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Убедете се
в разликата!

тта на врата. Оказа-
ло се, че насилникът,
размахвал нож, е собс-
твеният й 47-годи-
шен съпруг К.И., кой-
то бил пиян. По нео-
фициалана информа-
ция, той не за пръв
път се черпел повече
от допустимото, а
скандалът, при който
пострадала жената,
станал именно заради
зачестилото му прис-
трастие към чашка-
та. Забележките на
съпругата вбесили не
особено адекватният
след погълнатия ал-
кохол съпруг и той
размахал ножа. Ране-
ната жена е била от-
карана в болницата,
където обработили
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.481 лв.

Понеделник, 9 септември 2013 г., бр. 172 /5288/ год. XXЦена: 0,60 лева

Уточняват се причините за абсурдния инцидент

Партизани
на девети

Девети септември винаги е
имал своите партизани. Тук не става дума
само за ония от 1944 година. Те са постав-
яли началото. Истинските партизани дой-
доха след това.

До демокрацията беше ясно кои са. Много
по-мътни станаха техните физиономии
след това. И по-многолюдни. Щото девети
септември значи отношение към едно ис-
торическо събитие. А думата партизани е
сродна с думата партия. И както всяка пар-
тия има своите партийци, така се слави и
със своите партизани. Вярно, те не са слез-
ли от горите и планините, обаче по нищо
не им личи. Някои и от общество не са слез-
ли. Други от образование. Трети от инте-
лект. А най-много от обща политическа и
гражданска култура.

Затова девети септември е знакова да-
та. Всяка партия да си покаже партизаните
и те да се изкажат по същество и по прин-
цип. А какво общо има това с 1944 година –
често и те самите не знаят. Щото се дър-
жат точно като партизани на девети. Ис-
кат властта и то цялата. Не искат опози-
ция. Търсят мощен международен съюзник
от типа на Червената армия. И най-важно-
то – оглеждат се някой да ги снима, за да се
пишат после активни борци...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
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Св. праведни богоотци
Йоаким и Анна.

Св. Йоаким I, патр.
Търновски...

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин вдигна

нож срещу съпругата
си и й нанесе множес-
тво прорезни рани
при семеен скандал.
Грозната случка е
станала в четъртък,
половин час след по-
лунощ, когато във
Второ районно управ-
ление „Полиция” бил
получен сигнал за бу-
рен скандал в жилищ-
на кооперация на ули-
ца „Бучински път” в
квартал Изток. Прис-
тигналите на място-
то на инцидента слу-
жители на реда зава-
рили обляна в кръв
45-годишна жена, коя-
то имала множество
порезни рани в облас-

Големите лисици
винаги получават
лъвския пай.

ЛАФ НА ДЕНЯ

80 - 290

Променлива
облачност

за здраве и благодей-
нствие. Денят се
празнува предимно
от жените - да са
здрави и да раждат
леко. Сутринта се
замесва “Богороди-
чен хляб”, от който
се раздава на всеки
от семейството и
едно парче се оставя
за къщата. Пекат се
и курабии, гевречета
и дребни сладки, кои-
то се раздават на
сираците

Това е един от
петте Богородични
празници, наред с
най-тържествения -
Успение Богородич-
но или Голяма Бого-
родица, отбелязван
на 15 август, а съ-
що Въведение бого-

Вчера  Българската
православна църква
чества Рождество-
то на света Богоро-
дица, а народът на-
рича празника “Ма-
лка Богородица”.  П-
разникът напълни
пернишките църков-
ни храмове. През це-
лия ден хората пале-
ха свещи и се молеха

Малка Богородица напълни
църквите в пернишко вчера

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.

родично, Благовеще-
ние и Покров бого-
родичен. Божията
майка се почита ка-
то пазителка на
християнското се-
мейство и покрови-
телка на родилката
и детето.

Библейската леген-
да разказва, че роди-
телите на Светата
дева - Йоаким и Анна
били щедри и милос-
тиви, но бездетни
хора от Назарет.
Господ чул молбите
им и чрез ангел въз-
вестил, че ще им се
роди дъщеря на име
Мария, заради която
ще бъдат благосло-
вени всички земни
родове.

Зоя ИВАНОВА

порезните рани и я
пуснали да се прибе-
ре. За щастие наран-
яванията не са били
тежки, но ако при-
теснените от шум-
ния скандал съседи не
били повикали поли-
ция, която сложила
край на изцепките на
пияния съпруг, може-
ло да се стигне и до
по-фатални удари с
ножа, споделят хора
от квартала.

Буйстващият пер-
ничанин пък е бил
прибран за 24 часа в
ареста с полицейска
заповед за задържане,
уточняват се причи-
ните за грозния инци-
дент и подробности-
те около него.
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Тържества имаше във всички общини на облатта

Пет ваканции през
новата учебна година

Зоя ИВАНОВА

Любомира ПЕЛОВА
Скромно бе отбел-

язан Деня на Съедине-
нието в Перник. Праз-
никът започна с тра-
диционното издигане
на националния три-
багреник, флага на
Перник и този на Ев-
ропейския съюз, след
което последва и за-
дължителното за та-
къв ден празнично
слово, което припом-
ни на събралите се в
слънчевия ден пред
Двореца на култура-
та перничани  исто-
рическите факти,
свързани с деня 6-ти
септември.

Празничната прог-
рама продължи с кон-
церт на Духовия ор-
кестър,  чиито изпъл-
нения на “Шуми Мари-
ца”,  “Хубава си, моя
горо”, “Родина”, “За-
плакала е Рила плани-
на”, “Един завет”, как-
то и “Молитва на Де-
сислава” из операта
“Мария - Десислава”,
доставиха истинска
наслада на любители-
те на музиката. Мно-
зина заляха с овации и
изпълненията на мажо-
ретния състав, обле-
чен с цветовете на
Перник – жълто и чер-
но.

Регионалната здравна инспекция
предлага методически материали
Зоя ИВАНОВА

От Регионалната
здравна инспекция в
Перник съобщават на
заинтересованите че
разполага с информа-
ционни материали по
проект BG051PO001-
5.3.01-0001-C0001 “Ин-
формирани и здрави”:
Методически наръч-
ник за успешни подхо-
ди и добри практики
за производители на
храни с ниско съдър-

жание на сол.Методи-
чески наръчник за ус-
пешни подходи и доб-
ри практики за пол-
зване от работещи-
те в областта на пре-
венцията на употре-
бата на психотропни
вещества.Ръководс-
тво за добра практи-
ка за медицинските
специалисти относно
оценка и контрол на
риска при пушачи.Ръ-
ководство за добра

Уникален документ на
княз Батенберг пази
пернишкият архив

Любомира ПЕЛОВА
В пернишкия държавен архив се съхранява

уникален исторически документ. Става дума
за оригинално печатно обръщение на княз
Александър Батенберг за Съединението на
България, издадено на 8 септември 1885 го-
дина. Според експертите стойността на мани-
феста е изключително висока, тъй като в
цялата страна вероятно се пазят само единич-
ни екземпляри от него и документът е вклю-
чен в списъка на особено ценните и уникални
документи, съобщиха от Архива.

“Като имам предвид волята на българския
народ, неговото горещо желание да се слеят
двете български държави в една и постигане-
то на историческата му задача, аз признавам
Съединението за станало и приемам отсега
нататък да бъда и да се именувам княз на Се-
верна и Южна България”, се казва в докумен-
та, съхраняван от  трънска фамилия и дарен на
архива от един от наследниците й. Преди ма-
нифестта семейството на покойния вече
Здравко Пеев е направило още две дарения.

В Перник имало още един манифест, но той
не е бил съхраняван правилно от собственици-
те си и състоянието му при предаването в Ар-
хива е било лошо.

От Министерството на образованието пуб-
ликуваха графикът за новата учебна годи-
на.

През учебната 2013-2014 г. учениците ще
имат пет ваканции.

Есенната е от 1 до 3 ноември. Коледната -
тази година ще започне на 24 декември и
ще бъде до 5 януари включително, уто-
чнява Нова телевизия.

Третата ваканция е зимната или така наре-
чената междусрочна, която е от 1 до 4 фев-
руари.

За всички ученици ваканцията през про-
летта започва на 29 март, но за зрелостни-
ците ще бъде по-кратка.

Вторият учебен срок ще започне на 5 фев-
руари, за 12-ти клас той ще приключи на 15
май, а за 1-ви клас на 22 май.

Първият задължителен зрелостен изпит и
този за седми клас ще бъде на 21 май по
български език.

Втората матура и изпита по математика
ще бъдат на 23 май. За всички останали уче-
ници двата дни ще бъдат неучебни.

Повече деца да имат
достъп до образование и

закрила цели План на УНИЦЕФ
Силвия ГРИГОРОВА

Планът за действие по програмата на пра-
вителството и на Фонда за деца на ООН
(УНИЦЕФ), който обхваща периода 2013-
2017 г., получи зелена улица от Министер-
ския съвет. Целта на този документ е да се
подкрепят усилията на

кабинета за социално включване на уя-
звимите деца и семейства.

 Два са основните компоненти в него. Пър-
вият – „Равнопоставеност и

социално включване за децата” има за
цел до 2017 г. повече деца от

изключени и бедни семейства да получат
равен достъп до образование и от системите
за закрила. Планираните дейности са насо-
чени към намаляване броя на децата в ин-
ституции, както и увеличаване броя на де-
цата, нуждаещи се от закрила, които пол-
зват превантивни услуги. Специално внима-
ние е отделено на децата от

семейства с ниски доходи, децата с ув-
реждания и децата до 3-годишна

възраст.
С изпълнението на мерките от втория ком-

понент – „Сдружения и национален капаци-
тет за мониторинг на правата на детето”, се
цели мобилизиране на подкрепа, капацитет
и ресурси за постигане на значителен нап-
редък в спазването на правата на българ-
ските деца и младежи. Компонентът е насо-
чен към националните сдружения в подкре-
па на децата, включително в държавните
институции, международна общност,

гражданско общество, частният сектор и
медиите.

Изпълнението на Плана се финансира от
УНИЦЕФ с 3,75 млн. щатски долара. Фондът
ще търси и допълнително финансиране като
правителството се ангажира да подкрепя
усилията му за набиране на средства от до-
нори.

 

В Радомир на празни-
ка бяха поднесени
цветя на паметника на
поручик Константин
Цанков, който е бил
офицер от ²²²-та дру-
жина по време на Сръб-
ско-българската война.
След това на площада
в града жители и гос-
ти се радваха на кон-
церта на самодейните
състави на читалище
„Напредък”. Група „Ет-
нофолк“ изпълни най-
новите си танци.

Тържества за Шес-
ти септември имаше и
в останалите общин-
ски центрове на регио-
на.

практика за медицин-
ските специалисти
относно оценка и кон-
трол на риска от
производствен трав-
матизъм.

Информационите
материалите се пре-
доставят на заинте-
ресованите лица без-
платно в РЗИ – Пер-
ник, ул. “Миньор” №15,
етаж 2, стая 203, все-
ки работен ден от 8.30
до 17.00 часа.

Боби Шоу и Доктор Джакел
забавляваха децата в Перник
Силвия ГРИГОРОВА

Обичаният илюзио-
нист Боби Шоу и не-
говият ученик Док-
тор Джакел забавлява-
ха децата в Перник. П-
риказни вълшебства
накараха малчуганите
да отворят широко
очи и да следят със
затаен дъх илюзиите,
фокусите и забавни-
те номера, които
представиха двамата
артисти. Фокуси от
далечен Китай, при-
казки от тайнствени
времена и весели ис-
тории оживяха пред
публиката. Децата с
невярващи очи след-
яха как от ръцете на
двамата вълшебници
се появяваха и после
изчезваха разноцвет-
ни кърпички, топче-
та,монети, цветя. Те
самите се уверяваха с
малките си ръчички,
че паничката, която
държи Доктор Джакел
е празна, а после, кога-
то всички заедно
произнасяха вълшеб-
ната дума, от нея се
изсипваше вода. С

грейнали лица те се
радваха на забавните
смешки на Доктор
Джакел, а заедно с тях
се радваха и техните
родители. Малчугани-
те пяха и танцуваха
заедно с Боби Шоу и
тъкмо, когато стана
най-забавно, двамата
обичани артисти им
пожелаха до нови сре-
щи във вълшебния
свят на магиите.

Боби Шоу е сред
най-популярните бъл-
гарски илюзионисти.
Той се влюбва в илю-
зията и в сцената ед-
ва пет годишен, кога-
то асистира на Мис-
тър Сенко. От тога-
ва досега е предста-
вил хиляди спектакли
по целия свят, спече-
лил е наградите на
н а й - п р е с т и ж н и т е
фестивали у нас и в
чужбина. Член е на
Световното братс-
тво на магьосниците,
а негови авторски
фокуси се пред-
ставят в цял свят.
Пред публиката в
Перник той си спом-

ни, че именно тук, на
сцената на Общин-
ския младежки дом, е
била една от първите
му професионални из-
яви. Сега той отново
бе в града по покана
на ОбМД. Спектакъ-
лът се състоя на сце-
ната на наскоро обно-
веното Лятно кино.

До края на месец
септември на съща-
та сцена ОбМД орга-
низира поредица из-
яви за пернишката
публика. Само след
няколко дни на 12сеп-
тември е концертът
на група “Сигнал”. На
17 септември перни-
чани ще посрещнат
звездите на ДМТ “С-
тефан Македонски”,
които ще пред-
ставят хитовия
спектакъл “Лелята
на Чарли”. Поредица-
та изяви ще завърши
с концерт на най-оби-
чаните хип-хоп из-
пълнители на 24 сеп-
тември. Събитията
се организират със
съдействието на Об-
щина Перник. 

Законът да се прилага
с цялата  му строгост

Зоя ИВАНОВА
От Българския лекарски съюз излязоха  с

нарочна декларация в която настояват зако-
на за посегателствата срещу медици да се
прилага с цялата му строгост. Повод за това
е поредното нападение над екип на спешна-
та помощ от преди дни във Велинград.За по-
реден път Спешните центрове алармират за
неотложна денонощна охрана, за да се пре-
дотвратят наистина тежки последици. За по-
реден път и БЛС настоява  да започне при-
ложение на закона с цялата му строгост“, се
казва в съобщението на лекарския съюз.
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Най-голем шанс за работа имат завършилите средно образование

Събират се помощи за
сирийските деца у нас

Зоя ИВАНОВА
Тръгна  кампания за набиране на помощи за

сирийски деца у нас. В момента се събират
предимно посуда и обувки за всякакъв пол и
възраст, одеяла, както и всичко необходимо за
деца до 13-14 годишна възраст - храна, меди-
каменти, адаптирано мляко, памперси, детски
колички, обувки, играчки, книжки и други ма-
териали за децата.

Умоляват се тези, които имат желание и въз-
можност да се включат, да предадат събрано-
то лично или да го изпратят на следните адре-
си:

- гр. Хасково -„Агенция за Европейска Ин-
теграция”, бул. Съединение 10, офис 1, тел. 038/
62 0054, моб. 0888 139 333, е-mail:
eia.bulgaria@gmail.com

- гр. Димитровград - Фондация “Подари ус-
мивка”, ул. Георги Сава Раковски 16, офис 3

- гр. София - АРГИ, бул. “Евлоги Георгиев”
167А, ет. 1,, тел. 02/944 6389, моб. 0889 716 937,
e-mail: arci_ngo@abv.bg,

- ул. Княз Борис I, Nо154А , Магазин “Четири
сезона”, нает за склад. Петя Муазен.

- Ако сте от друг град - Пращане по Еконт: 
1060 София, кв. “Възраждане”, ул. “Цар Са-

муил” №72 (офис на Еконт Ескпрес). Титуляр:
Петя Муазен. 0878404346

- Бул. Илиенско шосе №1, където се раз-
делят трамвай 6 и 12, срещу спирката има една
сграда,заградена с голям паркинг в двора. Съ-
вет на жените бежанки, ет. 2, над партера, има
табела Филкаб, тел. 0878 13 62 31.

Всеки вторник и петък от 10:00 до 15:00 бе-
жанците ходят и получават дрехи/посуда. Ако
някой иска да дари, добре дошъл е да занесе
даренията си в тези два дена. 

http://crw-bg.org/bg/about_us.html 
http://crw-bg.org/bg/about_us.html
 

Силвия ГРИГОРОВА
  С е д м и ц а   п р е д и

официалното откри-
ване на новата уче-
бна година Бюрото
по труда продължава
да търси 23–ма педа-
гози за началния,
средния и горния
курс. Общият брой
на обявените на тру-
довата борса свобод-
ни работни места се-
га са 72. Сред предла-
ганите свободни ра-

ботни места са 9 за
преподаватели по:
английски, френски,
испански и немски
език с филология. Ос-
вен тях се търсят
още: 2 начални учи-
тели с начална педа-
гогика и отличен ан-
глийски език; 1 учи-
тел в детска градина
с предучилищна педа-
гогика и поне 1 годи-
на стаж; 1 учител по
информатика и ин-

формационни техно-
логии с висше инфор-
матика; 4 възпита-
тели- висше начална
педагогика; 1 младши
учител по български
език и литература-
висше; 1 учител в ка-
тедра „Строителс-
тво” със специал-
ност архитектура; 1
учител по изобрази-
телно изкуство; 1
учител по физическо
възпитание и спорт-
висше; 1 учител по
специален предмет-
мениджмънт и марке-
тинг, статистика; 1
учител по музика-лек-
торски часове-висше.
Освен педагози, на
трудовата борса има
още свободни места.
Сред тях са: 1 социа-
лен работник-висше;
1 агроном-висше; 1
старши специалист-
висше или средно по
архитектура и
строителство; 1 ши-
вач - тапицер с мини-

мум 5 години опит в
професията; 10 ши-
вачки с опит; 5 за-
варчици ; 3 готвачи
с квалификация и
опит; 2 монтажници
на дограма с опит;3
заварчик тенекеджии
с квалификация; 1
чистач; 1 технически
сътрудник с отли-
чен английски език и
компютърна грамот-
ност; 10 работници
в строителството с
опит; 1 електротех-
ник с опит;2 помощ-
ник-готвачи с опит;
1 арматурист с опи-
т; 1 автомонтьор; 1
чистач със средно
образование; 1 ав-
тоинструктор- вис-
ше образование и
свидетелство за
професионална ква-
лификация; 1 техник
ДВГ- средно образо-
вание; 1 шофьор-
снабдител; 1 складов
работник; 1 гума-
джия с опит; 1 еле-

Промени в Закона за
лекарствените продукти

Зоя ИВАНОВА
Одобрени са промени в закона за ле-

карствените продукти в хуманната меди-
цина според които притежателите на раз-
решения за употреба на лекарствени про-
дукти да информират Изпълнителната аге-
нция по лекарствата и Европейската аге-
нция за лекарствата за причините за из-
теглянето от пазара или преустановяване-
то на пускането на пазара на даден про-
дукт, както и за искането за отмяна на раз-
решение за употреба или за неподновява-
нето му. Поправките въвеждат у нас изи-
сквания на евродиректива, която предвиж-
да процедура на равнище ЕС при възник-
ване на конкретни въпроси с безопаснос-
тта на определен лекарствен продукт, за
да се гарантира, че проблемът се проучва
и му се търси решение във всички държа-
ви-членки, в които медикаментът е бил раз-
решен.Въвежда се задължение за прите-
жателите на разрешение за употреба да
уведомяват и Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти
в случаите, когато преустановят продажби-
те на продукт, включен в Позитивния ле-
карствен списък, който е без алтернати-
ва.С промените в закона се създават раз-
поредби, които целят  допълнително да се
изяснят и засилят обикновената процеду-
ра и спешната процедура. Тези процедури
се развиват на ниво Европейска агенция
по лекарствата, за да се гарантират коор-
динацията, бързата оценка в случай на
спешност и възможността, когато е необ-
ходимо с цел защита на общественото
здраве, да се предприемат незабавни дей-
ствия, преди да бъде взето решение на
равнището на Съюза. Уточнява се, че оби-
кновената процедура следва да бъде за-
почната във връзка с въпроси, свързани с
качеството, безопасността или ефикаснос-
тта на лекарствените продукти, когато са
засегнати интересите на Съюза. Съответно
спешната процедура следва да бъде за-
почната, когато е необходима бърза оце-
нка на опасенията, породени от оценката
на данни, свързани с дейности по фарма-
кологична бдителност.С проекта се преци-
зират и разпоредби, касаещи начина на
оформление на листовката на лекарствени-
те продукти, за да бъдат по-ясни и разби-
раеми за пациентите.

ктротехник с опит.
  Анализът на пред-

лаганите от Бюрото
по труда свободни
работни места пот-
върждава тенден-
цията най-голям
шанс да си намерят
работа имат безра-
ботните със средно
образование, на кои-
то Бюрото по труда
предлага 46 свобод-
ни работни места.
За висшистите пред-
ложенията са 26. 
Другият извод, кой-
то се налага, анали-
зирайки състояние-
то на трудовата
борса е, че с отмина-
ването на лятото
намаляват и работ-
ните места. Очевид-
но увеличаването на
работните места е
имало по-скоро сезо-
нен характер. Добра-
та новина е, че за се-
га няма подадени ис-
кания за масови сък-
ращения.

 Лекарският съюз пак заплашва
да не парафира националния договор
Зоя ИВАНОВА

Съсловната органи-
зация на лекарите от-
ново може да не подпи-
ше националния рамков
договор със здравната
каса и за следващата
година – така както го
направи през настоя-
щата – това твърди
председатялят на Бъл-
гарския лекарски съюз
д-р Цветан Райчинов.
Според него това ще
стане ако в не се прие-
мат съответните
промени в сегашния
проект на договора.
Лекарският съюз оча-
ква в рамковия дого-
вор да има по-високи
цени на някои клинични

пътеки.В момента око-
ло 2 млн. души, които
си плащат здравните
осигуровки, издържат
2/3 от цялото здра-
веопазване. Лекар-
ският съюз  настоява
държавата да изпълни
ангажиментите си и
да плаща здравните
вноски на осигурените
от нея лица в пълен
размер. Само за децата
трябвало да се допла-
щат годишно още 330
млн. лв., за да се пок-
рият разходите по ле-
чението им, твърди
Райчинов. На 13 сеп-
тември съсловната
организация ще се
срещне с ръководс-

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ПЕРНИК,
ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОБЛАСТНИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
На 10.09.2013 г. (вторник), от 10:00 часа в заседателната

зала на Община Перник, Областен информационен център –
Перник организира информационна среща, на тема:
„Основни акценти в новите оперативни програми на
България. Отворени процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Споделяне на добри
практики”.

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

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

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център –
Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
 ГР-ПЕРНИК

www.eufunds.bg

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

твото на НЗОК, за да
научат с какъв ре-
сурс ще разполага
здравната каса дого-
дина и какви са наме-
ренията за разпредел-
янето му.

Цигарите ще поскъпват още
Зоя ИВАНОВА

Заради новите минимални нива на акци-
зите, които въвежда Европейския съюз ци-
гарите и в България ще са с по-високи це-
ни. С 1-1,20 лева ще се вдигнат цените на
цигарите от най-продавания среден клас
заради новите минимални нива на акциза,
които въвежда ЕС. До края на 2017 г. той
трябва да стигне 90 евро на 1000 къса.В
момента средната цена на най-продавани-
те цигари в България е 4,50 лв., а през
следващите 4 години ще стигне минимум
5,50-5,70 лв., което прави близо 30% увели-
чение.

След последното повишение на акциза
през 2010 г. не е имало друга актуализа-
ция на цените на цигарите в България. За
разлика от останалите държави в ЕС, къде-
то само през 2013 г. цените са нараснали
между 2 и 14%, като средният ръст за дър-
жавите от ЕС е 4%.

Сега цените на цигарите у нас са най-
ниски в сравнение с останалите държави
от ЕС.
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Тя ще обхваща периода до 2018 година

Зоя ИВАНОВА
Опитите за самоу-

бийство и смъртнос-
тта поради самоубий-
ство да намалеят с
10% - към това ще се
стреми Националната
програма „Превенция
на самоубийствата в
България 2013-2018
г.“, приета на заседа-
нието на Министер-

ски съвет. Наред с
програмата минис-
трите са приели и
план за действие към
нея, съобщи прави-
телствената инфор-
мационна служ-
ба.Програмата е насо-
чена към професиона-
листите от помага-
щите професии и пре-
ди всичко към работе-

щите в областта на
здравеопазването,
както и към иденти-
фицираните групи с
риск за повишено суи-
цидно поведение – ли-
цата, изразили наме-
рения и направили
опити за самоубий-
ство, хората с психич-
ни заболявания и с
различни форми на де-

Започна приема
на документи за
млечната квота

Силвия ГРИГОРОВА
На 5 септември започна приема на заявки за

продажба на млечна квота. Това информираха от
Областна дирекция „Земеделие” в Перник. От
там поясниха, че производителите на краве
мляко от областта,  които искат да продадат ин-
дивидуалната си квота, ще могат да подават до-
кументи от 5 септември. Приемът ще продължи
до достигане на вече заявените за купуване
квоти, но не по-късно от 10 октомври 2013 г. До-
кументи се подават в регионалната дирекция на
фонд „Земеделие” по адресна регистрация на
физическите лица или адреса на търговска ре-
гистрация на юридическите лица. Срокът за
заявяване на квота за купуване приключи на 25
август. Производителите са заявили 4 180 108 кг
квота за доставка и 180 500 кг квота за дирек-
тни продажби. Първият вид квота дава право за
доставка на мляко от производител на изкупвач.
Вторият вид – за директна продажба или преда-
ване на мляко и други млечни продукти от
производител на потребител. Фиксираната цена
за доставка и за директна продажба на килог-
рам мляко през настоящата година остана 0,01
лева.

Квотната борса започна на 1 август. Тя се при-
лага в България за пета поредна година и ще
продължи до 1 април 2015 г. Чрез нея млекоп-
роизводителите, които искат да разширят дей-
ността си на пазара, могат да купят допълнител-
но количество квота, а тези, които не могат да я
реализират – да се освободят от нея. Главната
цел на борсата е да регулира производството на
мляко и млечни продукти в Европейския съюз.

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на ус-

лугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свърза-
ни с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по
електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти,
кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези
мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както след-
ва:

Пернишка област
За периода 09.09-13.09.2013 г. /9.30-16.00 ч/ - с. Горна Диканя – централна част,

вилна зона, махали: Гълъбова, Шипочка, Чупетловска, Йоргова, Парталина,
Джоргова

На 09.09.2013 г. /9.00 -11.00 ч/ - гр. Земен - Горско стопанство и всички стопан-
ски абонати в района

На 09.09.2013 г. /9.00-16.00 ч/ - с. Конска
На 09.09.2013 г. /9.00-16.00 ч/ - с. Зидарци, с. Мещица, с. Витановци
На 09.09.2013 г. /9.00-16.00 ч/ - с. Извор - централна част
На 09.09.2013 г. /11.30-12.30 ч/ - гр. Земен - бензиностанция
На 09.09.2013 г. /14.00-16.00 ч/ - гр. Земен - сградата на Община Земен, Данъч-

на служба и централна градска част
На 10.09.2013 г. /9.00-11.00 ч/ - с. Калотинци
На 10.09.2013 г. /9.00-11.00 ч/ - гр. Трън  - ул. Гео Милев
На 10.09.2013 г. /9.00-16.00 ч/ - с. Люлин
На 10.09.2013 г. /9.00-16.00 ч/ - с. Долна Секирна
На 10.09.2013 г. /11.30-13.30 ч/ - гр. Трън - ул. Юрий Гагарин, ул. Мир, ул. Въз-

раждане, ул. Връх, ул. Стефан Караджа
На 10.09.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Беренде
На 10.09.2013 г. /12.45-13.15 и 15:30-16:15 ч/ - гр. Радомир - кв. Арката, бл. 25-34,

шивашки цех, ул. Бачо Киро, ул. Кракра, ул. Захари Кръстев; жк „Младост”, бл.
1-7, БТК, Етнографски музей, клуб „Яворите”, Стойово кафене, Начално училище
Архимадрит Зиновий, ул. Батенберг - от Пощата до Бучалото, ул. Черковна, ул.
Люлякова, ул. Кирил и Методий, ул. Бузлуджа, ул. Каблешков, ул. Волов; кв.
„Гърляница” - бл. 1-9, 42-48, ул. Витоша, ул. Никола Вапцаров, ул. Хайдут Румяна,
ул. Пчелинци, ул. Парижка комуна, ул. Ивайло, ул. Земеделска, ул. Архимадрит
Зиновий, ул. Патриарх Евтимий, ул. Пчелински, ул. Шипка, ул. Голобръдска, ул.
Рилска, ул. Левски, ул. Стара планина, ул. Стефан Караджа, ул. Училищна, ул. Ха-
джи Димитър, ул. Раковска, ул. Анани Николов, ул. Хан Аспарух; каре между ул.
Ангел Кънчев, ул. Драган Цанков, ул. Милан Грънчаров; каре между ул. Милан
Грънчаров, ул. Кракра, ул. Голобръдска, ул. Осогово; ул. Христо Ботев, ул. Анани
Николов, ул. Струма, ул. Никола Вапцаров, ул. Пчелинци, ул. Хайдут Дамшо, ул.
Радомир, ул. Ивайло, ул. Широки дол, ул. Струма

На 10.09.2013 г. /13.00 – 16.00 часа / - гр. Радомир - кв. „Арката”, бл. 1-24, На-
чално училище „Любословие”, бензиностанция „Лукойл”, магазин „Penny Mar-
ket”, ул. Бачо Киро, ул. Кракра, шивашки цех

На 10.09.2013 г. /14.30-16.30 ч/ - гр. Трън - ул. Денчо Знеполски, ул. Стефан Ран-
гелов, ул. Георги Бабичев, ул. Руй

На 11.09.2013 г. /9.00-11.00 ч/ - с. Джинчовци
На 11.09.2013 г. /9.00-12.00 ч/ - гр. Брезник - ул. Георги Бунджалов, ул. 1-ви май,

ул. Марин Асенов
На 11.09.2013 г. /9.00-16.00 ч/ - с. Люлин, с. Дивотино
На 11.09.2013 г. /11.30-13.30 ч/ - с. Бохова
На 11.09.2013 г. /12.45-13.30 и 15:45-16:30 ч/ - гр. Радомир -  жк „Гърляница”, жк

„Младост”, ул. Училищна, ул. Раковска, ул. Добруджа, ул. Марица, ул. Алеко Кон-
стантинов,  ул. Люлякова, бл. 3, ул. Дупнишка, ул. Дупнишка, бл. 3, ул. Люлякова

задаптивно поведе-
ние (токсикомании и
др.), ученици (10-18
г.), военнослужещи,
служители на МВР, ме-
дици и др.

Дейностите по
програмата предвиж-
дат изграждане и под-
държане на база данни
за мониторинг на са-
моубийствата и опи-
тите за самоубий-
ство на национално и
регионално ниво; оце-
нка на ефективнос-
тта и ефикасността
на превантивните
дейности; създаване
и внедряване на ин-
формационна система
за отчитане на задъл-
жителната регистра-
ция на суицидните
действия; предостав-
яне на регистрацион-
ния инструмента-
риум и методика на
съответните служби
на МО и МВР с оглед
унифициране на ин-
формацията за самоу-

бийствата в страна-
та. Планират се съв-
местни дейности с
медиите на национал-
но и областно ниво.

Очакваните резул-
тати от изпълнение-
то на програмата са
задържане на сегаш-
ното ниво и понижа-
ване на честотата на
опитите за самоубий-
ство и на суицидната
смъртност с 10%,
както и повишаване
информираността на
населението относно
възможностите за
укрепване на психич-
ното здраве и пози-
тивна мотивация, по-
сочват от пресслуж-
бата на правителс-
твото.

Финансирането на
дейностите ще се из-
вършва в рамките на
ежегодно утвържда-
ваните средства по
бюджета на Минис-
терство на здравео-
пазването.

17, бл.11, ул. Родопи, ул. Братя Миленкови до ул. Милин камък, ул. Земеделска,
ул. Арх. Зиновий, ул. Патриарх Евтимий, ул. Константин Пчелински, ул. Шипка,
ул. Голобръдска, ул. Рилска, ул. Левски, ул. Стара планина, ул. Стефан Кара-
джа, ул. Училищна, ул. Хаджи Димитър, ул. Раковска, ул. Анани Николов, ул. Хан
Аспарух, каре между ул. Ангел Кънчев, ул. Драган Цанков, ул. Милан Грънча-
ров; каре между ул. Милан Грънчаров, ул. Кракра, ул. Голобръдска, ул. Осогово,
ул. Христо Ботев, ул. Анани Николов, ул. Струма, ул. Никола Вапцаров, ул. Пче-
линци, ул. Хайдут Дамшо, ул. Гаврил Радомир, ул. Ивайло, ул. Широки дол, ул.
Струма; ул. Училищна, ул. Раковска, ул. Добруджа, ул. Марица, ул. Алеко Кон-
стантинов,  ул. Люлякова, бл. 3, ул. Дупнишка, ул. Дупнишка, бл. 3, ул. Люлякова
17, бл.11, РПУ на МВР Радомир, ул. Родопи, ул. Братя Миленкови до ул. Милин
камък

На 11.09.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Радомир - ул. Училищна, ул. Раковска, ул.
Люлякова, бл. 34,  ул. Люлякова, бл. 3, ул. Дупнишка, ул. Дупнишка, бл. 3, ул.
Люлякова 17, бл. 11, РПУ Радомир, ул. Родопи, ул. Братя Миленкови до ул. Ми-
лин камък; фирма „Фамилия Никола” ООД, ул. Люлякова до ул. Раковска, ул.
Люлякова, бл. 5; фирма „Радони” ЕООД, ул. Училищна, ул. Рилска до ул. Раков-
ска, клуб „Плаза”, жк „Гърляница”, бл.19-32

На 11.09.2013 г. /14.30-16.30 ч/ - с. Реяновци
На 12.09.2013 г. /9.00-12.00 ч/ - гр. Перник - кв. „Тева”, блокове: 1-9, 16, 17, 18,

30 и 31, ул. Освобождение, ул. Велчова завера, автосервиз „Фламинго”, фурна
„Анимекс”, хипермаркет „Марден” и всички стопански обекти в района

На 12.09.2013 г. /12.45-13.15 и 15.30-16.15 ч/ - гр. Радомир - ул. Земеделска, ул.
Архимадрит Зиновий, ул. Патриарх Евтимий, ул. Пчелински, ул. Шипка, ул. Го-
лобръдска, ул. Рилска, ул. Левски, ул. Стара планина, ул. Сефан Караджа, ул.
Училищна, ул. Хаджи Димитър, ул. Раковска, ул. Анани Николов, ул. Хан Аспа-
рух, каре между ул. Ангел Кънчев, ул. Драган Цанков, ул. Милан Грънчаров; ка-
ре между ул. Милан Грънчаров, ул. Кракра, ул. Голобръдска,  ул. Осогово, ул.
Христо Ботев, ул. Анани Николов, ул. Струма, ул. Никола Вапцаров, ул. Пчелин-
ци, ул. Хайдут Дамшо, ул. Радомир, ул. Ивайло, ул. Широки дол, ул. Струма

На 12.09.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Радомир - ул. Земеделска, ул. Архимадрит
Зиновий, ул. Патриарх Евтимий, ул. Пчелински, ул. Шипка, ул. Голобръдска, ул.
Рилска, ул. Левски, ул. Стара планина, ул. Стефан Караджа, ул. Училищна, ул.
Хаджи Димитър, ул. Раковска, ул. Анани Николов, ул. Хан Аспарух, каре между
ул. Ангел Кънчев, ул. Драган Цанков, ул. Милан Грънчаров; каре между ул. Ми-
лан Грънчаров, ул. Кракра, ул. Голобръдска, ул. Осогово

На 12.09.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Перник - кв. „Тева”, ул. Балканджи Йово,
ул. Крушовска република, ул. Парижка комуна, ул. Петко Евтимов, ул. Радомир-
ска република, ул. Република, ул. Сини вир, ул. Чипровско въстание, бл. 19, бл.
45-59 и всички стопански обекти в района

На 12.09.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Брезник - ул. Яровец, ул. Некрит Кузманов,
ул. Велин Ваклинов

На 13.09.2013 г. /9.00-12.00 ч/ - гр. Перник - ул. Младен Стоянов, бл. 14, ул. Вла-
димир Коларов, ул. Лев Толстой, ул. Олег Кошевой, ул. Есенин, ул. Агаин, ул.
Чернишевски, фирма „Бетон”

На 13.09.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Извор - централна част
На 13.09.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Перник- ул. Арх. Йордан Миланов, ул. Арх.

Йордан Пешев, ул. Младен Стоянов, бл. 2, 2А, 4 и 6, Х²²²-то основно училище „Св.
Св. Кирил и Методий” и всички стопански обекти в района

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за съз-
дадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия
0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Бъл-
гария или на сайт: www.cez-rp.bg.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ



076/60 04 15
0888/222 656
0879/460 763

Рекламно  приложение

Понеделник, 9 септември 2013 г., брой 172 /5288 / година XХ

®
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

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

1. Гарсониера, 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. 6, тх., пл. ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
4. 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.
7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
8. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв.
9.  Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5 - 130 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, лукс - 330 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер. нап. обз.- 250 лв.
4. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
5. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.
6. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.
7. 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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1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро
2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро
3. Едностаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., ТЕЦ, тер. - 18 500 евро
4. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро
5. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
6. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро
7. Двустаен ЦГЧ, ет. 5, ново, ЕПК, тер., по БДС -22 999 евро
8 Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
9. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
10. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро
11. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
12. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, преустр., в 3-стаен - 16 900 евро
13. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, изцяло юг, 2 тер. - 14 800 евро
14. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 17 900 евро
15. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер. изцяло юг, подобр. - 21 500 евро
16. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро
17. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7, ТЕЦ, тераса - 12 500 евро
18. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
19. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран - 31 000 евро
20. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
21. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
22. Двустаен, Р. Димитров, ет. 3, ТЕЦ,  2 тер. - 16 400 евро
23. Двустаен, Р. Димитров, ет. 6, 2 тер., за ремонт - 14 300 евро
24. Двустаен, Р. Димитров, ет. 8, по БДС, нестандартен - 14 900 евро
25. Двустаен, Буч. път, ет. 4, нов, панел, по БДС, 2 тер.. - 17 900 евро
26. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
27. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро
28. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 23 000 евро
29. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
30. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри - 44 800 евро
31. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
32. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро

 А К Ц И Я:
Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток
- Тристаен 96 м2 - 30 500 евро;  Двустаен 73 м2 - 23 300 евро
АПАРТАМЕНТИ НА ЛИЗИНГ до 15 год.

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 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 - 30 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. 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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ЗАПЛАЩАНЕТО

НА КАРЕТАТА

ЗА ИМОТИ,

ЩЕ БЪДЕ

ОТ 09.09.2013 Г.

 ДО 13.09.2013 Г.

 /В ОФИСА/



Имоти, реклами8 9 септември 2013 г. Съперник

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

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

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

СПЕШНО КУПУВА:

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

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА ВАШАТА

РЕКЛАМА

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

винпром) 076/60 85 85

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Фирма търси
оператор на

бетонов възел
със стаж

- тел. 0888/351 864

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

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

М
яст

о

за

реклама

ИЗКУПУВАМ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

ОТ МЯСТО,

ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

 - ТЕЛ. 0892/202 293;

          0895/821 433
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Продавам, апартамент, 14 ет.,
непоследен, ЕПК, Твърди ливади,
19 900 лв. - тел. 0888/418 869

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавам  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.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА КАРЕТАТА ЗА ИМОТИ,

ЩЕ БЪДЕ ОТ 09 ДО 13.09.2013 Г. /В ОФИСА/
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Духът на здравето" /п./
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. 293
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 72, 73
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 4
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, с. 2, еп. 30
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал, с. 2, еп. 41, 42
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Разбивачи" - сериал, с. 2, еп. 6
00:00"Изкуплението на Грейс" - сериал, с. 3, еп. 15
01:00"Посетители" - сериал, с. 2, еп. 6
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Модерно" /п./

05:30"World stories - малки истории от
големия свят" /п/
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера" - предаване на НТВ
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Транспортер" - сериен филм
21:00Х Factor - музикално шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45"Лекар на повикване" -  филм
00:45"Сделка или не" - телевизионна игра
01:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
03:45Новините на Нова /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:55Многоликата Япония/п/
06:15Телепазарен прозорец
06:30Денят започва
09:00По света и у нас и
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу/
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:40Телепазарен прозорец
12:55БГ сериал: Жребият тв филм
13:55Телепазарен прозорец
14:10Сен Тропе тв филм/343 епизод/
15:00Телепазарен прозорец
15:20100-те подвига на Еди Макдауд тв
филм /29 епизод/
15:45Телепазарен прозорец
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Клуб "НЛО"
17:05Дързост и красота  /3228 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
19:00Диви рози тв филм
19:45Лека, нощ деца! Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.bg: 9-ти септември
22:00В кадър документален филм
22:30По света и у нас
23:00Под прикритие 3 тв филм /6 епизод/п/
00:00Ретро следобед: Клуб "НЛО" /п/
00:45Денис и приятели
01:50Диви рози тв филм
02:40Апартаментът с Марта Вачкова /п/
03:25По света и у нас /п от 20:00/
04:10История.bg: 9-ти септември /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
Сутринта ще се съ-

будите изпълнени с
куп прекрасни идеи,

но ако си губите времето в безцелни
разговори, може да загубите и идеи-
те си.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Философски гледа-

те на нещата и това
ви кара да се чувства-

те свободни и независими. Все пак об-
ръщайте по-голямо внимание на де-
тайлите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво

и как правите, за да
объркате нещата. Трудно ще устоя-
вате на съблазните, а това ще ви ка-
ра да гледате по съвсем друг начин

на нещата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес може да се чувс-

твате не толкова прекрасно, колко-
то би ви се искало, току ще се появ-
яват разни недовършени домашни
нещица.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Няма да ви свърта на

едно място и това мо-
же да ви подтикне да

направите едно наистина изумител-
но пътешествие.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте недоразу-

мения е службата, закъс-
нения на транспорта,

проблеми с телефона. Изобщо днес
всичко ще е като по развален теле-
фон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете време-

то в празни приказки
по телефона, а дей-

ствайте. Спазвайте обещанията
си и бъдете навреме на уговорени-
те срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да

организирате неща-
та, колкото и да ви се

иска да го направите. Най-добре
е да ги оставите да следват
собствения си ход.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни цели

и нищо не е в състоя-
ние да ви накара да не

ги преследвате, освен собствените
ви страхове. Вярвайте повече в се-

бе си.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Хубаво е да си сложи-

те автоцензура иначе може много
да съжалявате след няколко дни.
Готови сте да кажете всички не-
ща, които ви тормозят.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Приемате всичко,

което ви се случва
твърде драматично. Това може да
стане повод за доста изненади, а
те определено не са ви любимото

нещо.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще ви е доста

нервно и напрегнато. Нали знаете,
че по този начин не си помагате.
Просто се опитайте да бъдете
по-концентрирани.
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Ëþáî Äàíîâ ãîíè òèòëà â Ñëúí÷åâ áðÿã
Кръг преди края перничанинът е втори в класирането

Продължава много
силното представяне
на младия пернишки
шахматист Любомир
Данов на мемориала

„Георгиев – Кесаров-
ски“ в Слънчев бряг.
Любо направи две по-
редни победи в пос-
ледните два кръга и е

на второ място в
класирането, с равни
точки с първия
,мм.Иван Манолов.  В
седмия кръг беше на-
диграна Деница Дра-
гиева, а в осмия пред  -
Данов отстъпи и Пе-
тър Арнаудов. Тако
той има 6,5 точки и в
последния кръг ще оп-
редели победителят в
директен сблъсък с
мм.Иван Манолов.
При загуба обаче пер-
нишкият шахматист
може да изхвърчи и
от тройката , защо-
то след тях  9 състе-

затели имат актив
от 6 точки и всеки на
теолия може да ата-
кува и първото
място в Б турнира на
състезанието. Про-
дължава доброто
представяне и на Пър-
ван Аспарухов, който
с реми и победа в пос-
ледните два кръга
стигна до 18-то
място с 5,5 точки, са-
мо на точка зад лиде-
рите. Людмил Ненков
загуби в предпослед-
ния кръг, а в послед-
ния направи реми с
друг пернишки шахма-

тист Симеон Пет-
ров. Така и двамата
имат по пет точки в
актива си и са съот-
ветно на 30-то и 37-
мо място в класиране-
то. С по 4,5 точки
Йордан Николов и Ди-
митринка Братими-
рова са съответно
48-ми и 59-ти. Доста
по назад, 105-ти и
106-ти кръг преди
края  са Кирил Бори-
сов и Илия Сотиров,
които имат по три
точки. В състезание-
то взимат участие
137 шахматисти.

Страницата подготви Яне Анестиев

„Габер“ надви „Черногорец“
Отборът на „Габер“ спечели с 3:2 мача си

от втория кръг от първенството на Група 1
срещу „Черногорец“, игран в деня на събо-
ра на селото. Домакините победиха в резул-
тата, но до края на първото полувреме гос-
тите изравниха.  През втората част „Габер“
отново победе с 2:1, положението с изравн-
яването се повтори, но десет минути преди
края „Габер“ вкара победния си гол.

Събор отложи мач на
„Струмска слава“

Празникът на Симитли отложи мача на
„Струмска слава“от четвъртия кръг на пър-
венството на Югозападната „В“ ФГ. Радо-
мирци трябваше да са домакини в този
кръг, но отборът на Симитли, който се със-
тазава от името на „Перун“(Кресна) е поис-
кал отлагане на мача. Все още не е ясно
кога ще се състои срещата – съобщи тре-
ньорът на „Славата“ Слави Кирилов.

Милка Михайлова взе
купа “Бороспорт”

Пернишката лекоатлетка Милка Михайло-
ва победи в третото състезание от веригата
„Бороспорт“ в Боровец. Перничанката,
която  бяга за клуб „Вирен“(Мездра) спе-
чели купата „Бороспорт“. В това състеза-
ние Милка изпревари с повече от 120 се-
кунди втората , Маринела Нинева от „Локо-
мотив“(Дряново).Победата при мъжете за-
воюва Стоян Тевекелев от „Локомотив”
(Дряново), при отсъствието на най-добре
представящия се през последните години
в тези бягания Шабан Мустафа. Тевекелев
стана и носител на Купа „Бороспорт”.

„Миньор“ отнесе лидера в „Б“ групата
Отборът на „Ми-

ньор“ спечели с 2:0
контролата  си срещу
„Марек“,играна тази
вечер на стадиона в
Перник. Перничани оп-
ределено бяха по-доб-
рите на терена, съз-
дадоха повече голови
положения и реализи-
раха  по едно през две-
те полувремена. Мал-
ко преди края на пър-
вата част Андреас Ва-
сев направи чудесен
пробив по десния
фланг, стигна до аут-
линията вътре в нака-
зателното поле, цен-
трира и Томислав Пав-
лов беше на точното
място, за да вкара
топката в мрежата.
През второто полув-
реме старши-треньо-
рът Юрий Васев вка-
ра напълно нов със-
тав. В 58-та минута
Мартин Найденов с
топовен изстрел от
25 метра заби топка-
та полувисоко в дес-
ния ъгъл на дупнишка-
та врата, оформяйки
крайното 2:0. Гости-
те се съпротивяваха
колкото могат докол-
кото се бяха настрои-

ли  за срещата, но иг-
рата им определено не
вървеше. Еньо Кръс-
товчев влезе за малко
през второто полув-
реме, поигра двайсе-
тина минути и изле-
зе.  Най-сериозното
им положение дойде 2
минути преди края на
мача, когато със
страховит удар от
около 20 метра Йор-
дан Апостолов раз-
търси напречната
греда на вратата, за-
щитавана в този мо-
мент от Николай
Младенов. Твърде мал-
ко за тим, който е на-

чело в „Б“ групата, и
демонстрира претен-
ции да се завърне в
най-високото ниво на
българския футбол.

Състав на „МИН-
ЬОР“: (1-во полувре-
ме)Леонтиев, Райчев,
Олегов, К. Йорданов,
Павлов, Димитров,
Васев, Стоянов,
Недялков, Й. Йорда-
нов, Бр.Иванов

(2-ро полувреме):
Младенов, Арсов, То-
мов, Коконов, Дри-
нов, Маринов, Найде-
нов, Матеев, Кр.Евге-
ниев К.Евгениев,
Милчов.

Трима борци на „Миньор“
 са кандидати за национала
Отборът ни в кла-

сическия стил ми-
на  преборвания за
определяне на със-
тава за световното
в Будапеща от 16
септември. Седми-
ца преди шампио-
ната добра форма в
Тетевен демонстри-
раха асовете Иво
Ангелов (60 кг.Ми-
ньор), Пламен Пет-
ров (66 кг. Миньор),
Явор Янакиев (74), Христо Маринов (84 кг.
Миньор) , Владислав Методев (96). Спорна
бе тежката категория до 120 кг, където
имаше схватки между опитния Иван Ива-
нов и младия Милослав Методиев. Двубои-
те изгледа и президентът на БФ Борба Ва-
лентин Йорданов.Националите направиха
по три срещи, а следващата седмица Упра-
вителният съвет на БФ Борба ще обяви и
окончателните състави и в трите стила.

Пернишките волейболисти
със седем точки срещу Сърбия

Пернишките во-
лейболисти Светос-
лав Гоцев и Тодор
Скримов влязоха ка-
то резерви в кон-
тролата срещу ото-
бра на Сърбия. Не
може да се каже,че
загубата на титуля-

рните места в стар-
товата единайсе-
торка за национали-
те им се отразява
особено мотивире-
що. Все пак, Гоце-
в  игра на обичайно-
то си равнище и нап-
рави пет точки в

двата гейма. Скри-
мов реализира всич-
ко две, като от се-
дем атаки усря да
направи точки само
в две от тях. Бъл-
гарският национален
отбор загуби среща-
та с 1:3 гейма.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на

Общите условия на ЧЕЗ Разпределе-
ние България и в съответствие с изи-
скванията на действащото законода-
телство в страната, компанията извър-
шва планова подмяна на електромери-
те на своите клиенти в Западна Бълга-
рия. Молим клиентите на ЧЕЗ, които
живеят на посочените долу адреси, да
осигурят представител на домакинс-
твото, който да присъства на подмяна-
та.

Подмяната на електромерите ще се
извърши както следва:

Пернишка област
За периода 09-13.09.2013 /09.00-16.00

ч/ - с. Долни Раковец, с. Блатешница, с.
Чепино, с. Извор

За периода 09-10.09.2013 /09.00-16.00
ч/ - с. Долна Секирна

На 09.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Пер-
ник - ул. Младен Стоянов, бл. 1, вх. А и
вх. Б

На 10.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Пер-
ник - ул. Младен Стоянов, бл. 3, вх. А и
вх. Б, бл. 5, вх. А и вх. Б

На 11.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Коша-
рево

На 11.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Пер-
ник - ул. Младен Стоянов, бл. 7, вх. А и
вх. Б, бл. 7А, вх. А

На 12.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Коша-
рево

На 12.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Пер-
ник - ул. Младен Стоянов, бл. 5, вх. А, бл.
4, вх. А и вх. Б

На 13.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Ста-
ньовци

На 13.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Пер-
ник - ул. Младен Стоянов, бл. 6, вх. А и
вх. Б

За повече информация, позвънете на
денонощната телефонна линия  0700
10 010, на цената на един градски
разговор, от всяка точка на Бъл-
гария или на сайт: www.cez-rp.bg.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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Ïèòáóë íàïàäíà ïåòãîäèøíî äåòå
Хлапето е преместено в столична клиника

ПОЖАРНИКАРИТЕ ПРА-
ВИЛНО СА СЕ ОРИЕНТИ-
РАЛИ ДА ХОДЯТ ПО ДЕТ-
СКИТЕ ГРАДИНИ и да аги-
тират малчуганите да бо-

равят правилно с огъня. В тия заведе-
ния по-лесно ще ги пуснат. А има и
кой да ги слуша. Лошото е, че истин-
ските подпалвачи не са в детските
градини и няма как да прихванат от
полезните съвети. Макар че в интерес
на истината повечето от тях интелек-
туално са на нивото на 5-6 годишните.
За тях обаче детска градина няма. Да-
же и затвор няма, което е крайно нес-
праведливо. От ония дни Голо бърдо
отново се видя в пламъци и добре, че
беше малкият дявол, та нещата се ута-
ложиха бързо – бързо. Останалото е
статистика и неизвестен извършител.
Дано обаче дечурлигата бързо порас-
нат без да забравят полезните пожар-
никарски съвети и никога да не стават
като ония чичковци, които обичат да
драскат клечката, щото им липсват
първите седем години...

СРАМНА РАБОТА! ЧАШКАТА И
НОЖЪТ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЪР-
ВЯТ РЪКА ЗА РЪКА в някои пер-
нишки семейства. Миналата седмица
покрай тържествата около Съедине-
нието в квартал Изток се получи ра-
зединение, и то кърваво. Което беше
нещо като съпътстващо мероприятие
на историческата дата. В това отно-
шение Перник има традиции. Не един
и два пъти пиян мъж вади нож на же-
на си. И макар че не се стигна до фа-
тален изход, обстановката е фатално
нагорещена. Следващия път може и
да няма повърхностни порезни рани.
На фона на сушавата информационна
среда пернишкото клане предизвика
лек шок сред задрямалата медийна
аудитория, ама да не дава Господ та-
ка да освежаваме новините. Още еди-
н пример, че перничани все ще на-
мерят време и сили да си осигурят
някаква слава, та била тя и негатив-
на. А свързването на две събития в
едно не прави нито Съединението по-
битово, нито пиянското клане по-ве-
лико. Едното си остава история за
учебниците, а дугото – срам и позор
за съвременниците.
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За три часа двайсет
отнесоха глоби за

неправилно паркиране
Любомира ПЕЛОВА

При традиционната акция, проведе-
на за три часа в един от работните
дни миналата седмица в Перник, 20
собственици на автомобили отнесоха
глоби иза неправилно паркиране. Ин-
спекцията е била извършена от слу-
жители на сектор „Пътна полиция”
при Областна дирекция на полицията
в Перник и Общински инспекторат.
Контролирани са правилата за спира-
не, престой и паркиране. Освен гло-
бите за неправилно паркиране, са би-
ли съставени 5 акта за администра-
тивни нарушения и са били и 15 фи-
ша на неизрядни водачи.

Засиленият контрол продължава,
предупреждават от полицията и Ин-
спектората.

Любомира ПЕЛОВА
Петгодишно моми-

ченце е пострадало
от домашен любимец.
Драматичният инци-
дент е станал в пер-
нишкото село Диво-
тино. Детето госту-
вало за празниците на
близки заедно с роди-
телите си. Семей-
ството живеело в
столицата и от годи-
ни отглеждало пит-
бул, който до момен-
та не проявявал ни-
каква агресивност.
Нещо повече – той
буквално израснал с
малката и дете и куче
непрекъснато си иг-
раели заедно. Така би-

ло и в злополучния
ден, когато момичен-
цето се появило об-
ляно в кръв пред баща
си. Ужасеният мъж
веднага го натоварил
в автомобила и го от-
карал в болницата.
Там обработили рани-
те, а по свое желание
родителите веднага
преместили детето
си в столична клини-
ка. Въпреки разкъсва-
нията по ръцете и ли-
чицето на малката, за
живота на момиченце-
то опасност нямало,
твърдят запознати
със случая.

Не се знае какво е
провокирало агресив-

По-малко огнени
инциденти в Пернишко

Любомира ПЕЛОВА

Във връзка с наближаващия  им профе-
сионален празник, пернишките огнебор-
ци направиха своята равносметка за из-
миналите осем месеца на годината, която
показва, че спрямо същия период на ми-
налата година регистрираните произшес-
твия сега са с 604 по-малко. Това, според
ръководството на Областното управление
„Пожарна безопасност и защита на насе-
лението”, се дължи на по-благоприятните
природни условия и най-вече на добрата
превантивна дейност.

От началото на годината до началото на
септември пожарникарите са реагирали
общо на 875 броя произшествия. При 124
от пожарите огънят е нанесъл материални
загуби, 335 са били онези, при които ще-
ти няма, извършените аварийно-спаси-
телни дейности за осемте месеца са в 38
случая. Огнеборците с участвали и в 306
помощни операции и 18 дежурства. За
съжаления продължават и случаите на
фалшиви повиквания, които от началото
на годината са 54.

Шестима са пострадалите от разбушу-
вали се пламъци граждани, един е заги-
нал, сочи анализът на огнеборците.

През периода за нарушение на прави-
лата и нормите за пожарна безопасност
са съставени 20 броя акта за установява-
не на административни нарушения на
граждани.

От понеделник в целия регион стартира
Седмица на пожарната безопасност, коя-
то включва серия мероприятия, чиято ос-
новна цел е да приобщят обществеността
към дейността на огнеборците. Освен
традиционните Дни на отворените врати
във всички поделения на областното уп-
равление ПБЗН, ще има и много демонс-
тративни изпълнения, срещи с деца от
детски градини и учебни заведения, с
представители на обществеността, дър-
жавната власт и местните органи на са-
моуправление.

Любомира ПЕЛОВА
От началото на

тази седмица огнеб-
роците ще гостуват
на малчуганите от
детските заведения
в региона, за които
те са организирали
специални мероприя-
тия с игрови елемен-
ти и разнообразни
състезания. Предви-
дена е дори демонс-
тративна евакуация
с децата от групите
за предучилищна под-
готовка. Първата
среща на малчугани-
те с огнеборците ще
е днес в ОДЗ „Ален
мак” в Трън. Утре ще
е тя в ЦДГ „Брезица”
в Брезник, а в чет-
въртък ще текат
разнообразни мероп-
риятия с възпитани-
ците на  пернишкото
ОДЗ № 4 „Чуден
свят” и  ЦДГ „Слън-
це” в Радомир.

Представителните

отбори по футбол и
п о ж а р о п р и л о ж е н
спорт от пернишко-
то Областно управле-
ни „Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението” пък ще
участват в републи-
канския спортен тур-
нир по футбол и тур-
нира по пожароприло-
жен спорт, които ще
се провеждат в чест
на професионалния
празник в София и
Пловдив.

Във връзка с празни-
ка ще се проведат сре-

Пожаникари гостуват на децата,
срещат се и с хора на властта

щи с представители
на органите на дър-
жавната власт и мес-
тното самоуправле-
ние за обсъждане
взаимодействието и
набелязване на съв-
местни инициативи
за осъществяване на
превантивната дей-
ност.

Организирана е и да-
рителска кампания в
помощ на децата на
загиналите при изпъл-
нение на служебния
дълг служители от
ГДПБЗН.

ното поведение на до-
машния любимец, ве-
роятно момиченцето
е попрекалило в игра-
та с него. Това е вто-
рият случай през пос-
ледните около две го-
дини в Пернишко, ко-
гато домашно куче
напада дете. Преди
време в пернишкия
квартал Рудничар пак
след по-груба игра с
любимеца пострада
друго момиченце. Въп-
реки че всички изслед-
вания на домашния
любимец показаха, че
животното не е агре-
сивно и опасно, в
крайна сметка то бе
евтаназирано.

Любомира ПЕЛОВА
Тринадесет пожара

вилняха за по-малко
от денонощие в Пер-
нишко, два от тях
нанесоха и сериозни
материални щети.
Любопитното в слу-
чая е, че въпреки
непрестанните апе-
ли на огнеборците
да се внимава с пале-
нето на огън на от-
крито, именно не-
мърливото човешко
отношение в подоб-
на ситуация е дове-
ло до бушуващите
пламъци.

В град Земен те са
лумнали завчера около
обяд и са погълнали
покривната конс-
трукция на стопанска
сграда. Бързите дей-
ствия на пристигна-
лите радомирски по-
жарникари спасили от
изпепеляване съседни
жилищни и стопански
постройки.

В курортното пер-
нишко село Кладница
са изгорели фургон,
паянтови постройки
и дърва за огрев. Из-
горял е и около декар
суха трева и храсти,

Пожари заради човешко
безхаберие към огън навън

но съседните имоти,
към които вече били
плъзнали пламъците,
са спасени.

От полицията на-
помнят, че в региона
сериозен дъжд не
валял от месеци, всич-
ко е сухо и една искра
е достатъчна да лум-
не огъня. Обстанов-
ката е опасна и е абсо-
лютно необходимо да
се проявява повече
отговорност най-ве-
че при палене на огън
на открито, апелират
за пореден път от по-
жарната.


