финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване
и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна
информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната
страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. (Ако общината желае може да посочи и
допълнителен адрес на собствената си електронна страница, на който е достъпна полезна за
кандидатите информация за Проекта за социално включване).   Техническо задание за
изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес http://www.pernik.bg

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1.  Основни изисквания
· да са физически лица;
· да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със

специалност Педиатрия;
· да имат професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;
· да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;
· да притежават компютърна грамотност;
· да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
· да не са служители в държавна, областна или общинска администрация;
· да не са участвали в разработването на Проект „Във фокус – семейството” на

община Перник
1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:
· да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на

проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства и в областта на
здравеопазването;

· да познават местните уязвими общности в община Перник техните културни
особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;

· да познават спецификата на работа с различни уязвими групи – деца, живеещи във
високо рискови общности; деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, жертви на
насилие; деца с увреждане и техните родители и др.

2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно

описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 16 ч. на 11.06.2014 г.
Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в

указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на
Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30
(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70
Общо точки   - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-

долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 9,00 до 16,00 часа.
Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес:

E-mail: obshtina@pernik.bg
- на хартия на адрес:
Гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1А
Община Перник

РОСИЦА ЯНАКИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК
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„×åðíîãîðåö” ïðèêëþ÷è ñúñ çàãóáà
Финалът на областта ще е в неделя от 18,00 часа на стадион „Миньор”

изравни. До края на
полувремето домаки-
ните вкараха още
две попадения, дело
на Борислав Рударски
и Емануел Нецев , а
гостите отвърнаха
с един гол на Тодор
Даскалов. Второто
полувреме започна с
три нови бързи гола.
За две минути, меж-
ду 48-та и 50-та,
футболистите на
„Дружба” реализира-
ха две нови попаде-
ния, в 54-та „Черно-
горец” чрез Олег
Алексиев върна едно
и резултатът стана
5:3. В 67-та минута
след отсъдена дузпа
в полза на гостите
н е о с т а р а в а щ и я т
учител по английски
в техния тим Асен
Асенов с английска
прецизност прати
топката в мрежата

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

и направи дефици-
тът в голово съот-
ношение на съотбор-
ниците си само един
гол 4:5. До края на
мача двата отбора
си вкараха по вед-
нъж. Първо в 82-та
минута домакините
въстановиха разли-
ката от две попаде-
ния в тяхна полза
чрез Васил Василев, а
в 86-та Олег Але-
ксиев засече красиво
едно центриране и с
глава оформи край-
ното 6:5 за „Друж-
ба”. Мислите на
ноевчани бяха пре-
димно във финала в
неделя, в който те
ще срещнат тима на
Металург”, за да оп-
ределят областния
шампион. Финалът
ще е в неделя от
18,00 часа на ста-
дион „Миньор” ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

30-ТИ КРЪГ

СЪБОТА 17,00 ЧАСА
Миньор – Спортист
Ботев – Септември
Чепинец – Оборище
Германея – Балкан
Велбъжд – Беласица
Перун – Сливн.герой
Стр.слава – Вихрен
Места  – Пирин

ГРУПА „А” 1
30 КРЪГ

31.05./01.06. - 18,00 ЧАСА
219 ФК ДРУЖБА -
       ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - С
220 ФК БАЛКАН -
       ФК СПОРТИСТ - С
221 ФК ЧОРНИ 1920 -
        ФК ГАБЕР - С
222 ФК ЕРМА -
        ФК ВИТОША - Н
223 ФК ЕНЕРГЕТИК -
        ФК ВЕРИЛА -  Н (10,30 Ч)
224 ФК БОТЕВ -
        ФК РУДНИЧАР - Н
225 ФК ПИРИН -
        ФК МИНЕРАЛ - Н
ФК СТРУМА -

 ПОЧИВА
 

Още началото на ма-
ча показа,че ще има
много голове. В пе-
тата минута Борис-
лав Рударски от до-
макините откри ре-
зултата, а след още
пет Тодор Даскалов

нареди на трето
място във временно-
то класиране. В този
кръг беше нарушен
пълния актив от точ-
ки на водача Алексан-
дър Ташев (Трансма-
риска Тутракан), кой-
то направи реми с Фи-
лип Стефанов от „Ри-
цар”(София). Така след
изиграването на пе-
тия кръг начело с по

4,5 точки са Алексан-
дър Ташев и Валентин
Генов от „Ан Па-
сан”(София). Заедно с
перничанина още пет
малки шахматисти са
с актив от по четири
точки, но с по-лош кое-
фициент „Бухолц” в
шестия кръг Косьо се
изправя срещу един
от тях – Есат Рамада-
нов от „Асеновец”

Без загуба продължа-
ва участието си пер-
нишкия талант в шах-
мата Константин
Георгиев на държавно-
то първенство по
шахмат, което се про-
вежда в Слънчев
бряг. В партията си
от петия кръг той
постигна победа над
Светослав Ботев от
„Пристис”(Русе) и се

Децата на „Миньор”
ще играят футбол 5

Децата на „Миньор” ще вземат уча-
стие в турнир по минифутбол, орга-
низrран от аматьорската минифутбол-
на лига и ФК „Ферион”. Мачовете ще
се проведат на на 30-ти и 31-ви май в
комплекс “Грийнспорт” на улица “Г-
ео Милев” 158 в столичния квартал
“Слатина”. Участие в надпреварата
ще вземат цели 24 отбора. Поканени
са тимове от цялата страна, като сред
тях са ЦСКА, “Левски”, “Локомотив”
(София), “Лудогорец” (Разград) и
“Миньор” (Перник). Форматът на тур-
нира е четири полеви играчи плюс
вратар на терен с размери 42 на 21
метра и продължителност на срещите
две по 15 минути, пише actualno.com.
Реално това е футбол 5.

И в Радомир ще има
футболен турнир

Четири отбора от деца, родени през
2001 година ще се съберат в радо-
мирския квартал „Върба” на турнир,
в чест на Деня на детето 1-ви юни.
Участие в състезанието ще вземат
домакините от кв”Върба”, „Велбъжд”
, „Миньор” и „Миньор” 1919. Състеза-
нието ще приключи в един ден, а ор-
ганизаторите са предвидили  награ-
диза победителите.

Константин Георгиев влезе в
тройката и на класическия шах

нелин Трайков) и
„Аякс”. В неделя фут-
болистите на „Ми-
ньор” 2013 ще играят

Малките футболис-
ти на „Миньор” 2013
спеелиха турнира в
чест на една година
от основаването на
клуба. Той беше за
футболисти, родени
през 2003 година, ка-
то в него взеха уча-
стие два отбора на
„Миньор”, домакини-
те и отборът на
„Аякс”. В крайна смет-
ка първи стана „Ми-
ньор” 2013, следван
от „Миньор”(треньор
Владислав Йорданов),
„Миньор”(треньор Ве-

Децата на „Миньор” 2013
отиват на турнир в Серес

Шампионът на гру-
па „А” 1 от облас-
тния футболен шам-
пионат „Черного-
рец” приключи сре-
щите си от редов-
ния сезон със загуба 
5:6. Така „Дружба” се
очерта като отбо-
рът с най-колоритни
резултати в напосле-
дък. В последните
три кръга той регис-

трира  4:3 срещу
„Балкан”(Банище), 6:7
при гостуването си
на  „Минерал”(Рудар-
ци)  и завчера 6:5.
Срещата се игра на
модерното игрище
на Мещица, което
разполага с поливна
система и събра око-
ло 300 зрители, сред
които и няколко де-
сетки от Ноевци.

в Гърция  на междуна-
роден турнир, който
ще се проведе в град
Серес.



Иззеха над 10 000 къса
цигари без бандерол

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки

к р и м и н а -
листи от
с е к т о р
“ П р о т и в о -
действие на
и к о н о м и -
ч е с к а т а
п р е с т ъ п -
ност” към Областната дирекция на
МВР, съвместно със служители на Мит-
ница “Столична” установиха и иззеха
близо 10 000 къса цигари без акцизен
бандерол.

Акцията е проведена вчера. При про-
верка на адрес, обитаван от 47 -годиш-
тия перничанин Михаил Филипов в
пернишкия квартал “Изток” са намере-
ни и иззети по надлежния безакцизни-
те цигари. Работата по случая продъл-
жава в ОД на МВР в Перник.

АПРОПО

НЕЩАТА СЕ РАЗВИВАТ В
ПОСОКА ПОПУЛЯРНИТЕ
МАГАЗИНИ ЗА ДРЕХИ
ВТОРА УПОТРЕБА да се
превърнат от магазини за

левче в магазини за стотинка. От
няколко дена луди разпродажби под-
лудиха клиентелата, която тича да па-
зарува на едро като ром към избира-
телна урна с 30 лева в джоба. За как-
во иде реч – дрехите вече се продават
на бройка и ако бройката е до сто,
плащаш само едно левче. Дали си ку-
пил сто балтона, или сто тениски – все
тая. Левчето е едра пара. Което прави
значима и самата стотинка. Та малко
ли е за една презряна жълта монетка
да вземеш западняшко облекло с пре-
тенции за марковост? Икономистите
ще нарекат това тотален дъмпинг на
пазара. Има и втори парадокс – поне-
же се пазарува практически без пари,
къде е далаверата на продавача? Ока-
за се, че тя е в найлоновите торбички,
чиято цена от няколко десетки стотин-
ки е по-скъпа от реалната стока. Де-
мек, печели се от торбички, а не от
дрехи. Този пазарен феномен заслу-
жава специално изследване и може
би нова научна дисциплина в търгов-
ските специалности. Важното е и дру-
го – вече никой няма основание да се
оплакава, че ходи бос и гол, щом като
за един лев може да се облече цяла
рода до девето коляно или две маха-
ли от средно населените.

КРИМИНАЛИСТИКА, ПОЛИТИКА
И ПОЛИЦЕЙЩИНА СИ ОМЕШАХА
КАПИТЕ и сега ще ги намества съдът.
В изблик на следизборна словоохот-
ливост бившият вътрешен министър
Румен Петков набърка името на пер-
нишкия шеф на полицията в някаква
кървава криминална история от преди
години и както е обичайно, последва
покана за съдебен дуел. Тъкмо си мис-
лехме, че политическите новини са ни
достатъчни. Явно сме се лъгали. Кога-
то полицаи започнат да се обясняват
в съда, отиде класифицираната ин-
формация. Както и доброто име на по-
лицията, не само на пернишката.

1230 май 2014 г.

Ñïðàâåäëèâîñò çà óáèéñòâî ñ 11-ãîäèøíà äàâíîñò
14 години затвор и 100 000 лв кръвнина за смъртта на Георги

Любомира ПЕЛОВА
Новият закон за

МВР бе окончателно
приет на второ чете-
не от 42-рото Народ-
но събрание. Вноси-
тел на законопроекта
е Министерски съ-
вет, а от внасянето
на текста до оконча-
телното му приемане
изминаха повече от
шест месеца. Основ-
ната част от Закона
за МВР беше приета
преди парламентарна-
та ваканция, но зара-
ди проблеми с квору-
ма и парламентарни
игри на опозицията,
преходните и заклю-
чителни разпоредби
от него останаха за
след изборите.

Днес след близо час
работа и без същес-
твени дебати, всички
текстове бяха прик-
лючен. Още докато
течеше приемането
на финалните тек-
стове, от ГЕРБ обяви-
ха че очакват държав-

ния глава да наложи
вето на този закон.

Законът за МВР бе
един от най-тежките
текстове, с които уп-
равляващите се заеха
още след встъпване-
то си в длъжност.
Спрямо новите тек-
стове главният сек-
ретар на МВР вече
няма да бъде назнача-
ван с указ на прези-
дента, а ще се назна-
чава от правителс-
твото.

Според вътрешния
министър Цветлин
Йовчев по този начин
министърът вече
няма да има възмож-
ност да се намесва
пряко в оперативната
дейност, да влияе вър-
ху решенията, разслед-
ванията и резултати-
те от тях, включи-
телно и върху реше-
нията дали да се из-
ползват СРС. Глав-
ният секретар вече
ще има мандат от пет
години, като досега

такова изискване
нямаше и с идването
на всеки нов минис-
тър, постът се заема-
ше от различни хора.

Новият закон ще га-
рантира заплащането
за извънреден и нощен
труд на служителите
на реда, което отдав-
на е желано от всички
тях, изтъкват вноси-
телите. Досега служи-
телите на МВР полу-
чаваха допълнителни

пари за до 50 часа из-
вънреден труд месеч-
но, а новите текстове
предвиждат до 70 ча-
са месечно. Извънред-
ната работа ще се зап-
лаща със 150% от оби-
чайното възнагражде-
ние.

Законът урежда и
промени в синдикална-
та дейност в силово-
то ведомство, като
се въвежда изискване
представителност. В
състава на Съвета за
социално партньорс-
тво при МВР ще
влязат 2 от общо 6-
те полицейски синди-
ката, като в новия
текст от закона е
регламентирано, че за
представителни ще
се смятат синдикати-
те, в които членуват
поне 5% от служите-
лите на министерс-
твото и които имат
звена в 1/3 от струк-
турите му.

Законът урежда и
въпроса с извънщат-
ните сътрудници,

Депутатите приеха закона за МВР на второ четене

които ще съдей-
стват на МВР и при
осъществяване на
оперативно-издирва-
телната дейност и
при опазване на об-
ществения ред. Из-
вънщатните сътруд-
ници няма да имат
правомощията на по-
лицейски органи, а
изискванията, редът
за вписването, техни-
те функции и редът
за координация и ръ-
ководство на дейнос-
тта им, ще се опре-
делят с наредба на ми-
нистъра на вътреш-
ните работи, гласят
приетите текстове.
При осъществяване-
то на своята дейност
те ще се легитимират
с карта, чиито вид,
форма и ред за издава-
не също ще се опре-
делят от министъра.
Главните и областни-
те дирекции на МВР
ще водят списък на
назначените извън-
щатни сътрудници,
задължава законът.

Адвокат Манолов
припомни на съдебния
състав, че вземайки
решение за наказание-
то или оправдаване-
то на подзащитния
му, трябва да се има
предвид и фактът, че
от кориците на дело-
то липсват десетки
страници от полицей-
ския протокол за ог-
лед на местопрестъп-
лението, което го
правело негоден като

доказателствен ма-
териал.

«Аз не съм виновен,
не ние започнахме боя.
Търсехме изчезнала ко-
ла в района на рудника
и лошо паркираният
пикап на Георги ни
пречеше да продъл-
жим пътя си. Поисках-
ме да го преместят, а
вместо това те се
нахвърлиха върху нас.
Въпреки това съжал-
явам за станалото. Аз
не съм лош човек. Поз-
навам Георги и оста-

налите от групата
му от дете и сме били
в прилични отноше-
ния. Не съм искал да
работят за мен, не
съм ги заплашвал, то-
ва са измислици. Аз
бях нападнатият.
Моля да бъда оправ-
дан» , заяви пред съда,
ползвайки право на
последна дума подсъ-
мият Бойко Игнатов.

„Георги беше бок-
сьор, изправяше цяла-
та зала на крака. И аз
винаги съм го съвет-
вала да не е агресивен,
да внимава, защото е
спортист и може не-
волно да нарани чо-
век. Той самият се
държеше по този на-
чин – беше добър,
тих, не влизаше в кон-
фликти, помагаше на
всеки, който е бил в
нужда”, разказа пред
съда съсипаната от
смъртта на детето
си майка. «Аз не искам

пари, искам справедли-
во наказание за чове-
ка, който отне живо-
та на детето ми, за-
щото докато не го
получи, аз няма да на-
меря покой», заяви
Райна, която е и граж-
дански ищец по дело-
то.  Тя допълни, че па-
рите от кръвнината,
която евентуално мо-
же да й бъде присъде-
на, ще използва за да
помогне на внучката
си -18-годишната дъ-
щеря на Георги, която
още е ученичка. Ней-
ният адвокат поиска
250 000 лв обезщете-
ние за претърпените
страдания и макси-
малният срок лишава-
не от свобода, пред-
виден за такова прес-
тъпление в чл.115 от
Наказателния кодекс.

Първото дело за
убийството на 27-го-
дишният Георги Гера-
симов през 2004 годи-

на приключи с триго-
дишна условна присъ-
да с петгодишен изпи-
тателен срок след
постигнато споразу-
мение с прокуратура-
та. Разбити от реше-
нието на пернишките
магистрати, четири-
ма от близките на
жертвата тогава за-
веждат дело в Евро-
пейския съд за права-
та на човека и Бълга-
рия е осъдена да пла-
ти 30 000 евро на че-
тиримата жалбопода-
тели и още 2500 евро
разноски по делото, а
ВКС връща делото за
ново разглеждане за-
ради процесуални
грешки.

Сега справедливос-
тта възтържеству-
ва, смятат близките
на жертвата.

Присъдата подлежи
на обжалване пред со-
фийски апелативен
съд.
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