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Убедете се
в разликата!

ните се включиха кме-
товете на Перник Ро-
сица Янакиева, на
Брезник – Васил Узуно-
в, на Радомир – Пла-
мен Алексиев, на Кова-
чевци – Васил Стани-
миров, зам.облас-
тният управител Ни-
кодимова, представи-
тели на общински съ-
вет и др.

Две бяха основните
теми ина вчерашния
дебат – краткосроч-
ните мерки за подобр-
яване на нормативна-
та среда за дейност
на местното самоуп-
равление и научените
уроци от изпълнение-
то на общинските ев-
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Евдокия Асенова – единственият депутат, който уважи местните управи

Без
аналог

Шумотевицата около въвеж-
дането на цифровата телевизия може би е
оправдана. Воплите, че голяма част от пла-
нинския български народ ще остане без те-
левизия, са адекватна проява на човещина.
Стои философският въпрос човекът без
телевизор човек ли е?

Ето това е дневният ред на България. Не
някакъв си парламент с неговите там
дрязги.  Щото какво е политиката без те-
левизор? Нищо и половина. Та нали именно
от телевизора направиха коскоджамити
рейтинги маса политици. Точно телевизо-
рът смъкна не по-малко рейтинги. С две ду-
ми – телевизорът е политика, а за българи-
на политиката е хляб.

Къде отиваме без телевизионен сигнал?
Пак философски въпрос. Може би към ера-
та на неандерталците. С оглед на ситуа-
цията обаче много българи така или иначе
се държат като неандерталци, затова загу-
бата не е голяма. А и без телевизор се жи-
вее природосъобразно. Еколозите знаят за-
що. Декодерът се превръща в нещо като ка-
пан за наивници. Като кебапче за избира-
теля преди изборите.

Положението в България е без аналог.
Което може да е оздравително. Поне пла-
нинските хора да поживеят природосъоб-
разно. И без това малко им остана. Цифро-
визират ли ги – до тука са.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

 Покров на Пресвета
Богородица.

Св. ап. Анания.
Преп. Йоан Кукузел

Любомира ПЕЛОВА
Въпреки че и чети-

римата пернишки на-
родни представители
бяха поканени да уча-
стват в традицион-
ния Ден на диалога, в
който представите-
лите на законодател-
ната власт можеха да
чуят болежките и
предложенията на
местните законот-
ворци, вчера само Ев-
докия Асенова – депу-
тат от БСП, уважи
форума в областния
град. В дискусията
около конкретните и
реални проблеми и
промени в условията
за развитие на общи-

От копривата
извличай нишки,
от пелина – лек.

ЛАФ НА ДЕНЯ

80 - 150

Облачно,
слаб дъжд

Стоте най-известниСтоте най-известниСтоте най-известниСтоте най-известниСтоте най-известни
перничаниперничаниперничаниперничаниперничани

По повод празника на Перник – 19 октомври, Об-
щина Перник в партньорство с местните медии , на-
бира информация за национално известните перни-
чани и хора  свързани с Перник, допринесли за
развитието на родния ни град.

В тази връзка очакваме Вашите предложения за
хора от различните обществени сфери – учени, уп-
равленци, юристи, лекари, писатели, спортисти,
творци и пр.,  имащи значим принос за издигане
престижа на Перник.

Имената и кратка информация за най-изявените
личности на Перник можете да подавате на еле-
ктронния адрес на общинската администрация
press@pernik.bg, както и на адресите на Кабелна
телевизия “Кракра”, “Градски вестник” и вестник
“Съперник”.

“Съперник” чака вашите предложения на адрес:
sapernik_n@yahoo.com или sapernik_92@abv.bg.
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СТР. 11

ÕÓÄÎÆÍÈÖÈ ÍÀ
ÏËÅÍÅÐ Â ÐÓÄÀÐÖÈ

ÒÐÚÍ ÑÈ ÈÌÀ
ÍÎÂ ÊÌÅÒ

“ÑËÀÂÀÒÀ” È “ÌÈÍÜÎÐ”
ÇÀÃÓÁÈÕÀ Ñ ÏÎ 0:1

вител на област Пер-
ник. На откриването
присъстваха много
преподаватели и сту-
денти.

„Скъпи студенти
днес полагате начало-
то на поредната уче-
бна година.

Виктория СТАНКОВА
Европейският по-

литехнически универ-
ситет официално да-
де старт на четвър-
тата си учебна годи-
на. Тържеството бе-
ше открито от рек-
тора на ЕПУ проф.
дхн Иван Петков и
президента г-н Тош-

ко Кръстев. 
Поздравления под-

несоха кметът на об-
щина Перник Росица
Янакиева и зам.- облас-
тният управител Га-
лина Никодимова, коя-
то прочете поздрави-
телен адрес от името
на арх. Михаил Михай-
лов – областен упра-

ЕПУ откри учебната година със значително
увеличен брой чуждестранни студенти

На страница 2

На страница 2

ропроекти през теку-
щия програмен пе-
риод.
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ЕПУ откри учебната година...

Според участни-
ците във форума
вчера първата е на-
бор от приоритизи-
рани конкретни
проблеми на всички
общини, които срав-
нително бързо и
лесно могат да на-
мерят законодател-
ни решения, втора-
та е продиктувана
от особеностите на
сегашния период, ко-
гато България е на
финала на първия
програмен период и
едновременно с то-
ва се подготвя за
втория – 2014 –
2020 година.

Кметът на Брез-
ник Васил Узунов
изложи в резюме
к р а т к о с р о ч н и т е
мерки за подобр-
яване на норматив-
ната среда за дей-
ност на местното
самоуправление от
името на всички
свои колеги. Няма
чуваемост между
законотворци и
местна власт, бяха
категорични вчера
участниците в
деня на диалога. Те
настояват за по-
добряване на меха-
низма на консулти-
ране с общините в
н о р м о т в о р ч е с к и я
процес чрез зако-
нови гаранции за
търсене и отчита-
не позицията на
местните власти,
създаване на меха-
низъм за реална и
отговорна оценка
на въздействие на
проекти на закони
като част от зако-
нодателния про-
цес, преустанов-
яване на практики-
те на законово
възлагане на нес-

войствени фун-
кции на общините
на „остатъчен
принцип”. При доб-
ре обоснована
необходимост те-
зи функции да се
възлагат заедно с
предоставяне на
необходимия фи-
нансов, технически
и кадрови ресурс.
Кметовете от
Пернишки регион и
колегите им от
страната настоя-
ват да се преуста-
нови отнемчането
на собствени при-
ходи на общините
за прилагане на на-
ционални полити-
ки. Настояват и за
разширяване на
възможностите на
общините да об-
жалват актове, ог-
раничаващи сфера-
та на местното
с а м о у п р а в л е н и е .
Представителите
на местната власт
искат още да бъ-
дат разширени
възможностите на
общините да об-
жалват актове, ог-
раничаващи сфера-
та на местното
самоуправление, да
могат да искат от
Главния прокурор
на България да
внася в Конститу-
ционния съд иска-
не за установява-
не на противокон-
ституционност на
закон или друг акт
на парламента, с
който се засягат
основни права тна
органите на мес-
тно самоуправле-
ние, да внасят в
съдилища жалби
срещу актове, от-
кази, действия и
бездействие на ор-
гани на изпълни-
телната власт, с

които се наруша-
ват правилата и
принципи на мес-
тното самоуправ-
ление, установени
в ЕХМС и ЗМДМА.

Да се намери въз-
можност по-малките
населени места да
бъдат включени в
параметрите на ев-
ропейските опера-
тивни програми за
б л а г о у с т р о я в а н е ,
настоя в Деня на
диалога, кметът на
Перник Росица Яна-
киева.По думите й
оперативните прог-
рами досега дават
тази възможност
само на населени
места между 2000 и
10 000 души.

В Пернишко това е
единствено град Ба-
тановци, затова об-
щината е в белите
петна на тези прог-
рами, според Янакие-
ва. Повечето села
имат между 1000-
2000 жители. Макар
и жизнени, тези на-
селени места не мо-
гат да се възпол-
зват от европейски-

те пари. Перниш-
кият кмет апелира и
да се увеличат
средствата по фон-
да ФЛАГ чрез нацио-
налния бюджет, или
европейската банка,
за да се работи още
по-ефективно. Яна-
киева се обяви също
за ясни и точни пра-
вила, за да има успех
страната ни през
следващия програ-
мен период 2014-
2020 година. Да не
се вменяват задъл-
жения на общините
през поднорматив-
ни наредби, настоя
още кметът на Пер-
ник. Янакиева не
приема и дадената
възможност да се
наемат външни хора
при процедурите за
възлагане на общес-
твени поръчки, а
след това проверки-
те на одитиращите
органи да бъдат на-
сочени срещу общи-
ните. Голяма тегоба
според Янакиева са
разпоредбите на За-
кона за управление
на отпадъците.

Мерките ще нато-
варят  допълнител-
но гражданите,
смята пернишкият
кмет.

Кметът на Радо-
мир Пламен Алексиев
пък постави въпро-
са за контрол върху
вече взети решения
и набелязани мерки
в минал период и ре-
зултатите след то-
ва от евентуалното
им изпълнение или
неизпълнение. Юго-
западният регион за
развитие е базата,
на която се разви-
ват общините, при-
помни той. Пробле-
мите, които комен-
тираме днес, комен-
тирахме и миналата
година. Нека видим
какво сме възложили
за изпълнение на
Сдружението на об-
щините и какво е из-
пълнението. Само
така има смисъл от
това, което комен-
тираме днес. В про-
тивен случай ще сме
си само една гово-
рилня, заяви Але-
ксиев.

Художници от 6 държави се събират на пленер в Рударци
Виктория СТАНКОВА

Пленерът по живо-
пис “Арт студио Ру-
дарци” ще събере за 16
поредна година худож-
ници от 6 държави и
от няколко български
града от 4 до 14 ок-
томври. Тази година се
очаква в живописното
село в полите на Вито-
ша да се срещнат твор-
ци от Русия, Македо-
ния, Полша, Гърция,
Сърбия и за първи път
гости от Палестина.
Художници ще прис-
тигнат и от няколко
града в България, сред
които Кюстендил, Бла-
гоевград, София и Кър-
джали. Творческата
гилдия от Перник ще
представят Елена Те-

мелкова и Петър Бор-
джошки. Арт организа-
тор ще бъде художни-
кът Сашо Евтимов. В
продължение на 10 дни
художниците ще рису-
ват, ще обменят твор-
чески идеи и ще се за-
познаят с красивата
природа в този край на
България. Ще разгле-
дат София и Рилския
манастир. Тази година
темата на пленера е
“Духът на Перник”.  Ра-
ботите, които худож-
ниците ще сътворят
по време на пленера, ще
бъдат представени в
обща изложба в гале-
рия “При кмета” на 11
октомври от 17 ч.
Впоследствие те ще
попълнят фонда на Га-

лерия “Перник”.
Пленерът “Арт сту-

дио Рударци” е сред
най-устойчивите кул-
турни прояви в общи-
на Перник. Срещата на
творци от различни
български градове и от
побратимени градове в
чужбина се провежда
всяка година в навече-
рието на Деня на града

от страница 1

 Аз съм емоционално свързана с всички
тези стъпки, които трябваше да извърви
университета. Гордея се днес, че в залата
виждам толкова млади хора, за да продъл-
жат пътя на своето професионално разви-
тие .Перник е университетски град с всич-
ки предизвикателства. Смятам, че трябва с
по-голямо самочувствие да посрещнем
учебната година, защото сме на път да съз-
даваме по-добри условия.. Това предизви-
кателство е не само за вас, но и за нас –
като град и общинска администрация. Счи-
таме че имаме и потенциала и нагласата да
продължим по пътя, който извървяхме тези
четири години. В днешния ден ви казвам
на добър час!” С тези думи се обърна към
студентите кметът  Росица Янакиева.  

Президентът представи информация за
предстоящи международни събития в Уни-
верситета, както и за началото на нови съв-
местни програми между ЕПУ и университе-
ти в Китай, Русия, Казахстан и Гърция. Той
заяви, че до две години университетът ще
има и собствена сграда в Перник.

Новата учебна година университетът пос-
реща със значително увеличен брой чуж-
дестранни студенти, което е знак за бързо-
то му развитие.

Продължава кампанията
на БЧК за бежанците

Зоя ИВАНОВА
От началото на кампанията в помощ на

бежанците от Сирия по сметката на Бъл-
гарския червен кръст вече има над  7
хиляди и 500 лева. Хората, които искат
да помогнат на сирийците, могат да из-
пратят есемес на кратък номер 1466, на
стойност 1 лев за всички мобилни опера-
тори.Вече са възможни и дарения по ин-
тернет. Бежанците у нас вече са повече
от 5 хиляди. По молба на правителството,
Българският червен кръст е поискал по-
мощ и от Международния комитет на ор-
ганизацията в Женева. Българският чер-
вен кръст е размразил своя склад и е да-
дено всичко необходимо на 1000 човека
– одеала, посуда, хигиенни материали.
Идва зима и ще има нужда от топли дре-
хи, обувки.

Оперативен щаб ще
решава за имунизациите

Зоя ИВАНОВА
Оперативен щаб към здравното минис-

терство ще реши дали са започне извън-
редна имунизация сред бежанците сре-
щу морбили. Предложението ще бъде об-
съдено с националните консултанти по
епидемиология и инфекции. Главният
държавен здравен инспектор Ангел Кун-
чев обаче не знае откъде ще се вземат
необходимите средства за кампания-
та.”В лагерите за бежанци в Турция вече
има малки епидемични взривове от мор-
били. С оглед на срутилата се здравна
система в Сирия и ниското ниво на иму-
низации от последните 2 години е много
вероятно тези деца да са чувствителни и
на това заболяване , което значи, че ние
трябва да организираме съответната
имунизация в тези лагери”, обясни той.

19 октомври. За от-
белязване е, че въпреки
трудните условия
през последните годи-
ни, традицията не са-
мо продължава, но и се
разраства. Тази година
наред с традиционни-
те участници от бал-
кански и европейски
държави, Рударци ще
посрещне и гости от

Палестина. За спокой-
ствието и безпроблем-
ното пребиваване на
гостите са взе ти
всички необходими мер-
ки.Организатори на
пленера “Арт Студио
Рударци” са Община
Перник, Представи-
телството на СБХ в
Перник и Художестве-
на галерия Перник.

от страница 1
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Тя  спечели убедително още на първия тур с 57 процента от гласовете на избирателите

ДСБ ще укрепва
Реформаторския блок

Зоя ИВАНОВА
ДСБ ще почва консултации със своите

партньори за превръщането на Реформа-
торския блок в траен политически съюз,
който да може да се яви на поредица от из-
бори.Това каза на пресконференция замес-
тник-председателят на ДСБ Петър Москов.
Своеобразното укрепване на съюза започ-
ва още тази седмица.

Москов съобщи, че Националното ръко-
водство на ДСБ е решило днес да упълно-
мощи преговорната група за водене на та-
кива разговори. По думите му Реформатор-
ският блок вече е постигнал консолидация
около основните политически послания в
сферата на икономиката и правосъдието и
напредване на формирането на регионални
структури, на регионални граждански съве-
ти на блока.

ДСБ изразява желанието блокът да стане
траен политически съюз, който да се явява
заедно на всички видове избори, включи-
телно на европейските, добави той. Евроде-
путатът Светослав Малинов информира, че
в края на тази седмица председателят на
ДСБ Радан Кънев заминава на първото си
посещение в Брюксел, където ще има сре-
ща с ръководството на ЕНП и председа-
телството на групата на ЕНП в Европейския
парламент.

Кладница с петиция за
ремонт на улица

Любомира ПЕЛОВА
Жителите на Кладница се събраха на об-

щоселско събрание и изготвиха специална
петиция, с която настояват за ремонт на ул.
“Цар Самуил”, която е основната пътна ар-
терия тук. Улицата е дълга около 3 км, но по
нея има над 50 големи дупки. Чупим си
ежедневно колите, недоволни са местните.
Освен че не се правят ремонти, “В и К” не
винаги си запълва дупките след аварии, оп-
лакват се хората. Заради лошия път мар-
шрутката не обслужва тази част от селото,
а тук са съсредоточени повече от половина-
та му жители.

Гласувани са 25 000 лв. от общинския
бюджет за направа на улицата и са вклю-
чени в поименния списък на общината като
целеви средства в перо “Капиталови раз-
ходи”, обясни кметът на Кладница Васил
Мирчев. Засега обаче средствата не се
разплащат.

Жителите на района са подготвили под-
писка с искане да се удължи маршрутът на
линията, по която преминават визащите в
селото транспортни средства от Перник и
София. Местен инициативен комитет ще по-
търси среща с кмета на Перник Росица
Янакиева. Хората подготвят петиция, в коя-
то настояват за бърз ремонт на трасето пре-
ди идването на зимата.

Около 2000 са постоянните жители на с.
Кладница. През лятото броят им се удвоя-
ва. Населеното място се смята за една от
перлите в Пернишко, защото е разположе-
но в южните склонове на Витоша.

Предлагат различни цени
за услугите в болниците

Зоя ИВАНОВА
Да се въведат различни цени или пакети

за болниците според нивата им на компе-
тентност – това предлагат от Министерство-
то на здравеопазването.

Нивата на компетентност са свързани с
различна обезпеченост откъм апаратура и
иновативни методи за диагностика и лече-
ние. Съответно в различните болници лече-
нието струва различно. Едно е да се лекува в
малка болница, съвсем друго в университет-
ска болница,  където има последен клас апа-
ратура и себестойността на всяко едно из-
следване е различна.  В тази връзка  управи-
телят на НЗОК д-р Румяна Тодорова коменти-
ра, че е крайно време да се очертаят кои са
високотехнологичните болници. Д-р Тодоро-
ва е категорична, че реформата в болничната
помощ трябва да започне от критериите за
сключване на договор с касата.

Любомира  ПЕЛОВА
Възпитаничка на

ЮЗУ спечели кмет-
ският вот в Трън на
частичните избори,
проведени в неделя в
общината след ос-
тавката на Станис-
лав Николов. Кандида-
тът на ПП ГЕРБ Ста-
нислава Алексиева –
досегашен секретар
на общината,  спече-
ли убедително поста
на градоначалник още
на първия тур. От

3777 избиратели за
нея гласа си са дали
1310 човека. Кандида-
тът на коалиция БСП
– ЗНС Георги Милен-
ков остана втори с
639 гласа. Николай
Георгиев от ПП “Но-
ва алтернатива” е
спечелил 199 гласа,
Виктор Витомиров
от БНД ВМРО- 77 гла-
са, за Симона Минева
от ПП “Българска со-
циалдемокрация” са
гласували 76 избира-

тели и за Николайчо
Станчов от СДС са
гласували 52.  Избира-
телната активност в
Трън е била 64 про-
цента.  2355 са дей-
ствителните бюле-
тини, намерени в ур-
ните, а 94 – недей-
ствителни.

Така със спечелени-
те 57 процента Ста-
нислава Алексиева
разби мита за черве-
ната община. ГТова е
трлета поредна из-
борна победа за пар-
тията на Бойко Бори-
сов след двата спече-
лени кметски вота
от предшественика
на Станислава – Ста-
нислав Николов

Изборите в Трън
преминаха спокойно,
без сериозни наруше-
ния и при висока изби-
рателна активност.
Заради отдалеченос-
тта на отделните се-
лища от общинския
център, Преброител-
ната комисия е започ-
нала да брои бюлети-
ните едва към полу-

нощ и  Общинската
избирателна комиси-
я имаше готовност с
резултатите почти
призори. 2455 са гла-
сували на вчерашния
вот. В проценти то-
ва се равнява прибли-
зително на 65 на сто
от общия брой на из-
бирателите. Кандида-
тите за поста бяха
шестима.

„ И з к л ю ч и т е л н о
щастлива съм, че хо-
рата ми се довериха и
ме подкрепиха. Това е
доказателство, че те
са доволни от досе-
гашния начин на уп-
равление в общината
и искат тази линия
да продължи. “-заяви
новият кмет на Трън
Станислава Алексие-
ва.  По време на пре-
дизборната си кампа-
ния тя увери своите
съграждани, че ще
следва политиката
на управление на по-
далия оставка Ста-
нислав Николов. Ос-
новният й приори-
тет ще е  изпълне-

ЧЕЗ подкрепи традиционния
велокрос за деца

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ подкрепи традиционния велокрос за

деца, който се организира всяка година. 
Събитието се проведе в неделя сутринта в
парка „Заимов” в София. Участие в спортна-
та надпревара взеха деца до 12 години,
разделени в 5 отделни възрастови групи. По
време на състезанието ЧЕЗ разкри мобилна
приемна, в която клиентите на компанията
имаха възможност да се възползват от част
предлаганите от нея модерни услуги като
абонамент за електронна фактура, дистан-
ционно обслужване и други.

„Инвестираме във възпитанието и здраве-
то на младите хора, защото те са бъдещето
на България. Много е важно да насърчава-
ме децата да спортуват от най-ранна въз-
раст. Активната физическа дейност форми-
ра у тях борбен дух и амбиция за успех, ка-
то в същото време ги учи да общуват и да
постигат заедно целите си”, каза Ясен Тодо-
ров, директор „Управление на мрежата“ в
ЧЕЗ Разпределение България.

Насърчаването на здравословния начин
на живот на децата и младежите е основен
елемент в политиката за корпоративна со-
циална отговорност на ЧЕЗ. Компанията
подкрепя организационнно и финансово ре-
дица детски спортни прояви като междуна-
роден детски плувен турнир и детски хокеен
турнир за купата на ЧЕЗ. Като част от своята
програма за социална отговорност ЧЕЗ под-
помага и деца с аутизъм.

Развитието на българското образование
и предоставянето на възможности и пер-
спективи за младото поколение също са
сред приоритетите в политиката на ЧЕЗ.
Компанията има договор за сътрудничес-
тво с Техническия университет за реали-
зирането на талантливи кадри в българ-
ската енергетика. През миналата година
дружеството раздаде стипендии на два-
надесетокласници от 5 професионални
гимназии в Западна България. През 2013
г. ЧЕЗ стартира нова инициатива – отпус-
кане на целеви дарения на читалища в
Западна България. Целта е да запази
важната роля на читалищата и в наши дни
като средища на четенето и националното
самосъзнание.

нието на проектите
по оперативните ев-
ропейски програми,
отнасящи се до ин-
ф р а с т р у к т у р а т а .
Над 10 са спечелени-
те проекти, разрабо-
тени и с нейно уча-
стие в общината, а
стойността им над-
хвърля 18 милиона ле-
ва.  Станислава Але-
ксиева подчерта, че
ще работи за увели-
чаване на работните
места в града, разви-
тието на туризма,
популяризиране на
културните забеле-
жителности в района
и подобряване качес-
твото на живот на
хората в община
Трън. Станислава Але-
ксиева е на 33 години.
Работила е като сани-
тарка, педагогически
възпитател, секре-
тар на Общинския съ-
вет в Трън, от две го-
дини е титуляр на
длъжността секре-
тар на общината.В -
ГЕРБ членува от
2008г.

Започна прибирането на реколтата
от слънчоглед в пернишка област
Силвия ГРИГОРОВА

Земеделските произ-
водители от Перник
първи започнаха да при-
бират реколтата от
маслодаен слънчоглед в
областта. Това инфор-
мираха от Областна
дирекция „Земеделие” в
Перник. От засетите
общо 6500 дка с тази
култура, до сега са ре-
колтирани 500 дка, кое-
то означава 13.65% от
засетите площи. Сто-
паните са получили от
тях 162 т зърно при
180 кг среден добив от
декар. Общо на тери-
торията на областта
са засети 51 455 дка
слънчоглед.

Прибрана е вече и ре-
колтата от близо 60
на сто от площите за-
садени с картофи в ре-
гиона, информираха от
Областната дирекция.
Първи приключиха с ва-
денето на картофите
стопаните от Перник.
От засадените в общи-
ната 190 дка с този зе-
ленчук, те са получили
170 т продукция при
895 кг среден добив от
декар, който, според аг-
роспециалистите, е
най-ниския в областта.
Земеделските произво-
дители от Ковачевци
също приключиха с ва-
денето на картофите.
От засадените в общи-
ната 200 дка, те са по-
лучили 300 т продук-

ция при 1 500 кг среден
добив от декар. Стопа-
ните от Радомир уско-
риха темпото на при-
бирането на картофи-
те. Те имат тази годи-
на най-много площи в
региона, засадени с та-
зи култура- 1 680 дка.
Към 27 септември те
са прибрали реколтата
от 1 290 дка, което оз-
начава над 70% от пло-
щите. От тях те са по-
лучили 2 322т готова
продукция при 1 800 кг
среден добив от декар.
Според агроспециалис-
тите, ако времето поз-
воли, тази седмица ра-
домирските стопани
ще приключат с ваде-
нето на картофите.
На привършване е при-
бирането на картофи-
те в Земен. От засаде-
ните в общината 550
дка до момента  са из-

вадени картофите от
420 дка, от които са
получени 693 т продук-
ция при 1 650 кг среден
добив от декар. В Брез-
ник също напредват с
прибирането на карто-
фите. От засадените
в общината 350 дка с
тази култура до сега
са рекортирани 250
дка. От тях са получе-
ни 250 т продукция
при 1000 кг среден до-
бив от декар. Изоста-
ват с прибирането на
картофите стопаните
от Трън. От засадени-
те в общината 1 246
дка до сега те са успели
да прибрат реколтата
от 500 дка, от които
са получени 1 400 т
продукция при 2 800 кг
среден добив от декар.
Според агроспециалис-
тите, това е най- висо-
кия  добив за региона.
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Ще продължи работата по ограничаване на рисковите фактори

Зоя ИВАНОВА
Министерство на

здравеопазването не
подкрепя инициати-
вите за промени в
Закона за здравето,
с които се цели от-
мяна на действаща-
та забрана за тютю-
нопушене на закрити
обществени места.
Това се казва в писмо
на здравния минис-

тър д-р Таня Андрее-
ва до председателя
на Международен ин-
ститут по здравео-
пазване и здравно
осигуряване Деница
Сачева.В края на май
председателят на
МИЗЗО изпрати пис-
мено възражение до
институциите у нас
във връзка с внесе-
ния от партия „Ата-

ка“ законопроект за
отмяна на забраната
за тютюнопушене
на закрито.„Бихме
искали да Ви уведо-
мим, че Министерс-
тво на здравеопазва-
нето и неговите ре-
гионални структури
продължават стрик-
тно да осъщест-
вяват контролните
си правомощия в из-
пълнение на разпо-
редбите на чл. 56 и
чл. 56а от Закона за
здравето“, пише в
отговора на здрав-
ното ведомство,
подписан от д-р Таня
А н д р е е в а . „ М и н и с -
терство на здравео-
пазването работи и
по проект на Нацио-
нална програма за
превенция на хронич-
ните незаразни бо-
лести 2013-2020 г.
Основната цел на
тази програма е ре-
дуциране нивото на
общите за хронични-

1.X .- Ден на музиката
Преподобни Йоан Кукузел –

Ангелогласният роден от българка
Осмогласието /гр. Октоих/ е използвано

в Православната музикае, преди реформа-
та да бъде въведена на Запад. Авторът на
нововъведението е преподобният Йоан Ку-
кузел – останал във времето като Ангелог-
ласният. Йоан е роден в Драч, охридска
архиеепископия от 1280 г. На предела
между XIII – XIV в. Византия е в сияние,
преди залез.

Тогава в Констинтинопол се проявява
странник на име Кукузел който с ангелски
глас сепва скитници и конници. Чул за
дарбата на момчето от Драч, Андроник Пе-
леолог го привлича в придвораната школа
за певци. А невръстният Йоан е толкова
привързан към своята майка, че се налага
да бъде отвлечен насила. О мило дете Йоа-
не къде ли си ридае вдовицатае. По-късно
Ангелогласният ще възвиси майчините
страдания в знаменития полиеаей на бъл-
гарката. Но дотогаав се обучава в импера-
торското училище на литература, матема-
тика, поетика, риторика, философия, богос-
ловие, музика... Съгласява се с невежес-
твото и покварата завистта и омразата на
привилигированите. А когато достига по-
чести и слава напуска столицата, за да се
подвизава в Света гора. Там дърветата ще
спрат да шумолят, тревата ще се сниши и
животните ще онемеят пред неговия ан-
гелски глас... Родее се козарят от Атон с
тракиеца от Родните Орфей. В онова време
атонската лавра Св. Атанасии е огнище на
българската култура. Неслучайно преп.
Йоан избира този манастир за своя обител.
Там той съчетава българската народна пе-
сен с църовното песнопение като ги обвър-
зва със своята нотна реформа. И многогла-
сието е издигнато за нов живот. Йоан Ку-
кузел приземява музиката тая ражба на
неуловимото за да я извиси като мисия на
твореца. Изкуството при него хармонизира
с живота като при Леонардо, Гьоте, Дос-
тоевски... Самозалъгват се днес наследни-
ците на Византия, че преподобният Йоан е
техен... Но Ангелогласният – роденият от
майка българка е със своя народ, неговите
съдбини и неговото несигурно бъдеще

Радослав ЙОВЧЕВ

Промени в Закона
за рибарството

Силвия ГПРИГОРОВА
Изпълнителна агенция по рибарство и ак-

вакултури приема предложения от любители
риболовци, клубове по спортен риболов, лов-
но-рибарски сдружения, рибари, браншови
организации и асоциации от сектор „Рибарс-
тво“ за промени в Закона за рибарството и
аквакултурите. Това информираха от Аге-
нцията по рибарство.ИАРАе в процес на под-
готовка на промени в Закона за рибарството
и аквакултурите, които засягат секторите: ри-
барство, аквакултури и любителски риболов
за осигуряване на ускорено, приоритетно и
устойчиво развитие на сектора и риболова в
България.Промените се налагат във връзка
с: Новата Обща политика за рибарството на
ЕС;Облекчаване на административните про-
цедури и тежести. Лицензионни режими;

Стимулиране на рибарството като бизнес и
хоби;  Подобряване на конкурентоспособнос-
тта на сектора на аквакултурата; Насърчава-
не на икономическата активност в сектора;
Потенциални пречки и предизвикателства за
развитие на сектора.В тази връзка всички
заинтересовани лица, представители на сек-
тора и на неправителствени организации мо-
гат да направят своите мотивирани предло-
жения за промени в Закона за рибарството и
аквакултурите. Предложенията трябва да бъ-
дат изпратени в срок до 20 октомври 2013 г.
на електронен адрес:
office@iara.government.bg или по пощата на
адрес: София, 1606, бул. „Христо Ботев“ №
17, ет.4 – ИАРА  „Деловодство“ – Предложе-
ния за промени в Закона за рибарството и ак-
вакултурите.Специално сформирана работна
група в ИАРА ще разгледа и обобщи предло-
женията за промени в Закона за рибарството
и аквакултурите .

те незаразни болес-
ти и най-често сре-
щани рискови фак-
тори: поведенчески,
биологични и психо-
социални, чрез намал-
яване разпростране-
нието на тютюно-
пушенето, злоупот-
ребата с алкохол, по-
добряване на хране-
нето и увеличаване
на физическата ак-
тивност.Проектът
на програма, в час-
тта тютюнопуше-
не, е съобразен с
Препоръка 2003/54/
ЕС за предотврат-
яване на тютюнопу-
шенето и за инициа-
тиви за подобряване
на контрола върху
тютюна и е в съот-
ветствие с Европей-
ската стратегия за
контрол на тютюна
на Световната
здравна организация
и Рамковата конвен-
ция за контрол на
тютюна, ратифици-

рана от Народното
събрание.Работната
програма към проек-
та предвижда ком-
плекс от мерки в раз-
лични направления,
чиято цел е ограни-
чаване на тютюно-
пушенето, включи-
телно и въвеждане-
то на забрана за ди-
ректна и индиректна
реклама, спонсорс-
тво и промоция на
тютюневи изделия“,
пише в отговора на
здравното ведомс-
тво. „Министерс-
тво на здравеопазва-
нето и занапред ще
продължи да следва
принципна и последо-
вателна политика за
ограничаване на ос-
новните рискови
фактори, които са
причина за най-често
срещаните хронични
незаразни болести
сред българското на-
селение“, се казва
още в писмото.

 

И пернишки учители  в
праграми на ЦЕРН

Виктория СТАНКОВА
Общо над 270 учители, директори на при-

родо-математически гимназии, експерти по
природни науки от регионалните инспекто-
рати по образование, сред които е имало и
пернишки педагози  са се включили  в
програмите за обучение в ЦЕРН през пос-
ледните шест години. Това стана ясно по
време на националната конференция с
международно участие по природни науки
„Европа - територия на знанието”, която се 
проведе от 20 до 22 септември във Варна.
Участие в конференцията взе заместник-
министърът на образованието и науката
Иван Кръстев.

Форумът се проведе под патронажа на
министъра на образованието и науката
проф. д-р Анелия Клисарова в партньорство
с Института за ядрени изследвания и ядре-
на енергетика към БАН и с участие на пред-
ставители на образователния офис на ЦЕРН
и на висши училища.

По време на конференцията бяха пред-
ставени резултати от българската учител-
ска програма в ЦЕРН – Женева. Изводът - 
обученията водят до мотивиране на учени-
ците към изучаването на природни науки, 
по–големи  възможности за практическа
приложимост на придобитите знания и уме-
ния и подобряване на сътрудничеството
между средни, висши училища и научни
центрове.

От 1998 г. в ЦЕРН се организират трисед-
мични международни учителски програми
за учители по физика от горен курс на ан-
глийски език. От 2006 г. поради големия ин-
терес на учителите от страните членки на
ЦЕРН и предвид езиковата бариера, започ-
ва организирането на национални учител-
ски програми.

През 2008 г. във Варна е организирано
първото обучение за български учители, ка-
то България става петнадесетата страна
членка на ЦЕРН с национална програма.

От 2011 г. програмата се организира и фи-
нансира от Министерството на образование-
то и науката.

В началотo програмите включваха учите-
ли само по физика, а от няколко години се
включват и учители с повече от една спе-
циалност – физика, химия, математика, ин-
форматика, човекът и природата.

Данъчни промени за бизнеса
Силвия ГРИГОРОВА

 Предложенията на
правителството за
промени в данъчните
закони имат за цел да
се направят важни
стъпки в посока по-нис-
ка административна
тежест и да се облекчи
бизнесът. Това заяви
след редовно заседание
на Националния съвет
за тристранно сът-
рудничество министъ-
рът на финансите Пе-
тър Чобанов. Той до-
пълни, че с промените
в ДОПК и законите за
ДДС, за корпоративно-
то подоходно облагане,
за данъците върху до-
ходите на физическите
лица, за местните да-
нъци и такси, за акци-
зите и данъчните скла-

дове и за счетоводс-
твото, правителство-
то цели укрепване и
заздравяване на данъч-
ната система и борба
със сивата икономика.
„Разглеждаме следваща-
та година като мо-
мент, когато ще се
видят възможности-
те на данъчната ни
система по отношение
на събираемостта”,
подчерта финансо-
вият министър. На то-
ва заседание на НСТС
представителите на
работодателите и на
синдикатите изразиха
различни становища
по предлаганите проме-
ни, поради което об-
съждането на законоп-
роектите ще продъл-
жи. Синдикатите нас-

тояха за ново увеличе-
ние на минималната ра-
ботна заплата до края
на тази година.  Минис-
тър Чобанов поясни в
отговор на журналис-
тически въпрос, че те-
мата за минималната
работна заплата не е
обсъждана и няма кон-
сенсус да бъде увеличе-
на втори път в рамки-
те на тази година, но
предстои да бъде раз-
гледана преди приемане
на следващия бюджет.
Той допълни, че на по-
късен етап ще се
водят дискусии и по се-
мейното подоходно об-
лагане, такса смет, да-
нъка върху лихвите по
депозитите и промени
на необлагаемия мини-
мум.

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ

СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е открита процедура
по обществено  обсъждане, съгласно чл.62а, ал.3 от ЗУТ на проект за
подробен устройствен план-план за регулация на урегулирани
поземлени имоти /УПИ/ I ”За озеленяване”, УПИ “За гребна база”,
УПИ “За река” в кв.112; УПИ I “За парк, ритуална зала, яхтинг клуб,
ресторант и водни площи”, улица с осови точки /ОТ/-559-ОТ 560-ОТ
561-ОТ 562 в кв.107; УПИ II “За озеленяване”, УПИ VII “За обслужващи
дейности” в кв.108 по плана на гр.Перник, кв.”Изток”, като:

С план за регулация се изменя регулацията на урегулирани
поземлени имоти /УПИ/ I ”За озеленяване”, УПИ “За гребна база”,
УПИ “За река” в кв.112; УПИ I “За парк, ритуална зала, яхтинг клуб,
ресторант и водни площи”, улица с осови точки /ОТ/-559-ОТ 560-ОТ
561-ОТ 562 в кв.107; УПИ II “За озеленяване”, УПИ VII “За обслужващи
дейности” в кв.108.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11.10.2012г. от 15.0ч. в
сградата на общинската администрация гр.Перник, пл.”Св.Иван
Рилски” 1А, етаж 12, стая 1.
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®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

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 - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 2, 59 кв.м, преустроена в Двустаен,
тх., тер., ул. Бл. Гебрев, тх., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 27 500 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 2 тер. - 52 500 лв.
6. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, част. обзав., вград. кухня, климатик, саниран - 45 000 лв.
8. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, подобрения - 23 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., 63 кв.м - 34 500 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 33 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 92 500 лв.
4. Тристаен, ул. Отец Паисий, ет. 1, 3 тер., ТЕЦ, по БДС - 27 000 евро
5. Тристаен, Тева, ет. 7/8/, 3 тер., подово, отремонтиран, подобрения - 27 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
8. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
9. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане - 43 000 евро

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, лукс, с 1/12 част от двор - 84 000 евро
2. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро
3. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни  - 400 евро/кв.м

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. II-ри етаж, и полуетаж, кв. Клапало, с гараж, лукс,
с обзавеждане, РЗП: 160 кв.м, и дв. 150 кв.м - 80 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
5. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
6. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 37 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 480 кв.м, дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 95 000 лв.
10. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
11. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
12. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 евро/кв.м
13. УПИ, Драгичево, 1 700 кв.м - 19 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
2. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна градина, 150 кв.м - 68 000 евро
3. Магазин, Пашов, 28 кв.м, ТЕЦ, тх. - 25 000 лв.
4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
5. Хале, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 210 000 лв./с ДДС/
6. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро
7. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
8. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
9. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
10. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м
11. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.
12. Имоти, с. Ковачевци, 130 дка, 9 дка, 6 дка, 4 дка, 40 дка, 20 дка от - от 2,50 евро до 6 евро/дка

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 9, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
3. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 160 лв.
4. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 лв.
5. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен, лукс - 400 лв.
6. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
7. Магазин, Ид.ц., 76 кв.м, ТЕЦ, подходящ за бяла техника, банка, офис - 1 750 лв.
8. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
9. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени, за чуждестранни студенти

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
6. 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 обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 5, 2 тер, ТЕЦ - 160 лв.
3. Двустаен, Изток, Албените, обзаведен - 130 лв.

1. Гарсониера, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг,
ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
5. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
8. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
9. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6 - 50 000 лв.
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, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
14. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
15. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
16. Парцел, Бучино, 960 кв.м - 15 000 лв.
17. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
18. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
19. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 20 000 лв.
20. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
21. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
22. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
23. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
8. Гараж, ул. Кракра, нова кооперация - 50 лв.
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ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

 0898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 306; ; ; ; ; 0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;
0878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 687

БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро
2. Търговски обект, Изток, топ-място,
200 кв.м, + градина 80 кв.м,
работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 28 000 лв.
2. Боксониера, Изток, ет. 8, ремонт - 12 900 лв.
3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
4. Център, ет. 6, тх., пл. ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
6. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
7. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
8. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв.
9.  Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., асансьор - 20 000 лв.
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. Ул. Струма, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв.
4. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
5. Проучване, ет. 1, ет. 7 - по договаряне
6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
8. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
9. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.
10. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 47 000 лв.
12. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
13. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, отличен - 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 1, 86 кв. м, 2 тер., тх., ТЕЦ - 48 800 лв.
2. Ул. Търговска, ет. 2, вътр. непреходен, 2 тер. - 53 000 евро
3. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
4. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 46 800 лв.
5. Тева, ет. 4, ТЕЦ непреходен, вътрешен- 33 000 лв.
6. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне
8. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 17 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.
2. Къща, над Автогарата, дв. 280 кв.м, гараж - 28 800 лв.
3. Къща, Кладница, 2 ет., таван,
масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.
4. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
5. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.
6. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
8. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро
9. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
10. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
11. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.
12. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
13. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
14. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
15. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 7 000 лв.
16. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.
17. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 14 800 лв.
18. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Проучване, ремонтиран,1 обз.- 200 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер. нап. обз.- 250 лв.
3. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
4. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.
5. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.
6. Гараж, Ид. ц., тх., 25 кв. м - 60лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Тв. ливади
2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
4. Гарсониера, с тераса, в Центъра
5. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
6. Гарсониера, Тева
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Голям тристаен в Центъра
10. Двустайни и Тристайни, Тева

КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 180 кв.м, сам. дв., с гараж и мазета, ЛО - 31  900 евро
3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
5. Над Болницата, РЗП: 371 кв.м,
 търговско хале 83 кв.м, дв. 415 кв.м - 51 900 евро
6. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро
7. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
8. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
9. с. Кладница, дв. 466 кв.м, РЗП: 135 кв.м,
модерно стр. целогод. достъп, панорама - 58 500 евро
10. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 9 999 евро
11. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 000 евро
12. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 93 999 евро
13. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона-Со - 88 евро/кв.м
2. Изток 120 кв.м, по суперф. лице на Ю. Гагарин - 18 500 евро
3. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
4. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
5. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
6. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 15 900 евро
7. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет. - 46 200 евро
8. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 5 999 евро
9. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 7 777 евро
10. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката  3 100 евро
11. с. Калища, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
12. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 40 евро/кв.м
13. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
14. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
15. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
16. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
17. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 43 900 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др.  - 82 евро
2. Търговски обект, Изток, 150 кв.м, на спирка и кръстовище - 999 евро
3. Заведение, Тева, 300 кв.м, оборудвано, градина - 255 евро

ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро
2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне
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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/

“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/

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Боксониера, Изток, ет. 8, юг, - 8 700 лв.
2. Гарсониера, Албените, ет. 8, добър вид - 21 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 7 - 19 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 3, ремонт - 52 000 лв.
5. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
6. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
7. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро
8. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
10. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустроен - 32 000 лв.
12. Двустаен, Мошино, ет. 4, тх. - 27 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 6, преустроен, лукс - 30 000 лв.
14. Двустаен, ул. “Бл. Гебрев”, тх., пл., ет. 3 - 55 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
16. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 33 000 лв.
17. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
18. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
19. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
21. Тристаен, Изток, Албените, ет. 1, непреходен - 45 000 лв.
22. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 лв.
23. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро
24. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
25. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
26. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток - до 25 000 лв.
2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.
3. Тристаен, Изток - до 50 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.
2. Тристаен, Тева, обзаведен, ет. 4 - 250 лв.

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, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 14 500 евро
2. Гарсониера, Център, ет. 7/н/, ТЕЦ, панел - 32 000 лв.
3. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1,  тер. - 46 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
9. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 39 000 лв.
10. Двустайни, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
11. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
13. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
14. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер., отремонтиран - 43 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 34 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., тер., отремонтиран  - 55 000 лв.
17. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
18. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
22. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
23. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
24. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Дараци, ет. 1, нап. обзаведен - 220 лв.
2. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 4, ТЕЦ, 50 кв.м, нап.отремонтирана - 23 000 евро

2. Гарсониера, Изток, ет. 2, усвоена тер., ТЕЦ - 25 000 лв.

3. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер.,

изток/запад, непоследен ет., ет. 10, НОЕ - 16 000 лв.

4. Гарсониера, Радомир, кв. Гърляница, ет. 7/н/, 1 тер., асансьор - 11 000 лв.

5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ, юг - 31 000 лв.

6. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.

7. Двустаен, Пашов, 68 кв.м, ЕПК, ет. 5, юг/изток - 35 000 лв.

8. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 32 000 евро

9. Тристаен, ул. Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, 80 кв.м - 37 000 евро

10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.

11. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.

12. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 39 000 евро

13. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора

I-во ниво: дневна, кухня, баня,  WC, 1 спалня,

II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 000 евро

14. Къща, Пригаров район, 2 ет., 100 кв. м, 2 гаража, дв. 340 кв. м - 55 000 лв.

15.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.

16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро

17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна

с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро

118. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.

19. Вила, Рударци, РЗП: 42 кв.м, 2 ет., дв. 330 кв.м - 30 000 евро

20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 58 000 евро

21. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м

22. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство

и обществено обслужващи дейности - 28 евро/кв.м

23. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.

24. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности

в района на Червена могила - 5 лв./кв.м

25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро

26. Парцел, с. Стефаново, 880 кв.м - 9 000 лв.

27. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м

28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,

 Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

29. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро

30. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Гарсониера, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 250 лв.

2. Двустаен, Ид. ц., ет. 4, обзаведен - 250 лв.

3. Магазин, Ид.ц., 38 кв.м, СОТ, лукс - 400 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 72 500 евро

2. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро

3. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен

4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м

5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, юг, тер. - 23 000 лв.

2. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

3. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг - 16 900 лв.

4. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.

5. Гарсониери, Пашов, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв.

6. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 23 000 лв.

7. Гарсониера, Изток, Албените, ТЕЦ, преустроена - 17 500 лв.

8. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв.

9. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв.

10. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.

11. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт - 28 000 лв.

12. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, 2 тер. - 29 500 лв.

13. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 31 500 лв.

14. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 22 000 лв.

15. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 27 000 лв.; 31 500 лв.

16. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 500 лв.

17. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин - 34 000 лв.

18. Двустаен, Изток, 72 кв.м, тх., ТЕЦ, ет. 3 - 39 000 лв.

19. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро

20. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ет. 3, ТЕЦ, РVС - 52 000 лв.; 55 000 лв.

21. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, заедно с магазин, 48 кв.м - 40 000 евро

22. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 32 900 евро

23. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно - 33 200 евро

24. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.

25. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.

26. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.

27. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 37 000 лв.

28. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 42 000 лв.

29. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.

30. Къща, Д. Раковец, пл., 2 ет. х 40 кв. м, парцел: 900 кв. м - 60 000 лв.

31. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 43 000 лв.

32. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.

33. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 58 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв.
2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв.
3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв.
4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв.
5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв.
6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв.
7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв.
9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв.
10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро
12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв.
13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро
14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро

КЪЩИ:
1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м,
гараж,  дв. 350 кв.м - 40 000 лв.
2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м,
дв. 180 кв.м - 35 00 лв.
3. Къща, Драгичево,
РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро
4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м,
след ремонт - 35 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО”

тел./факс: 0877/698 384;
0898/56 97 84; 0888/820 327

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ÁÎÂÈÍÀ
тел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро
2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв.
3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв.
4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500  евро
5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро
6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв.
7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро
8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м  - 56 000 лв.
9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м,
2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв.
10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро
11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно
12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро
13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв.
14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно
15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв.
16. Парцел,  Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв.
17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Спешно Голяма Гарсониера, на Соф. шисе, ет. 2, 53 кв.м
 + таван 18 кв.м, тер., изолация, ремонтирана с ново обз. - 22000 лв./коментар/
2. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 36 000 лв./коментар/
3. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
5. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 18 000 лв.
7. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв.
9. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  42  000 лв.; 38 000 лв.
11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 44 000 лв.
12. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 45 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 32 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, непреходен, ет. 3, с подобр. лукс - 36 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ет. 2, след основен ремонт - 33 000 лв. /с коментар/
16. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
17. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз. - 39 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 60 000 лв./коментар/
21. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
22. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
23. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
27. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
29. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
30. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
31. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв.
32. УПИ над Болницата, 500 кв.м - 24 000 лв.
33. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.
34. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 4, обзаведена - 190 лв.
2. Гарсониера, Тева, обзаведена - 150 лв.
3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане, лукс - 200 лв.
4. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
5. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
8. Двустаен, Пашов, обзаведен, след ремонт - 200 лв.
9. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, нап. обзаведен - 200 лв.
11. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници - 250 лв.
12. Тристаен, ИЦ, нов блок, обзаведен, тх., пл. - 200 лв.
13. Офис, до Съда - 100 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
4. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
5. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 32 000 лв.
6. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
7. Мошино, ет. 4, 54 кв. м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., добър блок - 30 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Албените, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., комуникативно място - 27 000 лв.
7. Изток, ет. 2, 59 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 53 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
3. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 85 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., основен ремонт - 30 000 евро
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 лв.
2. Изток, оборудван зъболекарски кабинет, 40 кв.м,
 може и за офис - 500 лв.
3. Двустаен, Албените, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.
4. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
5. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 200 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, близо до Радомир,
луксозна - 39 000 лв.
7. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
8. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
9. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
10. Парцел, в ниската част на
автогарата, със стара къща,
и проект за нова виза - 22 000 лв.
11. 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

 Телефони:
076/67 34 03;

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè
ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 17 200 лв.
2. 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
3. Двустаен, Изток, ул. Ленински проспект,
тх., пл.,ТЕЦ, тер., с/у Пазара - 38 500 лв.
4. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК,
ет. 6, отличен - 29 000 евро
5. Две къщи, до Детска градина,
дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
6. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби,
II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена
обитаема, целогодишен достъп - 39 000 евро
7. Офис, нова бизнас сграда,
до Съда, 40 кв.м - 550 евро/кв.м
8. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
9. 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. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 200 лв.
2. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

0888/689 535
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв.
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
5. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
6. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
7. Радомир,  ет. 7, ет. 8 - по споразумение

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 50 000 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. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 17 000 лв.
10. Радомир, Арката, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.  - по договаряне
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 37 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
6. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 80 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
3. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 29 000 евро

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, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
13. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща - 10 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
17. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
19. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
20. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
21. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
22. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, необзаведена - 170 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. /печка, перална, хладилник - 250 лв.
3. Двустаен, Тева, необзаведен, без ТЕЦ, ет. 1 - 160 лв.
4. Етаж от къща, над Автогарата, кв. Ралица - 130 лв.
5. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

 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. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв.
2. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 21 800 лв.; 22 800 лв-
3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения - 25 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 6, преустроена, ет. 2 - 23 000 лв.; 24 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв.
6. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., РVС, ет. 1, ет. 4 - 29 800 евро; 37 000 лв.
7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 30 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.; 29 800 лв.
10. Двустаен, Изток, 70 кв.м, РVС, ТЕЦ - 28 000 лв.
11. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 39 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
13. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро
15. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 43 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
19. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 44 000 лв.
20. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.
21. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
22.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро
23. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.
24. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 евро
25. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м - 60 000 лв.
26. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м
27. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
28. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
29. ПИ, Рударци, 500 кв.м; 1 500 кв.м - 35 евро/кв.м; 30 евро/кв.м
30. ПИ, Студена, 680 кв.м; 900 кв.м - по договаряне
31 УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
32. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
33. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.
2. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен - 200 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация
v Изправяне на джанти

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

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема от 14 00 до 18 00 ч
прегледи, консултации,
цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8
GSM: 088/8700 258,  тел. 7 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

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък
от 16 00 до 18 00 ч

в Стоматологията
кв. Иван Пашов

тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260

Набираме охранители
за строителен обект
в центъра на гр. Перник

- с предимство бивши
служители на МВР и МО

тел. 0882/449518

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
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Собственик продава 3-етажна къща
в Тева - тел.0877/770996
Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2 дка, с

овощна градина в с. Драгомирово,
Пернишки окръг, 25 000 лв. - тел. 0887/
511 608
Продавам къща в с. Студена, РЗП:

140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по дого-
варяне – тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-

решително 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,

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

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

Давам под наем, помещения
за офиси в гр. Перник, кв.
Х. Смирненски - тел. 0888/
13 78 85
Давам под наем, охраняемо складово

помещение 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
Давам под наем гарсониера, ИЦ, без

посредник - тел. 0898/228379

Набирам международни шофьори с опит,

категория “С” и “Е” - тел. 0888/ 200 090

Фирма търси ел. заварчици I и II степен и

монтажници на метални и стоманобетонни

конструкции. Добро заплащане - тел. 0887/267 713

Цех за закуски търси хигиенист - 0899/114535

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ  с

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

Продавам,  Каракачани родени на 10.08.2013 г.,

Имунизирани с паспорт - тел. 0898/706 333

Продавам  пиролизно котле за отопление, 60KW
– тел. 0887/88 40 95

работа

наем

разни

ИЗКУПУВАМ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

ОТ МЯСТО,

ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

 - ТЕЛ. 0892/202 293;

          0895/821 433

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ул. Лом - 120 лв.
2. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв.
3. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

СПЕШНО КУПУВА:
1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА

2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ.

4. ТРИСТАЕН, В ЦЕНТЪРА, ТХ., В ПО-НОВ БЛОК - ДО 35 000 ЕВРО
5. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ

6. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО
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ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÅÄÀ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

тел. 076/ 60 04 15 тел. 0898/ 471 253 тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23 тел. 076/ 60 00 01 тел. 076/ 67 09 00

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

тел. 076/ 60 13 15 тел. 076/ 60 13 38 тел. 0877/ 698 384

ïåðíèøêè  èìîòè

1.Къща, център, 70 кв.м, дв.
212 кв.м, гараж - 23 000 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2

тер., среден - 25 000 лв.

1. Парцел, Дивотино, 1 300 кв.м, с
гараж, и стая за живеене - по договаряне
2. Двустаен, Център, преустроен, 72

кв.м - 57 000 лв.

1. Купува Двустаен в Центъра
- до 45 000 лв.
2. Купува Тристаен в Центъра

- до 55 000 лв.

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

1. Тристаен, ул. Струма,
ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.
- 29 000 евро

1. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6,
ТЕЦ, тер., РVС - 21 800 лв.; 22 800 лв.

2. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер.,
отличен - 43 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустр.  -  32 000 лв.

2. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен -
34 000 лв.

1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 22 000 лв.

2. Тристаен, Ид.ц., 94 кв.м, 3 тер., PVC
-  32 900 евро

1. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8 -
19 000 лв.; 26 000 лв.

2. Гарсониера, Изток, РVС -
18 000 лв.

1. Ателиета 33 кв.м, ново
строителство Рударци, затворен
комплекс с басейн - 40 000 лв.

1. Двустаен, Център, ет. 8, обзаведен,
без ТЕЦ - 50 000 лв.

2. Тристаен, Радомир, ет. 8, по БДС,
метална врата - 17 000 лв.

1. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл.,
дв. 600 кв.м - 30 000 евро

2. Кафе-клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ,
клим. въздохопр. - 45 000 евро

1.60 дка гора, гр. Земен,
бук, дъб, и бор
- по 500 лв/дка

1. Купува, Двустаен, в
Центъра - до 45 000 лв.

2. Търси под наем,
Двустаен в Центъра

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
40 000 лв. /без посредник/
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0888/874 595
Дава под наем

1.  Магазин, кв. Изток,
ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място

1. Тристаен, ул. Вардар, 95 кв. м,
ет. 3, тх., ТЕЦ, отличен - 50 000 евро

2. Двустаен, Димова махала, ет. 5,
ЕПК, ТЕЦ - 29 000 лв.
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ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

1. Къща, над Автогарата, дв.
260 кв.м, гараж - 28 800 лв.
2. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 2,

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

Аналоговият ТВ сигнал спрян
окончателно, 100 000 българи

са без телевизия
Аналоговият сигнал в София бе прекъснат

окончателно на тържествена церемония малко
преди обяд вчера. Така в цялата страна вече
може да се гледа само цифрова телевизия. По
последни данни обаче около 100 000 души
нямат тази възможност.

Като цяло подаването на аналогов телеви-
зионен сигнал спря от 00.00 часа на 30
септември. Около 11.30 ч. днес в Телевизион-
ната кула в София обаче зам.-министърът на
транспорта, информационните технологи и
съобщенията Георги Тодоров се обади в
телевизионната станция на Копитото да се
изключи аналоговата телевизия за столицата.

Това стана тържествено, в присъствието на
журналисти.

Инвестицията за 3 години е повече от 100
млн. лв. – основно за ново оборудване, уточни
Свилен Попов, изпълнителен директор на
„НУРТС България”. 

Тодоров коментира още, че и до момента
аналоговата телевизия е била гледана от 20%
от населението на България. 

В отговор на въпрос той заяви, че няма
проблем и телевизор “Опера” да се включи към
цифровата система през антенния вход и да се
гледа безпроблемно. 

По-рано министърът на информационните
технологии Данаил Папазов призна пред БНТ,
че във ведомството му нямат информация колко
души от днес в страната са без телевизия
заради цифровизацията. Той уточни, че се
предполага, че са около 5%. По думите му и
аналоговият сигнал не покривал цялата
страна.

Той коментира, че няма вариант 1 милион
души да останат без сигнал и не може толкова
скоро да се знае колко ще са хората.

Преди дни председателят на Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС) Веселин
Божков обаче предупреди, че между 350 000 и
1 000 000 души може да останат без телевизия.

Министърът посочи, че трябва да се провери
дали проблемите в местата, където няма
сигнал, не са от ретранслатор, който не е
преоборудван.

Министърът призова да се спре “шумната
рекламна акция” на цифровизацията.

За реклама на процеса на цифровизацията
държавата на два етапа отпусна над 19 млн. лв.

За контрола върху декодерите Папазов каза,
че МТИТС е образувало само два търга, с
които се доставят декодерите, а социалните
служби казват кой има право да получи тези
декодери.

По последни данни безплатни декодери за
цифрова телевизия са взели около 75 000 от
имащите право на това 210 000 души, които са
получавали помощи за миналия отоплителен
сезон.

Ваучерите за безплатни декодери се
раздават до 30 октомври, а валидността им е
до края на ноември.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 19
06:30"Тази сутрин"- информационн
09:30"Преди обед" - токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 309
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 20
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Африка
21:00"Щипка сол със Силвена Роу"
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Убийството" - сериал, еп. 12
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 12
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
22:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Федерални свидетели" -  филм
01:15"Сделка или не"
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ

05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота /3240 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм/356 епизод/
15:10Бурен свят тв филм/3 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед
17:05Дързост и красота /3241 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
18:50Зелена светлина
18:55Втори шанс тв филм /15 епизод/
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум Публицистично шоу
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00В преследване на Царя тв филм
23:55Ретро следобед
00:40Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:25Втори шанс тв филм/15 епизод/п/
02:15По света и у нас /п от 20:00/
03:00Референдум /п/
04:00Открито с Валя Ахчиева /п/
04:30В преследване на Царя тв филм

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ПЕРНИК,
 ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОБЛАСТНИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
На 03.10.2013 г. (четвъртък), от 10:00 часа в заседателната

зала на Община Перник, Областен информационен център –
Перник организира информационна среща, на тема: „Нормативна
база на Европейското финансиране. Споделяне на добри практики и
научени уроци”.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса,
неправителствени организации, учебни заведения, институции и
граждани. Срещата е отворена за медиите.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика”
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic.pernik@eufunds.bg
Дата: 25.09.2013 г.

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен
център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран

от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic_pernik@abv.bg

www.eufunds.bg

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но да-

ли винаги казвате всичко, което
трябва? Днес е момента да бъдете
по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнооб-
разие в обичайните

неща. Хубав момент да направите
някои промени в обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването

ви днес ще е много
по-приятно от оби-

кновено, благодарение на сърдечните
вълнения, които ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

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

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внима-
вайте. Днес трудно

ще контролирате страстите си.
Наблегнете на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
мнение. Опитайте се

да бъдете обективни и не прекар-
вайте всичко през призмата на
емоциите, може сериозно да се
депресирате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

но ще се разпилявате в твърде мно-
го посоки. Хубаво е да отделите мал-
ко повече време за нещата, които

обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не оста-
нете разочаровани,но както е каза-
но - най-много сълзи са пролени зара-
ди сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да

ви поизнерви, но по-скоро би повлия-
ло зле на околните. Проявете повече
чувство за хумор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо но-
во и необичайно. Някое екстремно
преживяване силно би ви заинтри-
гувало. Все пак бъдете по-практич-
ни.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се почувствате
добре. С малко повече старание мо-

же и до Нирвана да
достигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в компанията на
приятели. Ще ви вълнуват конкрет-
ни неща, а именно как точно да осъ-
ществите намеренията си.

ПРОЕКТ
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„Ñëàâàòà” îòñòúïè íà „×åïèíåö” âúâ Âåëèíãðàä
Общо 9 жълти картона показа съдията на срещата Иван Иванов

Страницата подготви Яне Анестиев

Лудогорец ще дарява
пари за детски клиники

20 процента от приходите на продадени-
те билети ще бъдат дарени за ооборудване
на клиниката по неонатология в МБАЛ “На-
дежда” в град София. Първият мащабен
благотворителен проект на Лудогорец
стартира с домакинските мачове от групо-
вата фаза на Лига Европа срещу Динамо
(Загреб) (3 октомври), Черноморец (7 ноем-
ври) и ПСВ Айндховен (28 ноември).

На последния си европейски мач в сто-
лицата - плейофа на Шампионската лига
срещу Базел, Лудогорец получи сериозна-
та подкрепа на над 18 000 свои привърже-
ници, жители на град София и любители на
футбола от цялата страна. Този успех ам-
бицира ръководството на ПФК Лудогорец
да подпомогне благородната кауза.

По статистически данни през последните
години нараства броят на недоносените
новородени и необходимостта от живото-
поддържаща апаратура. Ангажирането на
ПФК “Лудогорец” с тази кампания е част
от политиката за социална отговорност на
Клуба.

За предстоящия двубой с Динамо (Заг-
реб) шампионите на България продължа-
ват традицията и отново канят младите
футболисти от детско-юношеските школи
в страната да посетят безплатно футболна-
та среща.

 

Свирепа охрана тормози
шахматистите ни в Благоевград
На сериозни охранителни мерки са под-

ложени участниците в международния тур-
нир „Гранд оупън” в Благоевград, оплака-
ха се участващите перничани. Проверка за
оръжие с детектор на всяко влизане, заб-
рана да се напуска залата с изключение на
ходене до оградените тоалетни при нужда,
след излизане при приключване на пар-
тията  състезателят няма право да се връ-
ща и така нататък. Като за капак и здрав
охранител се разхожда между масите, кое-
то в никакъв случай не успокоява обста-
новката – твърдят пернишките шахматисти.
При така създадената ситуация те са кате-
горични,че ще доиграят турнира, но няма
да се появят на следващото му издание,
ако има такова. Като финал са отменени и
двата БЛИЦ-турнира всеки от които с наг-
раден фонд само за първия в размер на
2000 лева. В третия кръг, след доста неус-
пешния втори пернишките шахматисти
шест победи и едно равенство. Само Лю-
бомир Данов не е победил противника си,
всички останали са записали успехи. Ето
резултатите от партиите им и класирането
след третия кръг.
3-ТИ КРЪГ
Лазарос Константинидис –
ЛЮБОМИР ДАНОВ 0,5:0,5
ПЪРВАН АСПАРУХОВ – Йордан Портокалски  1:0
Цвета Василева -  ИЛИЯ СОТИРОВ         0:1
КИРИЛ БОРИСОВ – Виктория Страндева          1:0
Енрико Кардани – ЯНЕ ГЕЛЕМЕРОВ       0:1
ДИМЧО ВЕСЕЛИНОВ – Цветелина Спасова      1:0
Боян Малинов – ВАСИЛ СЛАВОВ           0:1
КЛАСИРАНЕ:
1.гм.Петър Дренчев  3
2.гм.Милен Василев 3
3.гм.Максим Длуги   3
……………………………
32.Димчо Веселинов           2
……………………………..
37.Яне Гелемеров     2
…………………………….
39.Първан Аспарухов          2
……………………………….
56.Любомир Данов  1,5
……………………………………
61.Илия Сотиров      1,5
……………………………….
63.Кирил Борисов    1,5
……………………………….
88.Васил Славов       1
В турнира участват общо 105 шахматисти
 

Първа шампионат-
на победа постигна
тимът на Чепинец.
Велинградчани надви-

„Миньор” се издъни в Кюстендил
Футболистите на

„Миньор“ записаха
втора загуба от на-
чалото на сезона в
Кюстендил след ка-
то отстъпиха с 0:1
на местния „Велбъж-
д“. Така перничани
отидоха на пето
място в класиране-
то с актив от 13

точки. Лидер е „Пи-
рин“ с 19 (шест от
тях са служебно спе-
челени), който днес
победи „Спортист“
с 3:0 в Своге. В Пана-
гюрище „Оборище“
спечели с 3:2 срещу
досегашния лидер
„Сливнишки герой“ и
двата отбора се из-

равниха на трето-
четвърто място с
по 16 точки. Точка-
та, спечелена от
„Перун“в Сапарева
баня при 1:1 срещу
местния „Германея“
се оказа достатъчно
за второто място
на отбора от Си-
митли.

ха с 1-0 гостите от
Струмска слава (Радо-
мир).Домакините от
курортния град изне-

соха по-добро първо
полувреме от своя съ-
перник. В 26-та мину-
та Петър Лаков с диа-
гонален шут не оста-

ви шанс на вратаря на
гостите Илиян Геор-
гиев за 1-0.През вто-
рата част изобилс-
тваха нервите, а иг-
рата бе доста накъса-
на. За Чепинец изпус-
наха Христо Сталев и
Кирил Михайлов. Глав-
ният арбитър Иван
Иванов от София
вдигна общо 9 жълти
картона в мача. Дву-
боят между Чепинец и
Струмска слава бе
спрян в началото за
две минути, за да бъ-
де оказана лекарска по-
мощ на капитана на
велинградчани Нико-
лай Байраков. Състоя-
нието му бе стабили-
зирано. Той остана на
терена до края на

ЮГОЗАПАДНА „В” АФГ
7-МИ КРЪГ

 Велбъжд – Миньор                  1:0
Германея – Перун                      1:1
Чепинец  - Струмска слава     1:0
Ботев – Места                            0:0
Спортист – Пирин                    0:3
Септември – Вихрен                2:1
Оборище – Сливн.герой          3:2
Балкан – Беласица                     2:0

 КЛАСИРАНЕ:
1 ОФК Пирин Благоевград   16:1 19
2 Перун (Кресна) 14:5 17
3 Сливнишки герой 17:7 16
4 Оборище (Панагюрище)       14:3  16
5 Миньор 16:5 13
6 Балкан (Варвара) 13:10 13
7 Белсица   12:7 12
8 Вихрен (Сандански) 8:9  10
9 Места  6:9 9
10 Германея 5:7 8
11 Велбъжд 1919 (Кюстендил) 5:9  5
12 Струмска слава 4:9  5
13 Ботев (Ихтиман)                  3:15 5
14 Чепинец 6:18 4
15 Спортист (Св) 10:15  3
16 Септември (Сф) 3:23 3

първото полувреме,
когато бе заменен от
Христо Сталев. Ма-
лко преди почивката -
Байраков отново пос-
трада при сблъсък с
противников състе-
зател. Тази победа бе-
ше първа за отбора
на „Чепинец”, който
до този момент
нямаше успех в Юго-
западната „В” ФГV
радомирци пък оста-
наха само с актив от
пет точки и се нами-
рат на 12-то място в
класирането, само на
две от последния, от-
бора на „Септем-
ври”(София), който
също спечели за пър-
ви път в есенния дял
на шампионата.

„Черногорец” разби „Верила”
Отборът на “Че-

рногорец” напълни
мрежата на гостува-
щия “Верила”(Дрен) с
цели седем топки.
Домакините откриха
чрез Евгени Америка-
нов, а до почивката

вече водеха с 3:0 с го-
лове на Мартин Лю-
бенов и Олег Алексие-
в. След подновяване-
то на играта преи-
муществото на до-
макините продължи
и то беше материа-

лизирано с нови че-
тири попадения, вка-
рани от Мартин Лю-
бенов, Петър Ане-
стиев с фамозен гол
от центъра, Марио
Михайлов и пак Мар-
тин Любенов.

Тодор Алексиев избран
за най-добър посрещач

Капитанът на Бъл-
гария Тодор Алексиев
бе избран за Най-до-
бър посрещач на Ев-
ропейското първенс-

тво, което завърши
днес в Копенхаген,
Дания. За MVP бе из-
бран 218-сантимет-
ровият гигант от

новите европейски
шампиони от Русия -
Дмитрий Мусерский.
 Ето и всички инди-
видуални награди:

Най-добър реализатор: Александър Атанасийевич (Сърбия)
Най-добър разпределител: Сергей Гранкин (Русия)
Най-добър посрещач: ТОДОР АЛЕКСИЕВ (БЪЛГАРИЯ)
Най-добро либеро: Алексей Вербов (Русия)
Най-добър изпълнител на сервис: Иван Зайцев (Италия)
Най-добър нападател: Лука Ветори (Италия)
Най-добър блокировач:  Сречко Лисинац (Сърбия)
Награда за феърплей: Никола Йованович (Сърбия)



АПРОПО

Ñúäúò îñòàâè êàñîðàçáèâà÷à Ïóéêàòà â àðåñòà
Пернишкият касоразбивач поиска от магистратите в Кърджали по-лека мярка за неотклонение

И ТАЗИ ГОДИНА ДЕНЯТ
НА ДИАЛОГА МЕЖДУ МЕС-
ТНАТА И ЗАКОНОДАТЕЛ-
НАТА ВЛАСТ премина в ле-
ка безтегловност. По ирония

на съдбата това става няколко дена
след като в Перник специално законо-
дателна и изпълнителна власт се хвана-
ха за гушите по разни проекти, финан-
сови потоци и съвсем лични щения. На
фона на скандалите в Общинския съвет
Денят на диалога изглеждаше нелепо.
Нещо като диалог между глухи. Как да
водиш диалог с човек, на когото искаш
оставката? Въобще, в нашия град по-
добни срещи трябва да имат точно така-
ва цел. Да бъдат подобие на другарски
банкети за изглаждане на отношенията.
Иначе едно дълго празноговорене не
върши никаква работа. Преливане от
пусто в празно и след няколко дена съ-
щите хора пак ще рипнат един срещу
друг. И институционално, и лично. Може
би има само известен смисъл да се опи-
та с някакъв Ден на монолога, па дано
се получи. Щото някои схващат диалога
точно така – само тяхното магаре да е
мъжко.

МОЖЕ ДА Е ПРЕСИЛЕНО, АМА
ИЗВЪНРЕДНИТЕ ТРЪНСКИ ИЗБОРИ
СА ИСТОРИЧЕСКИ. В смисъл, че пад-
на клишето за този край като червен.
Явно наследниците на Славчо Трънски
по партизанска и партийна линия вече
са се претопили и асимирали в друго
мнозинство. Дали е етническо – да
спорят етнографите. За трети път поред
ГЕРБ печели местния вот, а това слага
край на легендите за партизанското
движение. Впрочем – не съвсем. Спо-
ред слухове, които се носят от погра-
ничната община, именно партизанства-
нето в новите демократични условия е
причина за тези резултати. Едните пар-
тизани бяха сменени от други. Да биеш
три пъти подред, и то убедително, могат
само партизаните. И през септември
1944-та, и през септември 2013-та строй-
ните колони на борците за правда и сво-
бода се строиха на трънския площад, за
да покажат на народа кой сега „маана
че наоди”. И кой ще „руководи”, докато
има активни борци или техните етничес-
ки наследници.

121 октомври 2013 г.

Кюстендилец заби
мотора си в кола

Любомира ПЕЛОВА
37-годишен кюстендилец е пострадал

при станало по негова вина пътнотран-
спортно произшествие.

Инцидентът е станал в неделя, около
11,30 ч. в радомирското село Прибой.
Мотоциклетът „Сузуки”, пътуващ от Ра-
домир към Кюстендил, е управлявал
37-годишният Е. Г. Рокерът забил дву-
колесното возило в движещия се пред
него лек автомобил „Форд Орион”. От
сблъсъка е пострадал мотоциклетистът,
който е настанен в реанимацията на
пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова” с
фрактура на десния крак. На мотора и
колата са нанесени и материални щети.
Причините за катастрофата, по която е
започнато досъдебно производство,
все още са в процес на установяване.

започнал да стреля.
Бандитите изпуснали
единия сак с пари от-
върнали на стрелбата
и духнали с пернишка-
та автомобилна кла-
сика “Фолксваген
Голф”. По-късно поли-
цаи открили колата –
подпалена край пер-
нишкото село Мало
Бучино. В нея били и
част от вещите на
крадците, сред които
и маска за лице. От
нея снели и ДНК на
един от заподозрени-
те. След това поли-
цията обяви за издир-
ване Валентин Кири-
лов-Пуйката и Нико-
лай Мирчев, двамата
от Перник, и Велизар
Янков от София. След

известно време при
мистериозна и скан-
далната кражба на де-
сетки дознателски де-
ла от Столичната ди-
рекция на полицията
обаче изчезна и папка-
та за обира пред “Те-
хномаркет” – Божури-
ще.

Три години по-късно
Пуйката се завърна
от гурбет в Испания
и се предаде добро-
волно. Срещу бандата
започна досъдебно
производство, но по-
късно папката с мате-
риалите изчезна от
столичната полиция.
Пуйката и аверите му
бяха освободени зара-
ди недостатъчни до-
казателства.

Любомира ПЕЛОВА
Пернищкият касо-

разбивач Валентин Ки-
рилов – Пуйката ос-
тава в ареста, след ка-
то магистратите в
Кърджали отказаха да
уважат искането на
адвокатите му за по-
лека мярка – домашен
арест. Пуйката е об-

Виктория СТАНКОВА
„В новата детска

градина в кв. Тева са
спазени стриктно
всички норми за от-
варянето на детско-
то заведение и няма
причина децата все
още да не са премес-
тени в сградата, а да
посещават старите
помещения, намиращи
се в жилищен блок”,
съобщиха от общин-
ската администра-
ция. Градината има
необходимият ком-
плект от разреши-
телни, издадени от
Регионалната здравна
инспекция и Регионал-
ната служба „Пожар-

на безопасност и за-
щита на население-
то”. 

130 деца може да по-
бере новопостроена-
та детска градина в
кв. Тева. Строителс-
твото на сградата е
напълно завършено,
освен това е направе-
но и пълно оборудва-
не със съвременни и
удобни мебели за мал-
чуганите, осигурен е
и нов постелен инвен-
тар. 

„Ангажиментите,
които има директо-
рът на детското за-
ведение Николина
Крумова са да съгла-
сува с Областната

дирекция по безопас-
ност на храните в
Перник, помещенията
където ще се разлива
храната на малчугани-
те и да направи орга-
низация по премес-
тването”, уточниха
от общинската адми-
нистрация. Те поя-
сниха още, че детско-
то заведение разпо-
лага със стерилиза-
тори и кухненски съ-
дове, които ползва и
сега.

Красивата сграда в
квартал Тева е пос-
троена по проект
„Във фокус семей-
ството” с финансова-
та подкрепа на МТСП.

През уикенда –
на ден по пиян

Любомира ПЕЛОВА
Двама пияни шофьори са засечени през

почивните дни, съобщиха от полицията.
На кръстовището на ул. „Софийско шосе”

и „Оборище” в Перник е бил спрян за про-
верка лек автомобил „Форд Фиеста”, уп-
равляван от 26-годишния жител на облас-
тния град С.Е. При изпробването му с тех-
ническо средство за алкохол са отчетени
1,86 промила. На водача е взета кръвна
проба за химичен анализ и е бил задържан
за 24 ч. с полицейска заповед.

С 1,31 промила алкохол в кръвта е шофи-
рал автомобила си марка „Фолксваген” 19-
годишният перничанин Е.В. Младежът бил
спрян за проверка от пътни полицаи пред
жилищен блок на площад „Кракра”. Взета
му е кръвна проба. Той също е бил задър-
жан за 24 ч. с полицейска заповед.

Изчисляват по нов
начин делегираните

бюджети от догодина
Виктория СТАНКОВА

По нов начин ще се изчисляват делегира-
ните бюджети на детските градини и учили-
щата през следващата учебна година, каза
министърът на образованието и науката
проф. Анелия Клисарова.

По думите й практиката парите да се из-
числяват на база брой ученици ще бъде
прекратена. Догодина ще бъдат въведени
коефициенти за отдалеченост на учебното
заведение, брой деца със специални пот-
ребности и др., обясни Клисарова. Тя смята,
че така ще се помогне на малките учебни
заведения.

Министърът посочи, че в момента няма
оплаквания от училища, че имат задълже-
ния. По думите й през следващата седмица
кабинетът трябва да гласува 9,4 милиона
лева допълнително за образование. Средс-
твата ще бъдат насочени към по-малките
училища, където учителите не са получили
никакво увеличение на заплатите си.

Клисарова похвали българските учители,
че продължават да плащат парно, ток и во-
да, макар че възнагражденията им не са
вдигнати. Министърът съобщи още, че ще
настоява в държавния бюджет за 2014 г.
средствата за образование да бъдат пови-
шени от 3,5 на 4 процента.

винен за обира на тре-
зора в града. С обви-
нение за участие в
тях  зад решетките
заедно с Кирилов  се
озоваха Росен Драго-
миров – Синбад, кой-
то обаче бе пуснат
пръв с мярка „дома-
шен арест”, Славчо
Мегеров – Магера, Ху-

бен Митев и Явор
Славянов – Циката.

Групата на Вален-
тин Кирилов-Пуйката
прибра хилядарките и
злато за 500 000 от
инкасо автомобил с
въоръжен грабеж на
28 февруари 2007 г.
Преди да им направят
засадата, двамата ох-
ранители заключили
колата на банката и
отишли да вземат па-
рите от оборота в
“Техномаркет” – Бо-
журище. През това
време две неизвестни
лица разбили задната
врата на инкасо авто-
мобила и откраднали
торбите с парите.
Единият от охрани-
телите се върнал и

Новата детска градина в Тева
е готова да посрещне децата

Любомира ПЕЛОВА
Късо съединение в

ел.мрежата причини
пожар в радомирско-
то село Долна Диканя.
При опит сам да се
справи с пламъците е
пострадал леко 47-го-
дишният И.М. От по-
лицията уточниха, че
обгарянията са ни-
щожни, става дума са-
мо за зачервявания на

ръцете му. Пламъци-
те са унищожили 12
квадратни метра пая-
нтова постройка,
бързата реакция на
радомирските огне-
борци не са позволили
огънят да се разрасне
и да нанесе щети на
съседните сгради.

Неизправен техни-
чески уред пък е ста-
нал причина за пламъ-

ците, лумнали в апа-
ртамент на улица
„Младен Стоянов” в
Перник. Докато прис-
тигнат екипите на
Пожарна безопас-
ност, изгорели шка-
фовете и абсорбато-
рът в кухненското
помещение, опушени
са и стените му, сто-
паните на апартамен-
та не са пострадали.

Мъж обгоря при пожар


