
тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна

компания

Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30
Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1
2304 Перник

www.stomana.bg
local@stomana.bg; export@stomana.bg

Вестник
търси

РЕКЛАМЕН АГЕНТ
с опит

Телефони:
0887 884 095
0888 503 237

 „КРАКРА СОФТ”
Компютри, принтери, софтуер

НОВИ

     РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА
ул. „Кракра” 68      Тел. 64 03 50

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”
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Убедете се
в разликата!

би Шоу. Целта на ор-
ганизаторите от Об-
щинския младежки
дом в Перник е да
предизвикат интере-
са на почитателите
на различни музикал-
ни жанрове.

Любителите на рок
музиката ще се срещ-
нат с любимците си
от “Сигнал”. Класици-
те на рока, които та-
зи година отбелязват
35 г. от създаването
на групата, решиха да
включат Перник в на-
ционалното си турне,
което ще завърши с
грандиозен концерт в
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.480 лв.

Вторник, 3 септември, 2013 г., бр. 169 /5285/ год. XXЦена: 0,60 лева

Сцената е на новооткритото лятно кино

Вътрешно
международно

Тепърва идва вълната на на-
шето недоволство. И ще дойде не толкова
от жълтите павета, от протестите и кон-
трапротестите, а малко по-отдалече – от
Близкия изток. Сирийските бежанци от
международен започват да стават вътре-
шен проблем и на България включително.
Властта е на вълна не как да спасява себе
си, а народа.

Без да сме черногледи, задава се голямо
зло. Изнервеният български народ ще бъде
поставен на здраво изпитание покрай гот-
вените бежански лагери и всички съпътс-
тващи така наречени мероприятия.

Светът е голям и опасност дебне от-
всякъде, ако можем да парафризираме по-
пулярното заглавие на филма. Като се поч-
не от преките терористични запахи, та се
свърши с масови заразни заболявания – кар-
тинката на външната граница на Европей-
ския съюз се очертава твърде страховита.

И на принципите на Мърфи, когато на ед-
но място положението е зле, то няма как
да не стане още по-зле. Пътят затова е ши-
роко отворен. Сирийците вече са на път и
се движат към нас почти с магистрална
скорост. А традиционното българско гос-
топриемство е на път да катастрофира.
Международното положение ще ни излезе
вътрешно и даже Кристалина Георгиева ще
идва да ни успокоява.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
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3 000 ÏÅÐÍÈ×ÀÍÈ
ÈÑÊÀÒ ÏÀÐÈ ÇÀ ÒÎÏËÎ

200 ËÅÂÀ ÂÈ ÒÐßÁÂÀÒ
ÇÀ ÏÚÐÂÎÊËÀÑÍÈÊ

“ÌÈÍÜÎÐ” ÍÀÄÄÅËß
È ÍÀÄ “ÑÒÐ. ÑËÀÂÀ”

Св. свщмчк Антим,
еп. Никомидийски.

Преп. Теоктист.
Св. Фива дякониса...

Силвия ГРИГОРОВА
Звезди на шоубиз-

неса ще гастролират
в Перник през месец
септември. Сцена на
поредица от култур-
ни събития ще стане
н о в о о т к р и т о т о
лятно кино в града.
Публиката в Перник
ще се срещне с класи-
ците на рока от гра-
па “Сигнал”, звезди-
те на Музикалния
театър “Стефан Ма-
кедонски”, най-обича-
ните хип-хоп изпъл-
нители, а за най-мал-
ките специална прог-
рама е подготвил Бо-

Вярвам в това,
което не виждам!

ЛАФ НА ДЕНЯ

110 - 240

Слънчево

от село Главановци се
движел с лек автомо-
бил „Сузуки Витара”,
но загубил управле-
нието на автомобила
и се натресъл челно в
стълба.  Вместо да
помогне да пострада-
лите обаче, той из-
бягал. Най-сериозно се
оказало положението
на 19-годишния Ц.А.
от селото, който бил
настанен в столично
заведение заради по-
лучената черепно-мо-

Любомира ПЕЛОВА
24-годишен се заби

в електрически
стълб, потроши
спътниците си и из-
бяга от местопроиз-
шествието. При ка-
тастрофата са пос-
традали двама души,
които са се возили в
колата, съобщиха от
полицията. Инциден-
тът станал в трън-
ското село Насалевци
около 1 часа в неделя.

24-годишният А.Р.

Шофьор вкара двама в болница и
избяга от мястото на катастрофата

Стоте най-известни
перничани

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.

зъчна травма ие  нас-
танен в столична бол-
ница, а 21-годишният
му съселянин  А.Р. се
оказал с фрактура на
дясна ръка. От удара
автомобилът е полу-
чил значителни мате-
риални щети.

Шофьорът - беглец
бил установен едва
вчера сутринта, нап-
равен е оглед на мес-
топроизшествието и
е започнато досъдеб-
но производство.
Според криминалис-
тите, една от версии-
те за бягсвото на во-
дача на сузуките от
мястото на пътния
инцидент, е че той
най-вероятнот е бил
почерпен преди да
седне зад волана. Ра-
ботата по изяснява-
не и документиране
на случая продължава.

На страница 2

зала “Арена Армеец”
на 27 ноември.
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360 000 çà ðåìîíò íà ÷èòàëèùà è ÷åðêâè
Най-сериозни са субсидиите зо радомирското читалище и черквата в Чуковец

Звезди на шоубизнеса ще
гастролират в Перник

Любомира ПЕЛОВА
На последното си

заседание Междуве-
домствената комисия
за възстановяване и
подпомагане към Ми-
нистерския съвет е
решила да бъдат от-
пуснати близо 360
000 лева за ремонт на
черкви и читалище в
Радомирско. Най-се-
риозна е сумата, коя-
то получава най-гол-
ямото читалище в об-
щината – радомирско-
то „Напредък 1895”,
чиято сграда постра-
да сериозно от земет-
ресението през май
м.г. Досега обаче ня
бяха отпуснати ни-
какви средства за ре-
монта му. Сега кул-
турната институция
получава 92 430 лева,
за да извърши нужни-
те ремонтни дейнос-
ти. 41 264  лева  полу-
чава читалището в
село Стефаново, а
25 468 лева - читали-
ще „Никола Корчев“ в
село Долна Диканя.
Отпуснати са средс-

тва и за ремонтите
на читалищата „Бла-
гой Гебрев” в Друган
и „Климент Охридски”
в Долни Раковец. Об-
щият размер на суб-
сидията за отстран-
яване на щетите от
земетесението в пет-
те културни инсти-
туции е 203 656 лева.
Останалите средс-
тва са за укрепвне на
черкви в района. Об-
яснимо най-сериозна е
сумата, предназначе-
на за черквата
„Св.Никола” в село Чу-
ковец. За храма, който
е обявен за паметник
на културата заради
изключително ценни-
те стенописи от Сед-
новековието и Въз-
раждането, са опреде-
лени  58 292 лева.
През февруари в ре-
зултат на  пукнати-
ните по средновеков-
ната църква, строена
през ХV²- ХV²² век,
причинени от земет-
ресението, падна пок-
ривът. Храмът се
нуждае от основен ре-

Августовските фактури на ЧЕЗ
съдържат два отчетни периода
Силвия ГРИГОРОВА

 Фактурите, които
битовите клиенти на
ЧЕЗ получават за кон-
сумираната енергия
през август, съдър-
жат данни за два от-
четни периода – от
датата на предишно
отчитане до 31 юли и
след 1 август до края
на отчетния период.
Това информират от
компанията. Въз осно-
ва на решение на Дър-
жавната комисия за
енергийно и водно ре-
гулиране, считано от
1 август, са промене-
ни моделът на ценооб-
разуване, както и та-
рифната структура.
Държавният регула-
тор единствен опре-
деля цените и модели-
те на ценообразуване.

Трите компонента -
 добавка за зелена ене-
ргия, цена за високое-
фективно комбинира-
но производство и не-
възстановяеми разхо-
ди, бяха прехвърлени
от цената за разпре-
деление на електрое-
нергията в цената за
снабдяване. По този
начин цената за раз-
пределение бе намале-
на, но бе увеличена це-
ната за снабдяване. Е-
фектът от решение-
то на ДКЕВР е пониже-
ние на крайните про-
дажни цени за битови
клиенти със средно

5%.
„Клиентите ни вече

получават фактури с
новите, с 5% по-ниски
цени. За да сме макси-
мално коректни, те
съдържат два перио-
да – този до
31.07.2013 г. по ста-
рите цени, и от
01.08.2013 г. – по но-
вите, по-ниски. Кампа-
нията „Бъдете ин-
формирани“ продъл-
жава и през септем-
ври, като с фактури-
те си клиентите ни
ще получат и допъл-
нителни разяснител-
ни материали“, каза
Кремена Стоянова,
изпълнителен дирек-
тор на „ЧЕЗ Електро
България“ АД.

ЧЕЗ публикува на
у е б с а й т а
си www.cez.bg, в сек-
ция „Цени“, допълни-
телна информация
относно формиране-
то на цената и съпос-
тавка между стой-
ностите в новите и

Изнесен приемен ден
на губернатора в Трън

Любомира ПЕЛОВА
Вчера бе първият от поредицата изнесени

приемни дни, които Областният управител
арх.Михаил Михайов стартира във всички
общини на региона. От 14 часа губернато-
рът и екип от представители на държавната
власт посетиха община Трън. Срещата с
гражданите бе в сградата на кметството.
По-късно арх.Михайлов се срещна с кмет-
ските наместници от граничния край, в кой-
то има 52 населени места и обсъди с тях
проблемите на жителите на най-голямата по
територия община на областта, която е най-
слабо населена. Тук от години основната
грижа на местните хора е безработицата.
Заради липсата на препитание младите от-
давна са напуснали селата, които обезлюд-
яват непрекъснато, а там, където пушат ко-
мини, са на малцината останали в старите
къщи старци и баби. Младите идват лете, за
да прекарат в рония край отпуските си, при
това обикновено не целите, или пащат пи
баба и дядо внуците.

Подобни срещи ще проведе областния и
в другите общини на региона, в които по не-
гова иницатива ще участват народни пред-
ставители от 42-то Народно събрание и дру-
ги правителствени експерти.

старите фактури.
От сравнението на
двата документа се
вижда, че при запазва-
не на консумацията,
сметката на даден би-
тов клиент е намал-
яла с 4,7%. Разясни-
телна информация за
новите фактури мо-
же да бъде получена
на денонощната ин-
формационна линия
на ЧЕЗ 0700 10 010 и в
центровете за об-
служване на клиенти.

Цените и моделът -
на ценообразуване се
определят от
ДКЕВР. Промяната в
модела на ценообразу-
ване от 1 август
2013 г. доведе до на-
маляване на дела на
ЧЕЗ в крайната цена
на електроенергията
до 2,49%. Това означа-
ва, че от сметка на
стойност 100 лв. за
дружествата от гру-
пата на ЧЕЗ в Бълга-
рия остават едва
2,49 лв.

от страница 1

Групата не е гостувала в Перник, къ-
дето има многобройни фенове, близо
10 години. Музикантите ще изпълнят
вечните си хитове, сред които “Да те
жадувам”, “Сбогом”, “Може би”, как-
то и парчета от най-новия черно-бял
албум, в който доста втвърдиха саун-
да. Ще прозвучат и песни от първия
самостоятелен албум на фронтмена на
групата Данчо Караджов. Концертът
ще бъде на 12 септември от 19, 30 ч. в
лятното кино.

За почитателите на мюзикъла на 17
септември от 19, 30 часа ще гостуват
звездите на Музикалния театър “Сте-
фан Македонски” с хитовото заглавие
“Лелята на Чарли”. Постановката е на
Иван Панев. На сцената ще се изявят
Румен Григоров, Александър Мутаф-
чийски, Богомил Спиров, Ясен Зер-
дев, Денко Проданов, Марчо Апосто-
лов, Калин Попов и др. Мюзикълът
“Лелята на Чарли” е създаден през
1973 г. от композитора Оскар Фел-
цман по мотиви от едноименната ше-
метна английска комедия на Брандън
Томас. “Лелята на Чарли” счупва
всички исторически рекорди за пиеси
от този жанр с 1466 представления и
последващи продукции по целия свят
след премиерата в Лондон през 1892
г. Това е една остроумна комедия на
ситуациите, в която отношенията меж-
ду мъже и жени, преобличането на мъ-
же в дамски костюми, флиртът и ко-
кетниченето на героите създават по-
редица от забавни сцени, които карат
публиката по цял свят десетилетия
наред да избухва в смях. Прочутата
реплика “Аз съм лелята на Чарли от
Бразилия, където има много ананаси,
банани, лагуни и маймуни.” отдавна
вече е хит в разговорния език.

Звездите на хип-хопа Лео, Део, Ра-
фи, Играта и Лора Караджова ще за-
радват младите си фенове с концерт
на 24 септември. Началният час на съ-
битието е 19. Любимците на най-мла-
дата публика ще зарадват почитате-
лите си с летните хитове на годината.
Тийнейджърите ще слушат и ще пеят
заедно със своите любимци най-по-
пулярните парчета, ще могат да си
вземат автограф и да се снимат за
спомен с изпълнителите. Симпатич-
ният италианец Лео, лошото момче на
хип-хопа Играта, победителят в “Х-
фактор” Рафи, Део и предизвикател-
ната Лора Караджова обещават да
възпламенят публиката с горещи хи-
тове и много настроение на сцената.

Организаторите на септемврийската
културна програма са помислили и за
най-малките. Специално за тях в Пер-
ник най-новот си шоу ще представят
Боби Шоу и Доктор Джакел. Малчуга-
ните ще се забавляват с интересни
фокуси, игри, много изненади и пода-
ръци. Любимецът на поколения деца
Боби Шоу е подготвил за почитатели-
те си в Перник, където не е гостувал
отдавна, най-атрактивните си номера.
Представлението е на 5 септември от
11 часа в лятното кино.

Билети за всички представления,
които за пернишката публика са на
преференциални цени, вече се прода-
ват на касите на ОбМД и на лятното
кино в Перник, както и на площада
пред ГУМ. За удобство на публиката в
Радомир и Брезник, билети ще се про-
дават на място на каси в центровете
на двата града.  Културната програма
се реализира със съдействието на Об-
щина Перник.

монт. Освен от Меж-
дуведомствената ко-
мисия, средства ще
осигурят и Дирекция-
та по вероизповеда-
нията, Църковното
настоятелство кан-
дидатства и с проект
чрез Местна инициа-

тивна група „Радо-
мир- Ковачевци- Земе-
н“.

По около 26 000 ле-
ва получават за ре-
монтини работи хра-
мовете „Св. Успение
Богородично“ в Клено-
вик и „Св. Мъченик

Димитър“ в Жедна, за
„Св. Троица“ в Друган
са отпуснати 19 646
лева, а за“Св. Петка“
в Дебели лаг- 16 762
лева. За „Успение Бо-
городично“ в Прибой
комисията е отпусна-
ла 7 842 лева.
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Áëèçî 3000 ïåðíè÷àíè èñêàò ïàðè çà òîïëî
Бройката ще се увеличава тъй като до крайния срок има още време

Меглена Кунева за новия
политически сезон

Зоя ИВАНОВА
Ако това правителство остане, единстве-

ното, на което ще станем свидетели, ще
бъде много харчене на пари и пълна липса
на напредък. Това е загуба на време за
българската държава. Това управление не
може да води реформаторска политика,
защото има безпредентно ниско общес-
твено доверие. Това заяви днес на прес-
конференция в София лидерът на “Движе-
ние България на гражданите” Меглена Ку-
нева по повод началото на новия полити-
чески сезон.

Тя беше категорична, че България се
нуждае от спешни и дълбоки реформи в
съдебната система, икономиката и начина,
по който фукционира администрацията, но
и също, че правителството на Пламен Оре-
шарски няма нито подкрепата, нито морал-
ния облик да ги извърши.

“Когато искаш професионална админис-
трация, не я тероризираш с партийни наз-
начения и преставаш да й нареждаш по те-
лефона. България никога няма да усвои
европейските средства, защото админис-
трацията й не е професионална. А е такава,
защото се назначват близки до партиите
хора, без конкурси и без да отговарят на
никакви критерии”, заяви Кунева на въп-
рос има ли в момента политическа чистка.
Тя припомни, че “Движение България на
гражданите” е партията, която последова-
телно се е противопоставяла и на начина,
по който ГЕРБ назначаваше и уволняваше
хора, като подчерта, че в резултат на този
подход 2/3 от българската администрация
е назначена без конкурси.

По думите на организационния секретар
на движението Найден Зеленогорски и в
момента кметовете и местните функционе-
ри на ГЕРБ продължават да мачкат поли-
тическите си опоненти и най-вече хората от
Реформаторския блок. Той посочи, че
ГЕРБ трябва ясно да се разграничи от тези
порочни практики. По думите му партията
на Бойко Борисов настоява за оставка на
правителството, само за да обезпечи собс-
твеното си оцеляване, докато Реформатор-
ския блок иска прекратяване на модела на
управление с партийни назначения, поли-
тически рекет, мафиотизиране и репресии.
Зеленогорски допълни, че не е ясно кой
управлява ГЕРБ – дали лидерът на партия-
та или местните им функционери. По думи-
те му в редица общински съвети съветни-
ците от ГЕРБ и БСП гласуват заедно поли-
тиките, обединени от общи икономически и
други интереси.

Зеленогорски съобщи, че следващата
седмица ще бъде обявен съставът на
Гражданския съвет към Реформаторския
блок, а до средата на месеца блокът ще
излезе с документ - стратегия за излизане
на България от политическата и икономи-
ческа криза. По текста в момента работят
5 работни групи, в които влизат както
представители на партиите, така и лица от
Гражданския съвет.

Кунева повтори, че окончателното реше-
нието докъде ще стигнат отношенията
между „Движение България на граждани-
те“ и Реформаторския блок да бъде взето
от делегатите на Националното събрание
на движението на 21 септември в НДК.

На въпрос за българската позиция за
Сирия, Меглена Кунева припомни настоя-
ването на движението от преди няколко
дни парламентът да проведе обсъждане и
дебати. По думите й сегашните действия
на правителството - организиране на опе-
ративни щабове, разписване на мерки за
бежанската вълна - са адекватни, но въп-
росът, който стои пред страната, е дали ще
може да се възползва максимално от ев-
ропейското си членство. Кунева прогнози-
ра, че тъй като България е външна граница
на Съюза, ЕС ще отпусне средства и по-
мощ за бежански лагери, но е под въпрос
дали те ще се усвоят. Тя даде пример с
Перник, където все още не са поправени
пострадалите от земетресението домове и
че капацитетът на страната за справяне с
кризи е изключително малък.

Зоя ИВАНОВА
Близо 3000 ще са хо-

рата от пернишко,
които ще получат це-
леви помощи за ото-
пление за новия ото-
плителен сезон. Тяхна-
та бройка е по голяма
от тази миналата го-
дина, тъй като се уве-
личи обхвата на хора-

та, които имат право
на тях. От агенцията
по социално подпома-
гане обобщават, че за
страната подадените
молби за отпускане на
целева помощ за ото-
пление от началото
на кампанията на 1
юли т.г. към края на
август са 197 424. Из-

дадените заповеди за
отпускане на този
вид помощ са близо
125 000, отказите -
около 16 500. За първи-
те два месеца на кам-
панията през миналия
отоплителен сезон
приетите молби са
26 788  по-малко, а за
целия отоплителен се-
зон 2012/2013 г. об-
щият брой на отпус-
натите целеви помо-
щи бе 210 711.

Крайният срок за по-
даване на молби в ди-

рекциите „Социално
подпомагане” е 31 ок-
томври 2013 г. Молба-
та се подава по пос-
тоянен адрес, в нея за-
дължително се заяв-
ява видът на ползва-
ното отопление -
топлоенергия, еле-
ктроенергия, твърдо
гориво или природен
газ, като при отопле-
ние с електроенергия
и топлоенергия се
прилага и последна
платена фактура. Це-
левата помощ се от-
пуска за период от
пет месеца - 1 ноември
2013 г. до  31 март
2014 г. Изплащането
на целевата помощ и
за новия отоплителе-
н сезон ще се извър-
шва на два транша -
за месеците ноември
и декември 2013 г. не
по-късно от края на
месеца, следващ месе-
ца на издаване на за-
поведта, с която е
отпусната помощта;

Щабът на ГЕРБ започна
предизборната битка

XVII Есенен международен театрален
фестивал “Сцена на кръстопът”
Виктория СТАНКОВА

Две премиери и цели
23 заглавия включва
програмата на 17-ото
издание на фестивала
„Сцена на кръсто-
път”. Въпреки ек-
стремните обстоя-
телства заради инци-
дента в голямата зала
на Драматичен теа-
тър Пловдив, есенен
фестивал ще има.

Откриването е на
10 септември от 19
часа в залата на Дома
на културата „Борис
Христов” с премиера-
та на спектакъла

„Възвишение”. Це-
лият екип на Драмата
е впрегнат да възста-
нови представление-
то и декора, за да от-
говори на очаквания-
та на публиката си.

Другото премиерно
заглавие в програма-
та на фестивала е
„Речта на селския
крал” от Румен Леони-
дов – копродукция на
Сатиричния театър
и ДКТ „Иван Димов” -
Хасково. Ще се насла-
дим на таланта на
Диян Мачев на 12 сеп-
тември от 19.30 ч. в

до 31 януари 2014 г. -
за месеците януари,
февруари и март.

До приемането на
нов размер на помощ-
та в зависимост от
цената на електрое-
нергията за битов
потребител в начало-
то на отоплителния
сезон (1 ноември 2013
г.), целевата помощ
за отопление ще бъде
в размер 65,72 лв. ме-
сечно. След приемане-
то на новия размер
на помощта ще се из-
дават изменителни
заповеди, а изравн-
яването на отпусна-
тите суми ще става
при отпускането на
втория транш на по-
мощта.

За настоящия ото-
плителен сезон дифе-
ренцираният минима-
лен доход за отопле-
ние бе увеличен с 15
лева за всички 16 гру-
пи от хора в неравнос-
тойно положение.

Камерната зала на
Драмата.

Представления на
НТ „Иван Вазов”, Мла-
дежки театър, МГТ
„Зад Канала”, Театър
„Българска армия”,
Театрална работилни-
ца „Сфумато”, Теа-
тър 199, Театър „Со-
фия”, Сатиричния
театър, Учебния теа-
тър на НАТФИЗ, ДКТ
„Иван Димов” - Хаско-
во, театрите от Пле-
вен и Стара Загора са
селектирани в програ-
мата на 17-тата „Сце-
на”.

Лекарският съюз с конкретни
идеи  по рамковия договор
Зоя ИВАНОВА

От българският ле-
карски съюз вече има-
т конкретни предло-
жения, които ще пос-
тавят при разглежда-
нето на новия рамков
договор за следваща-
та година. Това обяви
председателят на
съсловната организа-
ция д-р Цветан Рай-
чинов. Едно от тях е
минималният прес-
той в болница да ста-
не препоръчителен
вместо задължите-
лен. По този начин
нито пациентите, ни-
то болниците ще са
санкционирани, ако

престоят в клиника
не се спазва. В момен-
та има задължителен
минимален престой
обикновено от 3-5
дни в болница. Ако па-
циентите си тръг-
нат по-рано, трябва
да платят лечението
си. Причината е, че
нарушават правила-
та и касата не плаща
на клиниките. ВАС
обаче е на път да от-
мени санкциите за па-
циентите, които са
заложени в наредба
на здравното минис-
терство. Не е редно
съдът да отменя то-
ва правило, каза д-р

Райчинов. Ако го нап-
рави обаче, съсловна-
та организация ще
даде две предложе-
ния за промени, така
че да не се накърнява
и интересът на бол-
ниците. Едното е ка-
сата да плаща не
цялата пътека, а са-
мо за дните, през
които пациентът е
бил в болница. Гене-
ралното решение на
проблема обаче е
второто - минимал-
ният престой да се
превърне в препоръ-
чителен. Досега
НЗОК не е склонявала
на това предложение.

С тържествен водосвет стартира предиз-
борната кампания на кандидата за кмет на
община Трън от ПП ГЕРБ-Станислава Асено-
ва.Тук бяха д-р Вяра Церовска-областен
координатор на ПП ГЕРБ-Перник,общински-
те координатори на Брезник и Ковачевци,
областният координатор на МГЕРБ,членове и
симпатизанти на партията на Бойко Борисов.

„Пожелавам на Станислава Асенова да бъ-
де достоен приемник на Станислав Нико-
лов.Тя е работила с него,тя е част от неговия
екип и затова тя ще бъде естественото про-
дължение на политиката водена от ГЕРБ в то-
зи град и в тази община.”Това каза облас-
тният координатор на ПП ГЕРБ-Перник-д-р
Вяра Церовска пред присъстващите на от-
криването на предизборната кампания на
частичните избори за кмет на община Трън.

„Благодаря за доверието,което ми гласува
ръководството на ПП ГЕРБ и издигна канди-
датурата ми за кандидат-кмет на община
Трън.Уверявам Ви,че ще отстоявам ценнос-
тите на партия ГЕРБ и ще продължа с повече
всеотдайност и упоритост да работя за жите-
лите на община Трън.Пътеката вече я пропра-
ви досегашният кмет, издигнат от ГЕРБ-Ста-
нислав Николов.С негова помощ ще продъл-
жим и ще доизградим новите пътища на Ев-
ропейска България”,сподели кандидатът за
кмет на община Трън-Станислава Асенова.

Зоя ИВАНОВА
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Ïðîìåíÿò çàêîíà çà æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò
Той е съгласуван с разпоредбите на евро директива

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството е из-

готвило и предлага на На-
родното събрание да одо-
бри промени в Закона за
железопътния тран-
спорт, с които се от-
страняват съществува-
щи несъответствия в
нормативната уредба с
Директива 2004/49/ЕО
относно безопасността
на железопътния тран-
спорт в Общността. Пре-
цизирането на разпоред-
бите в закона се прави
във връзка с официално

уведомително писмо на
Европейската комисия за
нарушение при транспо-
нирането на директива-
та. С предлаганите про-
мени се премахва същес-
твуващото ограничение
в Закона само лицензирани
железопътни превозвачи
да имат достъп до желе-
зопътната инфраструк-
тура. Създава се правно
основание за съществува-
не на превозвачи, които
не е необходимо да прите-
жават лицензия. Задължи-
телното условие е прите-

жаването на сертификат
за безопасност. Дадена е
възможност всяка държа-
ва-членка на Европейския
съюз да изключи от прила-
гане на задължението за
лицензиране предприятия,
които извършват прево-
зи на пътници и товари
по местна отделна ин-
фраструктура, регионал-
ни, градски и крайградски
услуги. Създава се нов
текст в административ-
но-наказателните разпо-
редби, който цели да анга-
жира отговорността на

железопътния превозвач
и на управителя на желе-
зопътната инфраструк-
тура като юридически
лица, отговорни за безо-
пасната експлоатация на
железопътната система.
Констатацията на служ-
бите на Европейската ко-
мисия е, че разпоредбите
за налагане на админис-
тративни наказания към
момента са насочени към
налагане на глоби на лица
като влакови машинис-
ти, служители или члено-
ве на персонала на желе-
зопътното предприятие
или на управителя на же-
лезопътната инфрас-
труктура, но не и на юри-
дическите лица. Втора-
та група промени са свър-
зани с прецизиране на раз-
поредби по прилагането
на Регламент (ЕО) №1371/
2007 относно правата и
задълженията на пътни-
ците, използващи железо-
пътен транспорт. Пред-
лаганата редакция на чл.
139, т. 4 предвижда сан-
кция при нарушаване на
целия член 9 от Регла-
мент (ЕО) №1371/2007, а
не само на параграф 5 от
него, както е посочено се-
га. Новите точки 27 и 28
предвиждат санкции при

нарушение съответно на
чл. 11 и 12 от Регламента,
които не са били включени
до момента.  Третата
група промени – в чл. 62,
ал. 8, както и промяната в
Закона за ограничаване на
административното регу-
лиране и административ-
ния контрол върху стопан-
ската дейност, са в изпъл-
нение на мерки от Плана
за намаляване на регула-
торната тежест за биз-
неса. Те са обусловени от
обстоятелството, че ут-
върждаването на учебна-
та програма и документа-
цията, свързана с обуче-
нието на кандидатите за
получаване на удостовере-
ние за консултант по безо-
пасността на превозите
на опасни товари, е част
от процедурата по регис-
трация на лицата, които
организират курсове за
обучение на консултанти
по безопасността на опа-
сни товари и следва да се
утвърждава с подаване на
документите на кандида-
та. Отпада и лицензион-
ният режим за лица, извър-
шващи проверка на техни-
ческата изправност на во-
зилата и правоспособнос-
тта и квалификацията на
персонала.

Ангел Найденов: Няма промяна
в позицията на България за Сирия

Зоя ИВАНОВА
До този момент няма

отправено запитване към
България за възможно уча-
стие във военна операция
в Сирия. Това каза в сут-
решния блок на Нова теле-
визия министърът на от-
браната Ангел Найде-
нов.”Ситуацията в Сирия
остава сложна, въпреки
отделните решения на
отделни страни. Драмата
в Сирия е пълна и този,
който не отчита тази
драма, или е напълно неа-
декватен, или няма човеш-
ка чувствителност”, до-
бави той. “На заседание-
то на Съвета за сигур-
ност в края на миналата
седмица отчетохме три
възможни сценария за из-
ход от кризата. Един от
тях е продължаване на
дипломатическите усилия
и намиране на политичес-
ко решение. Точно този
сценарий подкрепя Бълга-
рия. Трябва да изчакаме
докладите на инспектори-
те на ООН. Все още няма
категорични доказателс-
тва за използване на хими-
чески оръжия. Вторият
сценарий е военна операци-
я със санкцията на Съве-
та за сигурност на ООН
или решение в рамките на
НАТО. Третият възможен
сценарий е т.нар. “коали-

ция на желаещите”.Ако
става въпрос за ограничен
удар с крилати ракети,
очевидно е, че България
няма да участва, тъй ка-
то не разполагаме с необ-
ходимата техника. Ва-
риантът “коалиция на же-
лаещите” за момента е
абсолютно неприемлив за
страната ни”, подчерта
военният министър.

“Ние гледаме на военно-
то решение като на край-
но решение, но като член
на международната об-
щност трябва да се съоб-
разим с решенията й. Ка-
тегорично сме за това,

Около 200 лева, за да
приготвите първокласник

Зоя ИВАНОВА
Дни до началото на новата учебна година

в магазините за дрехи и книжарниците
най-много са родителите, чиито деца ще
прекрачат учебния праг. Естествено най-
нетърпеливите и най-щастливи са родите-
лите на първокласниците. Родителите
пресмятат какво ще им е най-необходими и
колко средства ще са необходими за хла-
петата.  Сметките показват, че дори и без
учебниците, които са безплатни, сметката
трудно може да падне под 200 лева.

Учебниците за най-малките са безплатни,
те вървят с по няколко учебни помагала и
сборници, които все пак трябва да бъдат
закупени. 

Допълнителните книги по Български ези-
к, Математика, Роден край, Музика и по
всяка вероятност – един чужд език със си-
гурност не могат да се купят за 20-30 лева,
а са повече. Следва купуването на облек-
ла, тетрадки, химикали, моливи, гумичка,
острилка, линия, моливник. 

Необходимите за час по  рисуване блок-
че, боички, флумастери, пластилин, гланцо-
во блокче и какво ли още не. Раницата мо-
же да струва както 20, така и 50 лева.

За часовете по спорт е нужен екип и ма-
ратонки, като общата им цена ще е около
100 лева. Така се оказва, че подготовката
за един първокласник  не може да излезе
под 200 лева.

ако е използвано химичес-
ко оръжие, отговорните
лица да бъдат наказани -
независимо дали те са от
хората на Башар Асад, или
от опозицията. България
има съответните мерки и
стратегии в случай на вое-
нен удар в Сирия. Вече е
сформиран и национален
щаб. В момента най-гол-
ямата заплаха за България
е бежанският поток, за-
това режимът по граници-
те с Турция и Гърция ще
бъде затегнат. Ще пред-
приемем и мерки за нас-
таняване на бежанците”,
каза още Ангел Найденов.

На приключване
е жътвата на овеса

Силвия ГРИГОРОВА
С приключването на жътвата, усилията

на земеделските производители от об-
ластта са съсредоточени към прибиране-
то на реколтата от пролетните култури.
Над половината от площите в региона,
засети с пролетен ечемик са вече ожъ-
нати, информираха от Областна дирек-
ция „Земеделие” в Перник.

 Първи приключиха с жътвата на про-
летния ечемик стопаните от Перник. От
засетите в общината 2000 дка те получи-
ха 408 т зърно при 205 кг среден добив
от декар. След тях  ожънаха и стопаните
от Ковачевци. От засетите в общината
600 дка с ечемик те получиха 115 т зър-
но при 230 кг среден добив от декар.

Напредва прибирането на пролетния
ечемик в Брезник. Там засетите площи
са най-много в региона- 2 700 дка. Към
29 август са ожънати 1100 дка, от които
са получени 185 т зърно при 181 кг сре-
ден добив от декар.

В Радомир жътвата на пролетния ече-
мик също набира скорост. От засетите в
общината 1 950 дка вече са ожънати 530
дка, от които са получени 132 т зърно
при 260 кг среден добив от декар.

В Земен площите с ечемик са най-мал-
ко- 260 дка, но засега са ожънати едва
60 дка, от които са получени 10 т зърно
при 200 кг среден добив от декар.

Към 29 август от засетите с ечемик в
региона 7 400 дка са ожънати 4050 дка,
при среден добив от декар 208 кг.

 Успоредно с пролетния ечемик се
прибира и реколтата от овес. До момента
са ожънати над 60 на сто от площите в
областта, засети с тази култура. Първи
успяха да ожънат овеса земеделските
производители от Ковачевци.

ГЕРБ: Ще работим за
предсрочни избори

Зоя ИВАНОВА
ГЕРБ ще присъства на откриването

на есенната сесия на Народното съб-
рание на 4 септември, за да призовем
за оставката на правителството. Ос-
новната цел на ГЕРБ в парламента е
да работи за осигуряването и провеж-
дането на предсрочните избори. Това
се посочва в изявление на председа-
теля на ПП ГЕРБ Бойко Борисов,
съобщиха от пресцентъра на партията.

“Оценяваме политическата ситуа-
ция в страната като напрегната. Нами-
раме се в политическа и институцио-
нална криза и трябва да търсим бърз
изход от нея. Държавата не работи,
институциите са блокирани, БСП пра-
ви собствената си политика „на заем”
и на гърба на всички българи и техни-
те деца, които трябва да изплащат
дълговете й. 100-те дни на правителс-
твото показаха, че то не може да ре-
шава проблеми, но чудесно се справя
със създаването на проблеми. Про-
дължаването на неговото съществува-
не крие рискове за страната и нейното
бъдеще”, казва Борисов.

“Отхвърляме предложението на Сер-
гей Станишев за съгласие по предло-
жените от него национални приорите-
ти. Те са изработени в неговия каби-
нет и не са известни на политическите
и гражданските организации, на пре-
зидента, на широката общественост.
Националните приоритети не могат да
бъдат формулирани и наложени от
един непопулярен лидер или от партии
с ниска обществена подкрепа и загу-
бено доверие. Приемаме исканията на
протестиращите като основателни и
справедливи. Солидарни сме с тях и
изразяваме уважение към упоритос-
тта и последователността на усилията
на всички, които 80 дни не се отказват
от протестите.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 22 000 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. 29 000 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, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., 63 кв.м - 34 500 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 3, ул. Рашо Димитров, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 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, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
5. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
6. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
7. 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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
2. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
3. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 40 000 евро
8. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 60 000 евро
9. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
10. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
11. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 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, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро
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, Център, лукс, 52  кв. м, нап. обзаведена, ет. 4  - 450 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 180 лв.
3. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв.
4. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, тер., обзаведен, може и за работници - 300 лв.
5. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
6. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
7. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
8. 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

 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.

1. Гарсониера, Изток, до ДСК, юг, тх., тер., -  27 500 лв.
2. Гарсониера, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг,
ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро
3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
4. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне
5. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв.
7. Двустаен, Албените, ет. 3, 1 тер. - 39 000 лв.
8. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
9. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
10. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
11. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
12. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
13. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
14. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
граж, пл., дв. 830 кв-.м - 27 000 лв.
15. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
16. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
17. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
18. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
21. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 20 000 лв.
22. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
23. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
24. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
25. 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.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВИ СГРАДИ:
1. Боксониери, Двустайни и Тристайни в Пашов, напълно завършени с акт 16,

луксозни, обзаведени - 500 евро/кв.м
2. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни - 400 евро/кв.м

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, до х-л Зора, ремонтирана - 12 900 лв.
2. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
3. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
10. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв.
11.  Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ново строит., 72 кв.м, юг - 52 800 лв.
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 44 000 лв.
4. Ул. Струма, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв.
5. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
6. Проучване, ет. 1, ет. 7 - по договаряне
7. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
8. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
9. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVC - 25 300 лв.
12. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
13. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 47 000 лв.
15. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
16. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 800 лв.
17. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен - 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. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро
4. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
5. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 46 800 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, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м - 35 000 евро
6. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.
7. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
9. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
10. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро
11. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
12. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
13. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.
14. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
15. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
16. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
17. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 7 300 лв.
18. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.
19. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 13 000 лв.
20. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 14 800 лв.
21. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5 - 130 лв.
2. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
3. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.
4. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.
5. 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
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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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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 - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
5. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 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. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 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, с обзавеждане - 47 000 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. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв.
2. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.
3. Офис, Ид.ц., 33 кв.м, нова сграда - 200 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 - 40 000 лв.
8. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 50 000 лв.
9. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 33 000 евро
10. Тристаен, ул. Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, 80 кв.м - 37 000 евро
11. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
13. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 39 000 евро
14. 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
15. Къща, Пригаров район, 2 ет., 100 кв. м, 2 гаража, дв. 340 кв. м - 55 000 лв.
16.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
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 - 30 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 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
27. Парцел, с. Стефаново, 880 кв.м - 9 000 лв.
28. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
30. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро
31. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведена, отлична - 250 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 300 лв.
3. Двустаен, близо до Университета, ет. 2, нап. обз., отличен - 300 лв.
4. Тристаен, ул. Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, обзаведен - 250 лв.
5. 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. Гарсониера, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, юг, преустроена - 25 300 лв.

6. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв.

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

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

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

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

11. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 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 - 24 000 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 - 33 500 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, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 43 000 лв.

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

32. 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:
1. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
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. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг - 25 200 лв.
6. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 36 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., добър блок - 32 000 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. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 500 лв.
7. Изток, ет. 4, 72 кв. м, тх., пл., 2 тер., ТЕЦ - 39 000 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. 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.
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.
1. 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 - 18 500 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. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
4. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
5. 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
6. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
7. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
8. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

0888/689 535
КУПУВА:

1. Гарсониера, Изток, Мошино
2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов
3. Тристаен , Изток

ДАВА ПОД НЕМ:
2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 200 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

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

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg
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ЗА КОРЕКЦИИ

ОТ 02.09 ДО 05.09. 2013 Г.

НА

ТЕЛ. 60 13 72

/ОТ 11.00 ДО 12.00 Ч./



Имоти, реклами8 3 септември 2013 г. Съперник

 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.

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Боксониера, Изток, ет. 1, удобна за кабинет или офис - 16 000 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ТЕЦ, преустр., юг, или заменя за Двустаен В Мошино Изток до ет. 5
3. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7, сменена дограма, метална врата - 24 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
6. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
7. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
8. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня,
шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 27 000 евро
9. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 29 900 лв.
11. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
12. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 27 000 ЛВ.
13. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 55 000 лв.
14. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
15. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
19. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
24. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 25 000 евро
25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, частично обзаведен - 180 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

eliyon@abv.bg

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 - 50 000 евро
3. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 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 - по договаряне
3. Гарсониера, ж.к. Люлин, София обз., преустр. - 250 лв.
4. Двустаен, Тева, необзаведен, без ТЕЦ, ет. 1 - 170 лв.
5. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА ВАШАТА

РЕКЛАМА

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

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
- улуци
- саниране
- мазилки
- шпакловки
- гипсокартон
- обръщане на
   РVС
- боядисване
- теракот
- фаянс
тел. 0876/945 423

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

Фирма търси
оператор на

бетонов възел
със стаж

- тел. 0888/351 864

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

М
яст

о

за

реклама
М

яст
о

за

реклама
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Продавам, апартамент, 14 ет.,
непоследен, ЕПК, Твърди ливади,
22 000 лв. - тел. 0888/418 869

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
договаряне – тел. 0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,
разрешително за строеж, с Н=15 м
и РЗП: 2 200 кв., продажба или обе-
зщетение – тел. 0899/19 42 00;
0899/19 42 02

Продажби: Двустаен, кв. Тв.
ливади, ет. 4, ЕПК, преустр. в
Тристаен,  усвоена тер. с алум.
дограма, теракот,  с
обзавеждане, 40 000 лева
/без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237

Давам под наем, 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 поме-
щение, 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

Вестник „Съперник” търси РЕКЛА-
МЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/88
40 95; 0888/50 32 37

Продавам, разтегателен ъглов
диван, на два месеца, кожа+дамаска,
винено червен, цена по договаряне -
тел. 0897/081 071

Продавам  пиролизно котле за ото-
пление, 60KW – тел. 0887/88 40 95

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. Къща, Кошарево, пл., гараж, дв.

1300 кв.м - 27 000 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 - 22 500 лв.

2. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, заедно
с магазин 48 кв.м - 40 000 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. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, тх.,
ет. 7, 3 тер., ТЕЦ, юг - 42 000 лв.

2. Двустаен, Ид.ц., ЗП: 75 кв.м, нова
кооперация, изток/юг, направена баня на
шпакловка и замазка - 27 000 евро

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

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

наем

работа

разни

имоти

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 - 23 300 лв.

ЗА КОРЕКЦИИ  ОТ 02.09 ДО 05.09. 2013 Г.

НА ТЕЛ. 60 13 72 /ОТ 11.00 ДО 12.00 Ч./
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Мечтатели" /п./ - сериал, еп. 232
06:30"Тази сутрин"- информационно предаване
09:30"Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 290
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 66, 67
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 1
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, с. 2, еп. 27
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал, с. 2, еп. 38
21:00"Опасни тайни" - сериал, с. 2, еп. 5
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30Разбивачи" - сериал, с. 2, еп. 2
00:00"Изкуплението на Грейс" - сериал, с. 3, еп. 11
01:00"Посетители" - сериал, с. 2, еп. 2
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

06:00"World stories - малки истории от
големия свят" - предаване на НТВ
06:30"Здравей, България"
09:30"Убийства в Мидсъмър" -  филм
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"Годеник по неволя"
18:00"Етажна собственост"
19:00Новините на Нова
20:00"Транспортер" - сериен филм
21:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон
22:00"Тайнствени афери" - сериен филм
23:00Новините на Нова
23:30"Теория за големия взрив" -  филм
00:00"Лекар на повикване" -  филм
01:00"Етажна собственост"
02:00"Убийства в Мидсъмър" -  филм
03:30"Готова на всичко" - сериен филм
04:30"Годеник по неволя" - с уч. на Юлиа
Щинхоф, Дитрих Матауш, Ралф Бауер

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно

05:50Дързост и красота - /3224 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/п/

11:30Бързо, лесно, вкусно

12:00По света и у нас

12:30Малки истории/п/

12:55БГ сериал: Жребият - тв филм

14:10Сен Тропе - тв филм /340 епизод/

15:20100-те подвига на Еди Макдауд

16:00По света и у нас

16:10Новини на турски език

16:20Ретро следобед

17:05Дързост и красота -3225 епизод/

17:30Без багаж - туристическо реалити/п/

18:00По света и у нас

18:45Диви рози - тв филм /10 епизод/

19:30Реката - анимационен филм

19:40Лека нощ, деца!: Малкото мече

20:00По света и у нас

20:45Спортни новини

21:00Фантоми - тв филм /2 епизод/

22:00Виж БиБиСи:

22:30По света и у нас

23:00Под прикритие 3 - тв филм

00:0063-та международна колоездачна

обиколка на България /репортаж/

00:15Ретро следобед

01:00Денис и приятели

02:00Диви рози - тв филм /10 епизод/п/

02:55Апартаментът с Марта Вачкова/п/

03:40По света и у нас /п от 20:00/

04:25Фантоми - тв филм /2 епизод/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се

играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи игрално поле от 9
еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадратчета. В условието на
всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри.
Целта е да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3,
всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но дали
винаги казвате всичко,

което трябва? Днес е момента да бъ-
дете по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнообра-
зие в обичайните неща.

Хубав момент да направите някои
промени в обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването

ви днес ще е много по-
приятно от обикнове-
но, благодарение на

сърдечните вълнения, които ще ви
споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто завид-
но. А това естествено ще има поло-
жителен резултат. Творческото ви
вдъхновение ще е на максимална сте-
пен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внимавай-

т е . Днес трудно ще кон-
тролирате страстите си. Наблегне-
те на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
мнение. Опитайте се да бъдете
обективни и не прекарвайте
всичко през призмата на емоции-
те, може сериозно да се депреси-
рате.

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. То-
ва може малко да ви

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

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново
и необичайно. Някое екстремно пре-
живяване силно би ви заинтригува-
ло. Все пак бъдете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се по-

чувствате добре. С малко повече
старание може и до Нирвана да дос-

тигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели. Ще ви вълну-
ват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.
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Яне АНЕСТИЕВ

„Ìèíüîð” íàääåëÿ è íàä „Ñëàâàòà”
Перничани вкараха два и опазиха вратата си „суха”

Отборът на “Ми-
ньор” излезе победи-
тел и в третия дву-

бой от началото на
първенството на
Югозападната “В”

ФГ. Мачът започна
малко нервно, но с
много желание за игра
от страна и на двата
отбора. Оше в 11-та
минута Ники Николов
от домакините нераз-
четено изблъска Ан-
дреас Васев в наказа-
телното поле и беше
отсъдена дузпа за
“Миньор”. Томислав
Павлов я реализира
хладнокръвно и гости-
те поведоха в резул-
тата. До края на пър-
вото полувреме не се
случи нищо интерес-
но, а в началото на

втората част дома-
кините се опитаха да
изравнят играта и ре-
зулттата и бяха по-
активни в нападение.
Активът им обаче се
изчерпа с един пропус-
к  на Тасев на десети-
на метра от вратата
на гостите. Миньор-
ци бяха по-спокойни на
терена, а в 87-та ми-
нута след хубава ата-
ка Йордан Йорданов
изстреля много силен
удар от десетина
метра и топката се
заби под гредата на
вратата, защитавана
от Василев за 2:0. Мал-
ко след това Румен
Гълъбов и Давид
Стоянов се сритаха
при едно единоборс-
тво и двата отбора
се сбориха на терена.

Публиката пък хвър-
ли няколко бутилки с
минерална вода, но до
по-сериозни сблъсъци
не се стигна, а двама-
та футболисти бяха
декорирани в жълто.
До края на срещата
мачът просто се
доиграваше. След та-
зи среща „Миньор” е
един от трите отбо-

ра, заедно с „Обори-
ще” и „Перун”, които
са с пълен актив от
по девет точки и са-
мо един допуснат гол
го дели от първото
място във временно-
то класиране.

Резултат:
СТРУМСКА СЛАВА –

МИНЬОР   0:2
0:1, 7-ма Павлов,

0:2 87-ма Й.Йорданов
Състави: МИНЬОР:

Леонтиев, Д. Стоя-
нов, Олегов, Райчев,
Цветков, Матеев (90
Бр. Иванов), Васев,
Й.Йорданов (89 Най-
денов), К.Йорданов,
Т.Павлов, м. Димит-
ров (55 Томов)

СТРУМСКА СЛАВА:
Василев, Спахиев,
Ашимов, Николов (46
Тасев), М. Петков (83
Свиленов), Стоилов,
Евг.Зюмбулев, Т.
Зюмбулев, Джаейо-
ба, Гълъбов, Иванов

Жълти картони:
Спахиев, Т. Зюмбу-
лев, Гълъбов, Иванов
(Стр.слава), Васев,
Павлов, Томов (Ми-
ньор)

Градски стадион Ра-
домир: 1500 зрители

Страницата подготви Яне Анестиев

Пернишките шахматисти
спорят  за 10 000 лева

Седем пернишки шахматисти се състеза-
ват на традиционния момериал „Георгиев
– Кесаревски”, който ще продължи до
края на седмицата. Участниците са разде-
лени на два Оупън турнира, според коефи-
циента си ЕЛО.Всички перничани са в „Б”
турнира, където ще се разпределя награ-
ден фонд от 10 000 лева, като са предвиде-
ни и допълнителни пари и специални наг-
ради за ветерани, жени , юноши и девой-
ки  най-млади участници и т.н. в размер на
6000 лева. В първите два кръга Любомир
Данов и Йордан Николов регистрираха по
две победи, Първан Аспарухов и Симеон
Петров са с победа и равенство. Ето резул-
татите и класирането на перничани:

1-ВИ КРЪГ
Людмил Ненков – Лео лена (Фр)    1:0
м.м.Ружа Генова – Кирил Борисов             1:0
Любомир Данов – Илия Сотиров   1:0
Първан Аспарухов – Георги Йорданов 0,5:0,5
Денис Иванов – Йордан Николов   0:1
Стилян Нановски – Симеон Петров           0:1

2-РИ КРЪГ
Деян Димитров – Людмил Ненков             1:0
Симеон Петров – Петър Попов       0,5:0,5
Йордан Николов – Цветелин Пантев        0,5:0,5
Тодор К.Тодоров – Любомир Данов          0:1
Петер Палдус(Чехия) – П. Аспарухов            0:1
Кирил Борисов – Михаил Грибов  0,5:0,5
Илия Сотиров – Петя Караиванова            1:0

КЛАСИРАНЕ:
1.гм. Иван Радулов 2 т.
2.мм.Огнян Тодоров 2 т
3.Нино Влашки 2 т.
…………………………………..
6.Любомир Данов    2 т.
………………………………….
12.Йордан Николов    2 т.
……………………………….
36.Първан Аспарухов    1,5 т.
…………………………………
39.Симеон Петров    1,5 т.
…………………………………
53.Людмил Ннеков    1 т.
………………………………….
73.Илия Сотиров     1 т.
…………………………………..
108. .Кирил Борисов    0,5 т.

Общо 137 шахматисти участват
В „Б” турнира на мемориала

 

Десет гола си вкараха в Трън
Десет попадения са

видели зрителите на
най-резултатния от
областното футбол-
но първенство между
отборите на  „Ерма” и
„Големи връх”. Трънча-
ни са надделели със 7:3
и водят в класиране-
то след изиграването
на първите срещи от
Група 1. Втората гру-
па започва след седми-
ца и в нея с интерес се
очаква дебюта на „Ме-
талург”. Отборът на
„Габер”, за който прог-
нозираха, че изобщо
няма да участва в пър-
венството, не само че
игра, но и спечели пър-
вия си мач, при това
като гост над един
от най-добре предста-
вилите се миналата  -
година тимове – „Бал-
кан”(Банище). Гости-
те от Габров дол са
водили с 3:0 до почив-
ката с попадения на
Марио Мирчев, Денис
Емануилов и Иво Слав-
чев. Бойко Виденов от
„Балкан” е върнал един
гол  още в 49-та мину-
та, но само след две
минути Белгин Бей-

джетов е възстановил
преднината на гости-
те. Попадението на
Кирил Владов в 58-та
минута е било просто
за оформяне на край-
ното 472 в полза на
„Габер”. Отборът на
„Дружба” също стар-
тира с победа като
гост. Тимът от Ме-
щица е спечелил мача
си в Земен срещу мес-
тния „Пирин” с
1:0.Единственият гол
в мача е вкарал Борис-
лав Рударски три ми-
нути след подновява-
нето на играта през
второто полувреме. В
Друган местният „Бо-
тев” е победил без да
се напъва много отбо-
ра на „Минерал”(Рудар-
ци), въпреки че гости-
те са повели с 1:0 още
в десетата минута с
гол на Христо Ранге-
лов. Последвали са че-
тири гола за домаки-
ните, по два за Любо-
мир Крумов и Марио
Ваташки без гостите
да могат да отго-
ворят с точно попаде-
ние и така, крайният
резултат е 4:1. Еди-

нственото  равенс-
тво в групата е фик-
сирано на терена в
Кралев дол, където
„Струма” и „Верила”
са си отбелязали по ед-
но попадение. Гости-
те са повели чрез гол
на Емил Врайков в 17-
та минута, а четири
минути преди края на
първото полувреме
Цветан Димитров е
изравнил резултата.
През втората част
повече голове не са
отбелязани. Предстои
дисциплинарната ко-
мисия към ОС на БФС
да се произнесе относ-
но резултатът по
време на прекратения
мач между отборите
на „Енергетик” и „Руд-
ничар”, в който май
само Людмил Евгениев,
автор и на единстве-
ното попадение в иг-
рата до този момент
се е опитвал да вразу-
ми съотборниците си
да не правят глупос-
ти, но явно не е имало
кой да го чуе и сега
някои футболисти
дълго ще си носят пос-
ледствията.

 
 
 

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ
3-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Струмска слава – Миньор     0:2
Перун – Места                        5:0
Велбъжд – Пирин                   0:1
Чепинец – Сливн.герой        1:3
Ботев – Беласица                    1:0
Спортист- Балкан                  1:3
Септември – Оборище          0:4
Германея – Вихрен                 2:0

КЛАСИРАНЕ:

1.Оборище  10:0 9 т.
2.Мньор  10:1 9
3.Перун  7:1 9
4.Пирин  5:1           7
5.Балкан 7:4           7
6.Сливн.герой  5:2           7
7.Германея 3:1           6
8.Ботев 2:6          3
9.Спортист  6:5           3
10.Вихрен 2:4           3
11.Беласица 6:3           3
12.Стр.слава 0:5           1
13.Места 1:8           1
14.Велбъжд  2:4          1
15.Чепинец   4:11         1
16.Септември  0:14         0

ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО
ГРУПА 1

ПЪРВИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Пирин – Дружба  0:1
Ботев – Минерал 4:1
Енергетик – Рудничар
         прекр.при  0:1
Струма – Верила                    1:1
Ерма – Големи връх               7:3
Чорни – Витоша                     2:3
Балкан – Габер                        2:4
Черногорец – Спортист         2:1

КЛАСИРАНЕ:

1.Ерма  7:3           3
2.Черногорец 2:1   3
3.Ботев 4:1           3
4.Витоша  3:2          3
5.Габер  4:2 3
6.Дружба 1:0           3
7.Верила 1:1          3
8.Струма  1:1          3
9.Чорни 2:3          0
10.Спортист 1:2          0
11.Пирин   0:1          0
12.Балкан  2:4          0
13.Минерал 1:4          0
14.Големи връх   3:7           0

В класирането не фигурират
отборите на „Енергетик” и
„Рудничар”. За резултата от
техния мач, прекратен при 0:1, ще
се произнесе ОС на БФС



АПРОПО

Ïåðíè÷àíèí âëåçå â Ñòúêëåíàòà êúùà íà ÂÈÏ Áðàäúð
Марио Владимиров завършил моден дизайн в ПГОТ

ДА УЦЕЛИШ ПРАВИЯ
ПЪТ ЯВНО Е ПО-ТРУДНО,
ОТКОЛКОТО СТЪЛБОВЕ-
ТЕ ОТСТРАНИ. Така се е
получило през последния

уикенд, че няколко шофьори са се
срещнали челно с бетона, губейки уп-
равление над колите си. За което бе-
тонът едва ли е виновен. Той вероя-
тно е на мястото си, не обаче и чо-
вешката бдителност. Един даже наце-
лил цяла автоборса в Драгичево. То-
ва навярно се дължи на факта, че
някои водачи не признават нашите
пътища за истински и може би са пра-
ви. Дали ще караш по пътя или ще це-
лиш стълбовете – все ще строшиш ко-
лата. Разликата е, че в единия случай
получаваш известност чрез полицей-
ския бюлетин, а в другия се запозна-
ваш само с кварталния автотенеке-
джия.

ПЕРНИШКОТО ЛЯТНО КИНО КА-
ТО ЕДНОТО НИЩО ЗАПОЧВА ДА
ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ И НА
КОНЦЕРТНА ЗАЛА. Е, само лятна,
но все пак концертна. Затова и кул-
туртрегерите от общината се сетиха
точно навреме да използват терена за
естрадни концерти и всякакви развле-
кателни програми. Така и тия, дето
бяха отвикнали от лятното кино, ще
научат къде е. А в перспектива може
да се помисли да се опъне отгоре един
брезентов покрив – и ето ти цяла за-
ла, която става за какво ли не. Нача-
лото ще постави „Сигнал”, за да сиг-
нализира на културната обществе-
ност, че в Перник музика се слуша не
само по кръчмите. А с оглед наближа-
ващия Ден на града – ето ти още една
сгода за развлечение на младо и ста-
ро.

ПЕРНИК ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ
МИЕ ПО ГРАФИК ПО ПРОСТАТА
ПРИЧИНА, ЧЕ ОЩЕ Е АСТРОНО-
МИЧЕСКО ЛЯТО. И вчера водоноски
опъваха маркучи по центъра на града
и привеждаха улиците във вид, удобен
за манифестация. Още едно доказа-
телство, че градът е далече от водна
криза, а чистотата не е кампанийна.
Нека мият, щото съвсем скоро и да ис-
кат, няма да могат. Есенните дъждове
ще ни накарат да забравим и прахта, и
водоноските, и даже мръсотията.

123 септември 2013 г.

МВР пуска телефонна линия
за българи в беда в чужбина

Любомира ПЕЛОВА
От началото на септември  Минис-

терство на външните работи (МВнР) въ-
вежда открита телефонна линия за съ-
действие на изпаднали в беда българ-
ски граждани при кризи в чужбина.

Сигнали и молби за съдействие при
бедствени ситуации на български граж-
дани ще се приемат денонощно на те-
лефони с номера 02 948 30 08; 02 971 28
44; 02 870 41 57; на електронната поща
на Ситуационния център - crisis@mfa.
bg и на интернет-страницата на МВнР и
дипломатическите представителства на
Република България.

С въвеждането на 24-часовата открита
телефонна линия за съдействие на
бедстващи граждани в Ситуационния
център на МВнР се цели непрекъснатост
на процеса на оказване съдействие,
бързина, ефективност и спешно реаги-
ране при възникване на мащабни кризи
с български граждани в чужбина.

Любомира ПЕЛОВА
23-годишният пер-

ничанин, който влезе
в стъклената къща
на ВИП Брадър се
казва Марио Влади-
миров. Той е възпи-
таник на Професио-
налната гимназия по
облекло и туризъм.
Именно тук, а не във
висше учебно заведе-
ние, е завършил пре-

ди четири години па-
ралелка „моден ди-
зайн”.

Марио е завършил
преди четири годи-
ни, не бил сред от-
личниците, но имал
поведението на
скромно и приятно
момче, споделят не-
гови преподаватели.
Година след като за-
вършил училището

обаче се е похвалил,
че следва телеви-
зионна журнаистика
в Югозападния уни-
верситет в Благоев-
град. От чисто лю-
бопитство напра-
вихме справка и ус-
тановихме, че в ЮЗУ
има специалности
„филмов и телеви-
зионен монтаж”,
„филмова и телеви-

зионна режисура”,
„филмово и телеви-
зионно операторс-
тво”, но телевизион-
на журанлистика
конкретно – не. Ка-
квото и да е бил
приет младежът,
явно много бързо е
напуснал студент-
ската скамейка, за-
щото сам  сподели,
че е напуснал преди
четири години Бъл-
гария. Познаващи
Марио потвържда-
ват, че наистина бил
много привързан към
сестра си и семей-
ството си, което
живее в квартал
„Рудничар”. Сега
съкварталците му
ще имат повод за
още една гордост,
разказвайки, че в
„Рудничар” живее не
само майката  на пре-
зидента Георги Пър-

ванов,  а и Марио от
Стъклената къща.
Младежът не крие,
че се гордее с родния
си град, но това не
му пречи да живее и
се реализира в Герма-
ния, където според
думите му  работи в
кафене и арт гале-
рия, продавайки кар-
тини. Марио мечтае
да стане комеден ак-
тьор. Описва се като
артистичен, но има
ли наистина заложби
ще разберем, след из-
явите му в шоуто.
За себе си младият
мъж казва още, че
обича да пазарува,
страда за приятелка-
та си, с която наско-
ро се бил разделил.
Не крие и че е рели-
гиозен. Негови учи-
тели твърдят, че
такова било цялото
му семейство.

Късо съединение подпали
къща в Стефаново

На девет произшествия са реагирали ог-
неборците от Пернишки регион през почив-
ните дни. При един от пожарите са нанесе-
ни материални щети на собственика на имо-
та, а останалите инциденти са станали в су-
хи треви и отпадъци. Огнеборците са ока-
звали и техническа помощ на нуждаещи
се.

По-сериознят пожар е станал в радомир-
ското село Стефаново. Там пламъците са
лумнали около 11,20 часа на 31-ви август.
Бедата в къщата на местен жител била при-
чинена от късо съединение в ел.инстала-
цията. Огънят е унищожил хладилник, еле-
ктрожен, 3 броя шлайфери и мебели. Пос-
традали хора, както и други нанесени мате-
риални щети няма.

Пиян шофьор поломи
автомобил и автоборса

За броени часове в край на минаата сед-
мица, от 22 часа в събота до 02 часа в не-
деля пернишки катаджии санкционираха
над 90 шофьори, хванати в крачка по пъти-
щата на региона. Започнати са и четири
бързи производства. Съставени са 58 акта
за административни нарушения и 37 фиша.
Най-много са неправоспособните наруши-
тели – 11 са подкарали МПС без зокумент
за правоуправление. Да шофират без за-
дължителната застраховка „Гражданска
отговорност” са били шестима, с алкохол в
кръвта над 1,2 промила  са се оказали чети-
рима водачи на автомобили, само при един
количеството алкохол е било под 1,2 проми-
ла.

Най-драстичен е случаят на шофьор, уп-
равлявал с 3,43 промила. 49-годишният
В.Ц. от столицата шофирал лек автомобил
„Фиат Темпра”. В района на пернишкото се-
ло Драгичево загубил контрол над управ-
лението на колата и се забил в автоборса.
Шофьорът не е пострадал, но са нанесени
материални щети на автомобила и на авто-
борсата. На пияния софйски шофьор е взе-
та и кръвна проба и бил прибран да из-
трезнява в ареста с полицейска заповед за
24 часа. По останалите три случая също са
започнати бързи производства, като шо-
фьорите са карали съответно с 1,60, 1,85 и
2,60 промила.

Проверките по пътищата продължават.
Любомира ПЕЛОВА

Акциите ще продъл-
жат и през учебната
година, за да не се до-
пуска зарибяването
на децата с наркоти-
ци, са категорични и
пернишките полицаи.

По традиция през
първия учебен ден,
който тази година ве-
роятно ще е на 16-ти
септември, ще бъде
засилен и контролът
по пътищата в Пер-
нишко. Приоритет
ще са районите около
училищата, пешеход-
ните пътеки и места-
та, където има кон-
центриран поток на
родители с деца. Цел-
та е да се избегнат
задръствания и инци-
денти с подраства-
щите, за да не бъде
помрачен празничния
ден.

Любомира ПЕЛОВА
Полицията се гот-

ви за новата учебна
година. Както минала-
та, така и тази ве-
роятно вниманието
на служителите на ре-
да ще е съсредоточе-
но върху предотврат-
яването на разпрос-
транението на нарко-

тици около училища-
та. Всички наркосбо-
рища ще бъдат пре-
махнати още преди
първия учебен ден, ще
бъде профилактиран
и целия криминален
контингент, за който
има информация, че се
занимава с разпрос-
транението на дрога.

Полицията се готви за
новата учебна година

Любомира ПЕЛОВА
И в цветарски ма-

газин не е безопас-
но, апаши дебнат
навсякъде. Затова
говори последният
случай, станал в
Перник в неделя, ко-
гато местни поли-
цаи задържаха кри-
минално проявен за
кражба на телефон.

Около 16,15 часа
във Второ районно
управление „Поли-

ция” бил получен
сигнал от 20-годиш-
но момиче, че дока-
то девойката била
в цветарски мага-
зин в квартал „Из-
ток”, бил открад-
нат мобилния й.
Служителите на ре-
да предприели неза-
бавни действия по
установяване на из-
вършителя и много
бързо белезниците
щракнали около ръ-

Докато девойка купува
китки, й крадат телефона

цете на криминално
проявения Р.Б. на 55
години, жител на
областния град.
Мъжът бил задър-
жан в района на
спирка „Метал”.
При направения му
личен обиск, у него
бил открит открад-
натия телефон. За-
държан е за 24 часа
и работата по раз-
следването продъл-
жава.


