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ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

– главен мениджър на
„Евроконсултантс
България” АД – дру-
жеството, подготви-
ло новия общински
план. Окончателният
му вариант ще стане
ясен, след като бъдат
бъдат разгледани, об-
съдени и евентуално
добавени направените
на форума вчера пред-
ложения и след като
Общинския съвет на
свое заседание го прие-
ме. Това вероятно ще
се случи в края на месе-
ца, стана ясно на сре-
щата вчера.

Новият програмен
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.482 лв.
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Представиха плана за развитие на общината до 2020 година

Краят на
началото

Ако са верни министерските
заклинания, че токът щял още да поевтин-
ява, тогава би трябвало да се помисли на
тоя процес да се сложи край. Щото послед-
ното поевтиняване не беше посрещнато
ентусиазирано от народа, който трудно го
забеляза даже с микроскоп. Смесването на
два отчетни периода направо насмете пот-
ребителя, който като тури калема не за-
белязва особена разлика. Не че петте про-
цента са кой знае колко, но все пак не са съв-
сем символични.

И в един момент енергийната комисия се
оказа неподготвена да обясни защо е така,
та прехвърли пропагандата върху енергий-
ните дружества. Оттам е ясно какво ще
кажат, а именно – че грешката е вярна. Са-
мо да не излезе поредната вярна грешка
обещанието за ново поевтиняване цената
на тока. Ако пак ще стане същото, на наро-
да ще му излезе доста вътрешно енергий-
ното положение.

Затова началото на процеса по очовечава-
не цените на тока може би трябва да има
край. Веднъж завинаги да се знае, че когато
се каже евтино, то наистина е такова. Ина-
че краят на началото може да значи край на
надеждите за изпълними обещания.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
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ÎÒÊÐÈÕÀ ÄÅÒÑÊÀÒÀ
ÃÐÀÄÈÍÀ  Â “ÒÅÂÀ”

“ÑÈÃÍÀË” ÃÎÒÂÈ
ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÏÅÐÍÈÊ

“ÌÈÍÜÎÐ” ÇÀÃÓÁÈ
ÏÚÐÂÈ ÒÎ×ÊÈ

Св. мчци Минодора,
Митродора и
Нимфодора.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера при изключи-

телен интерес преми-
на представянето на
плана за развитие на
община Перник през
следващия програмен
период 2014-та – 2020
година, в който уча-
стваха кметът на Пер-
ник Росица Янакиева и
екипът й, областният
управител арх.Михаил
Михайлов, общински
съветници, предста-
вители на бизнеса и
обществеността. Ос-
новните моменти на
разработката пред-
стави Евгений Иванов

Който бързо се
съгласява, рядко
удържа на думата си.

ЛАФ НА ДЕНЯ

120 - 280

Променлива
облачност

Основният акцент
при засиления кон-
трол е бил поставен
върху управлението
на автомобили след
употреба на алкохол,
шофиране от непра-
воспособни водачи и
водачи на мотоцикле-
ти и мотопеди. Път-
ните полица са съста-
вили 56 акта за адми-
нистративни наруше-
ния и са издали 36 фи-
ша. Най-много са били
неправоспособните
водачи – 10, петима са

Любомира ПЕЛОВА
Засилен полицейски

контрол имаш по пъ-
тищата в цяла Пер-
нишка област през по-
чивните дни. Оказа се,
че  шофьорите – нау-
шители на правиата
на движение не са мал-
ко. 92-ма водачи на ле-
ки автомобили са били
глобени през почивни-
те дни. Започнатите
бързи производства
срещу пияни водачи на
моторни превозни
средства са пет.

Десет без книжка хванати
да шофират по празниците

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.

карали след употреба
на алкохол над 1,2 про-
мила, а един е бил под
1,2 промила. Без задъл-
жителната застрахов-
ка „Гражданска отго-
ворност” са били три-
ма шофьори.

С почти 3 промила е
шофирал автомобила
си 45-годишен жител
на радомирското село
Долни Раковец. Мъ-
жът опитал да излезе
от колоната на парки-
рани автомобили в се-
лото и ударил стоя-
щият пред него лек ав-
томобил „Сеат Кордо-
ба”. При изпробване на
Г.Б. с техническо
средство за алкохол,
били отчетени 2,96
промила. Взета му е
кръвна проба и е бил
задържан за 24 ч. с по-
лицейска заповед.

Проверките продъл-
жават, предпрежда-
ват от полицията.

период съвпада и с
реализацията на
проекта за интегрира-
но развитие на град
Перник, затова бе важ-
но да се чуе статнови-
щето на кметовете
на малките населени
места, за чието разви-
тие сега трябва да се
заложат идеи, прело-
жения, финанси. С из-
ключение на кмета на
Богданов дол Кирил Ки-
рилов обаче друг пред-
ставител на управата
на селата в общината
нямаше.

На страница 2
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Хлапетата ще влязат в нея от началото на следващата седмица

Перник след шест години ...

На обсъждането вчера Евгений Иванов в
резюме представи основните пунктове на
проекта на новия програмен документ. Ху-
бавото е, че именно през периода 2014 –
2020 година не се предвижда закриването
на структуроопределящи предприятия в об-
щината, поясни той. В момента в района
действат 9 големи и около 50 средни и мал-
ки фирми. Пет са основните сектори дей-
стващи в общината – търговия и ремонт на
автомобили, хотелиерство, строителство,
транспорт и логистика, които представляват
около 72 процента от икономиката в райна.
Останалите са за други дейности. Средно-
годишните доходите на жителите на общи-
на Перник обаче все още са под средните
за страната, според данните на НСИ за го-
дините 2009, 2010 и 2011година. Нивото на
безработицата е около 11 процента, колко-
то е то и за цялата страна.

Две са главните стратегически цели, ка-
саещи бъдещето на община Перник, залег-
нали в новия ОПР – конкурентноспособност
и развит на местната икономика и развитие
на техническата инфраструктура за привли-
чане на нови инвестиции. На тази база са
разработени четирите приоритета и 14-те
специални цели в общинския план за раз-
витие, мероприятията в който са на стойност
337, 3 милиоа лева, чувствително повече,
отколкото в Областния план за развитие, в
който нужните ресурси са 97,5 милиона ле-
ва. За да бъде реализиран пълният обем на
общинския план ще се разчита и на външни
инвеститори, публично – частно партньорс-
тво и  т.н. 75 са приоритетните проекти, зало-
жени в новия ОПР припомни Евгений Ива-
нов.

Областният управител арх.Михайлов зая-
ви, че на предстоящото заседание на Об-
ластния съвет ще бъде направена корекция
на Областния план за развитие през новия
програмен перод. Според него в общински-
те и областния план трябва да залегнат
реални мерки, които да доведат до реални
промени и реални позитивни резултати. Той
акцентира и върху създаването на подход-
яща  среда, в която бизнесът да намери
своето място.

Кметът на общината Росица Янакиева
припомни, че на територията на общината
има много силно обременени от въгледоби-
ва и промищлеността терени, много неиз-
ползваеми в момента промишлени сгради,
а непосредствената близост със столицата
през последните години е довела до прели-
ване на работна ръка между двата ръка,
превръщайки Перник в спалнята на София.
Решаването на тези пробеми трябва да ста-
не чрез конкретни мероприятия, на базата
на конкретни проекти. Въпреки че през но-
вия програмен период туризмът не е сред
основните приоритети, трябва да се мисли и
за възможностите, които той предоставя.

Изключително важно е в новия ОПР да
залегне развитие на ВиК структурата по се-
лата, рехабилитацията на улици както в
Перник, така и в малките населени места,
използването на водоемите в района, които
могат да се превърнат в обекти за воден
спорт, краткотраен отдих, отглеждането на
аквакултури.

Направени бяха още много предложения,
които предстои да бъдат обсъдени.

Зоя ИВАНОВА
Новата сграда на

целодневна детска
градина „Вела Пеева”
в квартал Тева беше
открита официално
вчера от кмета на
града Росица Янакие-
ва. Много родители,
много жители на квар-
тала, деца от детска-
та градина, шефове
на фирми помагали за
строежа на сградата
бяха дошли на офи-
циалното откриване.
Тук бяха Иван Джегал-
ски по чиито проект
е построена градина-
та и шефа на фирма
Димел, която е извър-
шила строителните
работи. Тържество-
то започна със спе-
циално подготвена
програма от възпита-
ници на детското за-
ведение. Директорът
на детската градина
Нина Крумова благо-
дари на всички, които
са помогнали да се из-
пълни мечтата на

Откриват сезона в
галерия “Перник”
Силвия ГРИГОРОВА

Юбилейният сезон
ще бъде открит дос-
тойно с изложба на
един от доайените
сред художниците в
Перник - Данаил Ата-
насов. През тази го-
дина творецът също
празнува юбилей -
става на 70 години.
Неговите картини
ще бъдат подредени
в галерия “Любен
Гайдаров” на 19 сеп-
тември. На тази из-
ложба ще бъдат
представени творби
от различни периоди
на художника. На от-
криването ще  бъде
представен филм за
твореца, създаден
със съдействието на
Галерия “Перник”. 

Данаил Атанасов
има над 40 самос-
тоятелни изложби в
страната,  както и в
Берлин, Париж, Ати-
на, Варшава, Тузла,
Вашингтон. Негови
творби са притежа-
ние на музея “Барсе-
ло” в Майорка, музея
в Минеаполис, както
и на множество час-
тни колекции.

През месец сеп-
тември ще бъдат
открити още две из-
ложби с картини от
фонда на галерията.
На 12 септември в
галерия “Кракра” ще
бъдат подредени
картини на Алексан-
дър Алексов - Зуши, а
на 26 септември в
галерия “Артсалон”

ще се открие сборна
изложба с рисунки
от фонда.

 Акценти в програ-
мата през новия се-
зон ще бъдат 55 го-
дишнината от осно-
ваването на галерия-
та, която ще бъде
отбелязана с пореди-
ца от събития, въз-
становената изложба
“Струма”, която ще
представи творби на
художници от Перник,
Благоевград и Кюс-
тендил в деня на гра-
да 19 октомври и тра-
диционният пленер
“Арт студио”, който
ще събере от 4 до 14
октомври творци от
Русия, Македония,
Полша, Гърция и Бъл-
гария в Рударци.

Авария остави без топла вода
центъра на Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Авария на главен топлопровод стана

причина за принудителното спиране
на топлоснабдяването в централната
градска част на Перник. Това инфор-
мираха от „Топлофикация Перник”. От
там поясниха, че заради повредата от
8.00ч днес е спряно  топлоснабдява-
нето с гореща вода на следните об-
ществени и жилищни сгради: „Българ-
ски пощи”; Обединена Българска Бан-
ка; Районна здравноосигурителна ка-
са – Перник; ОУ „Св. Иван Рилски”;
Спортен комплекс АСАТ; пл. „Кракра
Пернишки” бл. №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 и
14.

От „Топлофикация Перник” уверява-
т, че ще се работи до отстраняването
на аварията и възстановяването на
топлоподаването.

Ръководството на дружеството под-
нася своите извинения за причинените
неудобства.
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младите хора от квар-
тала, а и професио-
налната мечта на ра-
ботещите педагози и
персонала в детската
градина. Тя благодари
специално на кмета
Росица Янакиева, как-
то и на всички, които
са помогнали по доб-
рия финал на този
проект. Педагозите
от детската градина
са учредили ежегодна
награда „Сребърна
мастилница” която
ще се дава на хора,
които са помогнали за
по-добрите условия
за децата в детската
градина. Кметът Яна-
киева е първият носи-
тел на този своеобра-
зен приз. Откривайки
официално детската
градина кметът Яна-
киева пожела още та-
кива положителни
емоции за жителите
на квартала. Тя допъл-
ни, че проблемите с
осигуряването на
детски градини са

„приятни проблеми”
за решаване – дай бо-
же да имаме повече
такива проблеми, да
има повече деца и да
мислим за тяхното
бъдеще – каза още тя.
Вече се работи по
проектирането на
още една сграда, коя-
то да се построи в
двора до сегашната
детска градина. Там
да бъдат настанени
всички деца, за да мо-
гат да растат в нор-
мални, съвременни ус-
ловия с всички удо-
бства. Отец Борис ос-
вети новата сграда и
отслужи водосвет за
здраве. Децата са дар
от Бога и трябва да
ги гледаме и отглеж-
даме с цялата си лю-
бов. Да благодарим на
всички тези педагози,
на всички родители
които се грижат де-
цата да бъдат под-
готвени за живота.
Да имат сериозна ос-
нова на която да

стъпят тук, за да мо-
же да имат по големи
успехи по нататък в
училище. Обичайте
децата си и бъдете
здрави – каза още
отец Борис.Всички
които пожелаха влязо-
ха в новата сграда, за
да видят условията,
при които ще се от-
глеждат и възпита-
ват децата. Те бяха
посрещани с китка
здравец и питка на
входа на градината,
по стар български
обичай.  За възпита-
ниците на детската
градина бяха подреде-
ни и маси с лакомс-
тва.Новата детска
градина е построена
по проект “Във фо-
кус-семейството” на
Министерството на
труда и социалната
политика. В новата
сграда ще бъдат нас-
танени две групи де-
ца. Общо 60. Общият
капацитет на децата
в детска градина „Ве-
ла Пеева” е 140 деца.
50 от тях ще оста-
нат в старата сграда,
60 в новата, а 30 ще
бъдат в предучилищ-
ната група, която из-

ползва сградата на
училището в квартал
Тева.

Освен детската
градина в същата
сграда ще се помеща-
ва и  Общностен цен-
тър. В центъра всич-
ки услуги ще са насо-
чени към деца от бед-
ни семейства и таки-
ва с увреждания, като
ще бъдат обхванати
и техните родите-
ли.  Сградата е сред
обектите в 33 бъл-
гарски общини, одо-
брени по проект за со-
циалното включване
на деца от 0 до 7 го-
дини, финансиран със
заем от Световната
банка.С решение на
Общинския съвет 100
000 лв. от средства-
та, постъпили в дари-
телската сметка на
общината за постра-
дали от миналогодиш-
ното земетресение в
Перник, бяха използва-
ни за довършване на
детското заведение.
Всички услуги са насо-
чени към деца от бед-
ни семейства и таки-
ва с увреждания, като
ще бъдат обхванати
и техните родители.



Панорама 3Съперник  10  септември 2013 г.

Èðåíà Ñîêîëîâà: „Áàøèáîçóêúò” èäâà â Ïåðíèê
От ГЕРБ ще сезират ЕК за политическите уволнения в областта

Бежанците са потенциален
източник на опасни зарази

Зоя ИВАНОВА
Здравното министерство има готовност

за реакция при евентуален взрив на опа-
сни зарази, които могат да ни „нападнат”
от вълната бежанци в последните дни.  О-
ттам са подготвили екшън план при по-
добно негативно развитие. С него се
предвижда увеличение на здравните
пунктове по границата и във временните
центрове за настаняване на бежанците.
Личните лекари ще получат инструкции
да следят пациентите за наличие на сим-
птоми на тези болести. Главният държа-
вен инспектор Ангел Кунчев предупреж-
дава, че с идването на сирийските бе-
жанци на българска територия се увели-
чава и риска от редица болести.  Сред
опасните заболявания, които може да се
пренесат на родна почва, е коремният
тиф. Кунчев обясни, че най-голямата зап-
лаха за момента е да се влоши хигиената
в бежанските лагери в Турция и Йорда-
ния. Хората в тях наброяват до 1 млн. ду-
ши. При този сценарий има риск корем-
ният тиф да се появи у нас. Инспекторът
успокои, че за това заболяване има вак-
сина. Експертът каза, че най-често сре-
щаните заболявания в Сирия са острите
диарии, хепатит А, морбили и лайшманио-
за. В размирната страната има регистри-
рани редица случаи на малария, но Бъл-
гария не била застрашена от това забол-
яване.

Започна предсеитбената
подготовка в областта

Силвия ГРИГОРОВА

Успоредно с прибирането на пролетни-
ците, в региона постепенно набира ско-
рост предсеитбената подготовка на пло-
щите за сеитба на есенни култури. По
данни на Областна дирекция „Земеде-
лие” в Перник към 6 септември в облас-
тта са подготвмени за сеитба общо
76 840 дка. Най-много площи с предсеит-
бена подготовка има в землището на об-
щина Радомир-  25 380 дка. Следват об-
щините: Брезник-25 000 дка, Перник-
17 000 дка, Трън- 4000 дка, ковачевци-
1000 дка и Земен- 450 дка. До момента
единствени земеделските производители
от Трън са започнали предсеитбено торе-
не и повече от половината от площите с
предсеитбена подготовка вече са наторе-
ни.

До момента единствени стопаните от
Радомир са започнали дълбока оран и
вече са изорали 7 550 дка.

 Наред с предсеитбената подготовка, в
областта стартира и сеитбата на есенни-
ците. Първи започнаха сеитбата на мас-
лодайна рапица земеделските произво-
дители от Радомир, които са засели до
сега 3000 дка с рапица. Стопаните от
Трън също започнаха сеитбата на рапица
и вече са засели 1 500 дка с тази култу-
ра.

От Обалстна дирекция „Земеделие” ин-
формираха, че все още не е стартирала
жътвата на слънчогледа и царевицата в
нашия регион. Очаква се в близките дни
да започне прибирането на тези култури.

Това объркано пра-
вителство, което се
раздвоява по форма-
дали е експертно или
програмно и се раз-
троява по съд ържа-
ние защото всяка от
трите партии уча-
стваща в него има
собствени желания не
може и никога няма да
може да работи про-
фесионално с профе-
сионалната армия на
администрацията. 

Тук-там извади по
някой генерал, който
бил много достоен,
но се ядосва, ако
някой погледне в ми-
налото му. Но армия
няма. За справка са
бройките незаети за-
местник министер-
ски места, както и
местата за замес-
тник областни упра-
вители, които стоят
празни, да не говорим
за политически каби-
нети, PR експерти и
т.н.А като няма про-
фесионални войници

– идва башибозукът.
Поне при нас в Пер-
ник дойде. Това каза
вчера на пресконфе-
ренция в Перник на-
родният представи-
тел от ГЕРБ Ирена
Соколова. 

”Първо опустоши
областната админис-
трация.Щедрото со-
циално правителство
тихомълком първо
увеличи броя на за-
местник областните
управители в някои
области, а после указа
10% съкращение на ек-
спертния състав. 

Нямаше нито пуб-
личност, нито обо-
сноваване на тази
мярка, която в никой
случай не постига на-
маляване на бюджет-
ните разходи, защото
отрязаните от едно
място щатове, се пре-
разпределят в други
администрации, от-
ново при пълна липса
на информация и обо-
сновка.Безумно е как

се извърши това сък-
ращаване. При нали-
чие на свободни, не-
заети длъжности, в
един ден, без ясни кри-
терий са съкратени 4
експерти на възраст
до 30 години. Сред
тях и майка с едного-
дишен син. 

Да, не бъркам – то-
ва са действия на но-
вите управляващи,
които в предизборна-
та си истерия заяв-
яваха болезнена чувс-
твителност към мла-
дежката безработица
и положението на
майките. А също така
поета отговорност
за разкриването на
работни места.Ето и
едно от доказателс-
твата – в ОА Перник
политическият каби-
нет е зачертнал от
щатното разписание
длъжността на IT ек-
сперта! Как ще ни убе-
дят в стремеж към
отваряне и цивилизо-
ваност? 

Могат само да пот-
върдят, че са неизле-
чимо заразени от  ба-
зовия комунистичес-
ки ужас за „изтичане
на информацията”.

Процесът продъл-
жава с „поканване” на
други трима от ек-
спертите да осво-
бодят длъжностите

по нареждане на пар-
тийните централи.

Давам този пример,
не защото е еди-
нствен. А защото в
една малка админис-
трация опустошения-
та са много видими. И
демонстрират стил
на управление. 

Припомням, че об-
ластният управител
Михайлов и зам. об-
ластният управител
Никодимова бяха наз-
начени преди по-мал-
ко от два месеца. И за
това време вече са се
разправили с полови-
ната от експертите.
Забележителни пос-
тижения за кратко
време – да ви се по-
раждат аналогии?Да
ви припомня как в
един ден бяха уволне-
ни директорите на
всички Районни ин-
спекции за опазване
на околната среда? 

Всички защитили
позициите си след
конкурс, апропо, за
първи път директо-
рите на тези терито-
риални звена бяха наз-
начени след конкурс,
който потвърди про-
фесионалните качес-
тва на значителна
част от ръководите-
лите, оглавявали ги
години наред.

Разбира се, погроми-

Георги Първанов против
намеса в сирийския

конфликт
Зоя ИВАНОВА

Национал-
ният интерес
на България
изисква не-
намеса във
военен кон-
фликт в Си-
рия – това
обяви прези-
дентът Геор-
ги Първа-
нов(2002 -
2012 г.) “Ка-

тегорично смятам, че трябва да има
решение на Съвета за сигурност на
ООН. Убеден съм, че нашата позиция
трябва да е част от единната позиция
на Европейския съюз, на НАТО, как-
вато единна позиция в момента съ-
ществува”, посочи Първанов.

Според него най-важното е пози-
цията на страната ни да отговаря на
националния ни интерес. “За мен на-
ционалният ни интерес изисква нена-
меса във военния конфликт”, заяви

те ще продължат. Чу-
ха се обещания, че
през идните дни ще
бъдат обезглавени
Агенция за безопас-
ност на храните, Об-
ластната дирекция
„Земеделие”. Заговори
се и за началника на
РИО на МОН, а в края
на месеца лидерката
на ДПС Боряна Мето-
диева ще застане на-
чело на ВиК.

Искам да изпреваря
обвиненията, че гле-
дам пристрастно на
актуалните събития
и отнемам правата на
дошлия на власт. Нека
съм ясна за две неща. 

Първо. На малката
ни държава е жизне-
но необходима про-
фесионална админис-
трация! Второ. Ако
се случи някому (а
сме свидетели на не-
малък брой) да заеме
случайно управлен-
ски пост, нека има
грижата и да положи
усилия и усилия да
работи като профе-
сионален войник, ка-
за още Соколова.

Тя беше категорич-
на че ГЕРБ ще осигури
правна помощ на уво-
лнените по полити-
чески причини, а за
тях ще се сезира и Ев-
ропейската комисия.

Зоя ИВАНОВА

Обявяват гражданския  съвет
към Реформаторския блок

Днес над 25 универ-
ситетски преподава-
тели, журналисти, ико-
номисти и други вид-
ни общественици ще
обявят официално
създаването на Граж-
дански съвет към Ре-
форматорския блок.

Те ще представят
целите на съвета и
начина за взаимодей-
ствие с блока, както и
ще посочат основни-
те насоки и политики,
за чието изработване
ще работят заедно
със седемте партии -
Движение България на
гражданите, Демокра-
ти за силна България,
Зелените, Синьо еди-
нство, СДС, Народна -
партия Свобода и
достойнство и БЗНС.

Идеята за създава-
нето на съвета въз-
никна месец след
сформирането на бло-
ка, след призив на гол-
яма група универси-
тетски преподавате-
ли той да се отвори
към гражданите и
протеста срещу каби-
нета Орешарски. “Съ-

здаваме политическа
иновация, в която
партиите отстъп-
ват крачка назад, за
да дадат пространс-
тво на гражданите”,
коментира при първо-
началните разговори
лидерът на Движение
България на граждани-

те Меглена Кунева.
Представянето на

съвета ще се състои
в 11:00 в зала “Мати”,
НДК. На събитието
ще присъстват и ли-
дерите на седемте
партии, които ще ко-
ментират и актуални
политически въпроси.
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Данчо Караджов: “Там сме правили най-добрите концерти”

След  няколко го-
дишна пауза “Сигнал”
ще зарадват фенове-
те си в Перник с кон-
церт на 12 септември
в Лятното кино.

- Група “Сигнал” е
една от малкото бъл-
гарски активно кон-
цертиращи групи.
През годините вие не
спряхте да се среща-
те с публиката в
цялата страна, сега
подготвяте юбилей-
ния си концерт в зала
“Арена Армеец” през
ноември. До тогава
ще обиколите десет-
ки градове в цяла Бъл-
гария. Радваме се, че
решихте да включите
и Перник в турнето .
Днес, когато публика

в зала се събира тол-
кова трудно, нямате
ли притеснения за ор-
ганизацията на кон-
цертите?

- Вярно, днес никой
не се осмелява да пра-
ви концерти с билети
в зала. За нас е голяма
радост, когато виж-
даме един кино салон
или един летен теа-
тър продаден. В този
случай мога да кажа,
че щом казваш, че си
Еди кой си, само по
този начин можеш да
направиш така, че да
докажеш, че си Еди
кой си. Това да събе-
реш хора на площада и
кметът да плати, не
означава нищо, всеки
може. Хората ходят

на някои от тези кон-
церти, просто защо-
то няма какво да
правят вкъщи. А ко-
гато пуснеш афиши-
те и всеки се нареди
на касата и извади 10
лв. или 15 лв. или 20
лв...

- Това е някаква от-
живелица вече...

- Ами значи ние сме
доста старомодни,
щом продаваме биле-
ти. 

- Но това е наисти-
на единственият ис-
тински начин да дока-
жеш кой си, колко
струваш и за колко
те оценява публика-
та.

- Да, абсолютно. За-
щото всички остана-

ли колеги, с изключе-
ние на Лили Иванова,
разчитат на участи-
я, на частни купони,
на 50-годишнини. По-
канят ги тук, по-
канят ги там... ОК,
ние също го правим
това нещо.  Но кога-
то искаме да докажем
себе си по възможно
най-истинския начин,
че ти си един музи-
кант и си добър тол-
кова години, това не
е на базата на това
да чакаш някой да те
покани. Напротив -
влизаш в града Пер-
ник, пускаш афиши-
те, някои ще се
чудят какво ще
правят “Сигнал”
там, някои не, но то-
ва е.

- А какво всъщност
ще правят “Сигнал”
в Перник?

- Ние имаме намере-
ние да направим кон-
церт. Ние навремето
в Перник правехме ед-
ни от най-убиствени-
те концерти,  Перник
беше градът с една
от най-убийствени-
те рок публики. Вре-
мената се смениха
безвъзвратно може
би, макар че не ми се
иска да го кажа точ-
но по този начин.
Пропиляхме едно-две
поколения в безкрай-
но нестойностна му-

зика, наречена чалга.
Нищо лично, всеки
има право да слуша
това, което желае.
Но никой от сферата
на тази музика не мо-
же да пребори време-
то и след 40 години
някой да знае еди кой
си певец или певица
от така наречената
чалга или нейна песен.
Докато при нас и при
някои от нашите
стари колеги това не-
що се е случило и се
случва.

Та за Перник...  Ние
тази зала сме я пълни-
ли неведнъж. Знаем, че
беднотията е жесто-
ка в момента. Пуснали
сме едни билети от 10
лв., които са много да-
лече под санитарния
минимум на един би-
лет за концерт, бил
той рецитация на
някаква поезия или
рок концерт, поп кон-
церт или нещо друго.
Много ми се иска да
докажем, че както
Перник, така и ние, не
сме мъртви. Тази ди-
лема дали да отидеш
да изпиеш две водки
или да отидеш на кон-
церт на фона на цяла-
та бездуховност, коя-
то ни владее в общес-
твото, не знам... Аз
бих отишъл на кон-
церт и да изпия една
водка, не две.

Делегираните бюджети
в училищата остават

Любомира ПЕЛОВА
Ремонти има в 489 училища в страната,

До 16-и септември те няма да са приключи-
ли в 62 училища. Ако някъде не е възмож-
но да се учи, децата ще бъдат пренасоче-
ни, но първият учебен ден никъде няма да
бъде провален, заяви проф. Анелия Клиса-
рова, министър на образованието.

Във всички 793 средищни училища це-
лодневното обучение ще бъде осигурено. В
останалите това става стъпка по стъпка.
Трябва да имаме търпение, добави Клиса-
рова.

Заплащането на тока и парното е серио-
зен проблем, особено в малките училища.
Ще осигурим допълнителни средства, обе-
ща министърът. Директорите трябва да бъ-
дат атестирани и трябва да получават оце-
нка не само от регионалните инспекторати.
Обсъжда се мандат от четири или пет годи-
ни. В структурата си Законът за училищно-
то образование вече е готов. Но той касае
милион ученици, още толкова учители и
много родители. Това, че законът се под-
готвя дълго, доказва неговата сложност.
Законът ще влезе около коледните празни-
ци или веднага след Нова година. Надявам
се да бъде приет март-април догодина. Ще
влезе в сила по-следващата учебна годи-
на.

Клисарова обясни и идеята за тясна
връзка на образованието с бизнеса – уче-
ниците да работят още в училище. Ако за-
почнем с професионално ориентиране от 4-
5-и клас, ще има възможност да обучим
младите хора да работят с нова техника.

До 23-ти август всички учебници до 7-и
клас са били доставени в училищата. Дос-
тавени са и всички необходими пособия за
нормално започване на учебната година. В
някои случаи учебниците са написани на
неразбираем за съответната възраст език.
Трябва преразглеждане и участие на пове-
че учители в изработването на учебниците,
не само на университетски преподаватели,
смята Клисарова.

Новият обществен съвет към министерс-
твото все още не е утвърден. Той работи
много тясно и със Съвета на ректорите, и с
БАН. Делегираните бюджети остават, но в
много по-оптимална форма. Те са добър ин-
струмент за по-ясна и старателна работа,
но доведоха до диспропорция между мал-
ките, средните и големите училища. Не са-
мо парите следват ученика, но трябва да
има и коефициенти – за мястото и потреб-
ностите на децата. Трябва да има и добаве-
на стойност за по-високите резултати. В мо-
мента се изработва формулата, ще бъде
представена на регионалните инспекторати
в началото на учебната година, каза още
министър Клисарова.

Предстои промяна в
учебните програми

Силвия ГРИГОРОВА
По традиция, преди старта на новата уче-

бна година, директорите на учебните заве-
дения от областта се събраха на първото си
съвещание. Наред с традиционните пробле-
ми, свързани със старта на всяка нова уче-
бна година, основният акцент на това съве-
щание беше свързан с качеството на преду-
чилищната подготовка и образованието.
Според началника на РИО на МОМН - Ваня
Коконова, ще има промяна в учебниците и
учебните програми. Тези промени ще станат
факт едва след като се направи допитване
до учителите в цялата страна. Според
Ваня Коконова, голямо  внимание се от-
деля и на подготвителните групи, тъй като
по данни на министерството на образова-
нието, децата, които са посещавали дет-
ска градина, постигат по-добри резултати
в училище от своите връстници, които не
са ходили на детска градина, а са отглеж-
дани у дома. Началникът на РИО на МОМН
подчерта, че подготвителните групи в учи-
лищата ще бъдат подлагани на чести про-
верки. В тях за децата трябва да се оси-
гурят условия, които са близки до тези в
детската градина, а не до класно-урочна-
та система. Все още няма точна статисти-
ка за броя на седмокласниците от Пер-
нишка област, приети в национални гимна-
зии. Според Ваня Коконова, добрата нови-
на е, че ще продължи процесът на повиша-
ване квалификацията на учителите. Ми-
нистерството разработва специален пакет
от мерки за привличане на млади педагоги-
чески специалисти, за да стане учителската
професия по-привлекателна и се спре отли-
ва на кадри от нея.

 

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД
Перник 2303
кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008 
www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

СЪОБЩЕНИЕ
„Топлофикация - Перник” АД, уведомява

своите потребители, че поради авария на
главен топлопровод от 08.00 часа на
10.09.2013 т се прекратява топлоснабдява-
нето с гореща вода за обществени и жи-
лищни сгради намиращи се на следните
адреси:

1 „Български пощи” АД;
2 Обединена Българска Банка;
3 Районна здравноосигурителна каса –

Перник;
4 ОУ „Св. Иван Рилски”;
5 Пл. „Кракра Пернишки” бл. №№ 2, 4, 6,

8, 10, 12 и 14;
6 Спортен комплекс АСАТ”;
Ще се работи до възстановяване на топ-

лоподаването.
Ръководството на топлофикационното

дружество поднася своите извинения за
причинените неудобства.

От Ръководството

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Перник, Пл.”Св.Иван Рилски” №1, на основание чл. 14 от НПКДС и Запо-

вед №1243/09.09.2013 г.на Кмета на Община Перник
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1.   За длъжността Главен експерт в отдел “Здравеопазване, социални дейности и
жилищна политика”.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността са:

- образование - висше;
- степен на образование - бакалавър;
- професионален опит - 2 години;
- ранг IV младши;
3. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в

конкурса са:
- заявление по образец Приложение № 2 към чл.17,ал.1от НПКДС;
- декларация по образец, съгласно чл.17(2) от НПКДС;
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, до-

пълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за заемане на
длъжността;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит;

5. Документите в т.4 следва да бъдат представени в десетдневен срок, считано от
датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен ежедневник, в отдел
“Информационно и административно обслужване” на Община Перник, лично от кан-
дидата или чрез пълномощник.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в Община
Перник на партерния етаж.

7. Съгласно длъжностната характеристика, основните задължения са: Наблюдава
и контролира цялостната дейност, свързана с доставката на социални услуги, уча-
ства при разработката на конкретни мерки за реализацията на държавната и общин-
ска социална политика в Община Перник;

Осъществява дейностите по осигуряване достъпни и качествени социални услуги
в Община Перник

Организира създаването и поддържането на регистри в своята област на дейност.
8. Минималният размер на основната месечна заплата е 350 (триста и петдесет) ле-

ва.
КМЕТ: (Р.ЯНАКИЕВА)

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

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

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890
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0888/222 656
0879/460 763

Рекламно  приложение

Вторник, 10 септември 2013 г., брой 173 /5289 / 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. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6 - 50 000 лв.
13. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
14. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
15. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
граж, пл., дв. 830 кв-.м - 27 000 лв.
16. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
17. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
18. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
19. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
20. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
21. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
22. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 20 000 лв.
23. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
24. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
25. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
26. 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, Тв. ливади, обзаведен, без ТЕЦ, до БИЛЛА - 160 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
6. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
7. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
8. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
9. 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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КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 180 кв.м, сам. дв., с гараж и мазета, ЛО - 31  900 евро
3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
5. Над Болницата, РЗП: 371 кв.м,
 търговско хале 83 кв.м, дв. 415 кв.м - 51 900 евро
6. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро
7. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
8. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
9. с. Кладница, дв. 466 кв.м, РЗП: 135 кв.м,
модерно стр. целогод. достъп, панорама - 58 500 евро
10. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 9 999 евро
11. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 000 евро
12. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 93 999 евро
13. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., добър блок - 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 10 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/
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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

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
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Продавам гарсониера, Център, 46
кв.м, ет. 7, с прекрасно изложение,
33 000 лв. - тел. 0887/997 007

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

Търся шофьор на тежко-товарен
камион - 0877/668 440

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÅÄÀ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер., среден - 25 000 лв.

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

1300 кв.м - 27 000 лв-

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

- до 55 000 лв.

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

наем

работа

разни

имоти

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

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

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

ТЕЦ, тер, юг - 23 300 лв.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА КАРЕТАТА ЗА ИМОТИ,

ЩЕ БЪДЕ ОТ 09 ДО 13.09.2013 Г. /В ОФИСА/
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 4
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. 294
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 74, 75
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 5
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, с. 2, еп. 31
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал, с. 2, еп. 43, 44
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Разбивачи" - сериал, с. 2, еп. 7
00:00"Изкуплението на Грейс" - сериал, с. 3, еп. 16
01:00"Посетители" - сериал, с. 2, еп. 7
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00"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
22:00"Тайнствени афери" - сериен филм
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
05:10Малки истории /п/
05:20Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу/
05:50Дързост и красота  /3228 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу/
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:55БГ сериал: Жребият тв филм
14:10Сен Тропе тв филм/344 епизод/
15:20100-те подвига на Еди Макдауд
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Как ще ги стигнем...
17:05Дързост и красота  /3229 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
19:00Втори шанс 16-сериен тв филм/САЩ,
19:45Лека, нощ деца! Малкото мече
20:00По света и у нас
20:30Спортни новини
20:40Студио "Футбол"
21:00Футбол: Малта - България
квалификационна среща за Световно
първенство 2014 - пряко предаване от Ла
Валета /Малта/
23:00По света и у нас
23:10Под прикритие 3 тв филм /7 епизод
00:10Ретро следобед: Как ще ги стигнем...
00:55Денис и приятели
01:55Втори шанс тв филм/1 епизод/п/
02:55Апартаментът с Марта Вачкова /п/
03:40По света и у нас /п от 20:00/
04:10В кадър документален филм/п/
04:40Да открием Германия /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

Днес ще ви обзе-
мат разни мании и
страхове, които оп-

ределено ще вгорчат живота ви.
Струва ли си да обръщате внимание
на неща от миналото.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес ще ви се мързе-
лува и няма нищо лошо
в това стига да не

дразните с поведението си околни-
те. Ще търсите сигурността на
познатите неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Не съжалявайте за
нещата, които не

сте успели да направите и
за срещите, които не сте осъщес-
твили. По-добре направете малко

неща, но с кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

Прекрасен ден за
всичко, с което се захванете. Като
изключим някой дребни изненади,
няма какво да помрачи деня ви.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Вече настъпи и ис-
тинската есен,което
може да донесе малко
тъга в душата ви. Но

пък колко топлина и уют има в есе-
нните вечери.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Малко разсеяни ще
сте днес, но ако нямате
да вършите нещо наис-

тина важно, оставете всичко как-
то е. Отделете повече време за
разходки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от
човек до себе си, но
някак ви е срам да си

го признаете. Не драматизирайте,
няма да изгубите от чара си, ако
кажете на някого.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцу-
вате от радост,освен
ако не сте решили да

драматизирате събитията. Винаги
е по-добре да се усмихвате.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Странно ще се
чувствате днес. Спо-
собни сте да поглед-
нете собствените си

емоции отстрани, но не и да ги кон-
тролирате.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори
прекалено пъргави и
приказливи.Можете

да свършите много неща,но ако го-
ворите по-малко и действате пове-
че.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Ден, изпълнен с
емоции, но избягвай-
те силните изблици,

защото може да провалят дей-
ствията ви. Бъдете по-инициатив-

ни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Доста активен ден.
Разнообразните пре-

живявания ще ви харесат и утре
със сигурност ще може да кажете,
че сте си изкарали страхотно.
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Яне АНЕСТИЕВ

„Ìèíüîð” çàãóáè ïúðâè òî÷êè
„Чуковете” направиха 0:0 срещу „Оборище”(Панагюрище)

Отборът на “Ми-
ньор” завърши нарав-
но, 0:0 с гостите от
“Оборище” (Панагю-
рище) и не успя да
продължи серията от
три поредни победи с
четвърта. Мачът
събра около 1 000 зри-
тели, но си остана
доста скучен, въпреки
че предимството оп-
ределено беше на
страната на домаки-
ните, докато гости-
те се задоволиха с то-
ва да рушат играта, а
контраатаките им
определено не върв-
яха. Гостите първи
стигнаха до опасна си-
туация в мача още в
12-та минута, когато
Орловски изведе Емил
Петков  на удобна по-
зиция, а диагоналният
му удар с мъка беше
избит от Леонтиев.
Това си остана еди-
нствената опасност,
която сътвориха
футболистите на “О-
борище” през първата
част. Постепенно ми-
ньорци овладяха ини-
циативата, а в 33-та
минута новото по-
пълнение Георги Недя-

лков, който записа де-
бют за отбора в офи-
циален мач след като
премина в Перник от
“Витоша”(Бистрица),
изведе на удобна пози-
ция Томислав Павлов,
но диагоналният му
удар беше избит  от
вратаря на гостите
Стоян Маринов. В
последните минути
на първото полувреме
домакините определе-
но бяха по-добри и на-
тикаха в наказателно-
то поле панагюрци. За
съжаление, на два пъ-
ти удари на Кирил
Йорданов от удобна
позиция не намериха
очертанията на вра-
тата на противника
и това определено
улесни както техния
вратар, така и за-
щитниците им, кои-
то в тези моменти
не бяха особено убеди-
телни. За съжаление,
през втората част
натискът на миньор-
ци не продължи, нап-
ротив, играта по-чес-
то се задържаше в
центъра на терена,
което определено се
харесваше на гости-

те. Влизането на Си-
дер Томов в 66-та ми-
нута на мача оживи
играта на домакини-
те, но това не беше
достатъчно, за да се
побуми така жела-
ният отборен импулс.
Все пак, в последната

минута на даденото
от съдията трими-
нутно продължение
перничани можеха да
вземат трите точки.
Чудесно центриране
на Андреас Васев сло-
жи топката на глава-
та на Иво Цветков,
но той от три метра
с глава не улучи вра-
тата. В  края на мача
гостите показаха,че
са доволни от равенс-
твото и откровено
пазеха резултата и
бавеха играта по все-
възможни начини. В
продължението даже
успяха да направят и
две смени. Така двата
отбора продължават
рамо до рамо в класи-
рането с актив от де-
сет точки, като към
тях се присъединиха

още три отбора, кое-
то съвсем завърза
битката за челото в
класирането още от
началото на първенс-
твото.

РЕЗУЛТАТ:
МИНЬОР -

ОБОРИЩЕ - 0:0

Състави: МИНЬОР:
Леонтиев, Стоянов,
Олегов, Райчев, Ва-
сев, Недялков, Цвет-
ков, Димитров (66 То-
мов), Павлов, К. Йор-
данов (62 Найденов),
Й. Йорданов

ОБОРИЩЕ: Мари-
нов, Мартинов, Г.
Иванов, Енчев, Ста-
фенов, Н. Иванов, Ор-
ловски, Петков, Не-
тов, (90 Пачов), Ла-
чов (62 Янков), Чипев
(90 Аргиров

Страницата подготви Яне Анестиев

„Енергетик” и „Чорни”
спечелиха служебно

Спортно-техническата комисия към ОС
на БФС присъди два служебни резултата в
Група 1след изиграване на срещите от пър-
вия кръг. „Енергетик” печели служебно с
3:0 срещата си срещу „Рудничар”. По вре-
ме на мача, игран в дивотино, футболисти-
те на „Рудничар” набиха главният съдия
кирил Кирилов и срещата беше прекратена
при резултат 0:1. Побойниците ще почиват
една година, а отборът губи спечеленото
на терена. Резултатът от мача между „Чор-
ни” и „Витоша” 2013 (Долна Диканя) на те-
рена беше 2:3. Оказа се обаче,че футбо-
лист на гостите е играл под „вънкашност
чужда и под име друго”,т.е.с нередовна
картотека. В резултат, вкараните от дома-
кините голове се зачитат, освен това към
тях се прибавят нови три, а попаденията на
гостите се анулират. Така резултатът става
5:0 за „Чорни”

Пернишките шахматисти газят
в последния кръг на „Кесаровски”

С куп победи на пер-
нишките шахматис-
ти завърши междуна-
родния мемориал
„Георгиев – Кесаров-
ски” в Слънчев
бряг.За съжаление,
най – високо класира-
ният шахматист Лю-
бомир Данов не успя
да спечели мача си
срещу мм.Иван Мано-
лов. От ремито се
възползва Румен Тас-
ков, който пък спече-
ли ( малко странно )
без борба  партията
си срещу Даян Нинов
и с най-висок коефи-
циент „Бухолц” из-
превари и двамата и
зае първото място в
турнира. Мм. Иван
Манолов остана вто-
ри, а Любомир Данов
зае третото място.
Освен него, още едно
престижно трето
мяясто за друг шах-
матист от КШ „Ю-
рий Бендерев”, Милчо
Методиев стана тре-
ти при шахматисти-
те с ЕЛО под 2000.
Иначе в този после-
ден, девети кръг шес-
тима представители
на ШК „Юрий Бенде-
рев” спечелиха пар-
тиите си, двамата
шахматисти от КШ
„Кракра Перниши”,
Симеон Петров и Ди-
митринка Братими-
рова, ги загубиха.

Иво Сиромахов се появи 
на мач  в Перник

Един от популярните сценаристи на
“Шоуто на Слави”, Иво Сиромахов ,се
появи на мач в ложата на стадион “Ми-
ньор”. Той беше в компанията на двама
приятели и ефектна дама, която впечатл-
яваше с хубав тен и явно пипнати от
пластичен хирург устни. След мача ком-
панията се качи в бял джип “Мерседес”
с четири еднакви цифри на номера и за-
мина в известна само на нея посока. Иво
Сиромахов продължава  традицията из-
вестни личности от шоубизнеса да се
явяват на стадиона в Перник ,след като
Мишо Шамара и Миро Каризмата бяха
чести гости по трибуните на “Стадиона
на мира”. за съжаление, той не се оказа
кадем на  пернишкия “Миньор”, който не
успя да вземе трите точки в гледания от
него мач.

Втори отбор се отказа
от първенството

След отбора на „Големи връх”(Долна
Секирна) и „Ботев”(Батановци) обяви,че
се отказва от участие в областното фут-
болно първенство, група 2. И докато отбо-
рът на „Големи връх” все пак изигра един
мач, този от Батановци даже не записа
участие на терена.. Така, въпреки усилия-
та на ОС на БФС да няма почиващи отбо-
ри, от следващия кръг ще има цели три.
Според изготвената програма, почива ти-
мът на „Металург”. Сега ще почиват и
противниците по програма на „Големи
връх” и „Ботев” и това ще продължи поне
до изиграване на всички срещи от есе-
нния дял на първенството. Тъй като отбо-
рите са се отказали по време на първия
полусезон, на противниците им няма да
бъдат присъждани точки.Ако това беше
станало през пролетния, всеки евентуале-
н съперник на отборите щеше до получа-
ва служебна победа от по 3:0.

Милка Михайлова стана
25-та на Световното
Милка Михайлова се класира на 25-то

място при жените, а Стоян Тевекелев за-
върши 53-ти при мъжете на световното
първенство по планинско бягане. Състе-
занието се проведе в дисциплината из-
качване-спускане в Полша.Михайлова,
която е балканска шампионка в дисцип-
лината измина дистанцията от 9.08 км
(+561 м -551 м) за 46:45 мин. Победител-
ка стана Алис Гаджи (Ит) с 42.47 мин.Мъ-
жете се състезаваха на 13.56 км (+838 м -
828 м), а Тевекелев даде време от 62.42
мин. На първите четири места се нареди-
ха атлети от Уганда, като шампион стана
Филип Киплимо с 54:22 мин. 

Ето резултатите и класирането на всички пер-
ничани след последния кръг на мемориала:

9-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Любомир Данов – мм. Иван Манолов  0,5:0,5
Първан Аспарухов – Цвета Галунова         1:0
Людмил Ненков – Пьотр Малиновски       1:0
Диана Дякова – Кирил Борисов      0:1
Ивайло Кирилов – Илия Сотиров  0:1
Милчо Методиев – Данаил Димов             1:0
Йордан Николов -  FM. Петранка Драганова        1:0
Симеон Петров – FM. Владимир Вачев     0:1
Михал Новак – Димитринка Братимирова            1:0

 КЛАСИРАНЕ:
1.Румен Тасков          7 т.
2.мм.Иван Манолов  7 т.
3.Любомир Данов     7 т.
.......................................
13. Първан Аспарухов          6,5 т.
.......................................................
21.Людмил Ненков   6 т.
.......................................................
32.Йордан Николов   5,5 т.
............................................................
50.Симеон Петров     5 т.
....................................................
53.Милчо Методиев  5 т.
.......................................................
77.Димитринка Братимирова          4,5 т.
.....................................................................
90.Кирил Борисов     4 т.
.................................................................
92.Илия Сотиров       4 т.
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Перничанка обгаря леко, докато гасела горящи треви

МЕСТНОТО РЪКОВОДС-
ТВО НА ПАРТИЯ ГЕРБ
ПРАВИЛНО Е РЕШИЛО да
оказва безплатна юриди-
ческа помощ на уволнените

по политически причини. Може да се
каже, че това е политика в служба на
човека. Само че да не стане нещо ка-
то бумеранг. Уволенените при управ-
лението на ГЕРБ да дойдат за безпла-
тен акъл, та тогава ще стане весело.
Щото практиката сочи, че поне 90%
от уволненията при всяка нова власт
са политически. От ГЕРБ трябваше да
посочат с каква давност трябва да
бъдат жалбоподателите. Иначе си
вкарват автогол. А всъщност, каква
полза от юридическата консултация.
Системата е кой каквото отнесъл. Ут-
ре ще се смени властта и старите пак
ще се върнат. Тогава други ще дават
консултации. Като грешка може да се
отчете, че се подценява цената на ад-
вокатските услуги. На свободния па-
зар юристите вземат добри пари да-
же за една петминутна справка. Поне-
же ГЕРБ вече не са на власт, можеха
да помислят за някакво несимволич-
но възнаграждение, с което да пок-
рият масрафа на консултанта. Щото
може би и той е останал без работа
по политически причини.

КОГАТО ПОЧИВНИТЕ ДНИ СА
ТРИ, СТАТИСТИКАТА МАЛКО СЕ
ОБЪРКВА. Но иначе отчита без
грешка негативните явления на пътя.
За последния тридневен уикенд са
отчетени над 90 нарушители на шосе-
то, отнесли различни глоби. На пръв
поглед не са малко, обаче с оглед
тридневката са напълно нормално.
Прави обаче впечатление, че наказа-
ния май се налагат само в почивни
дни. През работно време такава ин-
формация не върви. Което значи, че
и шофьорите са доста глупаво племе,
щом се хващат като в капан баш в
дните, когато трябва да им е весело.
И за запалените фарове, и за употре-
бата на алкохол, и за превишената
скорост се е говорило милион пъти.
Почти всички глоби са по тези параг-
рафи. И да те ловят всеки уикенд е
просто грехота, освен че е нездра-
вословно за кесията...

1210 септември 2013 г.

Уличиха брезничанин
в кражба

Любомира ПЕЛОВА
5 6 - г о д и -

шен мъж е
уличен в
кражба на
м е т а л н и
пръти. Пре-
ди няколко
дни, в ра-
йонното полицейско управление в
Брезник бил подаден сигнал от 57-го-
дишния К.С., че от дворното му място
в село Садовик липсват около 50 пръта
желязо с дължина 6 метра. Органите
на реда предприели незабавно раз-
следване и много бързо стигнали до
извършителя на деянието. Оказало се,
че това е съселянин на тъжителя, 56-
годишният П.С. Желязото е иззето и
върнато на собственика му.

Работата по случая продължава.

Любомира ПЕЛОВА
Пет пожара, причи-

нили материални загу-
би и други 34 вилнли в
сухи треви и помощни
операции са регистри-
рани в Пернишко през
почивните дни. 39-го-
дишна жена е постра-
дала леко при гасене
на пожар, запален в су-
ха трева. Инциден-
тът е станал в пер-
нишкия квартал „Бела
вода” в неделя около
обяд. Д.Л. почнала да
гаси запалените сухи
треви и отпадъци в
собствения си имот,
вно раздухваните от
вятъра пламъци я об-
горили. За щастие же-
ната се отървала са-

мо с леки зачервява-
ния по лицето, без
други сериозни трав-
ми и опасност за жи-
вота.

Около един декар
борова гора е изгор-
яла при пожар, причи-
нен от небржно бора-
вене с открит огън в
района на Белодробна-
та болница в Перник.
Пернишките огнебор-
ци спасили от опожар-
яване целият район в
планината Голо бър-
до.

Бали фураж и пок-
ривна конструкция на
стопанска сграда са
унищожени в перниш-
кия квартал „Бела во-
да”. Пламъците лум-

Трима ранени при пътни
инциденти
Любомира ПЕЛОВА

Един ко-
лоездач и
двама пътни-
ци в автомо-
бил са пос-
традали леко
през почивни-
те дни при

пътнотранспортни произшествия.
10-годишно момче и 60-годишна жена

са се отървали с леки наранявания след
инцидент на главен път Е-79.

Лек автомобил „Сеат Ибиза”, шофиран
от 35-годишния В.Д. се ударил в еластич-
ната мантинела на пътя в района на Радо-
мир. Колата пътувала към Дупница. В
МБАЛ „Рахила Ангелова” в Перник били
закарани 10-годишно момче и 60-годиш-
натата Е.Г., които след преглед били осво-
бодени без сериозни наранявания. Алко-
холната проба на водача била отрицател-
на. Срещу него е взето отношение по Зако-
на за движение по пътищата.

Отново с леки наранявания се отървал
46-годишен колоездач от Перник. Инци-
дентът е станал на пътя София – Кюстен-
дил, в района на пернишкия квартал Цър-
ква. Лек автомобил „Дачия”, шофиран от
40-годишния перничанин П.И. блъснал
движещият се по пътното платно с велоси-
пед И.Р. на 46 години. Колоездачът е зака-
ран в пернишката болница за преглед, къ-
дето е установено, че има само охлузни
рани, без опасност за живота.

По случая е започнало разследване и
работата продължава.

Сайт за донорството цели
да промени мисленето ни

Зоя ИВАНОВА
Хиляди българи в момента се нуждаят

от трансплантация , според последните
данни на здравното министерство. Бълга-
рите обаче не са особено позитивно нас-
троени към донорството или нямат нуж-
ната информация за него. В тази връзка
вече работи сайт за донорството който
ще работи под мотото „Проведи този раз-
говор”. Сайта е факт благодарение на
специалисти от Агенцията по трансплан-
тации.Една смърт връща седем живота. В
най-тежкия момент обаче малцина са те-
зи, на които сърцето се отваря и даряват
органите на близък човек. „Проведи този
разговор”, е кампания, която апелира да
помислим за това какво искаме след
смъртта и да кажем на близките си.

Информация за донорството, транс-
плантациите, законодателството, исто-
риите на хората, които чакат нов живот са
събрани в сайта bgdonor.com.

нали на 7 септември ,
около 19,00 часа. Най-
вероятната причина
е късо ел. съединение.
Изгорели са 600 бали
фураж и 80 кв. м. пок-
ривна конструкция.
Няма пострадали хо-
ра.

Паянтова пос-
тройка и широколис-
тна гора са изпепеле-
ни в ковачевското
село Сирищник. Огъ-
нят лумнал в събота
по обяд от небреж-
ност при боравене с
открит огън. Изго-
рели са един декар
широколистна гора и
10 кв. м. покривна
конструкция на пая-
нтова барака.

Любомира ПЕЛОВА
Огнеборците от

пернишкия регион се
готвят за своя про-
фесионален празник –
14-ти септември, ко-
гато за 19-ти път
ще отбележат своя
професионален праз-
ник.

През 1995 г. с реше-
ние на Министерския
съвет на Република
България, датата 14
септември е обявена
за Професионален
празник на пожарни-
карите. Така е въз-
становена традиция-
та от 14-ти септем-
ври 1905 година, ко-
гато по инициатива
на пожарния коман-
дир Димитър Тролев
от София и пожарни
командири от Плов-
див, Татар Пазар-
джик и Бургас е сви-
кан първият пожар-
никарски събор и е
сформирано първото
пожарникарско дру-
жество в България.
На този събор са взе-
ти историческите
решения - пожарната
да има свои печатен
орган – списание “По-
жарно дело” и 14 сеп-
тември да се чества,

като годишен праз-
ник на огнеборците.

По повод празника,
седмицата, която
съвпада с тази дата,
се обявява за седми-
ца на Пожарната бе-
зопасност, през коя-
то се провеждат раз-
лични мероприятия,
насочени към приоб-
щаване на общество-
то към дейността на
огнеборците.

 И тази година в
тоз период в Пер-
нишка област ще бъ-
дат проведени тра-
диционните Дни на
отворените врати в
районните и облас-
тната служба „По-
жарна безопасност и
защита на население-
то”. Първи ще са
трънските огнебор-
ци, които на 9-ти
септември ще имат
своя Ден на отворе-
ните врати, на 10-ти
септември ще е той
в Брезник, на 11-ти –
в Радомир, на 12-ти -
в Земен и Перник. Лю-
бопитните да се за-
познаят по-отблизо
с работата на огне-
борците ще имат
възможност да
видят отблизо ма-

Огнеборците се готвят за празник
шините, с които бо-
равят те и да се до-
коснат до ежедневни-
те им занимания,
свързани с професио-
налните им задълже-
ния.

По традиция в са-
мия празничен ден
от 10 часа ще се по-
ложат венци и цветя
на паметните плочи
на загиналите пожар-
никари при изпълне-
ние на служебния им
дълг - Никола Миков
и Сашо Евтимов в за-
вод “Пектин” в Пер-
ник и в трънското
село Лева река.

Ден преди това
обаче, на 13-ти сеп-
тември от 10 часа на
централния перниш-
ки площад Кракра ог-
неборците от целия
регион ще покажат
своя професионали-
зъм с демонстрации
на пожарогасителна
и спасителна дей-
ност.

 През Седмицата на
пожарната безопас-
ност във всички
служби за “Пожарна
безопасност и защи-
та на населението”
на територията на
Пернишка област са
отворени приемни за
граждани от 9,30 до
12 часа за периода
09.09 - 12.09.2013 г. и
горещи телефонни
номера за връзка,
съответно: тел.
076/ 60-49-07 за въп-
роси от областно ни-
во; тел. 076/ 67-66-90
за въпроси, засягащи
пожарната безопас-
ност на община Пер-
ник; тел. 0777/8-24-
72 за общини Радо-
мир и Ковачевци, тел.
07741/ 24-59 за общи-
на Земен; тел. 07751/
38-73 за община Брез-
ник и тел. 076/ 67-60-
70 за община Трън.


