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Убедете се
в разликата!

музей в Ниш правят
Виртуалния музей по
съвместен проект
чрез програмата за
трансгранично сът-
рудничество Бълга-
рия- Сърбия, съфи-
нансирана от ЕС.
Проектът е наречен
„Дигитализация и ви-
зуализация на най-
важните музейни
сбирки на традицион-
ни костюми и накити
чрез въвеждане на 3
D технология” и е на
общата стойност
163 679 евро.

Двете страни
представиха на бри-
финг вчера детай-
лно своя проект. Не-
гов ръководител е
директорът на Ниш-
кия музей Славиша
Попович.

И двата музея раз-
полагат с по над 50
хиляди експоната. От
тях етнолозите ще
подберат по 100 ар-
тефакта- традицион-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.484 лв.

Четвъртък, 5 септември, 2013 г., бр. 171 /5287/ год. XXЦена: 0,60 лева

Той е първият от този род в Югозападния район

Автобуси и
контраавтобуси

Вчера в България беше война-
та на автобусите. Думата „автобус” беше
най-споменаваната в медийното прос-
транство и в известен смисъл стана знако-
ва. Имаш автобуси – силен си, нямаш авто-
буси – плюеш по автобусите на другия.

Нещата тръгнаха още от злополучния
среднощен депутатски бял автобус. Пос-
ледва автобусната екскурзия при актуали-
зацията на бюджета, за да се стигне до вче-
ра, когато сякаш в София се откриваха
няколко автобусни линии едновременно.
Столицата може да претендира за домакин
на световно автобусно изложение.

Политическият ни живот явно е обречен
да се движи с автобуси. А медийното
братство – да ги брои и класифицира. Ав-
тобусите ще ни преследват при всяка важ-
на парламентарна изява. В бъдеще властта
ще идва на бял автобус и ще си отива на
шарен.

Като истинска автобусна столица, Со-
фия се постара да е гостоприемен домакин.
Разтвори широко булевардите си за стоя-
нки, направи централните улици пешеходна
зона като при деветосептемврийска мани-
фестация и даде път автобусите и кон-
траавтобусите да се развиват.

Сега остава всеки да определи за кой ав-
тобус си е купил билет.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 3

СТР. 2

СТР. 11
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“ÌÈÍÜÎÐ” ÈÇÂÀÄÈ
ÊÚÑÌÅÒ ÏÐÈ ÆÐÅÁÈß

Св. прор. Захария
и праведна Елисавета,

родителите
на св. Йоан Предтеча.

Силвия ГРИГОРОВА
Перник и Ниш ще

направят съвместно
първия в Югозапад-
ния регион

Виртуален музей. В
него двата града ще
представят уникал-
ни традиционни об-
лекла и накити, кои-
то ще бъдат показа-
ни чрез 3 D техноло-
гия.

Посетителите ще
могат да гледат ар-
тефактите на голям
3 D телевизор със
триизмерни очила ка-
то на кино. Освен то-
ва Виртуалният му-
зей ще има и уеб
сайт, така всеки чо-
век, независимо в кой
край на света се на-
мира, ще може да се
разходи виртуално в
общия музей и да раз-
гледа заснетите ар-
тефакти.

Регионалният ис-
торически музей-
Перник и Народният

Голата истина не
винаги е приятна
за гледане.

ЛАФ НА ДЕНЯ

70 - 260

Слънчево

та, живеещи в Мещи-
ца. По много причини
тук ремонт не е пра-
вен в последните десе-
тилетия. Сега от Ди-
рекцията по вероизпо-
веданията са отпусна-
ти 4 хиляди лева. Със
скромната сума на то-
зи етап е направена
нова подова замаска в
олтара и са измазани
цокли на вътрешните
стени. Кметската уп-
рава е поискала още
средства от дирек-
цията , очакват се и
пари от Междуве-

Любомира ПЕЛОВА
Храмът, носещ име-

то на Светите рав-
ноапостоли Петър и
Павел в пернишкото
село Мещица е пос-
троен още през 1448
годива, а от 1997 е
обявен за паметник
на културата. Фрес-
ките по стените са
дело на стари зогра-
фи, иконостасът съ-
що впечатлява със
своята красота и но-
си отпечатъка на ми-
нали времена.

Селската църква не
е голяма, но е напълно
достатъчна за пот-
ребностите на хора-

Ремонтират църква от 15-ти век

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

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

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

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

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

домствената прави-
телствена комисия.
Църквата в Мещца е
една от многото в об-
щината, която получи
увреждания от земет-
ресението през май
миналата година. Ко-
мисия от експерти е
била на оглед и е из-
лязла със становище.
Кметът Деян Никифо-
ров не знае на колко ле-
ва е оценена щетата
,но се надява комисия-
та да отговори на
очакванията на мещи-
чани подобаващо.

На страница 2

ни костюми и накити
от 18-ти и 19-ти век.
Експонатите ще бъ-
дат заснети с 3 D ла-
зерна сканираща тех-
нология. После във
Виртуалния музей ще
могат да се видят
приликите и разлики-
те при техниките на
изпълнение, декорира-
не и начин на ушива-
не.

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК СЪПЕРНИК”
ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 09. 09. 2013 Г.
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Áîáè Øîó ñ ìàãè÷íî øîó â Ïåðíèê
Магичен спектакъл, рок концерт, мюзикъл и хип-хоп  включва програмата на лятното кино

Община Перник с
покана за участие

по програма „Елена”
Любомира ПЕЛОВА

Силвия ГРИГОРОВА
На 5 септември от

11 часа, в обновено-
то лятно кино в
Перник, известният
илюзионист Боби
Шоу ще пренесе де-
цата в прекрасния
свят на магията.
Спектакълът ще съ-
бере малки и големи
почитатели на илю-
зионното изкус-
тво. Боби Шоу ще
представи програма
за най-малките.
Заедно с него деца-
та ще забавлява и
Доктор Джакел. Два-
мата ще покажат
пред публиката за-
бавни фокуси, илю-
зии, децата ще иг-
раят и ще получа-
ват подаръци. Доб-
ре дошли на шоуто
са и родителите на
малчуганите, за кои-
то двамата артис-
ти обещават не по-
малко забавление.

Боби Шоу е извес-
тен български илю-
зионист. Той се
влюбва в магията

още като дете и ед-
ва пет годишен ста-
ва асистент на ле-
гендарния Мистър
Сенко. Носител е на
многобройни нацио-
нални и международ-
ни награди. Гастро-
лирна и концертира
успешно на десетки
престижни магичес-
ки фестивали в Ав-
стрия, Германия,
Норвегия, Тунис, Ру-
сия, Оман, Дубай,
Гърция, Израел и др.
Автор е на над 100
фокуса, които се из-
пълняват по цял
свят. Член е на Све-
товното братство
на магьосниците.

Спектакълът на
Боби Шоу е първият
от поредицата
програми, които ще
бъдат представе-
ни  на сцената на
лятното кино в Пер-
ник до края на месец
септември. На 12
септември от 19, 30
ч. пернишката пуб-
лика ще се срещне с
музикантите от

Обработват молбите за отпускане
на помощи за първокласниците
Зоя ИВАНОВА

566 молби са подаде-
ни в Регионална дирек-
ция “Социално подпома-
гане” (РДСП) в Перник
за подпомагане на пър-
вокласници, съобщи ди-
ректорът Ивайла Касъ-
рова. Одобрени са 477
от подадените заявле-
ния, като са направени
два отказа заради пре-
вишаване на задължи-
телния доход. Остана-
лите документи са в
процес на обработване,
уточни Касърова и до-
пълни, че цифрите за
подадените заявления
се менят всеки ден,
тъй като крайният
срок за подаването им
е 30 септември 2013 г
Към 30 август 2013 г. в
дирекциите „Социално
подпомагане” в страна-
та  са подадени 36 438
молби-декларации за
отпускане на еднократ-

на целева помощ за де-
ца, записани  в първи
клас за учебната 2013/
2014 г. по реда на Зако-
на за семейни помощи
за деца, съобщават от
Агенцията по социално
подпомагане. Издадени-
те заповеди за отпус-
кане на помощта за
първокласници са
31 177, като  тя се от-
нася за 31 944 деца. Из-
дадени са 195 заповеди
за отказване на целе-
вата помощ, в процес
на обработване са 5
067 молби-декларации.
Молби се подават след
записване на детето в
първи клас, като край-
ният срок е 30 септем-
ври 2013 г. Помощта
се възстановява, ако
детето не постъпи в
училище.С постанов-
ление на Министер-
ския съвет от юни
2013 г. размерът на

Работят Национален
оперативен щаб и

два тактически щаба
на южната граница

Любомира ПЕЛОВА
Вчера се проведе първото заседание на На-

ционалния оперативен щаб за управление и
справяне с кризата, която произтича от ситуа-
цията в Сирия., съ общиха от пресцентъра на
МВР. Участаха представители на всички ве-
домства, които имат отношение. Създадена е
организация за изпълнение на 11 мерки, прие-
ти  на Съвета за национална сигурност към МС,
допълни пред медиите вътрешният министър
Йовчев. От вчера е свикан Национален опера-
тивен щаб и се създават 2 тактически щаба.
Щабът в Елхово ще отговаря за засиленото
наблюдение на границата, а този в Хасково –
за условията по настаняване и обработка на
документите на бежанците. Днес министърът
ще посети тези щабове за да се запознае с ра-
ботата им на място. До момента бежанците от
Сирия у нас са около 1400. За последното де-
нонощие има 54 нелегални имигранти, от които
25 са от Сирия. В много кратки срокове трябва
да намерим помещение за настаняването им,  
палатковите лагери не са трайно решение. Въз-
ложено е на областните администрации и Дър-
жавната агенция по бежанците да оглеждат
имоти с отпаднала необходимост за тази цел.
Към този момент ресурсите са ограничени,
местата за настаняване са изчерпани. Проуч-
ваме международния опит в случай на хума-
нитарна криза. В момента можем да поискаме
само оперативна и техническа помощ от ЕС,
заяви министърът на вътрешните работи.

помощта за първоклас-
ници  бе увеличен на
250 лева. Правоимащи
са семейства, чиито
деца са записани за
първи път в първи
клас на държавно или
общинско училище и
средномесечният до-
ход на член от семей-
ството за предходни-
те 12 месеца преди по-
даване на молба-декла-
рацията е по-нисък или
равен на 350 лева. Този
доходен критерий не
се изисква за деца с
трайни увреждания,
деца с един жив роди-
тел и деца, настанени
в приемни семейства и
в семейство на родни-
ни или близки.

През миналата годи-
на този вид помощи
бяха отпуснати за 45
549 ученици в първи
клас, като размерът
тогава бе 150 лева

група “Сигнал”, кои-
то включиха Перник
в юбилейното си
турне. На 17 септем-
ври от 19, 30 ч. Пер-
ник ще посрещне
звездите на Музи-
калния театър “Сте-
фан Македонски”,
които ще пред-
ставят хитовия

спектакъл “Лелята
на Чарли”. Концер-
тната програма ще
закрият любими хип-
хоп изпълнители,
които ще зарадват
тейнейджърите в
града с най-популя-
рните летни хитове.
В Перник ще бъдат
Лео, Део, Играта, Ра-

фи и Лора Караджо-
ва. Концертът е пла-
ниран за 24 септем-
ври от 19 часа в
Лятното кино. Биле-
ти за всички концер-
ти и спектакли се
продават на касите
на ОбМД и в лятно-
то кино, както и на
площада пред ГУМ.

Екип на Община Перник, съвместно с кон-
султанти, разработи и представи пред Евро-
пейската комисия и Европейската инвести-
ционна банка необходимите документи за
кандидатстване по програма „Елена”/Евро-
пейска подкрепа за регионална енергетика/
, техническа помощ за подготовка, прило-
жение и финансиране на инвестиционно
програмиране.

Техническата помощ включва следните
дейности: Политика 1”Рехабилитация и об-
новяване на общинския градски  тран-
спорт”; Политика 2: „Енергийна ефективност
и инвестиции във възобновяема енергия
чрез използване на ESCO услуги в общес-
твени сгради”; Политика 3: „Въвеждане на
системи за децентрализирано комбинирано
производство на топлинна и електро енерги-
я в общината” и Политика 4: „Умно улично
осветление”.

В община Перник пристигна покана за 3 от
тях за попълване на апликационна форма и
подаването й пред компетентните органи.
Това е определено голям успех за Община
Перник. Реализирането на проекти по прог-
рама „Елена” ще даде възможност за ре-
шаване за важни за общината проблеми.

Виртуален музей правят...

Съобщение
Кметът на Община Перник отправя по-

кана към  жителите на общината да при-
състват на публично обсъждане на  „План
за развитие на Община Перник 2014-
2020г”. То ще се проведе в заседателна-
та зала на Двореца на културата на
9.09.2013г от 14.00ч.

от страница 1

Перник ще представи най-интересните и
атрактивни традиционни облекла от фонда
си, сред които е и трънска носия от края на
18-ти век-разказа директорът на РИМ Еми-
лия Велинова.

Освен това по проекта ще бъдат органи-
зирани тематични изложби с избрани ек-
спонати, международни симпозиуми за
костюмите и накитите в пограничния район,
както и Международен конкурс за най-доб-
ра фотография по темата, придружен от ре-
вю на костюми на съвременни художници
по традиционни образци.

Двата музея смятат в бъдеще да пред-
ставят чрез новите технолигии и други ко-
лекции от фондовете си. По този начин -
чрез витруалните изложби двете институ-
ции биха представили големия си брой ек-
спонати, тъй като липсва достатъчно място
в изложбените зали.

Чрез общия интернет- портал двата му-
зея ще могат да рекламират културно- ис-
торическото наследство на Перник и Ниш
по целия свят, както и да провокират пове-
че посетители да дойдат на място дараз-
гледат експонатите.
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Миналата година 766 българи сами са се лишили от живот

Община и полиция работят
за безопасността на децата

Любомира ПЕЛОВА

Зоя ИВАНОВА
 Липсата на работа

и препитание, както
и любовни мъки са
най честите причи-
ни заради които бъл-
гарите посягат на
живота си. Това ста-
ва ясно от данните
на Националния цен-
тър по обществено

здраве и анализи.То-
ва показват данните
на Националния цен-
тър по обществено
здраве и анализи.
Според експертите
младежите най-чес-
то гълтат хапчета
заради любовна мъ-
ка, а старците изби-
рат бесилото заради

болест или от само-
та.По отношение на
пол и възраст циф-
рите показват, че
към самоубийство
прибягват предимно
по-възрастните мъ-
же и по-младите же-
ни.Другите най-пред-
почитани методи би-
ли отравяне с химич-
ни средства, хвърл-
яне от мост или ви-
сока сграда и намуш-
кване с нож. При опи-
тите за самоубий-
ство с огнестрелно

оръжие пък се наб-
людавал интересен
феномен – през 2010
г. бил регистриран
спад на тези случаи
с 25%, а година по-
късно имало ново
увеличение с повече
от 50%.По данни на
“Евростат” страна-
та ни се нарежда в
челната петица по
самоубийства в рам-
ките на ЕС. Тради-
ционно най-високи са
нивата в държавите
от Северна Европа,
но България и Румъ-
ния не им отстъп-
ват. Според специа-
листите има разлика
в мотивите, водещи
към суицидно пове-
дение.Тревожна тен-
денция е, че все по-
вече млади хора,
включително и деца,
посягат на живота
си.Независимо че
още нямаме пълен
анализ по въпроса,
по всичко личи, че

Приоритетно усвояват
изсъхналата дървесина

Силвия ГРИГОРОВА

това се дължи на
проблеми и неразби-
ране в семейството,
в училище, проблеми
в междуличностно-
то общуване и като
цяло в липса на поли-
тика за младите хо-
ра.Превенцията е
механизмът, който
би намалил опитите
за самоубийства. Тя
е на няколко нива.
Социалните условия
са водещи. Важно
обаче е да се говори
за проблема с учени-
ците още в училище.
Ако в клас започнат
да влизат психолози
и психиатри, които
да разговарят с уче-
ниците открито, да
дават отговори на
въпросите им, под-
растващите ще
свикнат да обсъж-
дат проблемите си
и ще научат, че спо-
делени, за тях може
да се намери и реше-
ние.

Над 9 200 ловци са проверени
от началото на ловния сезон
Силвия ГРИГОРОВА

 Общо 9 208 ловци, 1
556 дружинки и около
400 моторни превоз-
ни средства, са прове-
рени на територията
на страната от нача-
лото на ловния сезон
за пернат дивеч, кой-
то беше открит на 10
август 2013 г. Това
информираха от прес-
центъра на Минис-
терството на земеде-
лието и храните. От
там поясниха, че про-
верките са извършени
през почивните дни
на изминалия месец,
от 1 859 горски ин-
спектори на Изпълни-
телна агенция по го-
рите, регионалните
дирекции по горите,
държавните горски и
ловни стопанства,
служители на МВР, с
активното участие
на представители на
л о в н о - р и б а р с к и т е
сдружения и природо-
защитните организа-
ции.

  Инциденти по вре-
ме на лов не са конста-
тирани. За целия пе-
риод на проверките са
съставени 12 конста-
тивни протокола и 23
акта за установяване
на административни
нарушения, задържа-
ни са 7 броя законно
притежавано оръжие.
При масовите провер-
ки, инспекторите са
установили използва-
не на електрически
звуковъзпроизвежда-

щи устройства, кои-
то са забранени при
лов на мигриращ ди-
веч според разпоред-
бите на Бернската
Конвенция. Задържа-
ни са 18 бр. устрой-
ства за целия период.
Само в обхвата на Ре-
гионална дирекция по
горите -Пловдив за 2
дни са конфискувани
13 устройства, 11 от
които са поставени
без надзор. За два
броя действащи еле-
ктрически звуковъз-
произвеждащи ус-
тройства са устано-
вени лицата, които са
отговорни за постав-
янето им.

  Установен е един
случай на бракониерс-
тво в района на Дър-
жавно ловно стопанс-
тво – Велики Преслав,
при който е открита
отстреляна дива
свиня. Констатирани
са също ловуване, из-
вън района на разре-
шеното място за лов,
липса на ловни биле-
ти и разрешителни за
лов, неточности при
попълването на доку-
менти, както и ловци,
които не са били еки-

пирани с ленти, шапки
или облекло с ярък
сигнален цвят.

  Изпълнителната
агенция по горите
продължава масовите
проверки по време на
ловните излети на
дребен мигриращ ди-
веч относно спазване-
то на разпоредбите в
Закона за лова и опа-
зване на дивеча и
Бернската Конвенция.
Проверките са във
връзка и с използване-
то на електрически
звуковъзпроизвежда-
щи устройства и из-
куствени източници
на светлина, както и
приспособления за ос-
ветяване на целта.

  Във връзка с пожа-
роопасния сезон и ви-
соките температури,
всички ловци се при-
зовават да бъдат от-
говорни, особено вни-
мателни и да спазват
правилата за безопас-
но боравене с огън по
време на лова. Палене-
то на огън на нерегла-
ментирани места и на
открито може да съз-
даде условия за въз-
никване на горски по-
жари.

Общо 426 000 кубични метра е съхнещата
дървесина от иглолистни гори в държавните
горски територии. Това сочат данните от из-
вършена инвентаризация от държавните
горски предприятия в страната С цел да се
избегне последващо съхнене и похабяване
на дървесината, както и нападение от болес-
ти и вредители са предприети мерки и дей-
ствия за провеждане на необходимите са-
нитарни сечи. Те ще се извършват приори-
тетно съгласно нормативната уредба. Вече
са проведени процедури за възлагане на
добива на засегнатата дървесина за 27%
(113 743 кубични метра) от установените ко-
личества. Сечта на изсъхналите дървета
трябва да се извърши в рамките на една го-
дина. От страна на служителите на регио-
налните дирекции по горите и лесозащитни-
те станции ще се осъществява редовен кон-
трол за почистването на сечищата.  Освобо-
дените площи след санитарните сечи ще бъ-
дат възобновени, като на местата, където
естественото възобновяване е затруднено,
ще се извърши изкуствено залесяване

  Процесът на съхнене засяга дървесни
видове-  бял бор и черен бор на възраст
между 10 и 50 години и се наблюдава от
края на 2012  година. Съхненето се наблю-
дава на по-ниска надморска височина- до
около 800 м н.в. Водеща причина за започ-
налия процес при иглолистните култури се
очертава продължителното засушаване
през есента и много високите температури в
края на лятото на 2012 г. и пролетта на 2013
г. Това  доведе до намаляване на водните
запаси в почвата, до изключително ниска
влажност на въздуха и съответно до физио-
логично отслабване, което най-често се
проявява  в последващо съхнене.

 

Подготовката за новата учебна година и
най-вече сигурността на децата от всички
възрасти, върви с усилени темпове. От кмет-
ската администрация съобщиха, че е напра-
вен съвместен оглед на състоянието на път-
ната сигнализация, уличното осветление,
средствата за принудително намаляване на
скоростта, предпазни огради и парапети в
уличните участъци в районите на училища-
та, както и обезопасяването на входовете/
изходите на същите. Сформирана комисия
от служители на община Перник и Обалстна-
та дирекция на полицията в Перник се съб-
ра със задача да обходи всички училища и
детски градини на територията на община
Перник и предложи неотложни мероприя-
тия, свързани с подобряване на безопаснос-
тта на движението през новата 2013-2014
учебна година.

През второто тримесечие БВП
със спад спрямо първото

Любомира ПЕЛОВА
Икономиката на страната е регистрирала

растеж от 0,2% през второто тримесечие на
2013 г. в сравнение със съответното триме-
сечие на предходната година. Спрямо пър-
вото тримесечие на 2013 г. БВП отбелязва
спад от 0,1%. Това показват сезонно уточне-
ни данни на Националния статистически ин-
ститут.

През второто тримесечие на 2013 г. БВП
възлиза на 19,4 млрд. лв. по текущи цени,
показват предварителни данни на НСИ.

На човек от населението се падат 2666 лв.
от стойностния обем на показателя.

Преизчислен в евро, БВП е съответно
9,9 млрд., като на човек от населението се
падат 1363 евро.

Създадената от отраслите на национална-
та икономика брутна добавена стойност
през второто тримесечие на 2013 г. e 16,7 м-
лрд. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2013 г.
спрямо същото тримесечие на предходната
година относителният дял на аграрния сек-
тор в добавената стойност на икономиката
се увеличава с 1 процентeн пункт и достига
6,4%.

Индустриалният сектор намалява относи-
телния си дял в добавената стойност на ико-
номиката с 1,3 процентни пункта и достига
31,8%.

Относителният дял на добавената стой-
ност, реализирана от дейностите в сферата
на услугите, се увеличава и достига до ниво
от 61,8% при 61,5% през съответния период
на предходната година.

За крайното потребление през второто
тримесечие на 2013 г. се изразходват
82,2% от произведения БВП.

Инвестициите (бруто образуване в осно-
вен капитал) формират 21,3% от произведе-
ния БВП. Външнотърговското салдо от сто-
ки и услуги е отрицателно.

По предварителни данни за второто три-
месечие на 2013 г. крайното потребление
бележи ръст от 1% спрямо предходното три-
месечие, а бруто образуването в основен
капитал намалява с 2,4%. Износът на стоки
и услуги увеличава равнището си с 2,3%, а
вносът на стоки и услуги с 2,4%.

Спрямо съответното тримесечие на пред-
ходната година с 1,3% бруто образуването
на основен капитал нараства с 1,4%. Вносът
и износът на стоки и услуги отбелязват ръст
съответно от 2 и 4,5% спрямо съответното
тримесечие на предходната година.
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Той цели да ангажира младите хора в повишаване безопасността на пътя

Зоя ИВАНОВА
Проект „Застъпни-

ци за пътна безопас-
ност” ще се реализира
и в пернишко – съоб-
щават от регионална-
та здравна инспекция.
Той се осъществява
от сдружение „Отво-
рена младеж, което  о-
съществява дейност
по превенция на риско-
вете на пътя. Част от
тази дейност е и реа-
лизирането на проект
„Застъпници за пътна
безопасност“. Проек-
тът е създаден, за да
ангажира младите хора
в повишаване на безо-
пасността по пъти-
щата там, където жи-
веят, учат, работят
или се забавляват в
свободното си време.
Той е разработен вър-
ху концепция, която се
прилага систематично
в цял свят, за открива-
не на проблемни еле-
менти в цялостната
пътна обстановка
чрез мултидисципли-
нарен подход и за пред-
лагане на решения за
решаване на проблеми-
те. Условието за уча-
стие е да се регистри-
ра екип от четири чо-
века на страницата на
проекта.В рамките на
проекта се събират
лични данни, които се
обработват и съхран-
яват съобразно разпо-
редбите на Закона за
защита на личните
данни в Република Бъл-
гария. Достъп до тях
имат единствено ад-

министраторите на
проекта и те ще бъ-
дат използвани еди-
нствено в случай, че
сте легитимни да по-
лучите материали или
да участвате в конфе-
ренцията по проекта.

Проект „Застъпни-
ци за пътна безопас-
ност“ е създаден с иде-
я за устойчивост.
Младите хора не прос-
то ще се включат в
тази инициатива –
целта е да се изгради
капацитет на местно
ниво   за качествено
оформяне на послания
в областта на пътна-
та безопасност и пре-
даването им до демок-
ратично избраните
институции на мес-
тно, регионално и на-
ционално ниво. А този
капацитет остава за
тези, които най-много
го заслужават - млади-
те хора.

На различни етапи
от реализацията на
проекта ще се отлича-
ват най-активните
екипи. По проекта мо-
же да се получат:Паке-
ти с информационни и
комуникационни мате-
риали (4 кожени визит-
ника, 10 алкотеста, 10
силиконови гривни, 10
рефлектиращи гривни,
10 химикала, 10 фото-
пъзела, 10 значки, 10
магнита и 20 свет-
лоотразителя с кор-
да), които да ви подпо-
могнат в организира-
нето и осъществява-
нето на среща на ниво

организация/институ-
ция/училище с пред-
ставители на местна-
та власт (община) и
гражданското общес-
тво, където да обсъ-
дите събрани данни и
набелязани проблеми
по време на направен
от вас одит за пътна
безопасност. Ще бъ-
дат изпратени по три
пакета във всяка от
28-те области на Бъл-
гария;Чифт алкоочи-
ла! Това е най-успеш-
ния инструмент от
нашата практика за
превенция на рискове-
те на пътя. Те симули-
рат виждане след упо-
треба на алкохол и
имат капацитет да
включват над 200 чо-
века на ден в симула-
ции. Ще могат  да се
използват по време на
срещата с представи-
тели на местната
власт (община) и граж-
данското общество.

Те ще останат  собс-
твеност на младите
хора ако поемат  за-
дължението да ги пре-
доставят за общес-
твено ползване поне
веднъж месечно при
наличие на интерес
от други активни
групи, както и да ги
предоставите и на
други заинтересовани
екипи от вашата об-
ласт, регистрирали
срещи в рамките на
проекта. Ще бъдат
раздадени по един
чифт във всяка от
28-те области на Бъл-
гария; Пакети с ин-
формационни и кому-
никационни материа-
ли на стойност до
600 лева по ваш избор
от предварителен
списък (напр. тениски,
информационни дипл-
янки, химикалки, знач-
ки и др.), които да ви
подпомогнат в орга-
низирането и осъ-
ществяването на кам-
пания на ниво област/
регион. Освен мате-
риалите от нас ще по-
лучите техническа и
материална подкрепа
под формата на спе-
циалисти и симулато-
ри в областта на
пътната безопас-
ност. 10 екипа от раз-
лични области на Бъл-
гария ще се възпол-
зват от тази възмож-
ност; Покани за пър-
вата „Младежката
среща на върха по въп-
росите на пътната
безопасност“ на на-
ционално ниво в Бъл-

гария.
Ние определяме до

тук. Следващите наг-
ради сами ще си ги оп-
ределите, като целта
им е да изградите по
ваш избор допълните-
лен материален капа-
цитет за вашия екип
на ниво организация/
институция/училище,
твърдят организато-
рите.

С участието си в
първата „Младежката
среща на върха по въп-
росите на пътната
безопасност“ на на-
ционално ниво в Бълга-
рия сте достигнали
до края на проект
„Застъпници за път-
на безопасност“ и спо-
койно може да се опре-
деляте като най-доб-
рите такива. И наис-
тина ние определяме
до тук. Следващите
награди сами ще си ги
определите, като цел-
та им е да изградите
по ваш избор допълни-
телен материален ка-
пацитет за вашия еки-
п на ниво организа-
ция/институция/учи-
лище. Въз основа на
събраната подкрепа
за свършената работа
визуализирана от
броя точки за ста-
тията ви на страни-
цата на проекта в
реално време в послед-
ния ден на „Младежка-
та среща на върха по
въпросите на пътна-
та безопасност“ пред
всички ще определим
кой екип колко ваучери
ще вземе със себе си.

Рождество Богородично
Новозаветната Зорница

„Твоето рождение
Богородице Дево, въз-
вести радост на цялата
вселена; защото от теб
изгря Слънцето на
правдата – Христос Бог
наш.”

Из Тропар за празни-
ка, гл. 4

Във времето преди
Хростос да се роди, жи-
веели в Кана област Га-
лилея, на 14 км. от На-

зарет, праведните Йоаким и Анна. Те, Бога та-
чели и пазели неговите наредби, но бреме им
тежало на сърцата: Възрасти били, а дете
нямали. Но вярвали и се надявали и просби
горещи отправяли към Вседъжителя

Веднъж Йоким пребивава в молитва в пла-
нината, Анна в същото време работела в гра-
дината. Тогава чула от гнездото на едно дър-
во пиленца да чуруликат. Със сълзи на очи
праведницата в молитва призовала Бог: „Гос-
поди, Ти не си лишил от рожби и птичките, а
мен Твоята робиня, си оставил без чедо. За-
радвай ме с плод и аз ще го посветя на Тебе!”

На следната година Анна родила момичен-
це което нарекла Мариам(евр. госпожа – на-
дежда; силна постоянна) или Мария.

Оделотворен е промисълат на Бога: ражда
се Неговата избраница, за да стане майна на
Сина Божи – ражда се Богородица.

Зора на Новозаветните дни изгрява..
Радослав ЙОВЧЕВ

Училища сменят
парното с климатици,

за да пестят средства
Любомира ПЕЛОВА

Около 700 училища в страната ще имат проб-
леми с плащането на ток и парно от ноември,
съобщи Надежда Николчева, говорител на ра-
ботодателската организация в областта на
просветата.

“Около 40 на сто от нашите членове няма да
имат възможност да си платят режийните в
края на годината. Обикновено винаги има
някакъв процент закъсали училища, но той е
по-нисък. Тази година проблемът дойде до гол-
яма степен заради насилственото увеличение
на заплатите с 8 на сто, което изсмука ресурси-
те на някои от училищата”, каза Николчева.

Тяхната организация предупреждаваше
още преди няколко месеца, че такъв проблем
ще възникне в края на годината. Тогава бю-
джетът за образование бе увеличен, но синди-
катите настояха всички пари да отидат за вди-
гане на учителските заплати. В част от малките
школа, където увеличението е по-малко, обаче
това качване на заплатите изсмукало бюдже-
тите.

“Искаме образователното министерство да
си направи собствена статистика, за да се види
колко училища реално имат нужда от пари”,
каза Николчева. Директорите се надяват от ак-
туализацията на бюджета в образованието да
влязат още пари, но синдикатът на Янка Таке-
ва настоява те да отидат отново за заплати там,
където училищата не са могли да ги вдигнат.
Профсъюзите са разчели, че им е нужна сума-
та около 9,4 млн. лева. Очаква се на срещата
работодатели и синдикати да се скарат за как-
во да отидат допълнителните пари.

От МОН казаха, че нямат индикации да има
огромен брой на закъсали училища, но не са
правили специално проучване по този въпрос.
Очаквали работодателите да представят свои-
те данни. Министерството все още не знае кол-
ко пари от актуализирания бюджет въобще ще
отидат за образование, затова и все още не е
ясно дали те ще бъдат предвидени за заплати
или за парно.

Заради спорове и настъпващата учебна го-
дина част от директорите вече търсят сами ре-
шения на проблемите им. В някои училища ве-
че монтират климатична система за отопление
и охлаждане. По данни на общините в момента
в страната се ремонтират общо над 100 учили-
ща.

Определят кои болници ще получат още пари
Зоя ИВАНОВА

До края на месеца ще стане ясно кои общински болници имат нужда от допълнително субсиди-
ране. На среща с представители на националното сдружение на общините министърът на здравео-
пазването д-р Таня Андреева е споделила, че „Няма алтернатива на общинските болници по отно-
шение на достъпа на населението от регионите, в които се намират съответните лечебни заведе-
ния, тъй като единствено въпросните имат денонощен цикъл на работа”, съобщават от пресцентъра
на здравното министерство.По думите на здравният министър , общинските  болници обслужват
близо 2 млн. души – хора, които разчитат само на тези лечебни заведения, тъй като нямат финан-
сови средства и транспорт, нямат близки, които да ги придружават до по-далечните областни бол-
ници. По време на срещата от сдружението на общините са изразили готовност да подпомогнат
експертите на МЗ при разработването на Националната карта на спешните центрове в страната.
Според министър Андреева, важни са не само местонахождението и броят на екипите в един спе-
шен център, а доколко това звено осигурява реална обезпеченост на населението в региона.
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®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg
pernishkiimoti@abv.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 2 тер. - 52 500 лв.
6. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, част. обзав., вград. кухня, климатик, саниран - 45 000 лв.
8. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., 63 кв.м - 34 500 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 3, ул. Рашо Димитров, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
2. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
3. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 40 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 480 кв.м, дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 60 000 евро
10. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
11. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
12. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
2. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна градина, 150 кв.м - 68 000 евро
3. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро
4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
5. Хале, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 210 000 лв./с ДДС/
6. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро
7. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
8. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
9. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
10. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м
11. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.
12. Имоти, с. Ковачевци, 130 дка, 9 дка, 6 дка, 4 дка, 40 дка, 20 дка от - от 2,50 евро до 6 евро/дка

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, лукс, 52  кв. м, нап. обзаведена, ет. 4  - 450 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
3. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 180 лв.
4. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв.
5. Студио, Пашов, 60 кв.м, луксозно, ет. 2, напълно обзаведено, за студенти - 300 лв.
6. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
7. Мезонет, Пашов, напълно обзаведен, лукс - 400 лв за двама, 500 лв. за трима
8. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
9. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
10. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени
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КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 5, 2 тер, ТЕЦ - 160 лв.
3. Двустаен, Изток, Албените, обзаведен - 130 лв.

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

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

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

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

ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ново строит., 72 кв.м, юг - 52 800 лв.
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 44 000 лв.
4. Ул. Струма, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв.
5. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
6. Проучване, ет. 1, ет. 7 - по договаряне
7. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
8. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
9. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVC - 25 300 лв.
12. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
13. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 47 000 лв.
15. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
16. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 800 лв.
17. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен - 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 1, 86 кв. м, 2 тер., тх., ТЕЦ - 48 800 лв.
2. Ул. Търговска, ет. 2, вътр. непреходен, 2 тер. - 53 000 евро
3. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро
4. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
5. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 46 800 лв.
6. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне
8. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 17 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.
2. Къща, над Автогарата, дв. 280 кв.м, гараж - 28 800 лв.
3. Къща, Кладница, 2 ет., таван,
масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.
4. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
5. Къща, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м - 35 000 евро
6. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.
7. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
9. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
10. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро
11. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
12. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
13. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.
14. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
15. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
16. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
17. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 7 300 лв.
18. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.
19. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 13 000 лв.
20. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 14 800 лв.
21. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5 - 130 лв.
2. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
3. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.
4. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.
5. Гараж, Ид. ц., тх., 25 кв. м - 60лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро
2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне
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СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
5. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
9. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 39 000 лв.
10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв.
11. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
13. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
14. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 34 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., тер., отремонтиран  - 55 000 лв.
17. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
18. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
22. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
23. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
24. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 4, ТЕЦ, 50 кв.м, нап.отремонтирана - 23 000 евро
2. Гарсониера, Изток, ет. 2, усвоена тер., ТЕЦ - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер.,
изток/запад, непоследен ет., ет. 10, НОЕ - 16 000 лв.
4. Гарсониера, Радомир, кв. Гърляница, ет. 7/н/, 1 тер., асансьор - 11 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ, юг - 31 000 лв.
6. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
7. Двустаен, Пашов, 68 кв.м, ЕПК, ет. 5, юг/изток - 40 000 лв.
8. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 50 000 лв.
9. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 33 000 евро
10. Тристаен, ул. Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, 80 кв.м - 37 000 евро
11. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
13. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 39 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора
I-во ниво: дневна, кухня, баня,  WC, 1 спалня,
II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 000 евро
15. Къща, Пригаров район, 2 ет., 100 кв. м, 2 гаража, дв. 340 кв. м - 55 000 лв.
16.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 58 000 евро
21. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
22. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
23. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
24. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
25. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
27. Парцел, с. Стефаново, 880 кв.м - 9 000 лв.
28. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
30. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро
31. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведена, отлична - 250 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 300 лв.
3. Двустаен, близо до Университета, ет. 2, нап. обз., отличен - 300 лв.
4. Тристаен, ул. Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, обзаведен - 250 лв.
5. Магазин, Ид.ц., 38 кв.м, СОТ, лукс - 400 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

5. Гарсониера, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, юг, преустроена - 25 300 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 24 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

22. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 33 500 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

ЕПК, ет. 4 -
40 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237
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ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94;
076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895
          0878/395 767

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
4. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг - 25 200 лв.
6. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 32 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., добър блок - 32 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., добър блок - 38 000 лв.
7. Изток, ет. 4, 72 кв. м, тх., пл., 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 лв.
2. Изток, оборудван зъболекарски кабинет, 40 кв.м,
 може и за офис - 500 лв.
4. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
5. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 200 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1.  Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7
076/67 30 55;

0896/751 787

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м,
на много комун. място - 32 лв./кв.м
2. Къща, Център, в ниска част
над автогарата, 70 кв.м, гараж,
дв. 212 кв.м - 23 000 лв.
3. Къща, над Сладк. коопер., тх.,
пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м - 40 000 лв.
4. Кладница, напълно завършена
нова къща в центъра - 34 000 евро
5. Ковачевци център, къща,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 55 000 лв.
6. Къща, близо до Радомир,
луксозна - 39 000 лв.
7. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
8. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
9. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
10. Парцел, в ниската част на
автогарата, със стара къща,
и проект за нова виза - 22 000 лв.
1. Парцел, Мещица, 960 кв.м - 18 000 лв.

 КУПУВА:
1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин,
бл. 38, 36, 40
2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Център - до 50 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд
или Ю. Гагарин
5. Гарсониери във всички квартали

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 18 500 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт,
среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата,
сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
4. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
5. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални
+ сан. възел, завършена обитаема,
целогодишен достъп - 39 000 евро
6. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
7. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
8. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

0888/689 535
КУПУВА:

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА
 И ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg
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ЗА КОРЕКЦИИ

ОТ 02.09 ДО 05.09. 2013 Г.

НА

ТЕЛ. 60 13 72

/ОТ 11.00 ДО 12.00 Ч./



Имоти, реклами8 5 септември 2013 г. Съперник

 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

GSM: 088/7938 108;
Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв.

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

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

4. Гарсониера, Изток, ет. 6, преустроена, ет. 2 - 23 000 лв.; 24 000 лв.

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

6. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., РVС, ет. 1, ет. 4 - 29 800 евро; 37 000 лв.

7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 30 000 лв.

8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.

9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.; 29 800 лв.

10. Двустаен, Изток, 70 кв.м, РVС, ТЕЦ - 28 000 лв.

11. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 39 000 лв.

12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро

13. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро

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

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

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

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

18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.

19. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 44 000 лв.

20. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.

21. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.

22.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро

23. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.

24. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 евро

25. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м- 60 000 лв.

26. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м

27. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро

28. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне

29. ПИ, Рударци, 500 кв.м; 1 500 кв.м - 35 евро/кв.м; 30 евро/кв.м

30. ПИ, Студена, 680 кв.м; 900 кв.м - по договаряне

31 УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м

32. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

33. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.

2. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен - 200 лв.

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709

088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38

ул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /над
р-т р-т р-т р-т р-т “““““Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7

     “ЕЛИОН”ЕООД

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, частично обзаведен - 180 лв.
2. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв.
3. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

СПЕШНО КУПУВА:

1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА

2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ.

3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ.

4. ТРИСТАЕН, В ЦЕНТЪРА, ТХ., В ПО-НОВ БЛОК - ДО 35 000 ЕВРО

5. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ

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

eliyon@abv.bg

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 17 000 лв.
10. Радомир, Арката, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 25 000 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 80 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 50 000 евро
3. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро

ТТТТТелелелелелефони:ефони:ефони:ефони:ефони:60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, необзаведена - 170 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. /печка, перална, хладилник - по договаряне
3. Гарсониера, ж.к. Люлин, София обз., преустр. - 250 лв.
4. Двустаен, Тева, необзаведен, без ТЕЦ, ет. 1 - 170 лв.
5. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА ВАШАТА

РЕКЛАМА

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А (до

винпром) 076/60 85 85

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,
дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8
GSM: 088/8700 258,  тел. 7 49 05

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

техникум)
v автомивка външно и
вътрешно
v пране на килими
v денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Фирма търси
оператор на

бетонов възел
със стаж

- тел. 0888/351 864

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

кв. Иван Пашов
тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260

М
яст

о

за

рекламаМ
яст

о

за

реклама
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Собственик продава 3-етажна
къща в Тева - тел.0877/770996

Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2 дка,
с овощна градина в с. Драгомирово,
Пернишки окръг, 25 000 лв. - тел.
0887/ 511 608

Продавам къща в с. Студена, РЗП:
140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по
договаряне – тел. 0879/88 20 55

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

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

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

Давам под наем, охраняемо
складово помещение с рампа 150
кв.м, по пътя за кв. Калкас, след
САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20;
0888/925 348

/Давам под наем, партерно поме-
щение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул.
Св. св. Кирил и Методий 61, 120
кв.м - тел. 60 35 74

Давам под наем гарсониера, ИЦ,
без посредник - тел. 0898/228379

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÅÄÀ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер., среден - 25 000 лв.

1. Парцел, Дивотино, 1 300 кв.м, с
гараж, и стая за живеене - по договаряне
2. Къща, Кошарево, пл., гараж, дв.

1300 кв.м - 27 000 лв-

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

- до 55 000 лв.

1.Само за два апартамента по избор в
нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м -
30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро

Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство,  с акт 16

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 22 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

наем

работа

разни

имоти

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

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

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

ТЕЦ, тер, юг - 23 300 лв.

ЗА КОРЕКЦИИ  ОТ 02.09 ДО 05.09. 2013 Г.

НА ТЕЛ. 60 13 72 /ОТ 11.00 ДО 12.00 Ч./



Минути за отдих10 Съперник5 септември 2013 г.

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 2
06:30"Тази сутрин"- информационно предаване
09:30"Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 292
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 70, 71
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 3
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, с. 2, еп. 29
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал, с. 2, еп. 40
21:00"Опасни тайни" - сериал, с. 2, еп. 7
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Разбивачи" - сериал, с. 2, еп. 4
00:00"Изкуплението на Грейс" - сериал, с. 3, еп. 13
01:00"Посетители" - сериал, с. 2, еп. 4
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Кухнята на Звездев" /п./
04:40"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 3

06:00"World stories - малки истории от
големия свят" - предаване на НТВ
06:30"Здравей, България"
09:40"Песента на птицата"
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Празникът на Хана"
18:00"Етажна собственост"
19:00Новините на Нова
20:00"Транспортер" - сериен филм
21:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон
22:00"Тайнствени афери" - сериен филм
23:00Новините на Нова
23:30"Теория за големия взрив" -  филм
00:00"Лекар на повикване" -  филм
01:00"Етажна собственост"
02:00"Песента на птицата"
03:30"Готова на всичко" - сериен филм /п/
04:30"Празникът на Хана" - с уч. на Диана
Кьорнер, Сузан Анбее,  и др. /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота - /3226 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва в библиотеката
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо: Зелената линейка/п/
11:00Денят отблизо с Мария/п/
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:30Малки истории/п/
12:55БГ сериал: Жребият - тв филм
14:10Сен Тропе - тв филм /342 епизод/
15:20100-те подвига на Еди Макдауд
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед
17:05Дързост и красота -  /3227 епизод/
17:3063-та международна колоездачна
обиколка на България - пряко предаване
18:00По света и у нас
18:30Теглене тиражите на ТОТО 2
19:00Диви рози - тв филм /12 епизод/
19:45Лека нощ, деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Фантоми - тв филм /4 епизод/
22:00Виж БиБиСи:
22:30По света и у нас
23:00Под прикритие 3 - тв филм
00:00Мотоспорт екстра
00:3063-та международна колоездачна
обиколка на България /репортаж/
00:45Ретро следобед:
01:30Денис и приятели
02:30Диви рози - тв филм /12 епизод/п/
03:15Апартаментът с Марта Вачкова/п/
04:00По света и у нас /п от 20:00/
04:45Фантоми - тв филм /4 епизод/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Напълно владеете

две сили – силата на
любовта и силата на

разума. От вас зависи да ги обедини-
те и да осъществите намеренията
си. Проявете разбиране към чужди-
те пропуски.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще се налагате фи-

но, чрез малки красиви
жестове, съвсем ненатрапчиво и до-
ри няма да го приемете като налага-
не, а молба за взаимност.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Подсъзнателните

сили ще са по-мощни
от съзнателните и резултатите ще
са твърде неочаквани дори за вас. Не
предприемайте решителни стъпки.

РАКРАКРАКРАКРАК
Толкова много ще

сте ангажирани с об-
ществени каузи, че може да забрави-
те някои елементарни неща. Слава,
Богу, че имате приятели, иначе закъ-
де сте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Бързо ще се ориен-

тирате за нещата,
които ви водят към

постигане- то на целта ви. Важно-
то е да не помитате другите меж-
дувременно. Бъдете великодушни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Моралните ви ценнос-

ти, чувството за спра-
ведливост днес са включени на мак-
симална степен и сте готови дори
да се борите за тях.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Недостатъчни-

те финансови
средства могат да

станат причина за емоционални
проблеми. Затова пък ще имате
силата да прекратите вредните

модели.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Човекът до вас ще

ви уравновесява и хар-
монизира. Единствената опасност
е да се впуснете в безкрайни споро-
ве, които само ще развалят нещата.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
За да се чувствате

здрави и емоционал-
но стабилни ви е

нужна работа, която да ви харесва.
А дали е така, дали правите компро-
мис със себе си?

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се стремите

към преживявания,
носещи ви реални усещания и резул-
тати. Дори сте склонни да рискува-
те за това. Май сменяте моделите
си?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Може да има емо-

ционални недоразу-
мения у дома ви. Сетете се да се оба-
дите на родителите си, погрижете

се за нещата около
домакинството.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще се водите най-

вече от емоциите си, особено при
пазаруване. Заради това може да се
сдобиете с куп неща, които не са ви
нужни. Внимавайте!



Съперник Спорт 115 септември 2013 г.

Адрес на редакцията:
гр. Перник

"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА
Зам. главен редактор:
Зоя ИВАНОВА
Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Иванка Василева, Станислава
Лазарова, Цветелина Чавдарова,

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ЕООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72
2. Кафе-клуб “Антония”
нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83
3. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си

Разпространение:
Лъчезар Лазаров

Печат:
Печатница “Аргус”

Любомира ПЕЛОВА

„Ìèíüîð” èçâàäè êúñìåò ïðè æðåáèÿ
„Чуковете” домакинстват два пъти за три дни на „Оборище”(Панагюрище)

за Купата на Бълга-
рия. Перничани ще са
домакини в мача и
срещу „Оборище”(Па-
нагюрище), който ще
се играе на 11 сеп-
тември от 17,00 часа
на стадион „Ми-
ньор”. Така пернишка-
та публика ще има
възможност в рамки-
те на три дни на два
пъти да гледа срещи
между двата отбора.
Победителят ще иг-
рае на първия етап
от националната
част срещу отбора
на „Добруджа”. Там

вече срещите са две,
играе се на принципа
на размененото гос-
туване. В последните
години отборът на
„Миньор” неизменно
стигаше до пролет-
ния етап от надпре-
варата, като дори и
миналата година, ко-
гато игра с доста
осакатен състав и
без никаква подго-
товка стигна до по-
беда на стадиона в
„Овча купел” срещу
„Славия” и стана
причина за доста не-
лицеприятни изказ-

вания от страна на
боса на „белите” Вен-
ци Стефанов. Вете-
раните на „Миньор”
също стартират
своето първенство.
Те ще изиграят пър-
вия си мач срещу от-
бора на ФК „Кюстен-
дил” – съобщи ше-
фът на ОС на БФС
Александър Шатров-
ски. Мачът им ще е
на 12 септември от
17,30 часа, но все
още не е уточнено
дали ще играят на
„Миньор” или на
„Металург”.

Страницата подготви Яне Анестиев

Година почивка за
побойниците от „Рудничар”
Тримата футболисти от „Рудничар”(Бела во-

да), които наритаха съдията на мача между тех-
ния отбор и „Енергетик” в събота в Дивотино
ще почиват по една година след решението на
Дисциплинарната комисия на ОС на БФС. Това
са Илиян Феодоров, Божидар Иванов и Илиян
Иванов. Футболистът на „Пирин”(Земен) Илиян
Славчев ще пропусне един мач. Отборът на
„Рудничар” се наказва с предупреждение за
лишаване от домакинство и глоба от 25 лева.
Обръща се внимание на отбора на „Енергетик”
за осигуряване на по-добра охрана при дома-
кинските му мачове.

Само двама перничани  с победи
на „Георгиев – Кесаровски“

Не може да се каже,че четвъртият кръг от
шахматния мемориал „Георгиев – Кесаровски“
беше особено успешен за пернишките шахма-
тисти. Най-високопоставеният в класирането
,Любомир Данов, завърши реми с Владимир С.
Петков и остана в тройката, на половин точка от
лидера. Докато гм.Иван Радулов завърши на-
равно с Даян Нинов, Явор Тодоров спечели
партията си срещу Володимир Завялов и огла-
ви  еднолично класирането. От останалите пер-
ничани Илия Сотиров и Кирил Борисов спече-
лиха партиите си, Симеон Петров направи реми,
а Йордан Николов и Първан Аспарухов загуби-
ха. Ето всичките резултати и класирането след
четвъртия кръг:
1.Явор Тодоров               4 т.
2.Иван Радулов               3,5 т.
3.Любомир Данов       3,5 т.
....................................................
32. Йордан Николов     2,5 т
........................................................
58.Първан Аспарухов   2 т.
..........................................................
62. Илия Сотиров 2 т.
..............................................
81.  Симеон Петров 2 т.
.............................................
103.Кирил Борисов        1,5 т.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ
4-ТИ КРЪГ

Неделя, 17,00 часа
Миньор – Оборище
Балкан – Септември
Беласица – Спортист
Сливн.герой – Ботев
Вихрен – Чепинец
Пирин – Германея
Места – Велбъжд
Струмска слава - Перун

 
ГРУПА 1
КРЪГ 2 -  07/08.09 - 17,00 ЧАСА
9 ФК ДРУЖБА - ФК СПОРТИСТ - Н
10 ФК ГАБЕР - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 – С (10,30Ч)
11 ФК ВИТОША - ФК БАЛКАН - С
12 ФК ГОЛЕМИ ВРЪХ - ФК ЧОРНИ 1920 – Н (10,30Ч)
13 ФК ВЕРИЛА - ФК ЕРМА - С
14 ФК РУДНИЧАР - ФК СТРУМА - С
15 ФК МИНЕРАЛ - ФК ЕНЕРГЕТИК   - С
16 ФК ПИРИН - ФК БОТЕВ - Н
ГРУПА 2
КРЪГ 1- 07/08.09 - 17,00 ЧАСА
1 ФК ЛЕВСКИ (ЕГЪЛНИЦА) -
ФК СТРУМСКИ СОКОЛ (КАЛИЩЕ)  - Н
2 ФК САРАТА (ДОЛНИ РАКОВЕЦ) -
ФК СТУДЕНА (СТУДЕНА) - С (10,30 ч)
3 ФК БЕНКОВСКИ (КОПАНИЦА) -
ФК ВЪРБА - 1917 (РАДОМИР) - 06.09. - П
4 ФК БОТЕВ 1 (БАТАНОВЦИ) -
ФК КИТКА (ВИТАНОВЦИ)  - Н
5 ФК СВРАКИТЕ (ГЪЛЪБНИК) -
ФК БУРЯ (КОШАРЕВО) - С
6 ФК СВЕТЛЯ 2000 (СВЕТЛЯ) -
ФК ВИХЪР (ЕЛОВДОЛ, ПЕРН.) - Н (10,30 ч)
ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ПОЧИВА

ФУТБОЛЕН УИКЕНД

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО

Глобяват „Славата” и „Миньор”
Дисциплинарната

комисия към ЗС на
БФС София наказа с
глоби двата пернишки
отбора за хвърлени
предмети от техни-
те привърженици по
времето на незелния

мач в Радомир. За ра-
дост, няма наказани
състезатели и от
двата тима преди ма-
човете от четвър-
тия кръг на шампио-
ната на Югозападна-
та „В” ФГ. Ето пъл-

ният текст на реше-
нието на Комисията

 - ДК наказва ФК
Струмска слава /Рад./
с парична глоба в раз-
мер на 25 лв. на осно-
вание чл. 37 /1/-т. 4 -
а, предл. 1 от Дисцип-

линарния правилник на
БФС.

- ДК наказва ФК Ми-
ньор /Пк./ с парична
глоба в размер на 50
лв. на основание чл. 37
/1/-т. 4 - а, предл. 2 от
Дисциплинарния пра-

вилник на БФС.
- ДК наказва ФК Бо-

тев /Ихт./ с парична
глоба в размер на 50
лв. на основание чл. 37
/1/-т. 4 - а, предл. 2 от
Дисциплинарния пра-
вилник на БФС.

КРЪГ 1 - 07/08.09 - 17,00 ЧАСА
1 ФК ЛЕВСКИ (ЕГЪЛНИЦА) -
ФК СТРУМСКИ СОКОЛ (КАЛИЩЕ)  - Н
2 ФК САРАТА (ДОЛНИ РАКОВЕЦ) -
ФК СТУДЕНА (СТУДЕНА) - С (10,30 ч)
3 ФК БЕНКОВСКИ (КОПАНИЦА) -
ФК ВЪРБА - 1917 (РАДОМИР) - 06.09. - П
4 ФК БОТЕВ 1 (БАТАНОВЦИ) -
ФК КИТКА (ВИТАНОВЦИ)  - Н
5 ФК СВРАКИТЕ (ГЪЛЪБНИК) -
ФК БУРЯ (КОШАРЕВО) - С
6 ФК СВЕТЛЯ 2000 (СВЕТЛЯ) -
ФК ВИХЪР (ЕЛОВДОЛ, ПЕРН.) - Н (10,30 ч)
ФК МЕТАЛУРГ 1957  - ПОЧИВА
 

2 КРЪГ  - 14/15.09 - 17,00 ЧАСА
7 ФК БУРЯ - ФК СВЕТЛЯ 2000 - С
8 ФК КИТКА - ФК СВРАКИТЕ  - Н
9 ФК ВЪРБА - 1917 - ФК БОТЕВ 1  - Н
10 ФК СТУДЕНА - ФК БЕНКОВСКИ  - Н
11 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК САРАТА   - Н
12 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ЛЕВСКИ - С
     ФК ВИХЪР - ПОЧИВА
 

3 КРЪГ  - 21/22.09 - 17,00 ЧАСА
13 ФК САРАТА - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - С
14 ФК БЕНКОВСКИ - ФК СТРУМСКИ СОКОЛ   - С
15 ФК БОТЕВ 1 - ФК СТУДЕНА   - Н
16 ФК СВРАКИТЕ - ФК ВЪРБА - 1917 - С
17 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК КИТКА  - Н
18 ФК ВИХЪР - ФК БУРЯ – Н (10,30ч)
     ФК ЛЕВСКИ - ПОЧИВА
 

4 КРЪГ  - 28/29.09 - 17,00 ЧАСА
19 ФК КИТКА - ФК ВИХЪР  - Н
20 ФК ВЪРБА - 1917 - ФК СВЕТЛЯ 2000  - Н
21 ФК СТУДЕНА - ФК СВРАКИТЕ  - Н
22 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК БОТЕВ 1  - Н
23 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК БЕНКОВСКИ - С
24 ФК ЛЕВСКИ - ФК САРАТА - С
     ФК БУРЯ - ПОЧИВА
 

5 КРЪГ – 05/06.10 – 16,00 ЧАСА
25 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК СТУДЕНА  - Н
26 ФК ВИХЪР - ФК ВЪРБА - 1917  - Н
27 ФК БУРЯ - ФК КИТКА   - С
28 ФК БЕНКОВСКИ - ФК ЛЕВСКИ   - С
29 ФК БОТЕВ 1 - ФК МЕТАЛУРГ 1957  - Н
30 ФК СВРАКИТЕ - ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - С
     ФК САРАТА - ПОЧИВА
 

6 КРЪГ – 12/13.10 – 16,00 ЧАСА
31 ФК ВЪРБА - 1917 - ФК БУРЯ  - Н
32 ФК СТУДЕНА - ФК ВИХЪР  - Н
33 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК СВЕТЛЯ 2000  - Н
34 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК СВРАКИТЕ  - С
35 ФК ЛЕВСКИ - ФК БОТЕВ 1 - С
36 ФК САРАТА - ФК БЕНКОВСКИ   - С
     ФК КИТКА  - ПОЧИВА
 

7 КРЪГ – 19/20.10 – 16,00 ЧАСА
37 ФК БОТЕВ 1 - ФК САРАТА  - Н
38 ФК СВРАКИТЕ - ФК ЛЕВСКИ - С
39 ФК СВЕТЛЯ 2000  - ФК МЕТАЛУРГ 1957   - Н
40 ФК ВИХЪР - ФК СТРУМСКИ СОКОЛ  - Н
41 ФК БУРЯ - ФК СТУДЕНА   - С
42 ФК КИТКА - ФК ВЪРБА – 1917 - С
     ФК БЕНКОВСКИ - ПОЧИВА
 

8 КРЪГ – 26/27.10 – 14,00 ЧАСА
43 ФК СТУДЕНА - ФК КИТКА  - Н
44 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК БУРЯ  - Н
45 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ВИХЪР - С
46 ФК ЛЕВСКИ - ФК СВЕТЛЯ 2000  - Н
47 ФК САРАТА - ФК СВРАКИТЕ   - С
48 ФК БЕНКОВСКИ - ФК БОТЕВ 1  - С
     ФК ВЪРБА - 1917 - ПОЧИВА
 

9 КРЪГ – 02/03.11 – 14,00 ЧАСА
49 ФК СВРАКИТЕ - ФК БЕНКОВСКИ   - С
50 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК САРАТА  - Н
51 ФК ВИХЪР - ФК ЛЕВСКИ   - С
52 ФК БУРЯ - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - С
53 ФК КИТКА - ФК СТРУМСКИ СОКОЛ   - Н

54 ФК ВЪРБА - 1917 - ФК СТУДЕНА  - Н
     ФК БОТЕВ 1 - ПОЧИВА
 
10 КРЪГ – 09/10.11 – 14,00 ЧАСА
55 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК ВЪРБА - 1917  - Н
56 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК КИТКА - С
57 ФК ЛЕВСКИ - ФК БУРЯ - С
58 ФК САРАТА - ФК ВИХЪР - С
59 ФК БЕНКОВСКИ - ФК СВЕТЛЯ 2000   - С
60 ФК БОТЕВ 1 - ФК СВРАКИТЕ  - Н
     ФК СТУДЕНА - ПОЧИВА
 
11 КРЪГ – 16/17.11 – 14,00 ЧАСА
61 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК БОТЕВ 1  - Н
62 ФК ВИХЪР - ФК БЕНКОВСКИ   - С
63 ФК БУРЯ - ФК САРАТА   - С
64 ФК КИТКА - ФК ЛЕВСКИ   - Н
65 ФК ВЪРБА - 1917 - ФК МЕТАЛУРГ 1957  - Н
66 ФК СТУДЕНА - ФК СТРУМСКИ СОКОЛ  - Н
     ФК СВРАКИТЕ - ПОЧИВА
 
12 КРЪГ – 23/24.11 – 14,00 ЧАСА
67 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК СТУДЕНА   - С
68 ФК ЛЕВСКИ - ФК ВЪРБА - 1917   - Н
69 ФК САРАТА - ФК КИТКА - С
70 ФК БЕНКОВСКИ - ФК БУРЯ   - С
71 ФК БОТЕВ 1 - ФК ВИХЪР  - Н
72 ФК СВРАКИТЕ - ФК СВЕТЛЯ 2000 - С
     ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ПОЧИВА
 
13 КРЪГ – 30.11/01.12 – 14,00 ЧАСА
73 ФК ВИХЪР - ФК СВРАКИТЕ - С
74 ФК БУРЯ - ФК БОТЕВ 1  - С
75 ФК КИТКА - ФК БЕНКОВСКИ   - Н
76 ФК ВЪРБА - 1917 - ФК САРАТА   - Н
77 ФК СТУДЕНА - ФК ЛЕВСКИ   - Н
78 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК МЕТАЛУРГ 1957   - Н
     ФК СВЕТЛЯ 2000 - ПОЧИВА

ОС НА БФС – ПЕРНИК СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО
ЗА ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА
 
*

“А” ОФГ - ГРУПА 2, ПРОГРАМА, ЕСЕН 2013

Отборът на „Ми-
ньор” изтегли по-
добрият възможен

жребий в последния
етап от регионална-
та част от турнира



АПРОПО

Ãîðÿ äúðâîäåëñêà ðàáîòèëíèöà â Áàòàíîâöè
Дванадесет инцидента в региона за денонощие

ДОЙДЕ ВРЕМЕ ЗА АРЕ-
НДА. ПО СЕЛАТА НАРО-
ДЪТ МАСОВО СЕ Е ВТУР-
НАЛ ДА ПРИБИРА ДЕСЯ-
ТЪКА от земеделската ре-

колта, която арендаторите придобиха
след плодоносното лято. Понеже го-
дината беше благодатна, сиромасите
взеха да се чувстват леко щастливи.
Почти навсякъде килограмите жито на
декар са с десет повече – от 30 лани
на 40 сега. Някъде дават олио, другаде
картофи, на трето място царевица, а
на доста места – ако искаш и пари,
вместо натура. Та за парите и натурата
ни е думата. Наследниците на аренду-
вани земи, на които не им трябват ни
жито, ни царевица, в повечето случаи
предпочитат сухото, ама комай се пре-
цакват. Щото ценообразуването аре-
ндаторите го правят по някаква трън-
ска сметка. Например, изчисляват ки-
ло жито на 28 стотинки, кило картофи
– на 80, а шише олио - на цели 3,50 лв.
Така натурата излиза доста по-скъпа,
отколкото да си я купиш на сободния
пазар. Прочем, никой не е казал, че
арендаторите ще работят на загуба.
Тяхната печалба си е гарантирана
двойно - веднъж чрез евросубсидии-
те, втори път от цените на арендната
продукция. Ама сиромахът, освен че е
жив дявол, понякога си е и типичен
селски глупак – взема това, което му
дават, за да не остане без нищо.

ПРЕДСТОИ ПОРЕДНИЯТ ПОЧИ-
ВЕН РАМАЗАН ЗА НАРОДА. ЦЕЛИ
ТРИ ДЕНА ПРАЗНИЦИ са си една
малка ваканция, която става даже и за
море. Традиционно това ще бъде в
центъра на вниманието на телевизион-
нта общественост – къде има задръс-
тване при влизане и къде на излизане
в големите градове. Разгеле, ангажи-
раните във вчерашните мероприятия
автобуси ще бъдат освободени, за да
поемат пътникопотока по други дести-
нации, малко по-развлекателни от
протестите в София. А летните атрак-
циони изживяват последните си пече-
ливши дни. След длъжкия уикенд се-
зонът наистина приключва не само за-
ради температурите и липсата на от-
пуски, а и заради началото на учебна-
та година.
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Класна стая на открито се
появи в пернишки квартал

Любомира ПЕЛОВА
Класната стая на открито в перниш-

кия квартал Изток вече е готова.
Сред зеленината в местния парк са
разположени чинове, черна дъска и
всички пособия, нужни за един нор-
мален учебен процес

Официалното откриване на новата
придобивка ще бъде в първия учебен
ден, но и в момента много от младите
жители на квартала, дори тези ,които
все още не познават буквите, са
привлечени от необичайната класна
стая под дърветата в парка. Тя ще се
ползва след средата на септември от
всички училища в най-големия жили-
щен район на Перник. Стойността на
реализираната по спечелен пред ПУ-
ДОС от кметството в Изток идея е
около 10 хиляди лева.

Любомира ПЕЛОВА
Два по-сериозни по-

жара с материални
загуби са гасили пер-
нишките огнеборци
през миналото дено-
нощие.

Около обяд завче-
ра пламъци избухна-
ли в дърводелска ра-
ботилница в залепе-
ния за Перник град
Батановци. Причина-
та за пожара е проя-

вена човешка неб-
режност при бораве-
не с открит огън. До
намесата на огнебор-
ците пламъците уни-
щожили около 30
кв.м. от покрива на
сградата, дърводел-
ски машини и дърве-
ни плоскости.

Четири часа по-
късно е съобщено за
горяща къща в трън-
ското село Милос-

лавци. На място вед-
нага са изпратени
два противопожарни
автомобила от Трън
и Брезник, които за-
почнали гасеното на
пламъците. Сграда-
та като цяло е спасе-
на, но са унищожени
около 70 кв. м. пок-
ривна конструкция и
част от домашното

имущество на собс-
твеника. Причината
е късо ел. съедине-
ние. И при двата ин-
цидента за щастие
няма пострадали хо-
ра.

През изминалото
денонощие подразде-
ленията на пожарна-
та са реагирали об-
що на 12 сигнала за
произшествия. Един
от подадените къс-
но във вторник ве-
черта е за огън,
горящ на покрива на
п о л у о б р у ш е н а т а
след взривяванията
на двата комина
сграда на старата
топоцентрала „Пер-
ник”. Там намесата
на пожарникарите
била невъзможна,
тъй като останките
от сградата са пред
срутване и всяко

Изплатиха извънредният
труд на полицаите

Любомира ПЕЛОВА

Извънредният труд на полицаите е изпла-
тен, заяви на брифинг вчера министърът на
вътрешните работи Цветлин Йовчев. И вче-
ра служителите на министерството обезпе-
чаваха сигурността на гражданите и охра-
ната на обществения ред, допълни минис-
тър Йовчев.

Разплащането на извънредния труд на
полицаите е един сериозен проблем за Ми-
нистерството на вътрешните работи, заяви
зам.-министърът на вътрешните работи Ва-
сил Маринов. „По сега действащата норма-
тивна уредба, ние можем да плащаме само
до 50 часа извънреден труд. Покрай про-
тестите, много колеги натрупаха много по-
вече от тези 50 часа, които ние не можем
да разплатим. Тъй като нямаме никаква
друга възможност легално да възмездим
този труд, ръководството на МВР взе реше-
ние полицаите да бъдат наградени. За цел-
та са осигурени средства от 500 хил. лв. и
тези средства са разпределени пропорцио-
нално, според часовете над 50 отработени,
и ще бъдат изплатени с аванса на колегите
на 10 септември”, обясни зам.-министър
Маринов.

„При срещите със синдикатите при об-
съждане на новия проект за Закон за МВР
се договорихме да бъде вдигнат този из-
вънреден труд, който може да бъде пла-
тен, от 50 на 70 часа. Така ще имаме за-
конно основание да плащаме до 70 часа
извънреден труд. Но нашата цел да е да
сведем до минимум извънредния труд. Со-
циалните проблеми са много и са натруп-
вани с години”, каза още зам.-министър
Васил Маринов.

Любомира ПЕЛОВА
Основните задачи

и приоритетни нап-
равления за работа-
та през новата уче-
бна година обсъдиха
на двудневно работ-
но съвещание минис-
търът на образова-
нието и науката
проф. д-р Анелия 
Клисарова, замес-
т н и к - м и н и с т р и т е
Атанаска Тенева, Му-
каддес Налбант и
Иван Кръстев, глав-
ният секретар Кра-
симир Вълчев и ръко-
водители на дирек-
ции и звена в МОН с
началниците на ре-
гионалните инспек-
торати по образова-
нието в страна.

Работното съве-
щание е традицион-
но преди старта на
всяка учебна година.
„Много разчитаме
на вашата помощ.
Вие знаете пробле-
мите по региони. И
нека ние, с моя екип,
и вие работим заед-
но, заедно със синди-
катите и с работо-
дателските органи-
зации, защото имаме
една цел”, каза при
откриване на работ-
ната среща минис-
тър Клисарова. Тя
постави като прио-
ритет работата по
новия закон за сред-
но образование и
предучилищно обуче-
ние. По думите й во-
дещата формула в

документа е „от
фактологично зна-
ние към компетен-
тности за успешна
реализация”.

По време на съве-
щанието проф. Ане-
лия Клисарова комен-
тира и темата с де-
легираните бюдже-
ти: „Те изиграха
своята положителна
роля, но вече създа-
ват диспропорция
между големи и мал-
ки училища. Делеги-
раните бюджети ще
останат, но обсъж-
даме тяхното усъ-
вършенстване. Пред-
виждаме да бъдат
въведени определени
коефициенти. Фор-
мулата се изяснява в
момента.”

Сред приоритети-
те за работа са още
промени в Закона за
п р о ф е с и о н а л н о т о
образование, намал-
яване броя на отпад-
налите ученици, съз-
даване на образова-
телна карта по ре-
гиони. Тя ще помог-
не да бъде усъвър-

МОН и шефовете на Инспекторатите
обсъдиха новата учебна година

шенствана училищ-
ната мрежа в стра-
ната.

Според заместник-
министър Атанаска
Тенева партньори в
работата на Минис-
терството на обра-
зованието и науката
по тези и други
проекти ще бъдат
представителите на
местните власти.

По думите на за-
местник-министър
Мукаддес Налбант
три са важните
принципи, по които
ръководният на екип
на министерството
на образованието и
науката ще работи –
прозрачност, демок-
ратизъм в управле-
нието и приемстве-
ност.

Новият заместник-
министър в екипа
Иван Кръстев пое ан-
гажимент да работи
за ефективни ин-
струменти за фи-
нансиране на ключо-
вите политики в
сферата на образо-
ванието.

качване по тях е опа-
сно за живота на ог-
неборците.

Жители на близки-
те квартали вчера
споделяха, че цяла
нощ руините са ди-
мели, разасял се за-
душлив дим, а мириз-
мата на тлеещата
дървена конструк-
ция се усещаше и
вчера сутринта..

Предполагат, че
дървена отломка се е
запалила от слънче-
вите лъчи, чуват се
и версии за умишлен
палеж, които са мал-
ко вероятни именно
заради непристъп-
ността на руините,
охранявани след
взривяванята на ко-
мините заради опи-
тите на роми да
вадят желязо от
тях.


