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ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ    ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

гр. София, ул. “Сердика” №22
/с/у чешмите на централната баня до Халите/

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Радомир, ул. “Кирил и Методий” №12
/до казиното на центъра/

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

ставен ад

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в цяла България  плащане веднага

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

купува

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

от местни кабелни
оператори. Във висо-
ката част на града, в
района на Профилак-
ториума обаче ситуа-
цията се превърна в
катастрофална. Ули-
ците побеляха от гра-
душката, била повече
от част и половина.
Пороят пък е отне-
съл паветата от една
от основните улици,
свързващи квартала с

Любомира ПЕЛОВА
Буря, дъжд като по-

рой и тежка градушка
удариха в неделя по
обяд Перник. Градът
сякаш живя в две из-
мерения. В централна-
та градска част се
размина само с дъжд и
гръмотевична буря,
която предизвика
няколко токови уда-
ра, спираше и интер-
нетът, осигуряван

рана по идея на на-
родните представи-
тели Евдокия Асено-
ва и Станислав Вла-
димиров. Пред на-
родните избраници,
които се срещнаха с
хората в бели прес-
тилки  бяха поставе-
ни най-неотложните
проблеми, които
трябва да се решат
за да може работата
в спешните центро-
ве да стане малко по
привлекателна и си-
гурна.
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Облачно,
слаб дъжд

Липсата на кадри и интерес към работата са основният проблем тук

Нерде Турция,
нерде Трън

Между Турция и Трън положе-
нието стана международно. Запуши от-
всякъде. Двата полиса - единият мега, дру-
гият мини, започнаха почти едновременно
да излъчват сигналите на бунта.

Край Босфора шум се вдига, щото ком-
шиите не си искат премиера.

В Знеполе шумотевицата е не по-слаба,
трънчани си искат кмета.

Две революции са ни притиснали отпред
и отзад. Пече се някаква пролет в началото
на лятото. Едната засега се отразява ак-
тивно по телевизора, другата не съвсем,
ама и това е до време. Нашите телевизори
напоследък показват предимно турски са-
пунки, така че и трънският случай съвсем
скоро ще бъде “потурчен”. Няма как да му
се размине.

Разликата между турските и трънските
сапунки е, че първите са оригинал, а втори-
те са нещо като репетиция на масовката.
При това трънските още не са продуцира-
ни, та трудно ще намерят пазарна ниша.
Това явно ще стане след като се произнесе
Темида, която напоследък се бори за главна
роля не само в трънския сериал.

Докато стане това остава валидна пре-
зумпцията за невинност или с други думи
казано - нерде Турция, нерде Трън.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Зоя ИВАНОВА
Минимум от 10 ле-

кари се нуждае пер-
нишката спешна по-
мощ за да може да
работи  нормално. В
момента на терито-
рията на област
Перник работят об-
що 9 екипа. Това каза
вчера директорката
на Центъра за спеш-
на и неотложна ме-
дицинска помощ в
Перник д-р Юлия Та-
кова. Тя, заедно с ко-
леги от спешната
помощ се включиха в
срещата, организи-

СТР. 4

СТР. 2

СТР. 11

ÄÂÅ Ó×ÈËÈÙÀ
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ÎÒ ÖÑÊÀ ÈÑÊÀÒ
ÊÀÌÅÍ ÕÀÄÆÈÅÂ

центъра на града - “С-
тара планина”,  по
която се движат и ав-
тобусите до Профи-
лакториума. Имало и
наводени от пролив-
ния дъжд къщи. В т.н.
квартал на къщите е
имало екипи на Пожар-
ната и Гражданска за-
щита, потвърдиха
ужасени от природна-
та стихия хора от
пострадалия район.

Градушка смаза пернишки квартал
На страница 3

Над 250 000 къса
контрабандни цигари
иззеха антимафиоти

Любомира ПЕЛОВА
В хода на акцията в района на с. Големо

Бучино бил спрян за проверка товарен ав-
томобил „Ивеко“. В него спецполицаите  от-
крили над 250 000 къса цигари без акцизен
бандерол. Задържани са двама перничани -
И.А. /44 г./ - криминално проявена и осъжда-
на за нелегално разпространение на акциз-
ни стоки и съставяне на неверни документи
за кредитиране, и С.Н. /39 г./.По случая е об-
разувано досъдебно производство за из-
вършено престъпление по чл. 234, ал. 2 и ал.
3 от НК под наблюдението на Районна про-
куратура - Перник.

Св. Митрофан, патр.
Константинополски.
Св. мчци Фронтасий,

Северин и др.
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Ñïàñÿâàò äâå âàæíè çà Ðàäîìèðñêî ó÷èëèùà
Кметът внася предложение те да бъдат включени в списъка на защитените школа

В Радомир пълнят
собствените приходи
с продажба на имоти

Любомира ПЕЛОВА
Бюджетът на обшина Радомир в

частта му „собствени приходи” чака
постъпления от продажба на имоти –
недвижима общинска собственост.
Два от парцелите са в село Горна Ди-
каня. Парцелите еса отредени за жи-
лищно строителство, определена е и
началната тръжна, от която ще старти-
ра явното наддаване за тях. За ед-
ният от парцелите тя е 5800 лв без
ДДС, за вторият 9840 лв, също без
ДДС. В село Долна Диканя наддава-
нето за парцела, определн за жилищ-
но строителство, ще започне от 5300
лв бз ДДС,  в Старо село началната
тръжна цена, също за имот, опреде-
лен за жилищно строителство е фик-
сирана на 8217 лв без ДДС. Стойнос-
тите са определени от лиценциран
оценител, съобщи кметът Пламен Але-
ксиев.

Общинските съветници казаха „да”
на четирите докладни, които внесе
градоначалникът, касаещи продажба-
та на въпросните имоти.

Над 51 400 дка в
областта са засети

със слънчоглед
Силвия ГРИГОРОВА

Пролетната кампания в региона е
към края. Земеделските производите-
ли вече приключиха със сеитбата на
пролетния ечемик и овеса. Тази годи-
на в областта са засети  7 400 дка с
ечемик и 10 933 дка с овес.

Към 30 май в региона са подготвени
за сеитба на маслодаен слънчоглед
51 515 дка. Най-много подготвени
площи за сеитба на слънчоглед има в
землището на община Радомир- 28
715 дка и Брезник- 14 400 дка. След-
ват: Ковачевци- 1 650 дка, Перник- 6
500 дка, Трън-250 дка. Към 30 май в
областта са засети общо 51 455 дка.
Първи приключиха със сеитбата на
слънчогледа стопаните от Радомир,
които засяха  28 715 дка. След тях
приключиха и стопаните от Перник,
които имат засети  6 500 дка,  Кова-
чевци- 1 650 дка и Трън- 250 дка. На
земеделските производители от
Брезник им остава да засеят още 60
дка от подготвените площи и при
всички положения те ще приключат
до края на тази седмица.

От подготвените в областта за сеит-
ба на царевица за зърно 8 030 дка,
към 30 май са засети 7 030 дка. В мо-
мента единствени стопаните от Пер-
ник не са приключили със сеитбата на
царевицата. Най-много засети площи
с тази култура има в землището на
община Радомир- 3 505 дка.

Следват общините:Брезник- 2 580
дка, Земен- 350 дка, Ковачевци-100
дка и Трън-95 дка. Земеделските
производители от Перник са засели
едва 400 дка от подготвените за сеит-
ба на царевица 1 400 дка. С темпото,
с което върви сеитбата при тях едва
ли ще сколасат да приключат до края
на тази седмица.

На приключване е и засаждането на
картофите в областта. От подготвени-
те  общо 4 226 дка, към 30 май са за-
садени 4 216 дка.

Първи приключиха със засаждането
на този зеленчук стопаните от Радо-
мир, които са засадили най-много
площи- 1 680 дка. След тях се нареж-
дат стопаните от: Трън- 1 246 дка, зе-
мен- 550 дка, Ковачевци- 200 дка и
Брезник -350 дка. Стопаните от Пер-
ник от подготвените 200 дка до сега
са засадили 190 дка, но са създали
организация да приключат до края на
тази седмица.

Любомира ПЕЛОВА
Две важни за жите-

лите на Радомирско
учебни заведения –
СОУ „Христо Ботев”
в село Дрен и основно-
то училище в село Гъ-
лъбник могат да бъ-
дат спасени, като бъ-
дат включени в спи-
съка на защитените
училища. Две доклад-
ни в този дух внесе на
последното заседание
на ОбС кметът Пла-
мен Алексиев. Подкре-
пиха го и директори-
те на двете учебни
заведения. За средно-
то училище в Дрен е
важно да се помни, че
запазването му не са-
мо ще предотврати
изслеването на млади
хора от района, което
неминуемо би се слу-
чило със закриването
на школото, но ще се
позволи на децата от
селата наоколо да се
обучават в обичайна
за тях среда. Много

важно е запазването
на СОУ „Христо Бо-
тев” и заради децата,
настанени в SOS-сели-
щето в Дрен, ЦНСТ
№1 и №2 в селото, за
които по този начин
ше се гарантира си-
гурност и засилен
контрол от страна на
педагози, психолози,
възпитатели по вре-
ме на учебния процес.
За родителите и нас-
тойниците пък е важ-
на близостта на учи-
лището, тъй като
това означава не само
спокойствие, а и по-
малко финансови раз-
ходи, заяви директо-
рът на училището
Антоанета Гочева. За
самите учители пък
включването на шко-
лото в списъка на за-
щитените училища
означава още няколко
години работа. В мо-
мента учебното заве-
дение е със статут
на средишно, в него се

обучават децата не
само от Дрен, а и от
селата Друган, Старо
село, Владимир, Долна
и Горна Диканя, както
и махалите около те-
зи села, деца от со-
циално слаби и ромски
семейства. В района
няма отпаднали уче-
ници. Има изградена
схема за превоз на уче-
ниците от околните
села до Дрен. Включва-
нето на СОУ „Христо
Ботев” в списъка на
защитени училища ще
помогне то да предла-
га още по-добро обра-
зование на децата, а и
да се модернизира ос-
тарялата материална
база чрез допълнител-
но финансиране.

Директорът на ос-
новното училище в
село Гълъбник, което
също носи името на
Христо Ботев сочи в
своето мотивирано
искане за включване-
то на школото в спи-

Концерт на 12 - годишната Вероника Начева взриви Златица
Виктория СТАНКОВА

Първият самостоя-
телен концерт на 12
годишната Вероника
Начева взриви Злати-
ца. Момичето, което
от 6 годишно овлад-
ява тънкостите на
народното пеене и
попива любов към на-
родната музика от
голямата българска
певица Гуна Иванова,
разплака публиката,
която стана свиде-
тел на вълнуващо и
зрелищно шоу. Пре-
пълнената зала избух-
на в аплодисменти
още в първите секун-
ди на концерта, кога-
то малкото момиче с
мощен глас викна с
цяло гърло разтър-
сващата родопска пе-
сен „Бела съм, бела,
юначе“. Родопските
песни лежат най-мно-
го на Вероника, която
въпреки че е родена и
расте в Средногорие-
то, ги изпълнява про-
чувствено и вълнува-
що. Смелост и само-
чувствие на малкото
момиче вдъхна нейна-
та учителка Гуна
Иванова, която запя
заедно с нея и вдигна
на крака публиката с
няколко свои изпълне-
ния. Голямата певица
показа както винаги,
че е любимка на пуб-
ликата, но с благоро-
ден реверанс отстъ-
пи мястото си на Ве-
роника, която бе
звездата на вечерта.
„Горда съм, че мога да
се докосна до талан-
та на това дете и че
съм на една сцена с

вашата Вероника“, ка-
за Гуна Иванова. Гол-
ямо хоро се изви в за-
лата. Поведоха го
танцьорите от фор-
мация „Masters of the
Dance“, които бяха
специални участници
в концерта. Сърцати-
те танцьори се пред-
ставиха с атрактив-
ни изпълнения на
традиционен и стили-
зиран фолклор и уди-
виха публиката с поч-
ти акробатични из-
пълнения. В концерта
участваха и танцьо-
рите от клуб „Кръш-
но хоро“ от Коприв-
щица, които се снима-
ха в най-новия клип на
Вероника „Давай ме,
мила мамо“. Публика-
та аплодира бурно и
местния танцов ан-
самбъл „Средного-
рие“. Комплимент
към звездата на ве-
черта бе и участие-
то на музикалната
формация „Art Masters
Band“. Талантливите
момичета и момчета,
които вече са впе-
чатлявали публиката
в различни градове на
България и зад грани-
ца, изпълниха заедно с
Вероника на финала
на концерта рефрен
от емблематичната
песен „Пиринска мла-
дост“, която изправи
на крака цялата зала.

Публиката имаше
привилегията първа
да види двата най-
нови видеоклипа на
Вероника – „Давай
ме, мила мамо“ и
„Дощерьо“. Въпреки
че е само на 12 годи-

ни, момичето вече
има 12 професионал-
ни видеоклипа и бо-
гат репертоар от
песни от всички
фолклорни области.
Зрителите се раз-
вълнуваха искрено,
когато Вероника от
сцената благодари
на своята учителка
по пиано Невелина
Сараджова и засви-
ри на пиано за пър-
ви път пред публи-
ка, а преподавател-
ката й със сълзи на
очи пожела успех на
своята възпитанич-
ка.  От сцената Ве-
роника благодари на
всички, които до
момента са ? помага-
ли и продължават
да ? подават ръка –
учителите си по
пиано  Невелина Са-
раджова и Мариан
Велчев, AURUBIS-AD/
-Никола Треан,  Дра-

съка на защитените
училища, че тук се
учат деца освен от
селоти от съседни
населени места, уче-
ници от социално сла-
би и семейства, деца
в риск. Школото съ-
щестува от 145 годи-
ни, тази учебна годи-
на тук са записани 76
ученика, 52 са децата,
записани в седмично-
то общежитие към
училището,за които
това е втори, по-то-

пъл, по–уютен, по-си-
гурен дом. Учебното
заведение разполага с
добра материална ба-
за, оборудвано е с най-
новите интерактивни
техники за прподаване
, тук работят 12 пе-
дагози и пет души не-
педагогически персо-
нал, от жители на се-
лото. Съществуване-
то на школото оси-
гурява пълноценен жи-
вот и на хората от Гъ-
лъбник.

га Сапунджиева,
Нонка Каменова,
Павлина Узунова,
Невена Мечкарова,
Костадинка Кържи-
лова, Петър Белиш-
ки и Стоян Милев,
Събина Илиева, Ис-
кра Шипева, Пенка
Кунчева, Яким Глав-
чев, нейните учите-
ли Здравка Дикова,
Теодора Иванова,
Маргарита Хаинова
и директорката на
училището Нели
Стефанова. Моми-
чето получи поз-
дравителни адреси
от община Златица,
от Съюза на инва-
лидите в града и от
Дирекция музеи в
Копривщица.

Концертът бе реа-
лизиран от Проду-
центска къща „ЕНИ
филм“ със съдей-
ствието на община
Златица и кмета Маг-

далена Иванова. Дълго
след концерта не
стихваха аплодисмен-
тите на публиката.
Вероника и Гуна Ива-
нова до късно даваха
автографи и се снима-
ха с всички, които ис-
каха да се докоснат до
тях, а по улиците на
града оживлението не
стихна до късно ве-
черта. През цялото
време до Вероника, за
да я подкрепят и да
споделят огромното
? вълнение бяха ней-
ният баща Георги На-
чев, по-големият ?
брат Николай, близки
и приятели. Самата
Вероника е амбицира-
на това да бъде само
началото на бъдещия
? голям успех. Пред-
стои ? да кандидатс-
тва в музикалното
училище и да реализи-
ра още много цели,
които си е поставила.
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Ñïåøíàòà ïîìîù â Ïåðíèê ñå „çàäúõâà”
Липсата на кадри и интерес към работата са основният проблем тук

Д-р Юлия Такова: Не
отказваме адреси

Зоя ИВАНОВА

Д-р Такова беше ка-
тегорична, че тя и ко-
легите й подкрепят
напълно предложение-
то да се наказват по-
строго от закона на-
паденията над меди-
цински лица, изпълн-
яващи служебните си
задължения. Лекарите
нямат право да стач-
куват, но ще под-
крепят всякакви дей-
ствия, които се ре-
шат от Асоциацията
на работещите в
спешната помощ.
Всъщност това е била
и една от основните
теми на проведената
национална среща пре-
ди дни. Пернишките
лекари, които ра-
ботят в спешната по-
мощ не са застрахова-
ни от „непредвидени

срещи” с агресивни
пациенти. Д-р Милен
Валянов сподели за
лично свое прежив-
яване от преди
няколко месеца. Тога-
ва той и бил бил из-
викан на адрес в квар-
тал Тева. Имало пос-
традал при ромско
меле.„Човекът беше
с рана на главата. Ка-
захме му да се качи в
линейката, но ни об-
градиха 15 роми.
Брат му заяви, че
няма да тръгнем до-
като не дойде поли-
ция. От МВР се заба-
виха малко, а през то-
ва време  ромите за-
почнаха да ритат и
чупят линейката, а
нас да ни заплаш-
ват”, разказа Вал-
янов.В крайна сметка
полицията си е свър-
шила работата и е

прибрала агресивни-
те роми в полицей-
ското управление,а в
последствие са били
съдени по бързата
процедура. Всъщност
в последните години
заради липсата на
нормална политика
спешната помощ се е
превърнала в полик-
линика за здравно
неосигурени, пияници
и роми. Работещите
тук твърдят, че има
постоянни „болни”
които звънят непре-
къснато и викат
спешна помощ – пон-
якога дори само да им
се направи кардиогра-
ма или да им се изме-
ри кръвно. И ние сме
длъжни да се отзова-
ваме, защото това е
наш дълг. В същото
време обаче някъде
може да има далеч по

спешен случай. Непра-
вилно е мнението,
което се изразява ма-
сово от пациентите,
които идват в спеш-
ната помощ, че меди-
ците са им длъжни.
Независимо от това
дали въобще става
въпрос за спешен слу-
чай. Нашата работа
не е оценена – не само
финансово – каза още
д-р Такова. Средната
заплата в спешната
помощ е около 800 ле-
ва за лекар със спе-
циалност. Сумата е
смешна на фона на
п с и х о л о г и ч е с к и я
стрес при който се
работи, при тежките
дежурства особено в
почивни и празнични
дни. Миналата година
през лятото все пак
имаше известно уве-
личение на заплати-
те, но това е капка в
морето от проблеми,
които трябва да се
решат.

Медиците не скри-
ват огорчението си и
от факта, че за тях
всички се сещат ос-
новно покрай избори
или когато дойде но-
ва власт.След това
всичко тръгва по
старите коловози –
но вече е ясно че така
е невъзможно да се
работи.

От своя страна на-
родните представи-
тели от Коалиция за
България бяха катего-
рични, че до дни в
Парламента ще се гла-
сува окончателно
поправката в закона
за нападението на ме-
дици. Много сериозно
беше поставен и въп-
роса с пенсиониране-
то и категоризация-
та на работещите в
спешната помощ. Има
служители, които ра-
ботят тук повече от
25-30 години. При се-
гашните условия е не-
понятно дори да си
представим как бихме
могли да изпълняваме
задълженията си нор-
мално с напредването
на възрастта. Как
бихме реагирали при
катастрофи и спеш-
ни случаи. Станислав
Владимиров изрази
очакването си, че но-
вото правителство
ще се обърне много
сериозно към пробле-
мите на здравеопаз-
ването и на здравно-
то обслужване като
цяло – в защита и на
пациенти и на меди-
цински персонал.
Спешната помощ е
един от приоритети-
те и на новия здравен
министър – каза още
депутатът.

Прекратиха правомощията
на Станислав Николов

Зоя ИВАНОВА
Оставката на кме-

та на Трън Станислав
Николов е била прие-
та от общинската из-
бирателна комисия –
съобщи нейния пред-
седател Роза Златано-
ва. Следващото засе-
дание на комисията е
насрочено за петък.
Както е известно гра-
доначалните  подаде
оставката си след ка-
то беше набеден в
оформяне на фиктив-
ни договори и кон-
фликт на интереси.
Той пусна нарочно
писмо в което обяви,
че ще се оттегли, за
да даде възможност
да се провери работа-
та му, а след това от-
ново ще поиска дове-
рието на трънчани.
От 17 членове на засе-
данието са присъс-
твали 14. Решението
на ОИК подлежи на об-
жалване в тридневен
срок пред ЦИК, която
трябва да се произне-
се по казуса.

Против тази ос-
тавка пък вчера пред

сградата на община-
та в Трън имаше им-
провизиран митинг
от хора, събрали се да
изразят подкрепата
си на Николов. Те скан-
дираха

 „Искаме си кмета“,
„Искаме си Слави,
ОИК оставете ни кме-
та“. В негова подкре-
па в Трън бяха и кмета
на Радомир Пламен

Алексиев със замес-
тника му Любка Ди-
митрова.

 На излизане от за-
седанието представи-
телите на ОИК от
БСП са нападнати от
присъстващи на пло-
щада с „червени бок-
луци“. Полицията в
Трън осигури общес-
твения ред и не до-
пусна ексцесии.

Работата в спешния център е много нато-
варена и екипите наистина работят поняко-
га на прага на издръжливостта – но няма-
ме нито един отказан случай или пациент,
който да е останал без да му е оказана
навреме медицинска помощ. Това сподели
вчера шефката на ЦСНМП в Перник д-р
Юлия Такова. Тя поясни, че в рядко адре-
сите които се обслужват за ден са по мал-
ко от 30 . През почивните и празнични дни
обаче натоварването е в пъти по голямо.
Проблемът се знае от години – джипитата
след приключване на работния им ден на
практика нямат връзка с пациентите си и
всички набират 112. Ако личните лекари се
отзоваваха и поддържаха връзка с хората,
случаите при нас щяха да са много по мал-
ко. Бързата помощ се използва традицион-
но от много голям брой здравнонеосигуре-
ни хора, които са и сред доста агресивни-
те. Хора, които никога не са плащали и сто-
тинки за здравно осигуряване тук получа-
ват цялата необходима медицинска по-
мощ.

Бърза помощ в Перник покрива цялата
област. Всички знаят че в областта особе-
но в Трънска, Земенска, Брезнишка общи-
на има малки села, има отдалечени села, в
които хората се броят на пръсти. И ние сме
единствените, които можем да дадем ме-
дицинска помощ на тези хора. Те няма към
кого да се обърнат.

Работа има много. За жалост хората не
са благодарни, не умеят поне с думи да из-
разят благодарността си за оказаната по-
мощ и често и живот. Повече случаи има
на агресивни и готови за скандали пациен-
ти, отколкото на хора, намерили за необхо-
димо да кажат поне едно „благодаря док-
торе” – каза още д-р Такова.

Животновъдството
ще бъде приоритет

Силвия ГРИГОРОВА
 Животновъдството ще бъде сред ос-

новните приоритети за правителството на
Пламен Орешарски. Това заяви в Сливен,
при откриването на първото Национално
говедовъдно изложение на черно-шаре-
ната порода, министърът на земеделието
и храните- Димитър Греков. Той похвали
организаторите на изложението за пока-
заните на него ценни породи, някои от
които са вече на изчезване и подчерта,
че изложението трябва да стане тради-
ционно. Според министър Греков, на из-
ложението са показани животни в добро
състояние, което е показател, че българ-
ските фермери знаят, умеят и най-важно-
то- имат желание въпреки финансовите
си затруднения да се грижат добре за
животните. Според него в България има
отлични възможности за развитие на
млечното говедовъдство. След разгово-
ри с фермери, министър Греков се запоз-
на с проблемите им и се ангажира да
подкрепи животновъдите в техните иска-
ния за стабилизиране и развитие на този
сектор.

от страница 1

Майки и деца
се забавляваха в шоу

Виктория СТАНКОВА
Майки и деца попаднаха в

света на приказките в детското
шоу „Мама и аз“, организирано
от Общинския младежки дом в
П е р н и к .

 Състезанието се провежда за
втори път и събира малчугани и
техните родители, които обичат
да се забавляват заедно. Този
път условието бе участниците
да бъдат облечени като приказ-
ни герои. Красиви принцеси,
смели самураи, малки мишлета
и страшни зверове населиха за-
лата .

Специално за шоуто бе дошла
и самата Пипилота Виктуалия
Транспаранта Ментолка Ефраи-
мова, по-известна на всички
малки и пораснали деца като
Пипи Дългото Чорапче. Тя за-
бавляваше децата и измисляше
най-различни игри, в които
майки и деца трябваше да
проявят бързина, сръчност и
съобразителност, за да победят
останалите .

За най-добрите имаше награ-
ди, осигурени от Общинския
младежки дом, а усмивките не
слизаха от лицата на участни-
ците и публиката през цялото
време. За доброто настроение
допринесоха и изпълненията на
възпитаниците на Младежкия
дом – балет „Ди Денс“, форма-
ция „Чудно оро“ и Илюзионно
студио „Икар“.
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От здравното заведение чакат точните дати за поредната кампания

Трети български
илюзионист си
сваля главата

Виктория СТАНКОВА

Зоя ИВАНОВА
В специализирана-

та болница за лече-
ние на белодробни
болести в Перник
все още не са получи-
ли официалното пис-
мо от министерс-
твото на здравео-
пазването относно
поредната кампания
„Отворени врати”.
Тя ще се проведе
през месец юни по
предварително ут-
върдената национал-
на програма. „Отво-
рени врати” в белод-
робните болници в
страната се провеж-
дат в изпълнение на
програмата на здрав-
ното министерство,
която е до 2015 го-
дина за превенция на
заболяването. Еже-
годно не само в Пер-
ник, но и  цялата
страна благодарение
на тази кампания се
„хващат” десетки
нови случаи на ко-
варното заболяване.

Кампанията се фи-
нансира от Глобал-
ния фонд за борба
срещу СПИН, тубер-
кулоза и малария.
Всички желаещи да
се прегледат за за-
боляването могат
да го направят на-
пълно безплатно и
независимо от
з д р а в н о - о с и г у р и -
телния си статус.
При лицата с откри-
та туберкулозна ин-
фекция се започва
своевременно лече-
ние и профилактика.
Туберкулозата е
хронично инфек-
циозно заболяване,
което в 90 % от
случаите засяга бе-
лодробната систе-
ма, а в 10% - и други
органи и системи
(централна нервна
система, сърце, очи,
кожа, органи на ко-
ремната кухина, кос-
ти и стави, уро-ге-
нитална система и
други). В миналото

заболяването е било
проблем предимно за
населението на бед-
ните страни. Днес
туберкулозата е
разпространена в
почти всички разви-
ти държави в света.
Причинителят на
туберкулозата е Ми-
кобактериум тубер-
кулозис (бактерий на
Кох), който се отли-
чава със значителна
устойчивост във
външната среда. По-
вечето от хората,
които се заразяват с
туберкулозните бак-
терии, успяват да се
«преборят» с тях и
да спрат растежа им
- бактериите оста-
ват да живеят в
тялото на заразения
човек, но не са ак-
тивни. След време
може да се активи-
рат от само себе си.
Това състояние се
нарича скрита ту-
беркулозна инфекция
– хората със скрита

инфекция нямат оп-
ределените за забол-
яването симптоми и
не могат да зараз-
яват други хора. Из-
точници на зараза
могат да бъдат бол-
ните от туберкуло-
за хора и животни
(главно едър рогат
добитък, по-рядко
свине, птици и дру-
ги), както и техните
продукти. Прониква-
нето на инфекцията
най-често става
през дихателните
пътища. При кашли-
ца, кихане, разговор
болният отделя ту-
беркулозните бакте-
рии във въздуха. От
пръските при кашл-
яне и храчене хората,
които се намират в
близост, могат да се
заразят непосредс-
твено по въздушно-
капков път. В храч-
ките на болните се
съдържат милиони
бактерии. Заразата
може да се пренeсе и
чрез праха в стаите
и по улиците, къде-
то туберкулозните
бактерии остават
дълго време жизнес-
пособни. Заразяване
с туберкулоза е въз-
можно и по храните-
лен път: чрез консу-
миране на мляко от
болни крави или про-
дуктите, приготве-
ни от него; при кон-
сумация на сурови
или недостатъчно
сварени заразени

яйца; при употреба
на недостатъчно
топлинно обработе-
но месо от болни
птици и свине. Въз-
можно е, макар и
рядко, заразяването
с туберкулоза да
стане по контактен
път, през увредени
кожа и лигавици,
което е характерно
за хора с професии,
свързани с отглеж-
дане на животни.Ха-
рактерните сим-
птоми са кашлица,
която може да про-
дължи седмици, ка-
то в началото се
наблюдава леко по-
кашляне, а при нап-
редване на болес-
тния процес кашли-
цата се засилва и
става влажна; храче-
не – болните от-
делят храчки главно
сутрин, понякога
примесени с кръв;
повишена темпера-
тура – болните има-
т повишена темпе-
ратура за продъл-
жителен период от
време (дори с месе-
ци). Възможно е за-
боляването да про-
тече и без повишена
температура. Ту-
беркулозата може
да протече и напъл-
но безсимптомно в
около 15% от слу-
чаите. При възрас-
тни хора често на-
подобява пневмония
или друго инфек-
циозно заболяване.

Трети български илюзионист ще удиви пуб-
ликата като свали главата от раменете си.
Икар е показал до момента своя вариант на
великата илюзия само пред свои колеги на
празника на магьосниците 1 април при Астор
и получил искрените адмирации на предста-
вителите на гилдията. Сега уникалния номер
ще може да види и широката публика. Икар
се готви да свали главата си по време на
спектакъла, с който ще отбележи 30 години
сценична дейност. Шоуто ще събере публика
на 6.06.2013 г. от 18, 30 ч. на сцената на Об-
щинския младежки дом в Перник. Икар е
приготвил спектакъл с качествено нова кон-
цепция. Публиката ще види не просто поре-
дица от удивителни номера, а цялостно из-
градена програма, в която се преплитат илю-
зии, манипулации, фокуси, танц.  В този стил
работи великият Дейвид Копърфилд. Режису-
рата е дело на самия Икар. Освен уникалния
номер със свалянето на главата, който Икар е
разработил по съвсем нов начин, различен от
двамата големи български магове Мистър
Сенко и Астор, публиката ще може да види
още три илюзии, които не са показвани нико-
га никъде пред публика, измислени и разра-
ботени от Икар. Заедно с него на сцената ще
бъдат неговите колеги  Валентино и Ради
Шоу, както и балет Авангард. Специално за
шоуто от Италия пристига илюзионистът Ал-
еандър. Той е ученик на Икар и е невероятно
благодарен на своя учител, че му е разкрил
тайните на любимото му изкуство. В своя
град Гуалдо Дадино близо до Перуджа той е
създал илюзионен клуб, в който прави пред-
ставления пред публика. На сцената на клуба
се веят италианското и българското знаме, а
всеки спектакъл на Алеандро започва с пре-
зентация, в която той изказва своята благо-
дарност към свoя учител Икар от България за
всичко, на което го е научил. В този клуб Ал-
еандро и Икар често правят съвместни спек-
такли. Сега щастието да види учител и учени-
к на една сцена ще има публиката на юби-
лейния спектакъл в Перник. Цената на спек-
такъла е само 3 лв. По този начин Икар прави
специален комплимент към публиката в род-
ния си град. „Държах премиерата на шоуто
да се състои именно тук, макар че мога да го
направя навсякъде по света, където българ-
ското илюзионно изкуство е популярно и
добре прието.”, пояснява родният артист.Ика-
р е направил първите си стъпки в илюзионно-
то изкуство в студиото на Люстам, който е
подготвил много български професионалис-
ти, реализирали се успешно по сцените в цял
свят. Практикувал е в България, Италия и
много други държави в Европа и света. Кога-
то Дейвид Копърфилд идва за първи път в Ев-
ропа, той изминава 750 км., за да види вели-
кия маг на живо. През 1991 г. се установява в
Италия, където прави самостоятелни спектак-
ли и участва в различни шоу програми. От 6 г.
е в България, където основава своя школа.
През нея вече са преминали около 60 деца.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
на ГПК „НАРКООП” гр. Брезник

СВИКВА ГОДИШНО ОБЩО
ОТЧЕНТО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

на членовете на кооперацията, което ще
се проведе на 20 юни 2013 год.

от 10.00 часа в малкия салон на читали-
ще „Просвещение” гр. Брезник, при

следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови член-кооператори
и освобождаване на досегашни членове
на кооперацията.

Докладва: Председателя на събранието
2. Отчетен доклад за дейността на УС на

ГПК „Наркооп” гр. Брезник през 2012 год.
Докладва: Председателя на УС на ПК
3. Докладване на Баланса, Отчета за

приходите и разходите на ГПК „Наркооп”
гр. Брезник за 2012 г.

Докладва: Гл. счетоводител
4. Отчет на Контролния съвет за дей-

ността му през 2012 г.
Докладва: Председателя на КС на ПК
5. Докладване на Бизнес-плана на ГПК

„Наркооп” гр. Брезник за 2013 год.
Докладва: Гл. счетоводител
6. Вземане решение по Отчета на УС,

Баланса, Отчета за приходите и разходи-
те, Заключение на КС за 2012 год. и прие-
мане на Бизнес-плана за 2013 год.

Докладва: Председателя на събранието
7. Определяне на средства за дейността

на КС за 2013 год.

Докладва: Председателя на събранието
8. Даване на пълномощия на УС да сключ-

ва договори за текущата година за необхо-
димите кредити, участия в АД, ООД, ЕООД и
междукооперативни предприятия.

Докладва: Председателя на събранието
9. Даване на „Вещни права на УС на ГПК

„Наркооп” гр. Брезник за закупуване, отда-
ване под наем, ипотекиране, продажба на
недвижими имоти”.

Докладва: Председателя на събранието
10. Вземане на решение за освобождаване

от отговорност на УС, КС и Председателя на
ГПК „Наркооп” гр. Брезник.

Докладва: Председателя на събранието
11. Избор на Председател на ГПК „Нар-

кооп” гр. Брезник
Докладва: Председателя на комисията по

предложенията
12. Избор на УС и КС на ГПК „Наркооп” гр.

Брезник
Докладва: Председателя на комисията по

предложенията
В случай, че не се явят необходимия брой

членове, събранието ще се проведе един
час по-късно, независимо от броя на при-
състващите.

Материалите за събранието са на разполо-
жение на адрес: гр. Брезник, ул. 9-ти септем-
ври № 10, всеки ден от 10.00 до 17.00 часа.

ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ГО-
ДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРА-
НИЕ!

от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП” - гр. БРЕЗНИК

ОБЯВА
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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. Център, тх., пл., ет. 2, юг - 19 300 лв.
3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
4. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
7. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 800 лв.
8. Ю. Гагарин, ЕПК, 2 тер., таван, лукс - 43 800 лв.
9. Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., юг, след рамонт
10. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
11. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
12. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
13. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
14. Тева, ет. 4, юг, тер., без ТЕЦ - 16 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 2,
ремонт, саниран, отличен - 23 000 евро
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 23 500 евро
4. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
5. Проучване, ет. 1, ет. 2, ет. 7 - по договаряне
6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
7. Тв. ливади, ет. 2/3, пл., ремонтиран - 30 800 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, преустр., саниран- 32 500 лв.
11. Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVС, саниран - 32 600 лв.
12. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 35 000 лв.
13. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
14. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс- 47 000 лв.
15. Албените, ет. 1, ТЕЦ, тер., добър - 30 800 лв.
16. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 34 600 лв.
17. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен- 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро
2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
3. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 43 800 лв.
4. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне
6. Мошино, ет. 4, саниран, непреходен - 48 000 лв.
7. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
8. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 18 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.
2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,
масивна, дв. 488 кв.м - 85 000 лв.
3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
4. Къща, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м- 39 500 евро
5. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 64 800 лв.
6. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
7. Къща, с. Витановци, с доп. постройки,
дв. 700 кв.м - 20 000 лв.
8. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
9. УПИ, с. Кладница, 500 кв.м - 18 800 евро
10. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
11. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
12. УПИ, 580 кв.м, с. Велковци - 6 500 лв.
13.  Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
14. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
15. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
16. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
17. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 8 000 лв.
18. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 13 000 лв.
19. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК,
ТЕЦ, нап. обзаведен - 200 лв.
2. Тристаен, Радомир, ет. 7/8, нап. обз. - 100 лв.
3. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
4. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане, климатик, преустроена - 30 500 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 25 500 лв.
5. Гарсониера, София, кв. Белите брези, ет. 4, 44 кв.м, лукс, ново стр., с обз. - 46 000 евро

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, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
4. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро
6. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
8. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., лукс - 24 000 евро
9. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7, след ремонт и ет. 2, НОЕ - 32 000 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 - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв.
5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
6. Тв. ливади, ет. 2, 75 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 47 000 лв.
7. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 28 000 лв.
8. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
11. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 50 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/12 част от двор - 110 000 евро
2. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро
3. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 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 - 63 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 45 000 евро
8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро
2. Магазин, Център, 73 кв.м, с гараж, лукс - 140 000 лв.
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. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро
6. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,   с прилежащ  терен 1 342 кв.м - 240 000 лв./с ДДС
7. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро
8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, тер., нап. обзаведена, ремон, /става и за офис/ - 220 лв.
2. Гарсониера, Проучване, нап. обзаведена, ет. 3, ТЕЦ - 250 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 300 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 5, ТЕЦ, тер., необзаведен - 200 лв.
5. Двустаен, Изток, без ТЕЦ, ет. 4 - 170 лв.
6. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 250 лв.
7. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв.
8. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 350 лв.
9. Магазин, Център, 35 кв.м, лукс, около Болницата - 600 лв.
10. Магазин, Проучване, лукс, 40  кв.м - 350 лв.
11. Офиси, Център, луксозни, 30 кв.м, 15 кв.м - 300 лв.; 240 лв.
12. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

Продава Апартаменти, в нова сграда, Пашов Боксониери, Двустайни
и Тристайни, напълно завършени с акт 16, луксозни, обзаведени - 500 евро/кв.м

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

дом.: 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. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв.
2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв.
3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв.
4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв.
5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв.
2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро
3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв.
4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв.
6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв.
9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв.
2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.,
мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв.
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв.
7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв.
8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен,
с части от магазин - 63 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

КУПУВА:
1. Гарсониера, Албените, нисък етаж
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. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
6. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
7. Голям тристаен в Центъра
8. Двустайни и Тристайни, Тева, до ет. 4
9. Къща с двор, над 500 кв.м, в окол. села- 20 000 лв.

ПРОДАВА:

1. ДВУСТАЕН,
ИЗТОК, ЕТ. 5,

ТЕРАСА,
НА СПИРКА -

25 000 ЛВ.
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.
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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 - 39 999 евро
3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 64 999 евро
4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 34 900 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 - 74 000 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. - 53 900 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. Център, УПИ, 4 дка, на Соф. шосе, ъглов - 88 евро/кв.м
3. Драгановец, УПИ, 300 кв.м, ток, вода - 8 800 евро
4. Изотк, УПИ, 600 кв.м, за жил. стр. до х-л Зора - 15 200 евро
5. Изток 120 кв.м, по суперф. лице на Ю. Гагарин - 18 500 евро
6. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
7. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
8. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
9. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 21 100 евро
10. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет.- 46 200 евро
11. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 4 999 евро
12. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 11 999 евро
13. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката  3 100 евро
14. с. Калища, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
15. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м
16. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
17. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
18. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
19. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
20. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала - 515  евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро
3. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др. - 82 евро
4. Търговски обект, ЦГЧ, 42 кв.м, зала и сан. възел - 410 евро
5. Търговски обект, Изток, 150 кв.м, на спирка и кръстовище - 999 евро
6. Заведение, Тева, 100 кв.м, оборудвано, градина - 260 евро

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 5 - 22 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 4, юг, тер., без ТЕЦ - 16 000 лв.
3. Гарсониера, Албените, ет. 5, в добър вид - 23 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 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. 5, преустр., лукс - 55 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
11. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт - 34 000 лв.
15. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 34 000 лв.
16. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
17. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
18. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
21. Тристаен, Изток, Албените, ет. 3 - 41 000 лв.
22. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 лв.
23. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 73 000 лв.
24. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро
25. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
26. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
27. 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. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.
2. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро
3. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 20кв.м - 200 лв.
5. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 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. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, 61 кв.м, тер. - 21 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 2, РVС, преустр., ТЕЦ - 25 000 лв.
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, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро
9. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 44 000 лв.
10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
13. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро
15. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв.
16. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тераси, ТЕЦ, таван - 52 000 евро
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. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 64 000 лв.
22. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.
23. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
24. УПИ, Драгановец, 330 кв.м; 350 кв.м, съседни - 15 800 лв.; 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена - 180 лв.
2. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 350 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен - 250 лв.
4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
3. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 18 000 лв.
4. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 33 000 лв.
5. Двустаен, ул. Кракра, тх. ТЕЦ, ет. 4, 65 кв.м - 40 000 лв.
6. Двустаен, Център, Кракра, тх., ет. 4, 68 кв.м - 35 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ - 37 000 лв.
8. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер. - 34 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв.
11. Двустаен, София кв. Мусагеница, ет. 8, юг, панел, отл. локация- 35 000 евро
12. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро
13. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро
14. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
16. Тристаен, Лагера София, ет. 2, 112 кв.м, ЕПК - 68 000 евро
17. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро
18. 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
19. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
20. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
21. Къща, кв. Ралица, 700 кв.м, дв., сут. + 2 ет.,
лукс ремонт, застр. площ 95 кв.м - 58 000 евро
22. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
23. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро
24. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен
със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв.
25. Стара Къща, Байкушева, ЗП: 60 кв.м, с УПИ-340 кв.м, ток, вода- 29 000 лв.
26. Къща, с. Катрище /Кюстендилско/, строена - 80 год.,
дв. 2 дка, лозе, черошова градина и др. плодни дръвчета - 49 000 лв.
27. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
28. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
29. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
30. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 20 000 лв.
31. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
32. УПИ, кв. Клепало, 340 кв.м, ток, вода - 26 000 лв.
33. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
34. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
35. УПИ 880 кв.м, с фургон, отлична панорама, Ковачевци - 7 500 евро
36. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
37. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв.
38. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
39. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/
40. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Изток, отличен, нап. обзаведен - 500 лв.

КУПУВА:
1. Двустаен или Тристаен, в ИЦ, 2,3,4 ет - до 30 000 евро

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

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

3. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 31 000 лв.

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

5. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 3, РVС, тер., eт. 5 - 21 000 лв.; 21 500 лв.

6. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 5, лукс, с обзавеждане - 26 000 лв.

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

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

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

10. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 30 000 лв.

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

12. Двустаен, Тева, ет. 3, ремонтиран, РVС - 27 500 лв.

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

14 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен - 30 000 лв.

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

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 25 000 лв.

17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 30 000 лв.; 31 500 лв.

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

19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин - 35 500 лв.

20. Тристаен, Ид.ц., тх., 98 кв.м, ет. 7, непрех., РVС, тер., асансьор - 37 000 евро

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

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

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

24. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.

25. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.

26. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.

27. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.

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

29. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.

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

31. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 55 000 лв.

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

33. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.
3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 18 500 лв.
6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 25 000 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.
11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.
12. Двустаен, до Болницата, ет. 1, тер. - 39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 40 000 лв.
14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.
15. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.
18. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер., отл.- 39 000 лв.
19. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
21. Двустаен, Тева, ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.
22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.
23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
24. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
26. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл.  - 62 000 евро
27. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
28. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 50 000 лв.
29. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 38 000 лв.; 57 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
32. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
33. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

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

ПРОДАВА:
1. Дворно място, Мошино,
450 кв.м, със стара къща

- 26 500 лв.
КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино
2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино
4. Парцел, в Рударци

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

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:

1. Двустаен,
Тв. ливади,

ЕПК, ет. 4, тер.
/без посредник/
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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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

дом. тел. 076/60 57 67
GSM 088 /8240 895

НИКОЛ
0886/149 700

0886/149 701

дом. 076/60 55 83
         076/60 58 11

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра
и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛЕООД

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

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев,

апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Гарсониера, ул. Струма, ТЕЦ, ет. 2, юг - 36 500 лв.
2. ГАРСОНИЕРА, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕР., ЕТ. 6, ЮГ - 38 000 ЛВ.
3. Гарсониера, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 3 - 31 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 4, без ТЕЦ, с тер. - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., ТЕЦ, тер. - 17 500 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 18 000 лв.
7. Двустаен, около Пазара, ет. 4 - 42 000 лв.
8. Двустаен, около Пазара, юг, тх., тер., ет. 6 - 39 000 лв.
9. Двустаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 1, таван, мазе - 46 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер., отл. - 43 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 2, обзаведена, ТЕЦ - 180 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 1, обзаведена, без ТЕЦ, около Колелото - 160 лв.
3. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, обзаведена, отлична - 180 лв.
4. Гарсониери, Изток до БИЛЛА, ет. 2, ет. 5 - 150 лв.
5. Двустайни, Център, обзаведени - 250 лв.; 200 лв.
6. Двустаен, Пашов, необз., ет. 2 , мн. добър - 160 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 и Гарсониера - 200 лв.
8. Двустаен, Изток, обзаведен, добър - 220 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв.
2. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 25 000 лв.
5. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер. - 23 000 лв.
7. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
8. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  44 000 лв.; 38 000 лв.
9. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 46 000 лв.
10. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 48 500 лв.
11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 4 - 25 000 лв.
13. Двустаен, Тева, ет. 2, след основен ремонт - 33 000 лв. /с коментар/
14. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв.
15. Двустаен, Мошино, ет. 5, преустр. в Тристаен,
и/з, след основен ремонт - 33 000 лв.
16. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз.- 39 000 лв./с коментар/
18. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
19. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
20. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
21. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
23. Петстаен, луксозен, Център, ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 65 000 евро
24. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
25. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
26. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
27. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
28. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
29. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв.
30. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв.
31. Магазин, Пашов, работещ, 52 кв.м - 20 000 евро
32. УПИ над Болницата, 450 кв.м - 24 000 лв.
33. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, преустр. в Двустаен, обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
4. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/
5. Двустаен, Тв. ливади, нап. обз., луксозен - 300 лв.
6. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 2, напълно обзаведен, след осн. ремонт - 200 лв.
8. Офис, в Съда - 100 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 18 500 лв.
2. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, ремонт, преустроена, лукс - 46 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ - 21 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 29 800 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв
7. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
4. 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.
5. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
6. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, обзаведена, ремонт - 190 лв.
1. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.
2. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
3. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 300 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. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м,
РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро
2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м,
дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за
гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро
3. Къща, Сладк. коопер., тх.,
пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м,
нова, завършена - 40 000 лв
5. С. Ярджиловци, 3 стаи,
дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв.
6. Къща, Ковачевци, 3 ет.,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв.
8. Къща, Прибой, нова,
2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв.
9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м,
2 ет., гараж - 58 000 евро

СПЕШНО КУПУВА:
1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро
2. Тристаен, Център - до 40 000 евро
3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв.
4. Боксониера, Център - до 32 000 лв.
5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

 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. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4,
по БДС, мет. врата, възлово място - 32 500 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 7,
асанс., ламинат, сменена дограма, усвоена тер. - 34 000 лв.
5. Двустаен, до 3-та Поликлиника, ет. 5,
РVС дограма, ламинат, плочки в коридора,
поръчкова кухня, преустроен - 37 500 лв.
6. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
7. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
8. 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

0888/689 535
9. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
10. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
11. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

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

ДАВА ПОД НЕМ:

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.

СПЕШНО ГАРСОНИЕРА,
АЛБЕНИТЕ, РЕМОНТИРАНА,

САНИРАНА, РVС, ЮГ, С НОВО
ОБЗАВЕЖДАНЕ - 25 000 ЛВ.,

БЕЗ ОБЗАВЕЖДАНЕ - 22 500 ЛВ.

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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Ветеринарен център “Перник”
ул. Искър 1 /до старата Печатница/

- две манипулационни
- 300магазин
- аптека
- операционна зала
- болничен стационар

 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. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, ет. 2 - 23 000 лв.

3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения - 25 800 лв.

4. Гарсониера, Изток, ет. 5, преустроена - по договаряне

5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв.

6. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 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. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро

11. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро

12. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.

13. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 41 800 евро

14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв.

15. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв.

16. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро

17. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 30 000 лв.

18. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.

19. Къща, кв. Църква, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м, 2 ет. - 35 000 евро
20. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 26 500 лв.
21. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.
22. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
23. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража,
РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 62 000 лв.
24.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро
25. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - по договаряне
26. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.
27. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
29. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
30. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне
31. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
32. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
33. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
34. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 110 лв.
2. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 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. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ.
9. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
10. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 59 000 лв.
11. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 43 000 лв.
12. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
13. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв.
14. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
15. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
16. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
17. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
18. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 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 - 30 000 лв.
25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв.
2. 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, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ

5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

eliyon@abv.bg

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

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. Красно село, ет. 2, 51 кв.м, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
5. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне
7. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
8. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв.
9. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 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. - 40 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Мошино, ет. 3, изток/запад, преустр., подобр.- 30 000 лв.
8. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
9. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
11. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 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. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,

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
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро
8. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 13 000 лв.
9. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
10. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
11. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв.
12. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
13. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
15. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
16. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
17. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
18. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
19. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Самостоятелна Боксониера, Байкушева - 70 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 2, ч. обзаведена - 150 лв.
3. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв.
4. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
5. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.
6. II-ри етаж от къща, над Болницата, обзаведен - 140 лв.
7. Помещение, 34 кв.м. за склад, при Музея - 120 лв.
8. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А (до
винпром) 076/60 85 85

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема 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

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

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

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

- скоро и ренгенов кабинет

Ветеринарен център “Перник”

- тел. 0879/553 635

1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678

Място за
реклама

Тел: 0894/066 921;  076/591 967

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв.
7. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро
8. Къща, Проучване, сут. + 2 ет., дв. 400 кв.м - 45 000 евро
9. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул. - 40 евро/кв.м
10. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м
11. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв.
игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро



Съперник 9Имоти, обяви 4 юни 2013 г.

ÀËÄÈÍÀ ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò
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CONTACT

ÍÈÊÎË

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 03 01 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. 076/ 67 34 03

тел. 076/ 59 28 66 тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

тел. 076/ 60 26 26

ïåðíøêè  èìîòè

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх.,
пл., юг,  - 19 300 лв.
2. Двустаен, Албените, ет. 1,

ТЕЦ, тер, килер - 30 800 лв.

1. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг,
РVС, таван - 29 000 евро
2. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непрех.,

с част от магазин - 63 000 евро

1. Гарсониера,

Изток, ет. 6, РVС

- 25 000 лв.

1. Мезонет, Ид.ц., 149 кв.м, с акт 16,
ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89
400 евро
2. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс,

обз., климатик, преустр. - 30 500 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
2. Двустаен, Мошино, ет. 5,

ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.

1. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС,
подобрения - 44 800 лв.

2. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 40 кв.м -
26 500 лв.

1. Къща в кв. Ралица, 700 кв.м, дв.,
сут. + 2 ет., лукс ремонт, застр. площ
95 кв.м - 58 000 евро

2. Двустаен, Център, Кракра, тх.,
ет. 4, 68 кв.м - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт  -  34 000 лв.

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

1. Двустаен, Център, тх., 75 кв.м,
ТЕЦ, юг - 43 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 25 000 лв.

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

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

1. 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, цел. достъп - 39 000 евро

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.Къща, Рударци, 2 ет., тх., пл,
дв. 1,4 дка - 55 000 лв.

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

1. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, тх.,
ет. 7, 3 тер., ТЕЦ, юг - 42 000 лв.

2. Тристаен, Мошино, ет. 2, непрех., ремонт
и преустр., РVС изолация - 45 000 лв.

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ,
преустр. в Двустаен - 21 500 лв.

2. УПИ, Център, 2 400 кв.м, + ЗП 1300
кв.м - 250 000 лв.

Продавам Рено-Клио, 94 г., със
зимни и летни гуми, отлична  - 1
500 лв. - тел. 0886/841 508

Продавам  къща, вертикален
близнак, сутерен + 2 етажа х 60
кв.м, с малък двор, 29 000 евро -
тел. 0879/454 577
Продавам гарсониера, Твърди

ливади, ЕПК, ет. 14, 24 000 лв. - тел.
0888/418 869
Продавам парцел, 346 кв.м, гр.

Брезник, ток В и К, асфалт, 7 500
лв. - тел. 0898/664 748
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, це-
на 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
обезщетение – тел. 0899/19 42 00;
0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.

4, ЕПК, преустр. в Тристаен,  усвоена тер.
с алум. дограма, теракот,  с
обзавеждане, 21 900 евро /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, помещение

ИЦ, подходящо за малък бизнес,
битови услуги, офис, склад и др. -
преференциална цена - тел. 0882/
422 707
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 по-

мещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин
6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61,
120 кв.м  - тел 60 35 74

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

Продавам холна гарнитура /ди-
ван, 2 фотьойла, 2 табуретки, из-
годно - тел. 0896/788 784
Продавам  пиролизно котле за ото-

пление, 60KW – тел. 0887/88 40 95

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

разни

работа

наем

автомобили

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преустр. в
Тристаен, ЕПК, ет. 4, ТЕЦ, усвоена тер. с
алум. дограма, бар-плот, сводове, теракот,
с обзавеждане - 21 900 евро /без посредник/
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Място за вашата
реклама

1. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг
- 18 000 лв.

2. Двустаен, Изток, до Кметството,
тх., пл., ТЕЦ, тер. отл. - 43 000 лв.

0888/874 595
Дава под наем

1.  Магазин, кв. Изток,
ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Престъпления и страсти" /п./ - сериал, еп. 54
06:30"Тази сутрин" - информационно предаване
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Диво сърце" - сериал, еп. 61
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 87
16:00"Престъпления и страсти" - сериал, еп. 55
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 81
21:00"Далас" (2012) - сериал, еп. 2
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"С теб ми е добре" - сериал, еп.10
00:00"Кости" - сериал, с. 5, еп. 11
00:50"Досиетата Х" - сериал, с. 4, еп. 9
01:40"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Цената на славата" - сериен филм
15:00"Комисар Рекс" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Сентрал парк уест" - сериен филм
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Стани богат" - световно тв шоу
22:00"Господари на ефира"
22:30"От местопрестъплението" - сериал
23:30Новините на Нова
23:45"Династията на Тюдорите" - сериал
00:45"Сделка или не" - телевизионна игра
01:45"Сентрал парк уест" - сериен филм /
02:30"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Комисар Рекс" - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота - тв филм
06:30Денят започва
09:00По света и у нас-
09:10Денят започва с Култура-
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария-
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:35Малки истории/п/
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе - тв филм /288 епизод/
15:10Живот с Дерек - 26-сериен тв филм
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед
17:05Дързост и красота - тв филм
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Още от деня
18:55Завръщане в Брайдсхед - тв филм
19:55Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум - публицистично шоу
22:00Виж БиБиСи:
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели
00:00Ретро следобед
00:40Апартаментът с Марта Вачкова
01:25Завръщане в Брайдсхед - тв филм
02:20По света и у нас /п от 20:00/
03:05Референдум - публицистично шоу/п/
04:10Малки истории/п/
04:20Денис и приятели - късно вечерно
шоу/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

обява

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Семейството и
приятелите ви биха
желали да прекарат с

вас повече време, не им отказвайте
подобно благоволение.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Отворете сърцето
си за романтични нас-
троения и няма да ви

се наложи дълго да чакате. Днес не си
заслужава да се зани-
мавате с нищо.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Днес много от нещата, които са
били лични, ще станат обществени.
Ако не искате да обнародвате под-

робност, закътайте я
по-надалеч.

РАКРАКРАКРАКРАК

Днес се вслушвайте по-внимател-
ни в онова, което ви говорят други-
те и се опитайте да си признаете, че

грешите.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Днес търпението ви
може да е подложено на сериозно из-
питание и причината за страдания-

та ви може да се окажат
познати и близки.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Днес имате сравнително приличен
шанс да получите призвание, разбира
се затова ще ви се наложи да напра-
вите някои неща.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувс-

твате в страхотна
форма, най-вече за

майтапи. Ден, в който ще ви се ще
да покажете на другите, че ги оби-
чате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес не си позвол-

явайте да кривнете
от правия път, защото после ще ви
е трудно да се върнете на него. Изо-
бщо днес ще срещнете доста изку-

шения.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Днес ще забравите

за всички свои пробле-
ми, предстоят ви интересни зани-
мания, които ще помните за дълго.

Все пак не се изкуша-
вайте.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Забавен се очертава днешният

ден, особено за тези около вас. Опи-
тайте се да не се пъхвате в костю-
ма на клоуна.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес ще ви “по-

дгонят” дребни, но
неотложни проблеми. Колкото и да
ви се налага да бързате, старайте се
да сте внимателни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не правете точни

планове, със сигур-
ност ще се наложи да ги променяте.
Може да ви се наложи да се занимава-
те с нещо, което не разбирате. Но
въпреки това ще се справите.

О Б Я В Л Е Н И Е
гр.Перник-28.05.2013 г.

Община Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА
ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен
устройствен план-план за регулация на /ПУП-ПР/ на част от кв.242
по плана на гр. Перник-ЦГЧ, като:

С план за регулация се прокарва нова улица с ОТ 123а-ОТ 123а-ОТ
123б-ОТ 123д-1123г в кв.242.

Заинтересованите страни на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14
дневен срок от съобщението могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до Кмета на
Община Перник.

За справка: Сградата на Община Перник, етаж 12, стая №6
ЗАМ. КМЕТ:/инж.Р.ЙОРДАНОВ/

Н-К ОТДЕЛ “ТСУ”:  /инж. Р. АНТОВ/
ИЗГОТВИЛ: /ст.специалист Т. Радева/

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

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

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

Êàìåí Õàäæèåâ å èñêàí îò ÖÑÊÀ
Това е втори футболист на „Миньор”, харесан от „червените”

Страницата подготви Яне Анестиев

Перник, който е пре-
минал през школата
на Шалке. Това е 22-
тодишния защитник
Камен Хаджиев, кой-
то пропусна послед-
ните мачове на Ми-
ньор заради конту-
зия. Хаджиев е роден
близо до Гоце Делчев,
но е юноша на Родо-
па Смолян. През 2008
година заминава за
Германия, където се
присъединява към
юношите на Ватен-

шилд, а през 2009 го-
дина за един сезон
отива в Шалке. През
2010 година Хаджиев
се завръща в Бълга-
рия и подсилва Пирин
Гоце Делчев, а пос-
ледния сезон играе в
няколко мача за Ми-
ньор Перник. Идва
като централен за-
щитник, но Николай
Тодоров го използва
и като ляв краен бра-
нител.Освен Ха-
джиев и Гуцев скау-

тите на ЦСКА
проявяват интерес и
към още един футбо-
лист на Пирин Гоце
Делчев – Атанас Дре-
новички.Най-утвър-
деното име, което се
спряга за “червени-
те” е стража Стоян
Колев.Интересното в
случая с набелязани-
те играчи е мнение-
то на старши тре-
ньора на ЦСКА, кой-
то в момента е Ми-
лен Радуканов.

Малкият пернишки
шахматист Констан-
тин Георгиев постиг-
на актив от четири
точки от седем въз-
можни на турнира за
„Купата на Лъвчета-
та”, който се игра в
хандбалната зала на
НСА в София в събо-
та и неделя.В първия
ден той регистрира
две победи и две за-
губи, като заемаше
50-то място в класи-
рането. Във втория

ден – неделя, към не-
го се присъедини и
треньора му Първан
Аспарухов и това се
отрази на играта
му.В партиите от
петия кръг перничан-
чето надделя  с чер-
ните фигури над Дра-
гомир Вълчев от
Пловдив, а след това
с белите спечели сре-
щу Антоан Маринов
от клуб „Столичен
център”. В последния
пети кръг Констан-

тин отстъпи на За-
хари Иванов от „Пле-
вен ХХ²”. Така той
зае 33-то място от
около 90 малки шах-
матисти на възраст
до десет години.В
класирането със 6,5
точки от седем въз-
можни първи стана
Николай Чолаков от
„Шах ХХ²”, следван
от Милко Бакалов от
ЦСКА със 6 т. и Ка-
лоян Попвасилев от
„Бургас 64"

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

РЕЗУЛТАТИ:

Германея – Миньор 5:2
Чепинец – Витоща 4:0
Септември – Рилски сп. 1:1
Перун – Витоша(Б) 0:2
Марек – Сливн.герой 1:1
Оборище – Пирин 3:0
Стр.слава – Места 3:0
Велбъжд – Ботев 2:1

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

СЕЗОН 2012/2013 ГОДИНА

1.Марек 70-13 72 т.
2.Витоша(Б) 52-10 71
3.Пирин 69-26 62
4.Сливн.герой 44-18 57
5.Оборище 49-30 54
6.Стр.слава 41-26 49
7. Перун 36-37 41
8.Велбъжд 29-32 40
9.Германея 33-48 38
10.Чепинец 37-44 37
11. Места 32-42 36
12.Ботев 29-38 32
13.Витоша(ДД) 25-52 30
14.Септември 27-60  25
15.Рилски сп. 28-71   22
16.Миньор 12-66   11

Малък пернишки шахматист
тормози батковците в София

оказали заети и нова-
та среща е насочена
за следващата събо-
та. Идеята за сфор-
мирането на групата
е да няма съдии, да не
се плащат такси за
картотекиране на
футболистите, а ма-
човете да се ръко-
водят от футболис-
ти от други отбори.
От ОС на БФС съоб-

Не е имало особен
голям интерес към
събирането на фут-
болните клубове, же-
лаещи да направят
алтернативна група
на тези от облас-
тното футболно
първенство. Събира-
нето трябваше да се
проведе в събота в
Ноевци, но една част
от поканените са се

щиха,че таксите за
съдиите са непроме-
нени от няколко го-
дини и ще си оста-
нат същите и през
следващата година.
Отборите ,които
обаче се откажат от
участие в Областни-
те групи ще загубят
подкрепата от общи-
ните, там, където я
имат.

Сбирката на отцепниците се отложи

Скаутското звено
на ЦСКА се е заело
със задачата да пра-
ви селекция в “черве-
ния” клуб без да има
яснота около тре-
ньорския пост съоб-
щава  Гонг. Въпреки,
че шефовете на “ар-
мейците” разго-
варят с треньори и
не е ясно кой в край-
на сметка ще води

ЦСКА, селекцията ки-
пи с пълна сила.За мо-
мента набелязаните
футболисти меко ка-
зано не впечатл-
яват. След като се
разбра, че има реален
интерес към Любо-
мир Гуцев от Пирин
Гоце Делчев, стана
ясно, че ЦСКА се ин-
тересува и от фут-
болист на Миньор

ле) и отстъпиха след
изпълнението на дуз-
пи. Последва абсолют-
но същата развръзка
срещу „Септември”,
но в дузпите победа-
та беше за „Миньор”.
В третия мач тимът
на „Миньор” спечели
убедително с 3:0 сре-
щу домакините от
„Сливнишки герой” и
се класира за финала.
Така се стигна до мач
срещу „Славия”, кой-
то също завърши 0:0

Децата на „Ми-
ньор”, родени през
2000 година с тре-
ньор Иво Славчев спе-
челиха първо място
на турнир, проведен в
Сливница по случай
90-годишнината на
„Сливнишки герой”.
Осем отбора взеха
участие в турнира,
разделени на две гру-
пи. Перничани започ-
наха с равенство 0:0 в
редовното време сре-
щу „Чавдар”(Етропо-

в редовното време,
при дузпите отново
перничани бяха по-доб-
ри и заслужено стиг-
наха до първото
място.Втори остана-
ха „белите”, трети –
„Септември”, а чет-
върти – „Обеля”. От-
борът на „Миньор” за
втори път печели
турнира, през минала-
та година отново бе-
ше първи, тогава
треньор беше Венелин
Трайков.

Децата на „Миньор”  първи в Сливница

Деца играят на
Димова махала

Детският турнир по футбол под егида-
та на БФС и Асоциацията на професио-
налните футболисти в България почти е
преполовен. Срещите се играят на ръгби
стадиона в кв.”Димова махал”, а  малки-
те футболисти са родени през 2001/2002
година.

В първа група се получиха следните
резултати:

Миньор – Метал 5:0
Струма – Кракра 2:1
Метал – Кракра 2:9

Миньор – Струма 0:2
КЛАСИРАНЕ:

1.Струма
2.Миньор
3.Кракра

4.Метал
ВЪВ ВТОРА ГРУПА

Миньор 2013 – Енергетик 4:0
Аякс – Чорни 1:1

Мачовете продължават

Александров  отпадна
от състава за Андора
Футболистът на „Миньор” Александър

Александров няма да е в групата на на-
ционалния тим за срещата срещу Андо-
ра,к оято е втора квалификация за Евро
2015. .Причината е контузията на капита-
на Георги Терзиев, който има проблеми с
аддуктора. Така на негово място ще бъде
викнат друг защитник и отпада един на-
падател. На мястото на Терзиев в отбора
ще се появи защитникът от „Литекс” Ан-
тон Недялков. Централният защитник на
младежкия национален отбор Стефан
Велков пък  се приближи до рекорд на
вратаря на “А” тима Николай Михай-
лов.Бранителят на Славия стана един от
най-младите дебютанти в модерната ис-
тория на младежката селекция, след ка-
то дебютира за състава на 16 години, 5
месеца и 22 дни.Велков, който е пред
трансфер в италианския елитен Наполи,
се появи като резерва при успеха с 3:0
над Андора в Ловеч.Николай Михайлов
пък дебютира за младежите на 16 годи-
ни, 4 месеца и 19 дни. Това се случва на
16 ноември 2004 година в приятелски
мач срещу Италия (0:2).Настоящият вра-
тар на холандския Твенте има общо 19
мача за младежкия национален отбор и
1 вкаран гол - в контрола с Гърция на 11
октомври 2008 година, което е и предпос-
ледният му двубой за тази формация.



Криминално проявен
се „проявява” в зала

Любомира ПЕЛОВА
Пиян комар-

джия, наруша-
ващ обществе-
ния ред, оказа
яростна съпроти-
ва на полицията
в Перник. Инци-
дентът станал

завчера около 21 ч. в квартал Изток. Слу-
жители на игрална зала подали сигнал на
МВР чрез паник бутон. Пристигналите на
място полицаи установили, че явно пияния
Р.С. /29 г./ от с. Ковачевци прави проблеми
на персонала на игралната зала и наруша-
ва обществения ред. Същият оказал и
яростна съпротива спрямо органите на ре-
да като буйствал и се държал грубо и аро-
гантно. Мъжът е задържан за 24 ч. с поли-
цейска заповед и му е съставен акт по За-
кона за МВР.

АПРОПО

“Ìàãèÿ â ãëèíà” ïîñðåùíà 12 ÷óæäåíöè â Ïåðíèê
Те ще се учат на грънчарство

НА ПЕРНИЧАНИ НИ ВЪРВИ
КАТО НА ЛУД ТОЯГИ.
ВСИЧКО НИ ВЪРВИ. Върви
ни на град. Оня ден градушка
помля квартал “Ралица” и по-

ловин “Бела вода”. Така за известно
време премахна нуждата от поливане
на засегнатите градини. Върви ни и на
пари. Пореден щастливец с нашенска
регистрация докопа яка сума от лота-
рията. И което е парадоксално- върви ни
даже на воден режим при тези еже-
дневни валежи. Обаче най ни върви не-
вървежът. С каквото и да се захване чо-
век- пълен блокаж. От много вървене
стоим на едно място и гледаме как на
някои им върви.

ХАЗАРТНИЯТ ТУРИЗЪМ ИСКА
ЖЕРТВИ. ТАКАВА БИЛА ДАДЕНА
ОНАЯ ВЕЧЕР В КВАРТАЛ ИЗТОК,
където любител на машинките за пари
не бил на кеф и си го изкарал на право-
защитните органи. Сигурно не е бил и на
късмет, иначе нямаше да се бие като
луд с полицаите. Така е, когато животът
те удря с малшанс. Иначе боят си е зас-
лужавало да бъде видян, защото е бил
по всички правила на професионалния
бокс. И както е редно да се очаква, нок-
даунът е споходил играча със слаби
нерви. Сигурно яростната съпротива е
била последен шанс в живота на кова-
чевчанина да постигне някакъв смисъл
на живота си. Сега ще поразмишлява
известно време насаме в килията за ха-
зарта като начин на препитание и за
боят като начин на поведение.

ДНЕС СЕ ОЧАКВА ДА БЪДЕ ИЗ-
ДИГНАТА СТЕНА НА ПЛАЧА В ПО-
ВЕЧЕТО УЧИЛИЩА. Ако са верни
слуховете, че една четвърт от оценките
по математика от външното оценяване
на седмокласниците са двойки, ще нас-
тане здраво реване.

Обаче има и нещо хубаво. Тройката
вече от обект на подигравка се прев-
ръща в доста сериозна оценка, отвар-
яща врати към всички гимназии. При
тоя недостиг на прескочили малката
матура седмокласници средните учи-
лища ще почнат да приемат като уни-
верситетите - който не е поискал, само
той не е влязъл. С което границите
между висше и средно окончателно се
заличават.
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на от Събрия и Мар-
тин от Малта са уча-
стниците в ателие-
то, заедно с три бъл-
гарки.

С особено нетърпе-
ние дамите облякоха
работните престил-
ки, а първият си урок
на грънчарското ко-
лело получи Тония от
Италия. Как се прави
чаша от глина показа

майсторът грънчар
Светослав Желязков.

В продължение на
няколко дни участни-
ците в ателието ще
се обучават от ху-
дожника-приложник
Минчо Тодоров и Све-
тослав  Желязков, а
музейните специалис-
ти ще направят пре-
зентация на керамика-
та от древността до
наши дни чрез пореди-
ца от беседи и лекции
за културната иде-
нтичност на Средна
Западна България. По
време на престоя си,
гостите ще посетят
различни културни за-
бележителности ка-
то крепостта Кракра,
Рилския манастир, На-
ционалния историчес-
ки музей, Боянската
църква, Трън и село
Бусинци, църквата
„Св.Петка” в Брезник.
Освен това орган

Виктория СТАНКОВА
Вчера официално

стартира Работно
ателие по грънчарс-
тво в музея, наречено
„Магия в глина”, кое-
то ще обучава в грън-
чарство 12 гости от
8 европейски страни.
Това стана възможно
благодарение на спе-
челен проект на музея
по Европейската сек-
торна програма
„Грюдвинг- учене през
целия живот”.

Пернишкият музей
за първи път участва
в тази програма, а ин-
тересът към предло-
женото обучение по
керамика и грънчарс-
тво бил огромен и са
били подадени над 250
заявки за участие от

чужбина. Групата оба-
че наброява само 12
човека, подбрани спе-
циално, заради моти-
вацията им да изучат
този занаят, разказа
днес директорът на
музея Емилия Велино-
ва.

Гостите бяха при-
ветствани от замес-
тник- кметът Илинка
Никифорова, която
им пожела много прия-
тни емоции по време
на обучението и прес-
тоя в нашия град.

Мария и Катя от
Словения, Мерви Ви-
тели от Финландия,
Тония Астрид от
Италия , Инес и Сан-
дра от Латвия, Сил-
вия Катарджина от
Полша, Лиляна и Миле-

Старец пипнат
с 1.22 промила

81 годишен дядо е пипнат от органите на
реда да кара почерпен,  при проверката с
техническо средство за алкохол са отчете-
ни 1,22 промила в кръвта. Взета му е и
кръвна проба за химичен анализ. Възрас-
тния мъж е карал „Лада”-та си по ул.”Стру-
ма” на 1 юни, когато е бил спрян за провер-
ка от органите на МВР. Дядото ще бъде съ-
ден по бързото производство за шофиране
след употреба на алкохол.

Започна чистката в МВР
Старши комисар Валери Йорданов бе от-

странен от поста директор на Столичната
полиция.  Заедно с Йорданов си отиват и
ръководителите на областните дирекции на
полицията в Кюстендил, Монтана, Враца,
Плевен и Разград.Това е станало по запо-
вед на вътрешния министър Цветлин Йов-
чев - след съвещание при него. От МВР не
съобщиха официално причините за реше-
нието. Това направи пред държавното ра-
дио самият Йовчев, обяснявайки, че поис-
кал оставката на Йорданов заради конкре-
тен казус. В лаконичен стил той обясни, че
е Йорданов не е единственият, който се
разделя с постта си. “Освободих няколко
директора на ОД МВР във връзка със слаби
резултати – общо петима души. Разпоре-
дих краткосрочни мерки и в рамките на
един месец ще очаквам резултати от оста-
налите, които остават на постовете си. В мо-
мента има едно неефективно използване
на ресурсите на МВР. Предвиждам в кра-
тък период да започне подготовка за една
реорганизация”, каза Йовчев.С отстран-
яването на Валери Йорданов - Цветлин Йов-
чев поставя началото на традиционната за
всеки нов вътрешен министър чистка в сис-
темата.

Любомира ПЕЛОВА

Силвия ГРИГОРОВА
На 5 юни 2013г /

сряда/ започват ак-
тивните строител-
но-ремонтни дейнос-
ти на прохода „Пет-
рохан”. Това инфор-
мираха от Агенция
„Пътна инфраструк-
тура”. От там поя-
сниха, че в момента
се извършват под-
готвителни работи.
След проведени раз-
говори с изпълни-
теля на обекта- обе-
динение „АЛПИНЕ –

ПИМ” ДЗЗД, с водещ
партньор фирма
„Пътинженеринг М”
- Монтана, строи-
телят е поел ангажи-
мент пред АПИ да
създаде  пълна моби-
лизация до 5 юни. От
пътната агенция
уверяват, че са из-
платени всички дъл-
жими суми за извър-
шената и сертифи-
цирана от страна на
фирмата работа до-
сега.

Проходът „Петро-

хан” е част от ЛОТ 18
на програма „Транзит-
ни пътища V“. Уча-
стък , който започва
да се ремонтира е с
дължина близо 22 км .

От АПИ уточниха,
че зимното поддър-
жане на пътната мре-
жа за сезон 2012/2013
в региона на лот 18
завърши на 16 април
т. г. Преди това е заб-
ранено извършването
на каквито и да е
строителни работи
на обекта.

От 5 юни възстановяват ремонтните
работи на прохода “Петрохан”

 изаторите са пред-
видили и етно денс
парти, обучение по
народни танци в Об-
МД, както и концерт
на балетна формация
„Вая”.

Изработените от
участниците в ате-
лието керамични съ-
дове след това ще бъ-
дат показани в излож-
ба, а всички те ще по-
лучат сертификати.

„Убедени сме, че на-
шите гости ще пока-
жат усвоеното тук
по родните си места
и ще  станат нашите
12 нови посланици на
добра воля в осем ев-
ропейски страни, ка-
то по този начин  ще
подкрепят нашата
кандидатура за Евро-
пейска столица на кул-
турата през 2019 го-
дина”- каза директо-
рът на музея Емилия
Велинова.

Зоя ИВАНОВА
От Националната

здравно осигурител-
на каса съобщават,
че се променят усло-
вията за изписване
на лекарства на па-
циенти които стра-
дат от редки забол-
явания. Според при-
мените  тези пациен-
ти вече ще могат да
получават своите ле-
карства с тримесеч-
ни рецепти, а не как-
то досега с ежемесеч-
ни. С въведената
промяна здравната
каса се надява да уле-
сни както граждани-
те, така и личните
лекари, които ще мо-
гат да изписват ме-
дикаменти в количес-
тва за до 90 дни.Три-

месечната рецепта
има три отрязъка - А,
В и С. На всеки от
тях ще бъде изписана
датата, след която
пациентът ще полу-
чава от аптеката
своите лекарства. То-
ва ще става на три
пъти, като отделни-
те отрязъци се из-
пълняват в срокове,
считани от датата

на издаване на рецеп-
тата - до 15 кален-
дарни дни за отрязък
А, от 30 до 45 дни за
отрязък B и от 60 до
75 дни за отрязък
C.През миналата го-
дина е осигурено ле-
чение на близо 1800
пациенти с редки бо-
лести, на стойност
над 43 млн. лв., съоб-
щават още от НЗОК.

Хапчетата за редки болести
ще се изписват за три месеца


