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но проявен за краж-
би, М.В.на 40г.,ре-
гистриран и осъ-
ждан за кражби, Т.Д.
на 42г. от София,
регистриран за
кражби, А.Д. на 42г.
от София, криминал-
но проявен и осъ-
ждан за кражби и на-
насяне на телесна
повреда и Т.М.на 37
г. от София. След
около два часа на
място пристигнал
един от организато-
рите на криминално-
то деяние – 51-го-
дишния столичанин
В.Ц., който също е
криминално проявен,
задържан е за краж-
ба на кола. Столич-
ните криминалисти
арестували и него.
От извършения ог-
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Столични криминалисти задържали цялата група, организаторите – в ареста

Хуманизъм
на парче

През декември минаваме на
благотворителна вълна. Като от рог на
изобилието започват да се сипят подаръци
за бедните. Няма ден да не научим за без-
платни обеди и вечери, нощувки, сгряващи
напитки, социален патронаж по домовете и
други хуманитарни помощи за социалните
аутсайдери. Ще излезе, че тия хора са цен-
тър на внимание само за Коледа и Нова го-
дина. После изчезват от хоризонта и ме-
дийния интерес.

Явно у нас благотворителността е прог-
рамирана като бюджетната издръжка на
държавните учреждения. Явява се точно за
празника и после – чао.  На това едни му ви-
кат работа на парче, но хуманизмът не мо-
же да е на парче. Или го има, или го няма.
Временното отлагане на глада не го от-
меня. Той е винаги актуален.

В този ред на мисли,  вместо да се пра-
вим на състрадателни през декември, не е
ли по-добре да бъдем отговорно общество
през всички 12 месеца? Топлата супа и съ-
ботната нощувка на парно не могат да от-
менят летния глад и спането под открито
небе. Това и Дядо Коледа няма да ни го приз-
нае, щото заложената празнична благотво-
рителност е бомба със закъснител. Тя си
цъка, само че сега приглушено. После ще из-
бухне, за да вземем мерки. И ще стане като
с бежанците ...

Валентин ВАРАДИНОВ

Св. мчци
Мина,

Ермоген и
Евграф

Любомира ПЕЛОВА
Шестима столича-

ни са задържани за
незаконни разкопки
на тракийска могила
край Перник при спе-
циализирана опера-
ция, проведена от
служители на сек-
тор „Престъпления
против собственос-
тта” към СДВР по
предварително по-
лучена информация.
След проведените
оперативно - издир-
вателни мероприя-
тия органите на ре-
да стигнали до сама-
та могила, където
на място били за-
държани шестима-
та мъже. Това са
И.Г. на 27г. от село
Юпер, Н.А.на 27г.
от Банкя, криминал-

Добрият учител
остава ученик
цял живот.

ЛАФ НА ДЕНЯ

-30 - 40

Облачно,
слаб мокър

сняг

между двамата въз-
никнал скандал, който
приключил със смър-
тта на по-възрас-
тния мъж.

Сигналът в поли-
цията бил подаден
около 18 часа. Нало-
жило се вратата на
апартамента да бъде
разбита, тъй като
била заключена. Слу-
жителите на реда от-
крили вътре трупът
на Иван. 27-годиш-
ният Станчо пък бил
безумно пиян, а дре-
хите му били изцапа-
ни целите с кръвта
на жертвата.

Вчера от Съдебна
медицина уточниха
само, че по лицето
Иван е имало разкъс-

Любомира ПЕЛОВА
Криминалисти от

Перник задържаха 27-
годишен автор на
жестоко престъпле-
ние. Става дума за
убийство, а траге-
дията се е разиграла
в дома на жертвата в
пернишкия квартал
Изток. 62-годишният
Иван Василев, чиито
живот е отнет, и за-
подозреният за кър-
вавото престъпле-
ние Станчо Весков на
27 години се познава-
ли и в злополучната
вечер на 6-ти декем-
ври се съъбрали да се
черпят за Никулден.
Най-вероятно поради
изпитото голямо ко-
личество алкохол

на рана, а възрас-
тният мъж е почи-
нал тъй като буквал-
но е бил пребит до
смърт. Станчо Вес-
ков, който е крими-
нално проявен, е бил
задържан в ареста за
72 часа. Поискана му
е и постоянна мярка
за неотклонение. За-
сега все още мотиви-
те и причините за
кървавото престъп-
ление официално са в
процес на изяснява-
не, но на пръв про-
чит е ясно – пиянска
свада, завършила с
убийство, поясниха
криминалисти.

Работата по раз-
следването продъл-
жава.

лед на място било
установено, че се
извършват незакон-
ни изкопни работи
на територията на
недвижима културна
ценност. В хода на
последвалите проце-
суално -следствени
действия бил уста-
новен и вторият ор-
ганизатор – Ж.Н.на
52 години, също от
София. Установен
бил и посредникът
на двамата. В рол-
ята на прекупвач се
явала 46- годишен
стожличанин, който
имал вече регистра-
ции за неразрешено
проучване на памет-
ник на културата и
хулиганство.

Закопчаха трима на
местопрестъплението

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки автопатрул задържа трима

криминално проявени точно в момента, в
който извършвали кражба. В събота, около
16 часа следобяд в полицията е бил пода-
ден сигнал, че трима мъже  режат метални
тръби в района бившия циментов завод в
град Батановци. Служителите на реда се
озовали на мястото на престъплението бук-
вално за минути и пипнали, както се казва в
крачка апашите, сред които имало е непъл-
нолетен. От полицията уточниха че триото в
състав криминално проявеният И.Б. на 43
години, 22-годишният А.Г. и 17-годишен
хлапак от крада режели водопроводни тръ-
би, които трябвало да натоварят на лек ав-
томобил. Колата била намерена от по-
ли5цаите близо до мястото на престъпле-
нието. Крадците са били задържани за де-
нонощие в ареста с полицейска заповед, а
колата – иззета и оставмена на съхранение
на полицейския паркинг.

Работата по документиране на случая
продължава.

СЪБИТИЕ НА 2013-та ГОДИНА

ЛИЧНОСТ НА 2013-та ГОДИНА

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”
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Кървава драма навръх Никулден
27-годишен уби приятел по чашка
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Продължава месецът на

кандидат-студента
Виктория СТАНКОВА

С презентации на Софийския универси-
тет „Св. Кл. Охридски” продължава, орга-
низираният от Районен младежки дом-
Мошино Месец на кандидат-студента.
Представители на най-старото висше учи-
лище ще бъдат в града ни на 10. Х²². Te
ще се срещнат със зрелостници от почти
всички пернишки гимназии. Ще посетят
Професионалната гимназия по икономи-
ка и Природо-математическата гимназия
„Христо Смирненски” в 12.00 часа, и в
13.30 в Гимназията с преподаване на
чужди езици „Симеон Радев”.

Софийският университет “Св. Климент
Охридски” е първото българско висше
училище. Неговата история е въплъщение
и продължение на многовековната кул-
турна и просветна традиция на българ-
ския народ.

Днес университетът обучава студенти и
докторанти по 102 специалности, в облас-
тта на хуманитарните и природо-матема-
тическите науки.

Приеха Наредба за
разделно събиране на

битовите биоотпадъци
Силвия ГРИГОРОВА

  Правителството прие Наредба за раз-
делно събиране на биоотпадъците. В нея са
предвидени механизми за прилагане на
изискванията на Рамкова директива 2008/
98/ЕС за отпадъците, които са въведени в
новия Закон за управление на отпадъците.
Тази

наредба регламентира задълженията на
общините за прилагане на системи за раз-
делно събиране и рециклиране на биоотпа-
дъците (хранителните и зелените отпадъци
 като част от потока битови отпадъци), които
да осигурят постигането няколко важни це-
ли:

• до 31.12.2016 г. – не по-малко от 25% от
количеството на битовите биоотпадъци, об-
разувани в региона през 2014 г.;

• до 31.12.2020 г. – не по-малко от 50% от
количеството на битовите биоотпадъци, об-
разувани в региона през 2014 г.;

• до 31.12.2025 г. – не по-малко от 70% от
количеството на битовите биоотпадъци, об-
разувани в региона през 2014 г.

Биоотпадъците ще се събират в кафяви
контейнери. Очакваните резултати от прила-
гането на наредбата са осигуряване на раз-
делно събрани биоотпадъци с оглед пос-
ледващото им рециклиране в съоръжения-
та за компостиране и регламентиране на
реда и начина за изчисляване степента на
изпълнение.

Пресякоха незаконни
разкопки край Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Ръководството на

„Топлофикация Пер-
ник” преустановява
досегашната практи-
ка от началото на де-
кември до Коледа да
обявява безлихвена
ваканция за абонати-
те, които си платят
всички задължения за
консумирана топлое-
нергия. Това инфор-
мира изпълнител-
ният директор на
дружеството- инж.
Кремен Георгиев. Той
поясни, че от напра-
вения от ръководс-
твото на „Топлофи-
кация Перник”анализ
на финансовото със-
тояние на дружес-
твото става ясно, че
от прилаганата в
последните години
практика на безлихве-
ни ваканции няма по-
ложителен ефект. Не-
що повече- размерът
на задълженията на
абонатите към дру-
жеството като цяло
се увеличава. Една не
малка част от тях не
плащат сметките си
за консумирана топ-
лоенергия през годи-
ната или плащат нез-
начителна част от
задълженията си,
очаквайки безлихвена-

та ваканция.
„По тази причина

всички топлофика-
ционни дружества,
които прилагаха от
време на време тази
мярка, вече се отказа-
ха от нея. Причината
е в това, че тази
практика има обра-
тен ефект. Да не го-
ворим, че когато чо-
век ползва някаква ус-
луга или купува сто-
ка, той трябва да си
заплати затова, а не
да чака някой да му
опрости дълга или да
му премахне лихвата.
Имайки предвид кри-
зата и влошеното
финансово състоя-
ние на населението и
с цел да мотивира
абонатите да си пла-
щат редовно задъл-
женията, ръководс-
твото на „Топлофи-
кация Перник” предла-
га възможно най-гол-
ямата отстъпка-
13.7% на редовните
абонати, които пла-
щат месечните си
сметки преди изтича-
нето на посочения
срок. На абонатите,
които имат просро-
чени плащания само
за 6 месеца назад, от-
стъпката  е 3.7%. Те-
зи отстъпки не се

прилагат за клиенти с
просрочени задълже-
ния, за които са обра-
зувани вече съдебни и
изпълнителни произ-
водства, както и при
тези с блокирана
сметка, което означа-
ва, че са подготвени
за съдебно производс-
тво”, заяви инж. Геор-
гиев. Той поясни, че
непрекъснатото на-
растване на задълже-
нията на абонатите
към дружеството
принудило ръководс-
твото да предприеме
по-решителни мерки
срещу неизрядните
платци, които де-
монстрират явно не-
желание да си плащат
консумираната топ-
лоенергия. От десе-
тина дни „Топлофика-

Апаш задигна алкохол и
мезета от селски магазин

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проявен жител на брезниш-

кото село Слаковци е задържан за извър-
шени от кражби.

В рамките на няколко дни бил ограбен
магазин на потребителна кооперация в
Слаковци. От търговския обект липсвали
предимно алкохол от различни марки и
хранителни продукти. Органите на реда
предприели разследване и много бързо
следите повели към 50-годишен местен
жител. Оказало се, че алкохолът и мезето
към него са задигнати от криминално проя-
вения слаковчанин  Ю.Р.

Работата по започнатите досъдебни
производства продължава.

Два пожара през уикенда
Любомира ПЕЛОВА

Два пожара, при които има нанесени и
материални щети, белязаха края на мина-
лата седмица. С пламъците са се борили
пернишки и трънски огнеборци.

В неделя, около 21,45 часа, е бил пода-
ден сигнал за горящи пластмасови каси и
палет пред търговски обект на улаица „Ю-
рий Гагарин” в Перник. Причината за инци-
дента засега не е установена. Пожгарът
обаче е унищожил 10 пластмасови каси,
прозорец на магазин и ролетна щора за
него и един дървен палет.

Акумулатор и бобина на лек автомобил
„Ауди” са унищожени при пожар, който е
станал ден по-рано в Трън. Причината е
техническа неизправност на возилито. Ко-
лата като цяло е спасена.

ция Перник” е започ-
нала да изпраща на
длъжниците си черве-
ни писма, в които ги
уведомява за размера
на техните задълже-
ния и им дава срок за
доброволното им по-
гасяване. В това пис-
мо абонатите се ин-
формират какви
стъпки ще предприе-
ме дружеството сре-
щу тях, в рамките на
закона, ако не се из-
дължат. „Учудваща е
реакцията на някои
абонати, които ид-
ват при нас и ни заяв-
яват, че нямали пред-
става какви са им за-
дълженията. Това е
меко казано несериоз-
но. Не може човек да
ползва някаква услуга
и да не се интересува
какво трябва да пла-
ти за нея. Абонати-
те, които имат фи-
нансови затруднения
могат да дойдат в
дружеството и да

Посвещават творческа среща
на Божурка Тупанкова

Виктория СТАНКОВА
„С песен в сърцето”

е името на творческа-
та среща, която орга-
низира читалищата
„Искра” и „Елин Пелин”
и Дома на Дружбата.
Проявата е посветена
на 90-та годишнина от
рождението на народ-
ната певица Божурка
Тупанкова. Тя ще се
проведе на 11 декем-
ври от 14 часа в пен-
сионерския клуб „Ален
мак” в кв. Изток.

Божурка Тупанкова
е родена и израснала в
пернишкото село Чуй-
петлово. Тя умира
през 2007 година на
84 години. През целия
си певчески път тя
усърдно съчинява и
изпълнява много пес-
ни по свои текстове
и музика, в които раз-
казва живота си и
различни случки.

Творческата и тър-
сещата натура на Бо-
журка Тупанкова я ка-

сключат споразуме-
ние каква сума и за ка-
къв период ще пла-
щат, за да си из-
платят старото за-
дължение, заедно с
текущото. Важно е да
се знае, че разсрочва-
нето на задължение-
то може да бъде мак-
симум за 12 месеца.
При сключването на
споразумението вед-
нага се блокира на-
числяването на нака-
зателната лихва за
просрочие”, поясни
изпълнителният ди-
ректор на топлофика-
ционното дружество.
Той подчерта още, че
при издължаване от
страна на абоната на
цялото задължение,
отпада начислената
наказателна лихва за
просрочие. Това не се
отнася само за задъл-
женията, за които ве-
че са образувани съ-
дебни или изпълни-
телни производства.

Това информира изпълнителният директор на дружество инж. Кремен Георгиев

от страница 1

От последвалите претърсвания на адре-
сите на задържаните полицаите намерили и
иззели боен пистолет със заличени номера,
тротилова пресовка, множество маски с
прорези, различни инструменти за отключ-
ване и взломяване, бойни патрони, различ-
ни по вид и калибър, устройства за заглу-
шаване на сигнално охранителна техника,
топлорежещи инструменти за метал, около
300 монети с културно историческа цен-
ност, част от които били разпознати като
римски систерции, части от обеци, пръстени
и други накити с културно историческа
стойност.

При претърсванията били открити и мно-
жество мобилни телефони и сим карти.
След доклад на материалите по случая в
Софийска градска прокуратура, на Ж.Н. би-
ло повдигнато обвинение за извършено
престъпление по чл.277 а, ал.2 от НК , а на
В.Ц. било повдигнато обвинение за прес-
тъпление по чл.277 а ,ал2 и чл.339 от НК. На
двамата са наложени мерки за неотклоне-
ние „задържане под стража” за срок от 72
часа, съобщиха от пресцентъра на МВР.

ра да излезе от рамки-
те на певческата си
кариера и през 1933
година със съдей-
ствието на Държавен
архив – Перник, издава
за своите почитате-
ли автобиографична
книга „С песен в сър-
цето”.

Като характерна
граовска певица Бо-
журка Тупанкова е
включена и в книгата
на вокалния педагог
Мариана Янкулова.
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Òðúãíà ïîðåäíàòà êîëåäíà êàìïàíèÿ „Òîïúë îáÿä”
Тя се организира от Българския червен кръст и хипермаркети „Кауфланд България”

59% от гимназистите използват
своите дигитални устройства,
за да се подготвят за училище

Виктория СТАНКОВА
Образователната кампания на Samsung

Electronics – Trends of Tomorrow за четвър-
ти път приключи обиколката си сред учили-
щата с цел да подготви ученици от цялата
страна в техния успешен кариерен старт.

Trends of Tomorrow получи своята обрат-
на връзка от участниците под формата на
анкетно запитване. Близо 1200 ученика
участваха в лекциите и отговориха на въп-
росите ни. Най-много гимназисти присъс-
твали на откритите уроци са от гр. Бургас,
14% за ПГМЕЕ и само с един процент по-
малко, 13% за учениците от Търговската
гимназия.От гимназиите в Перник, ученици-
те на ПМГ”Христо Смирненски”, отделят
най-много време в интернет за списания и
вестници, 52%, за блогове – 42% и подго-
товка на домашни – 39%. Сред гимназиите
в Благоевград, учениците от езикова гим-
назия „Акад. Людмил Стоянов” са на първо
място по търсене на информация за универ-
ситети в интернет – 46%. Трите най-популя-
рни дигитални устойства, които всички гим-
назисти имат и използват са лаптоп – 69%,
смартфон – 63% и цифров фотоапарат отно-
во 63%. Между три и четири часа дневно е
времето, което учениците прекарват в ин-
тернет, 89% предпочитат социалните мре-
жи, а 86% слушането на музика. За подго-
товка на училищни проекти 59% от гимна-
зистите използват своите дигитални устрой-
ства. 57% процента от анкетираните вече
имат опит в търсенето на работа, но едва
22% от всички гимназисти имат CV. 44% от
учениците вече оценявят дигиталните уме-
ния като изключително важни за тяхната
кариерна реализация, а други 33% от при-
съствалите споделиха, че са обогатили по-
соките си за търсене на работа. 27% от гим-
назистте присъствали на открития урок ве-
че са сигурни, че знаят как да изготвят
своята автобиография. 36% от участниците
в Trends of Tomorrow вече са уврени в поз-
наването на новите тенденции на пазара на
труда.

Само за един месец мобилният екип на
технологичната компания Samsung и аге-
нцията за подбор на персонал Job Tiger
достигна до над 1200 гимназисти на въз-
раст от 15 до 19 години в Перник, Благоев-
град и Бургас. Trends of Tomorrow пренесе
учениците от петнайсет гимназии в дигитал-
ния свят на съвременните технологии и де-
монстрира колко важно е познаването им
за реализиране на успешна кариера.Друга
основна посока на знание, с конкретни
практически измерения, застъпена в прог-
рамата на откритите уроци беше изгражда-
нето на умения за създаване на автобиог-
рафия чрезизготвяне на онлайн CV във Fa-
cebook апликация, съобразено с Европей-
ските стандарти. Експертите от Samsung и
JobTigerзавършиха образът на успешния
професионалист като посочиха владеенето
на чужд език и познаването на пазара на
труда за задължителни. Образователната
кампания Trends of Tomorrow изнесе своя
финален открит урок пред младежи от SOS
Детски селища България за да ги подготви,
по пътя към техния самостоятелен живот,
извън социалната услуга.

„Радвам се, че и този път достигнахме до
толкова много ученици. Мисията на Trends
of Tomorrow е да образова младите хора за
да се реализират в мечтаните от тях профе-
сии. Резултатите ясно показват, че сме ус-
пели да предадем опита и знанията си в
познаването на тенденциите на утрешния
ден.” – каза PR мениджърът на Samsung
Electronics България, Кристина Щерева.

„Trends of Tomorrow е прекрасна инициа-
тива, която дава практически знания и ви-
зия за бъдещето на толкова много млади
хора. По време на семинарите настоението
и ентусиазма на екипа беше изключително
високо. Развълнувани сме от положителна-
та обратна връзка, която ясно показва, че
българските младежи са будни и любозна-
телни , а за нас остава удовлетворението,
че сме допринесли за сбъдването на тяхно-
то мечтано бъдеще.” – сподели специалис-
тът по човешки ресурси Нели Малакова от
Job Tiger

Намалиха партийните
субсидии за 2014 година

Зоя ИВАНОВА
Депутатите гласуваха решение за на-

маляване на партийните субсидии за
следващата година от 12 на 11 лева на
действителен глас. Предложението, в
което липсваше конкретно число, влезе
в Народното събрание чрез председа-
теля на Бюджетната комисия Йордан
Цонев от ДПС. Той посочи и сумата от 1
лв.  Промяната в член 63 в Закона за
държавния бюджет беше приета в ко-
мисията преди седмица с въздържа-
нието на членовете от ГЕРБ.Той защити
минималното намаляване с аргумента,
че е по-добре субсидиите да бъдат на-
малени с 1 лв. на глас, отколкото с 0 лв.
„Партийната субсидия замества обръ-
чите от фирми около партиите. Ще се
върнат, ако няма субсидия”, допълни
той като аргумент срещу премахването
на партийното субсидиране от държав-
ния бюджет.

В полза на мярката на извънредното
заседание на парламента в понеделник
гласуваха 104 депутати, четирима бяха
„против”, а 38 се въздържаха.

Бюджетът за догодина е факт
Зоя ИВАНОВА

Закона за държавния бюджет за
2014 година  беше приет вчера от де-
путатите на второ четене. Общата
рамка на бюджета предвижда сумата
от 19 262 702 100 лв. да е за приходи,
помощи и дарения. Заложените раз-
ходи са в размер на 9 899 567 000
лв.Малко по-рано финансовият минис-
тър Петър Чобанов обяви, че Бюдже-
тът за 2014 г е направен с грижа за
хората. Може да се определи като со-
циален, бюджет, който рестартира
икономиката и е насочен към ускор-
яването на икономическия растеж,
обобщи той.

По думите му това е и бюджет, кой-
то се съобразява с развитието на ико-
номиката и не пренебрегва фискална-
та стабилност.„Приходната част е ам-
бициозна и напрегната, но това не оз-
начава, че е надценена, отбеляза ми-
нистърът. Според него са разчетени
редица промени, включително струк-
турни и законодателни, които дават
основания да се смята, че ще бъдат
реализирани по-високи приходи.

Зоя ИВАНОВА
Започна поредната

съвместна национал-
на коледна благотво-
рителна кампания на
Българския Червен
кръст и търговска
верига хипермаркети

„Кауфланд България”.
Целта на кампанията
е да се наберат средс-
тва за осигуряване на
безплатен обяд в учи-
лище за нуждаещи се
български деца – сира-
ци, безпризорни, деца

на самотни родители
и деца от бедни се-
мейства. Кампанията
ще продължи до 5
януари 2014 г.

В магазините на
търговската верига в
страната са поставе-

ни благотворителни
кутии, в които клиен-
тите могат да дар-
яват парични средс-
тва.

За четвърта поред-
на година „Кауфланд“
подкрепя програма
„Топъл обяд“ на Парт-
ньорска мрежа за бла-
готворителност на
Българския Червен
кръст. До момента
от съвместните кам-
пании са набрани 140
425 лева.

БЧК благодари на
клиентите и на ръко-
водството на тър-
говската верига за ху-
манния жест да по-
могнат на деца в беда.

През учебната
2013/2014 г., благо-
дарение на набрани-
те средства от
партньори и дарите-
ли, 1 320 деца ще по-
лучават безплатен

топъл обяд в учили-
ще в 23 области на
страната. Сред тях
са и учениците от
пернишкото девето
основно училище.
Програма „Топъл об-
яд” се реализира в
рамките на Парт-
ньорска мрежа за бла-
готворителност на
БЧК, създадена през
2004 г. С различни
кампании партньори-
те в мрежата наби-
рат средства за оси-
гуряване на безпла-
тен топъл обяд все-
ки ден през учебната
година за деца в не-
равностойно положе-
ние. Много често
топлият обяд в тра-
пезариите на БЧК се
оказва единствения-
т повод нуждаещите
се български деца да
посещават учебните
занятия.

Вкараха в задача и митингите
Виктория СТАНКОВА

След неотдавнашна-
та задача по матема-
тика, в която се съби-
раха роми и българи,
вече има и такава за
митингуващи. Става
дума за задача от ма-
тематическото със-
тезание “Иван Салаба-
шев” през 2013 г. За-
дачата е за втори
клас и съдържа след-
ния текст: Жителите
на една махала били за-
карани на митинг, ка-
то всеки получил по
едно знаме и по две ке-
бапчета. След митин-

га те изхвърлили 15
от знамената, а оста-
налите 35 знамена за-
несли в махалата. Кол-
ко кебапчета са полу-
чили жителите на ма-
халата?

Родители сигнализи-
раха за задачата във
Фейсбук с аргумента,
че става въпрос за
осемгодишни деца. “Та
те не знаят какво е
митинг. От тази за-
дача могат само да
научат, че едни хора
се ЗАКАРВАТ някъде,
раздават им знамена и
кебапчета ! И знамена-

та могат да бъдат
ИЗХВЪРЛЕНИ на боклу-
ка след митинга…По
две кебапчета на зна-
ме! Тук се крие реше-
нието на задачата. Ис-
крено се надявам доц.
д-р Ивайло Кортезов,
автор на задачата, да
се покае за това”, пи-
ше Ива Вълкачовска
във Фейсбук.

Математическият
турнир “Иван Салаба-
шев” се провежда по
места под егидата на
МОМН и секциите на
Съюза на математи-
ците в България.

Касата и фармацевтичния съюз
се споразумяха по три точки

Зоя ИВАНОВА
На 2-ри декември

2013 г. Надзорният съ-
вет на Националната
здравноосигурителна
каса /НЗОК/ и Управи-
телният съвет на Бъл-
гарския фармацевти-
чен съюз /БФС/ склю-
чиха рамково споразу-
мение, съобщават от
пресцентъра на здрав-
ноосигурителната ин-
ституция. То включва
следните три направ-
ления: Провеждане на
системен предварите-
лен и текущ контрол
при предписване и от-
пускане на лекарствени
продукти, медицински
изделия и диетични
храни за специални ме-
дицински цели, заплаща-
ни напълно или частич-
но от бюджета на
НЗОК, информиране за
резултатите от кон-

трола и прилагане на
механизми за съвмес-
тни контролни дей-
ствия; Сътрудничес-
тво между НЗОК и
БФС в решаването на
възникнали проблеми,
както и взаимодей-
ствие при изработва-
нето на съвместни ак-
тове и инициативи за
промяна на норматив-
ната уредба;Координи-
ране на усилията на
страните при внедр-
яване и приложение на
електронната рецепта
и електронното отчи-
тане на аптеките във
връзка с приоритети-

те на електронното
здравеопазване на Ре-
публика България.

Управляващите орга-
ни на НЗОК и БФС от-
четоха, че с рамковото
споразумение се създа-
ват гаранции за ефе-
ктивен достъп на
здравноосигурените
лица до лекарствени
продукти, медицински
изделия и диетични
храни за специални ме-
дицински цели при спаз-
ване на действащото
законодателство и на
баланса на интересите
на всички договорни
партньори на НЗОК.
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В него са пуснати за участие проекти на ученици от цялата страна

ЧЕЗ започна кампания
за разумно и отговорно

потребление на електроенергия
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ започна информационна кампа-
ния за разумно и отговорно използва-
не на електроенергията. Тя има за цел
да насърчи клиентите на компанията
да приложат няколко лесни стъпки за
спестяване на електричество и актив-
но да следят потреблението си през
предстоящите зимни месеци.  Данните
на ЧЕЗ показват, че средната консу-
мация на електроенергия на клиент
през зимните месеци в периода 2009-
2013 г. е 320 киловатчаса, което е с
68% повече отколкото през септември
за същия период. За сравнение сред-
ното потребление за септември през
последните 5 години е 191 киловатча-
са. Причина за рязкото нарастване на
потреблението през зимата е високият
дял на използването на електричество
за отопление в България – около 40%
от общата консумация. Това е значи-
телно над средното ниво за ЕС от 24%.

“Много е важно клиентите ни да
знаят, че малка промяна в ежедневни-
те навици може да намали значително
сметките им за електроенергия. Над-
явам се, че със съветите и информа-
цията, която предоставяме, заедно с
нашите партньори от СОФЕНА, ще по-
могнем на нашите клиенти да контро-
лират своето потребление.”, каза Пе-
тър Докладал, регионален мениджър
на ЧЕЗ за България на пресконферен-
ция за представяне на кампанията.

 Съвместно с експертите от енергий-
на агенция СОФЕНА, ЧЕЗ подготви 10
съвета, които могат да намалят смет-
ката за ток с до 15%. Изследванията
на агенцията показват, че над 70% от
сметката на четиричленно домакинс-
тво през зимните месеци е за отопле-
ние и затопляне на вода, a останалите
близо 30% се разпределят между ох-
лаждане, готвене, миене на съдове,
пране, осветление и други електроу-
реди.

В рамките на кампанията ЧЕЗ пред-
вижда различни инициативи за попул-
яризиране на разумното и отговорно
потребление на електроенергия. Ще
бъде изготвена информационна бро-
шура със съвети за спестяване на
електрoенергия. Тя ще бъде изпратена
до клиентите на ЧЕЗ в началото на
януари 2014г.

През декември компанията започна
онлайн игра за популяризиране на
енергийната ефективност в дома „Ака-
демия Енергия“. Всеки, който се ре-
гистрира на www.energyacademy.bg,
играе редовно през следващите 3 ме-
сеца  и изпълни определени условия,
ще участва в жребий за един от 17
електроуреда, предвидени като награ-
ди от ЧЕЗ.

 Полезна информация за начините
за спестяване на електроенергия и
средната консумацията на основните
електроуреди в домакинството ще бъ-
де публикувана в подсекция „Енер-
гийна ефективност” на www.cez.bg
(http://www.cez.bg/bg/za-klienta/energij-
na-efektivnost.html). Клиентите ще
имат достъп до калкулатор, който ав-
томатично изчислява потреблението
на всеки един от електроуредите в до-
макинството в зависимост от неговите
параметри като мощност, клас ене-
ргийна ефективност, обем и др. Освен
това в подсекцията ще има и калкула-
тор за текущо проследяване на смет-
ката за електроенергия.

ЧЕЗ ще започне образователна кам-
пания за енергийна ефективност сред
ученици от 1-4 клас. Служители на
ЧЕЗ ще проведат беседи в 9 начални
училища в Западна България и ще
раздадат занимателни книжки със съ-
вети и игри, свързани с отговорното
използване на електроенергията на
децата.

Зоя ИВАНОВА
43 проекта на уче-

ници от 1-ви до 12-ти
клас от цялата стра-
на са допуснати до
участие в шесто из-
дание на Националния
ученически конкурс
„Проектът на нашия
клас – за живот без
тютюн 6”. Конкур-
сът се организира от
Министерството на
здравеопазването, в
партньорство с Ми-
нистерството на об-
разованието и наука-
та, Министерството
на културата и Ми-
нистерството на
младежта и спорта.
През тази година по
покана на МЗ, като
партньор се включиха
и Представителство-

то на Европейската
комисия в България.

Според регламента
на конкурса допусна-
тите проекта са 43,
като се разпределят в
категорията от 1-ви
до 4-ти клас – 13
проекта, от 5-ти до 8-
ми клас – 15 проекта и
от 9-ти до 12-ти клас
– 15 проекта. Нацио-
налният ученически
конкурс „Проектът
на нашия клас – за жи-
вот без тютюн 6“ е
една от инициативи-
те на МЗ за намалява-
не на високия процент
на пушачите сред бъл-
гарските ученици.

 Целта на конкурса е
да се покаже, че чо-
вешкия живот е по-
здравословен, когато

се живее в среда сво-
бодна от тютюнев
дим. 

 До момента в кон-
курса от неговото
стартиране през
2008 г. с проекти се
включиха над 15 500
ученика от 560 пара-
лелки и класове от 1
до 12 клас от цялата
страна, мнозинство-
то от които вече са
100 % непушачи и с
участието на техни
учители, които под-
крепиха здравослов-
ния начин на живот
без зависимост от
тютюневите изде-
лия.

Т а з г о д и ш н о т о
шесто издание на
конкурса ще продъл-
жи до 30 април 2014

г., а официалното
награждаване на по-
бедителите ще се
проведе на 31 май
2014 г. – Световния
ден без тютюн. Наг-
радите за финалис-
тите ще бъдат: 9
предметни награди,
по три във всяка
възрастова катего-

14 000 коледни елхи може да предостави за пазара ЮЗДП

Револвиращите кредитни карти
MasterCard – едно добро решение

Револвиращите кре-
дитни карти Master-
Card Standard  и Master-
Card Gold в лева и ев-
ро, които предлага
Общинска банка, са
едно чудесно решение
за всеки. Преимущес-
твата са много.

Едно от тях е, че
двете карти са съоб-
разени с финансови-
те нужди на клиента,
предлагат гратисен
период до 45 дни за
безлихвено погасява-
не на ползваната
част от кредитния
лимит. Не по-малко
важен е фиксираният
размер на минимална-
та месечна погаси-
телна вноска по кре-
дита. Притежателят
на всяка от двете или
и двете карти Master-
Card Standard  и Master-
Card Gold в лева и ев-
ро, дължи лихва само
върху усвоения креди-
тен лимит, който не
е погасил рамките на
гратисния период. Не
е без значение и въз-
можността, която
предлага Общинска
банка за издаване на

две допълнителни ре-
волвиращи кредитни
карти  на определени
от клиента лица. От
значение са и атрак-
тивните лихви и так-
си за обслужване на
издадените револви-
ращи карти.

Общинска банка се
е погрижила и за удо-
бството на своите
клиенти. Процедура-
та за кандидатства-
не е изключително
улеснена. С револви-
ращите карти Master-
Card Standard  и Mas-
terCard Gold могат да
се извършват плаща-
ния на стоки и услу-
ги в търговски об-
еекти както в стра-
ната, така и в чужби-
на. С тях могат да се
резеврита хотели,
билети за самолет,
театър, спортен мач
или концерт, могат
да се правят плаща-
ния на периодични за-
дължения чрез банко-
мат.

Изключително важ-
на е и сигурността –
SMS нотификация за
всяка транзакция по

MasterCard Standard  и
MasterCard Gold, из-
вършване на „3D си-
гурни плащания” в
глобалната интернет
мрежа с възможност
за следене на опера-
циите , извършени с
картата, безплатнана
амеждународна зас-
траховка при пътува-
не в чужбина  на кар-
тодържателите на
револвиращи кредит-
ни карти MasterCard
Gold.

От банковата ин-
ституция препоръч-
ват на своите клиен-
ти да регистрират
издадената им карта
за услугите „3D си-
гурни плащания” и
„SMS  съобщения за
наличност и плаща-
ния”.

Всеки заинтересо-
ван от предлагания
продукт може да по-
лучи допълнителна
инфромация във фи-
нансовите центрове
на Общинска банка
или в нейната интер-
нет страница на ад-
р е с :
www.municipalbank.bg.

рия, съответно I, II
и III място; 3 поощ-
рителни награди, по
една във всяка въз-
растова категория
1-4 клас, 5-8 клас и 9-
12 клас, като и 1 спе-
циална награда на
фокус-група уча-
ствала в подхода
„Предай нататък”.

 

Силвия ГРИГОРОВА
  Около 14 000 от-

сечени коледни елхи
има готовност да
предложи на пазара
Югозападното дър-
жавно предприятие–
Благоевград за пред-
стоящите празници.
Това информираха от
пресцентъра на дър-
жавното предприя-
тие. Дръвчетата са
от видовете: смърч,
обикновена ела, зеле-
на дуглазка, бял и че-
рен бор, кедър и сек-
воя. Те са отгледани
в специално създаде-
ни плантации и мо-
гат да бъдат добити
само при подадени
заявки от страна на
търговците в съот-
ветното горско или
ловно стопанство.
Количеството е на-
пълно достатъчно
да задоволи потреб-
ностите на пазара
като се има предвид,
че под влияние на зе-
леното мислене ин-
тересът на потреби-
телите към отсече-
ните елхи намалява.
Същевременно все
повече купувачи из-
бират живите елхи с
корен, тъй като вед-
нага след празниците
те могат да бъдат
засадени в прос-
транството пред
блока или в близкия
парк.

  Около 8000 са реал-
но предоставените
на пазара дръвчета
от ЮЗДП през мина-
лата година. Най-тър-
сени са тези до 1,5
метра, а най-предпо-
читаните видове са
смърч, ела, бял и че-
рен бор.

  По традиция кам-
панията за добив на
коледни дръвчета,

иглолистна зеленина
и дрянови клони
стартира в начало-
то на месец декем-
ври. Всички терито-
риални поделения
към ЮЗДП са готови
да реагират на пот-
ребителското тър-
сене. Ясни са и цени-
те, които ползвате-
лите трябва да зап-
латят в съответно-
то горско стопанс-
тво. Те се определят
със заповед на минис-
търа на земеделието
и храните и зависят
от височината и ви-
да на елхата. Търгов-
ците могат да за-
купят отсечени
дръвчета на цени от
3 лв. за елха до 1 ме-
тър и 3.50 лв. – ако
дръвчето е до 2 мет-
ра. За всеки метър
над тази височина се
прибавят по 3 лева.
Така цената за над 4-
метрова елха може да
достигне 26 лева. До
30 лева без ДДС дос-
тига цената на над 3-
метрова жива елха в
контейнер. На пазара
обаче крайната цена
се определя от сами-
те търговци и от
търсенето.

  Тази година са пред-
приети сериозни мер-
ки по отношение на
контрола върху доби-
ва, движението и тър-
говията с коледни ел-
хи. Всички отсечени
дръвчета ще са марки-
рани с пластини с ова-
лна форма, обикалящи
стъблото, които ще
са разположени между
третото и четвърто-
то разклонение отдо-
лу нагоре. Върху всяка
от пластините ще има
специфичен номер,
чрез който ще може да
се проверява в кое гор-

ско стопанство е от-
гледано и отсечено
дървото.

Целта е да се осигу-
ри по-голяма прослед-
яемост по веригата
от гората до пазара и
да се ограничи незакон-
ния добив на дръвче-
та. На елхите, които
се продават с корен,
няма да бъдат постав-
яни такива пластини.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, Бл. Гебрев, ет. 2, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ул. Стомана, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 25 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 67 кв.м, ТЕЦ - 52 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 48 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 2, нов блок, акт 16, 68 кв.м, тер. - 400 евро/кв.м
5. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.
7. Двустаен, Радомир, ет. 6, кв. Автогарата, подобрения - 21 500 лв.
8. Двустаен, Радомир, кв. Мечта, ет. 6, подобрения, л.о. - 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, ТЕЦ, 3 тер., камина, сауна, климатик - 65 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 33 000 евро
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 92 500 лв.
6. Тристаен, ул. Отец Паисий, ет. 1, 3 тер., ТЕЦ, по БДС - 27 000 евро
7. Тристаен, Тева, ет. 7/8/, 3 тер., подово, отремонтиран, подобрения - 27 000 лв.
8. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
11. 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
3. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни  - 400 евро/кв.м

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. II-ри етаж, и полуетаж, кв. Клапало, с гараж, лукс,
с обзавеждане, РЗП: 160 кв.м, и дв. 150 кв.м - 80 000 лв.
2. Къща, Могиличе, 1/2 сутерен, ет., тав. ет., ЗП: 85 кв.м, дв. 251 кв.м - 70 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
5. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
6. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 37 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 240 кв.м,+ стопанска сграда дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Батановци, 1 ет., 50 кв.м, дв. 600 кв.м - 18 000 лв.
10. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 95 000 лв.
11. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
12. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
13. УПИ, Драгичево, 1 700 кв.м - 19 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
2. Магазин, Изток, партер, 59 кв.м, около Пазара - 38 000 евро
3. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна градина, 150 кв.м - 68 000 евро
4. Магазин, Пашов, 28 кв.м, ТЕЦ, тх. - 25 000 лв.
5. Хале, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 210 000 лв./с ДДС/
6. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
7. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
8. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
9. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м
10. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.
11. 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, Тв. ливади, ет. 9, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 300 лв. /става за студенти/
3. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 160 лв.
4. Тристаен, Пашов, ет. 4, 2 тер., нап. обзаведен - 300 лв.
5. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
6. Магазин, Ид.ц., 76 кв.м, ТЕЦ, подходящ за бяла техника, банка, офис - 1 750 лв.
7. Магазин, Изток, РЗП: 100 кв.м, луксозен, 2 ет. - 1 000 лв.
8. Магазин, Изток, 35 кв.м, лукс - 400 лв.
9. Магазин, Тева, хр. стоки с оборудване и обзавеждане, 65 кв.м - 450 лв.
10. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
11. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.
12. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 3 евро/кв.м

Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени, за чуждестранни студенти

 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. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 19 500 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
7. 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 ет. 7, ТЕЦ, обзаведена - 140 лв.

1. Гарсониера, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг,
ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
5. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
8. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
9. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6 - 50 000 лв.
10. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м - 30 000 лв.
11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
14. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
15. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
16. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
17. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
18. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
19. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
20. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
21. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
2. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
3. Тристаен, до Пожарната, тх, обзаведен - 200 лв.
4. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
5. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
6. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.

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, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 25 500 лв.

2. Боксониера, Изток, ет. 8, ремонт - 12 900 лв.

3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.

4. Център, ет. 6, тх., пл. ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.

5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.

6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.

7.  Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., асансьор - 20 000 лв.

2. Център, по-нова тухла, за довършване- 26 500 лв.

3. Ул. Струма, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв.

4. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне

5. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.

6. Проучване, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.

7. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.

8. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 28 000 лв.

9. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

10. Тева, ет. 1, юг, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.

11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.

12. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 46 000 лв.

13. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, отличен - 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. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро

4. Тева, ет. 4, ТЕЦ непреходен, вътрешен- 33 000 лв.

5. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.

Изток, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 46 000 лв.

6. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне

7. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.

8. 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, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,

по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро

4. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.

5. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро

с. Слаковци, дв. 450 кв.м, сут., ет., таван - 12 900 лв.

6. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

7. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро

8. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.

9. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.

10. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.

11. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

12. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.

13. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро

14. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

с фургон, ток, вода, асфалт - 7 000 лв.

15. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.

16. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Гарсониера, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер.- по договаряне

2. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.

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 Т ристайни, 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. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
7. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро
8. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
9. с. Дебели лаг, ново стр. РЗП: 180 кв.м, дв. 900 кв.м - 26 500 евро
10. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
11. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
12. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 9 999 евро
13. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 000 евро
14. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 76 500 евро
15. 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 УПИ, 333 кв.м, равен близо до Кауфланд - 24 000 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. Търговски обекти/офиси и магазини/, ново строителство, Изток- 420 евро/кв.м
2. Търговски обект, жк Тева, до начална спирка, 66 кв.м - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 129 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. БОКСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 8, ЮГ, - 8 700 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ. - 27 000 ЛВ.
3. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ЕТ. 7, ЮГ, ТЕР. - 24 000 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, ТЕВА, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 23 900 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 6, РЕМОНТ - 33 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, НОВ, ЕТ. 5, ЛУКС - 33 000 ЕВРО
10. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 1, РVС, ЮГ - 23 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 2, ЮГ, ПРЕУСТР., ЛУКС, С ГАРАЖ - 52 000 ЛВ.
12. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 34 000 ЛВ.
13. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 1, НОВ, ЮГ, 1 ТЕР., ЛУКС - 35 000 ЕВРО
14. ДВУСТАЕН, МОШИНО, НОВ, С ГАРАЖ, ЕТ. 4 - 63 000 ЛВ.
15. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 36 000 ЛВ.
16. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, УЛ. Ю. ГАГАРИН - 28 000 ЛВ.
17. ДВУСТАЕН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 7, ЛУКС - 45 000 ЛВ.
18. ДВУСТАЕН, УЛ. “БЛ. ГЕБРЕВ”, ТХ., ПЛ., ЕТ. 3 - 55 000 ЛВ.
19. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ТХ., 70 КВ.М - 20 000 ЕВРО
20. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТ, ОБЗАВЕДЕН, ЮГ - 40 000 ЛВ.
21. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 8, ПРЕУСТРОЕН - 33 000 ЛВ.
22. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 7, 2 ТЕР., ЮГ - 27 000 ЛВ.
23. ТРИСТАЕН, УЛ. КРАКРА, 120 КВ.М, РЕМОНТ - 60 000 ЕВРО
24. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 8, МН. ДОБЪР - 39 000 ЛВ.
25. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПВЦ, САНИРАН - 50 000 ЛВ.
26. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ОБЗАВЕДЕН - 52 000 ЛВ.
27. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, НЕПРЕХОДЕН - 45 000 ЛВ.
28. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, 90 КВ.М, ТХ., ЗАД КМЕТСТВОТО, ЕТ. 1 - 60 000 ЛВ.
29. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 1, ТХ - 37 000 ЛВ.
30. ЧЕТИРИСТАЕН, ИЗТОК, ДО КМЕТСТВОТО, 135 КВ.М, ТХ., ПЛ. - 45 000 ЕВРО
31. MНОГОСТАЕН, СЦ, НОВО СТР., 138 КВ.М, ЛУКС - 66 000 ЕВРО
32. КЪЩА, МОШИНО, 2 ЕТ, 96 КВ.М, ДВ. 460 КВ.М - 38 000 ЕВРО
33. КЪЩА, КВ. КЛЕПАЛО, СУТ. + 2 ЕТ., ДВ. 400 КВ.М - 35 000 ЕВРО
34. МАГАЗИН, УЛ. ТЪРГОВСКА, 60 КВ.М - 180 000 ЕВРО
35. МАГАЗИН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, 56 КВ.М - 57 000 ЕВРО
36. БИЗНЕС СГРАДА, БЛ. ГЕБРЕВ, 2 ЕТ., 122 КВ.М - 75 000 ЛВ.

КУПУВА:
1. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С. ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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 кредити
ПРОДАВА:

1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 25 500 лв.
2. Гарсониера, ул. Струма, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 30 000 лв.
3. Гарсониера, Площада, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер., 54 кв.м - 37 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1,  тер. - 46 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 42 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
9. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
10. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
11. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
13. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
14. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
15. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
17. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
18. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, ЕПК, ет. 4, обзаведен - 170 лв.
3. Мезонет, Ид.ц., необзаведен - 450 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:

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 - 9 900 лв.

5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ, юг - 30 000 лв.

6. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.

7. Двустаен, Пашов, 68 кв.м, ЕПК, ет. 5, юг/изток - 35 000 лв.

8. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ - 26 000 лв.

9. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 32 000 евро

10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.

11. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 40 000 лв.

12. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро

13. 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

14. Къща, Пригаров район, 2 ет., 100 кв. м, 2 гаража, дв. 340 кв. м - 55 000 лв.

15.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.

16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро

17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна

с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро

18. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.

19. Вила, Рударци, РЗП: 42 кв.м, 2 ет., дв. 330 кв.м - 28 000 евро

20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро

21. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.

22. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство

и обществено обслужващи дейности - 28 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, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро

26. Парцел, с. Стефаново, 880 кв.м - 9 000 лв.

27. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м

28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,

 Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

29. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро
30. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
31. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 10, напълно обзаведен - 250 лв.
3. Тристаен, Изток, ет. 8, 86 кв.м, ТЕЦ, необзаведен - 220 лв.
4. Отремонтиран офис, срещу Елена Георгиева - 300 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. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - по договаряне
2. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, юг, лукс - 32 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
6. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг - 16 900 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.
8. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.
9. Гарсониера, Изток, Албените, ТЕЦ, преустроена - 17 500 лв.
10. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв.
11. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв.
12. Двустаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс - 36 000 лв.
13. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.
14. Двустаен, Тева, 66 кв.м, среден, южен - 19 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт - 24 500 лв.
16. Двустайни, Тева, ет. 1, ет. 5, РVС, подобрения - 21 000 лв.; 24 500 лв.
17. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, 2 тер. - 29 000 лв.
18. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 31 500 лв.
19. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 21 000 лв.
20. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 27 000 лв.; 31 500 лв.
21. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ет. 6,, РVС, тер. - 25 000 лв.
22. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС - 32 000 лв.
23. Тристаен, Ид.ц., Площада, ТЕЦ, ет. 2 - 42 000 евро
24. Тристаен, Ид.ц., ет. 3, ТЕЦ, РVС, 82 кв.м - 52 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
27. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 32 900 евро
28. Тристаен, Център, тх., 87 кв.м, ет. 3, РVС - 39 000 евро
29. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
30. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх. - 35 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
33. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.
34. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 лв.

35. Къща, Драгановец, самост., пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 40 000 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. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 35 000 лв./коментар/
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
3. Гарсониера, Дараци, ет. 8, много добра - 18 000 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. - 41 000 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- 28 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, непреходен, ет. 3, с подобр. лукс - 34 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
17. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 29 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 55 000 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., ЕПК,  юг, спешно - 37 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
27. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
28. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
29. УПИ над Болницата, 500 кв.м - 22 000 лв.
30. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
31. 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. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
4. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 30 500 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. Мошино, ет. 4, 54 кв. м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Изток, ет. 2, ЕПК, без ТЕЦ, УТИНОР - 25 000 евро
3. Изток, ТЕЦ, тер., комуникативно място, 2 тер. - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 1 тер., PVC - 27 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., комуникативно място - 31 500 лв.
7. Изток, ет. 7, юг, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
8. Изток, ет. 8, среден, ТЕЦ, РVС, ремонт, асансьор - 26 500 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 - 82 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., основен ремонт - 30 000 евро
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 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, Изток, ет. 5, юг, ТЕЦ, тер., обзаведен - 200 лв.
2. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
4. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 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, ниска част над Автогарата,
90 кв.м, гараж, вътрешен
санитарен възел - 40 000 лв.
7. Къща, близо до Радомир, луксозна- 39 000 лв.
8. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
9. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
10. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
11. Парцел, в ниската част на автогарата,
със стара къща, и проект за нова виза- 22 000 лв.
12. 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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
5. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
6. Радомир,  ет. 7, ет. 8 - по споразумение

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 49 000 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. - 37 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 27 000 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, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 800 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 - 36 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
6. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.
7. Радомир, ет. 8, по БДС, с климатик - 12 000 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 - 48 000 евро
3. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 55 000 лв.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Дворно място, 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, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
16. Парцел, Могиличе, 435 кв.м - 15 225 евро
17. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 14 000 евро
18. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
19. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
20. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
21. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
22 Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, обзаведенае - 170 лв.
2. Двустаен, Перник, Център, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, ЕПК, обзаведен - 170 лв.
4. Етаж от Къща, Радомир - 100 лв.
5. Център 2 стаи,  с кухненски бокс, бойлер, необз. - 200 лв.
6. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.

 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. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 3, лукс - 25 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 19 000 лв.; 20 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8 - 18 000 лв.
5. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 38 800 лв.; 42 000 лв.
6. Двустайни, Тева, ет. 7, ет. 8, ТЕЦ, ПВЦ - 19 000 лв. 22 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ПВЦ, тх., ет. 7 - 39 000 лв.
9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 34 700 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, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
14. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 33 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 45 000 лв.
20. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
21.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро
22. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 30 000 лв.
23. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 евро
24. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м - 60 000 лв.
25. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
26. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
27. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
28. ПИ, Студена, 680 кв.м; 900 кв.м - по договаряне
29. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
30. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
31. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. 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
2. Двустаен, Изток, с/у Езиковата гимназия,
80 кв.м, среден, западен, тх., ет. 5 /н/,
много добър вид - 45 000 лв.
3. Две къщи, до Детска градина,
дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
4. 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
5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

6. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

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

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, нов,
ремонт, ново пълно обз. - 500 лв.
2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 200 лв.
3. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

0888/689 535



Имоти, реклами8 10 декември 2013 г. Съперник

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 вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина
чешма, панорама, слънчев, ток, вода,
на улица, 19 500 лв. - тел. 0888/700
258; 0888/932 391
Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2 дка,

с овощна градина в с. Драгомиро во,
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 до-
говаряне – 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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти
обез-щетение – 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, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел -
0888/952 264

работа
наем

разни

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Утинор, ет. 5, ТЕЦ, тер., южна - 18 000 евпро
2. ДВУСТЕЕН, ИЗТОК, БЛ. ГЕБРЕВН, ЕТ. 6, ЮЖЕН, СЛЕД РЕМОНТ - 27 000лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток-запад, светъл и топъл - 27 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 7,  юг, преустроен, мн. подобрения - 33 000 лв.
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Магазин, Център, 30 кв.м, добър вид - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Лом, ет. 5, ТЕЦ - 120 лв.
2. Двустаен, Изток, ул. Бл. Гебрев, юг, тх., ТЕЦ, обзаведен - 160 лв.
3. Офис, Център, 35 кв.м, бизнес сгреда, в много добър вид, близо до Съда- 200 лв.

КУПУВА ЗА РЕАЛНИ КЛИЕНТИ АПАРТАМЕНТИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОНИ НА
ГР. ПЕРНИК, КЪЩИ В ПЕРНИК И РАЙОНА, ПАРЦЕЛИ ЗА

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И ПАРЦЕЛИ
В ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА ГРАДА

Туристическа агенция
на ПРО „ЕАД” – в НОИ

предлага – болнеолечение
на облекчени цени за 39 или 43
лв. На ден – нощувка, храна и 3

процедури във всичките си обекти
– за 6, 10 или повече дни.
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Продавам
боксониера

кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
17 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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 помещение, 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 РЕКЛАМЕН АГЕ-
НТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Продавам  пиролизно котле за отопление,
60KW – тел. 0887/88 40 95
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ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

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. 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. Къща, ниска част над Автогарата,

90 кв.м, гараж, вътрешен санитарен
възел - 40 000 лв.

1.Къща, с. Жабляно, груб
строеж, дв. 600 кв.м, РЗП: 120

кв.м, сут. + 2 ет. - 7 000 лв.

1. Купува Двустаен в Центъра
- до 42 000 лв.
2. Купува Тристаен в Центъра

- до 27 000 евро

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.Гарсониера, Площада,
ет. 4/н/, 54 кв.м, ТЕЦ, тер.
- 37 000 лв.

1. ТРИСТАЕН, ИД.Ц., ЕТ. 4,

ТХ., ТЕЦ, ЗАМЕНЯ ЗА

ДВУСТАЕН С ДОПЛАЩАНЕ

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 - 21 000 лв.

2. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 1, 2
тер., - 21 000 лв.

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

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

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК, без
ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро

2. Тристаен, Радомир, ет. 8, климатик
- 12 000 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.Спешно Двустаен, Пашов, ет. 4,
до Пощата - 26 000 лв.

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

1. Купува, Двустаен, в
Центъра - до 45 000 лв.

2. Търси под наем,
Двустаен в Центъра

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
40 000 лв. /без посредник/
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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.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

1. Апартамент, кв. Изток, 58 кв.
м., ет. 2, тх., пл. - 28 800 лв.
2. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 2,

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина
чешма”, панорама, слънчев,
ток, вода, на улица, 19 500 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Собственик
продава:
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Протестиращите се канят да
отбраняват площада в Киев

Сътрудници на силови структури и войни-
ци от вътрешни войски и спецчасти на
"Беркут" обкръжават площад "Независи-
мост" в украинската столица Киев. Лидерът
на опозиционната партия УДАР Виталий
Кличко призова жените и децата да напус-
нат площада. Блокиран е правителственият
квартал.

Автобуси на "Беркут" са прекъснали дви-
жението по бул. "Крещатик", пише Лига Но-
вости.

Пред автобусите са разположени някол-
костотин сътрудници на вътрешните войски
с пълно оборудване и бронежилетки.

Отцепени са улици в централната част на
града. Блокирани са всички метростанции в
центъра.

По-рано излезе съобщение, че има сигна-
ли за бомби на три метростанции и се ева-
куират пътниците.

Протестиращите на площад "Независи-
мост" образуваха плътни редици при издиг-
натите от тях барикади.

"Силите за сигурност се готвят да про-
чистят пл. "Независимост", алармира лиде-
рът на парламентарната група на опози-
ционната партия "Отечество" Арсений Яце-
нюк, цитиран от ИТАР-ТАСС.

Вчера той заяви, че нощта и настъпва-
щият ден ще бъдат решаващи за Украйна.

Виталий Кличко призова следобед жени-
те и децата да напуснат площад "Независи-
мост", става ясно от публикация в Twitter
на Юлий Чирков, който предава оттам.

Кличко се срещна със служителите на
специалните подразделения и ги предупре-
ди, че ще носят отговорност за разпръсва-
не на мирна протестна акция.

Миналата седмица съдът в Киев реши, че
протестиращите трябва да освободят адми-
нистративните сгради, които са окупирали.

Ръководството на полицията предупреди,
че ще предприеме всички необходими мер-
ки за изпълнението на решението.

Мъжете в окупираните сгради се под-
готвят за сблъсъци.

Те включват противопожарните маркучи
в инсталацията, за да ги използват за от-
брана.

Хора с военен или полицейски опит ин-
структират отделните групи как да се дър-
жат при атака.

Демонстрантите блокираха тази сутрин
украинския правителствен квартал в Киев,
предаде РИА Новости, цитирана от "Фо-
кус".

Кварталът от вчера е отцепен от мили-
цията.

Демонстрантите издигнаха нови барика-
ди и палатки през нощта.

Вчера няколкостотин хиляди проевропей-
ски демонстранти се събраха в Киев да
настояват за оставката на президента Вик-
тор Янукович. Паметникът на Ленин бе съ-
борен и разбит с чукове.

Опозиционните лидери се разграничиха
от вандалщината.

Янукович предложи преговори
Виктор Янукович предложи на опозиция-

та да преговарят и ще се срещне утре с
трима бивши президенти - Кравчук, Леонид
Кучма и Виктор Юшченко, подкрепили про-
тестите, посочиха от президентството.

Върховният представител на ЕС за вън-
шната политика и сигурността Катрин Аш-
тън заминава утре за Киев, където ще оста-
не и в сряда.

Тя очаква да се срещне с представители
на правителството и на гражданското об-
щество.

Европа дава рамо на Кличко
Канцлерът на Германия Ангела Меркел и

групата консервативни партии в Европей-
ския съюз (Европейската народна партия -
ЕНП) искат да подкрепят украинския поли-
тик и професионален боксьор Виталий
Кличко чрез съвместни явявания пред об-
ществеността, пише сп. "Шпигел".

Целта според информация е да го из-
градят като лидер на опозицията и съпер-
ник на президента Виктор Янукович.

АКТУАЛНО



10 Съперник10 декември 2013 г.

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 69
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Ангели пазители" - сериал, еп. 47
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 70
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Джон Доу" - сериал, еп. 20
01:00"Цветовете на любовта" - сериал,
еп. 202, 203
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Езел" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Пътят на възмездието" -  филм
16:00Новините на Нова
16:20"Часът на Милен Цветков"
17:30"Господари на ефира"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00BIG BROTHER: ALL STARS 2013
21:00"Ол инклузив" - забавно предаване
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45BIG BROTHER: ALL STARS 2013 -
реалити шоу
00:15"Лекар на повикване" -  филм
01:15"Пътят на възмездието" - сериен
филм /п/
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Марс и Венера"

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота  /3276 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм /394 епизод/
15:10Живот с Дерек тв филм /45 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Как ще ги стигнем
17:05Дързост и красота  /3277 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
18:50Зелена светлина
19:00Животът на Джоузефин Бейкър
19:45Лека, нощ деца!: Маша и Мечокът
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Месец на европейското кино
00:25Ретро следобед: Как ще ги стигнем
01:10Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:55Животът на Джоузефин Бейкър тв
филм /1 епизод/п/
02:35По света и у нас /п от 20:00/
03:20Референдум /п/
04:20Открито с Валя Ахчиева /п/
04:55Многоликата Япония /п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВА

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИНТЕГРАЦИЯ И РАВЕН СТАРТ
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК“

Договор № BG051PO001-4.1.05-0170
Проекта се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет, размер на предоставеното фи-
нансиране е на стойност  178 893.65 лева.

Начало: 10.01.2013г.    Продължителност: 12 месеца.
Водеща организация: Община Брезник;
Партньор 1:  Фондация „Родина 2000”;                   Партньор 2: СОУ „Васил Левски”;
Партньор 3: ОУ„Христо Смирненски”;                     Партньор 4: ЦДГ „Брезица”
Реализирането на Проект „Подкрепа за пълноценна интеграция и равен старт на децата и учениците от ром-

ския етнос в община Брезник””  е във фаза на изпълнение, единадесети проектен месец. По първоначално за-
ложени основни и специфични цели, отнасящи се до  внедряване на иноватовни методи и подходи в учебния
процес (интерактивно обучение) и мултикултурен обмен беше извършено следното:

Вторият цикъл на обучения и извънкласни дейности по проекта стартирали от 23.09.2013 г. се намира във
финална фаза на изпълнение. Заедно с постъпилите нови участници, включително и целевата група в извън-
класно интерактивно обучение 1 – 8 клас по ИКТ и три основни предмета - История, География и Човекът и
природата, са са обхванати 153 деца и ученици от СОУ „В. Левски” гр. Брезник и 223 участници в клубните
дейности от целевите училища и детски градини, партньори по проекта.  Голяма част от участниците са вклю-
чени в няколко различни дейности – обучения и клубни дейности (спорт, изкуство, танци). За въвеждането на
нови форми за включване на родителите в учебния процес и получили консултиране от експерт консултанта
са 82 родители. За втория цикъл обучения и клубни дейности бяха закупени и доставени допълнително мате-
риали и консумативи, спортни принадлежности и др. С голям интерес от страна на участниците в танцови из-
куства са осигурените костюми по танцово изкуство, герои от приказки, народни и ромски носии, предоставе-
ни благодарение на безвъзмездната финансова помощ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Проект „Подкрепа за пълноценна интеграция и равен старт на децата и учениците от ромският етнос в община
Брезник” , Договор BG051PO001-4.1.05-0170-С0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”. През м. ноември бяха извършени съвместни познавателни дейности - организиране на трета
екскурзия с 80 участници от целевата група – деца и ученици от община Брезник до гр.София -  посещение на
театрална постановка по народна приказка „Сливи за смет“ в театър „199“.

Клуб„Учим, играем и пеем заедно” и танцова формация „Огнени ритми” от СОУ„Васил Левски” подготвят но-
вогодишно представяне пред всички участници от целевата група по проекта. Мероприятието ще се проведе в
Народно читалище „Просвещение -1870”, гр. Брезник    до края на м. декември 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0170
„Подкрепа за пълноценна интеграция и равен старт на децата

и учениците от ромския етнос в община Брезник”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски съюз Европейски

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Брезник носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския

съюз или Министерство на Образованието, Младежта и Науката .”

Инвестира във вашето бъдеще!

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
Ден, скрил много

предизвикателства в
себе си. Днес ще имате

сили и желание да свършите много
от нещата, които сте отлагали.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе

много, но някои от не-
щата ще са на доста
висока цена. Вашата

вътрешна природа е да виждате ис-
тинската стойност на нещата.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес преценете съ-

ществуващите въз-
можности, за да знае-

те какъв избор да направите в про-
фесионалната сфера.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес заложете на

обичайните, сигурни
неща. По възможност не се впускай-
те в нови проекти. Ще имате нужда
от стабилност, от добра храна, от
добро отношение.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Точно днес, в начало-

то на месеца, имате
нужда да видите какви

ще са резултатите от вложениете
усилия.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Мили и състрадателни

сте, но вършейки работата
на другите, им отнемате

възможността да се развиват и учат са-
ми уроците си. Помагайте, вдъхновявай-
те.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ако искате да про-

дължите смело и сво-
бодно напред, трябва

да сте готови да пожертвате
страховете си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на полярности-

те. Може да се изненада-
те колко от нещата,

които казвате на другите, всъщ-
ност имате нужда да ги кажете на
себе си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви

се иска да всършите
нещо, толкова по-

рядко ще го наричате работа. На-
мерете онези неща, които ви

правят истински щас-
тливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Помагайте смело, но само тога-

ва, когато ви поискат помощ. Днес
ще имате нужда да се съревновава-
те, да се конкурирате, да играете.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Ще имате нужда от

сигурност и стабил-
ност и това ще ви води при взима-
нето на решения.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще предизвиквате

околните с някои ваши
коментари. Днес не е

денят на шегата, но все пак лесно ще
се измъкнете от ситуация. По-важ-
ното е да получите ценна
информация.
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Яне АНЕСТИЕВ

„Ìèíüîð“(×èêàãî) íàâúðøè òðè ãîäèíè
Специални награди получиха най-добрите по постове

Страницата подготви Яне Анестиев

Иво Ангелов откри
Българската Коледа

Пернишкият све-
товен и европейски
шампион Иво Анге-
лов откри застъпни-
ческата кампания
на Българската Ко-
леда. По БНТ Иво
заяви, че на всеки
детето може да се
нуждае от помощ.
Той лично се гордее
повече  с раждане-
то на дъщеря си
Яна, отколкото с
двата си златни медала през годината.
Перничанинът призова зрителите да из-
пратят поне по един-два SMS-а за каузата
да се подпомогнат децата, нуждаещи се от
по-специфични грижи.

ЕПУ стартира
със загуба за Купата

Волейболистките на ЦСКА-Демакс (Со-
фия) отбелязаха лесен старт в турнира
за Купата на България, който започна
днес в столичната зала Христо Ботев. В
първия си мач от предварителна група B
Червените победиха ЕПУ (Перник) с 3:0
(25:13, 25:11, 25:19)Вчера късно снищи)
тимът на ЦСКА-Демакс се изправи сре-
щу волейболистките на Левски във веч-
ното дерби, което е отново в зала Хрис-
то Ботев.Момичетата на Юлия Иванова
не срещнаха никакви проблеми през це-
лия мач, като разликата в класите бе
очевидна. Освен това от състава на ЕПУ
отсъстваха няколко състезателки заради
студентския празник 8 декември.Така
Червените почти сигурно си осигуриха
участие на полуфинал, като чудо трябва
да стане, за да не играят носителките на
трофея от миналия сезон във финалната
четворка.

Деси Банкова:
Не бяхме в пълен състав

- Можеше ли да извлече нещо повече
отборът на ЕПУ от мача с ЦСКА-Де-
макс?

- Отборът на ЦСКА-Демакс не може да
не бъде по-класен от нас, тъй като ние
изникваме от нищото. За първи път се
появяваме на волейболната сцена и не
можем да искаме нещо повече за мо-
мента. Да, аз, разбира се, искам от моите
момичета да играят малко по-добре и
можехме да затрудним малко повече ти-
ма на ЦСКА-Демакс. На този етап не
мисля, че можем да направим нещо по-
вече от гейм. Първо, защото ние сме сту-
дентски отбор, а и не бяхме в пълен със-
тав, защото заради 8 декември някои
празнуват. И по тази причина не ус-
пяхме да бъдем конкурентни на игрище-
то.

- В дългосрочен план какви са ви на-
меренията?

- Идеята ни е да поканим и да привле-
чем млади състезатели, които да учат в
университета, тъй като им се поемат так-
сите за образование. Намеренията ни са
да поканим млади момичета със завър-
шено средно образование, които искат
да продължат с ученето и в същото вре-
ме да играят волейбол. И така да можем
да бъдем по конкурентноспособни на иг-
рището.

В събота вечер в
чикагоското пред-
градие Дис Плейнс, в
залата към църквата
“Света София” над
150 футболисти, ръ-
ководители, фенове,
приятели и гости на
Миньор (Чикаго) се
събраха да отпразну-
ват третия рожден

ден на най-силният
Български футболен
клуб в цяла Северна и
Южна Америка. Купо-
нът  започна с офи-
циална част, където
бяха наградени всич-
ки изявени футбо-
листи през измина-
лия сезон. За най-до-
бър защитник беше

избран универсалния-
т юношата на “Бо-
тев” Пловдив - Ата-
нас Каракитуков,
той беше награден
от левия бег и юно-
ша на ЦСКА - Асен Ва-
силев. Наградата за

най-добър полуза-
щитник отиде при
юношата на “Ве-
лбъжд” Кюстендил -
Андрей Василев, наг-
радата му връчи
юношата на “Ми-
ньор” Перник - Але-
ксандър Цветков. За
най-добър нападател
беспорно беше из-
бран друг юноша на
“Ботев” Пловдив -
Пламен Памуков,
той беше награден
лично от Памуков -
старши. Специален
плакет за уникален
световен рекорд,
отбелязвайки чети-
ри хеттрика в чети-
ри поредни мача за
първенство, получи
бившият юношески
национал и юноша на
“Славия” София -
Ивалин Гунчев. Той
беше лично награден

от президентът на
транспортна компа-
ния “NAVIGATION” и
официален спонсор
на отбора - Дими-
тър Огнянов родом
от Дупница. Накрая
всички футболисти
получиха възпомена-
телни статуетки
по случай вдигането
на купата този се-
зон. И като на всеки
рожден ден имаше
специално направена
торта за празника
на клуба. Сезона на
Миньор в зала стар-
тира на 5-ти януари
в най-силната полуп-
рофесионална лига в
Чикаго - Метрополи-
тан, където “чуко-
вете” ще се сърев-
новават с едни от
най-старите фут-
болни клубове в
САЩ.

СЛЕД МАЧА ЦСКА - ЕПУ

„Черногорец“ обърна
 „Дружба“ в луд мач

В студения неделен следобед  двата
отбора изиграха в Ноевци един за-
помнящ се мач, който ще се помни поне
до пролетта от любителите на  футбо-
ла,изгледали го,въпреки студа. До десе-
тата минута гостите водеха с 3:0 и техни-
те ръководители вече предвкусваха из-
разителна победа . По различен начин
мислеха футболистите на домакините,
които намериха сили да преодолеят не-
гативното начало и да изравнят резулта-
та още до край на първите 45 минути с
попадения на Тодор Даскалов, Мартин
Любенов и Евгени Американов. Червен
картон за футболист на „Дружба“ в края
на първата част утежни още повече по-
ложението им, но те излезнаха на терена
с мисълта да продължат борбата. Още в
началото на второто полувреме обаче
красив гол от фаул на Петър Анестиев
изведе „Черногорец“ напред в резулта-
та,  а до края на мача голмайсторът на
тима Олег Алексиев вкара още един гол,
за да фиксира крайното 5:3, в една сре-
ща, в която всички,които бяха на терена,
заслужават поздравления.

В първата среща
от осмия кръг във
Висшата лига при
мъжете отборът на
УНСС (София) нанесе
първата загуба за се-
зона на водача в кла-
сирането Миньор
(Перник)  Икономис-
тите на два пъти
бяха догонващи в ре-
зултата, но в крайна
сметка успяха да
надвият своите гос-
ти с 3:2 (20:25, 25:21,
20:25, 25:15,
15:12).Перничани во-
деха в резултата
през целия първи
гейм, като авансът
им беше от една-две
точки до второто
техническо прекъсва-
не, след което те
постепенно дръпнаха
напред за крайното
25:20.  Вторият гейм
беше най-интерес-
ният в мача. УНСС
тръгна с шеметно
8:1, на което Миньор
отговори с 4 поред-
ни точки.  При 14:14
резултатът вече бе
изравнен.  Последва
луда гоненица между
двата отбора в ре-
зултата.  След 19:17
за софиянци гости-
те обърнаха с три
безответни точки,
но последва серия от
пет точки за Иконо-

мистите, които ги
изведоха до геймбол.
Две разигравания по-
късно те вече бяха
затворили гейма при
25:21.Миньор си вър-
на контрола през
третата част и на-
пълно доминираше на
терена.  Леко отпус-
кане в самия край на
частта позволи на
неговия съперник да
намали изоставане-
то си за крайното
20:25.  УНСС успя да
направи дълга серия
от точки непосредс-
твено преди второ-
то техническо пре-
късване на четвър-
тата част, с което
предреши нейния из-
ход.  След категорич-
ното 25:15 мачът

Волейболистите с първа загуба

трябваше да се реши
в тайбрек.  Домаки-
ните успяха да нало-
жат своя превес и в
този пети гейм, за
да стигнат до успеха
при 15:12.Във времен-
ното класиране Ми-
ньор остана втори
 с 16 точки от шест
победи и една загуба,
а на първо място
след днешната побе-
да с 3:0 над „Викто-
рия волей“  излезе
„Инвестбанк Тете-
вен Волей“ (Тетевен)
с 15 точки , трети е
УНСС с 13 точки. То-
ва класиране може да
се промени в послед-
ния кръг, когато в
Перник гостува точ-
но отборът  от Те-
тевен.
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Преместили го от затвора в общежитие с по-лек режим

ЛОШО Е, ЧЕ ИНЦИДЕНТИ-
ТЕ ВЗЕХА ДА СТАВАТ
ТРАГЕДИИ. Затова никак
не е добре, когато се зададе
някакъв прехвален празник

и народът почне да се подкокоросва
за веселба. Практиката сочи, че колко-
то повече е веселата част, толкова по-
вече сълзи след това се проливат. А
понякога и кръв... Точно това се слу-
чило навръх Никулден, когато двама
авери си спретнали другарско банкет-
че, ама явно ракията била без банде-
рол, та подействала в буквалния сми-
съл на думата убийствено. След люта
патаклама и зверски бой по-възрас-
тният си отишъл от тоя свят. С две ду-
ми – чисто убийство. Предизвикано
или непредизвикано – ще решава съ-
дът. А народът трябва да реши за как-
во са му празници, ако те са само по-
вод за подобни изцепки, граничещи с
ужаса. Ето ни го прехваления Никул-
ден, с който уж започваше смирение-
то за Бъдни вечер. Сега наистина има
смирение, ама то е от болка и срам.

ПОД ВЛИЯНИЕТО НА РЕКЛАМИ-
ТЕ И ПРОМОЦИИТЕ КРИМИНАЛНО
ПРОЯВЕН СЛАКОВЧАНИН решил
да се запаси за празниците и го напра-
вил по най-убедителния начин. Обрал
местния магазин, като въобще не под-
бирал качеството на стоката. Карал
наред. Снабдил се с пълния асорти-
мент на заведението – всички видове
ракия, както и мезета. Така де, един
път идва Дядо Коледа. Да, ама сега
ще трябва да изчака белобрадия ста-
рец в килията без пиячки и мезета.
Униформените го прибрали да дава
показания, ама какво да очакват от
него – те и по-рано са го прибирали,
та резултатът пак е същият. По-добре
да го задържат поне до началото на
идната година, че пуснат ли го – ще
трябва да компенсира издънката с на-
бези в други търговски обекти. Щом
вече веднъж е решил да празнува –
спирка няма. Ако в Слаковци няма те-
рен за подобна дейност – в съседни
села колкото щеш. Само като си по-
мислим, че сме в началото на декем-
врийско-януарския празничен цикъл,
тия новини ще станат ежедневие. И
задължителни като коледна елха в
детска градина.
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Санкции за нарушения
по Никулден

Любомира ПЕЛОВА
36 човека са санкционирани в рамките

на специализирана полицейска операция в
Пернишко, проведена от Нику,лден до
края на миналата седмица. Служителите
на реда са проверили 64 моторни превозни
средства, 7 водоема и 11 търговски обекта.

По Закона за движение по пътищата са
глобени 35 водачи на МПС. Двама са били
с алкохол в кръвта над 1,2 промила, 6 са се
движели с технически неизправни автомо-
били, двама са били неправоспособните
шофьори и двама са карали кола без за-
дължителната застраховка „Гражданска
отговорност”. Един търговец ще бъде сан-
кциониран за незаконна продажба на ри-
ба. 25-годишният Георги Василев от Радо-
мир предлагал стоката си на градския пло-
щад без необходимите разрешителни до-
кументи.

От Областната дирекция на полицията в
Перник предупреждават, че засиленият
контрол пред Коледните и Новогодишни
празници ще продължи.

Любомира ПЕЛОВА
Перник от вчера е в

потрес, след като от
телевизионния екран
стана ясно, че Крис-
тиян Петров, който
едва на 16 години из-
върши изключително
жестоко убийство,
което няма аналог,
може да бъде бъде
осовободен предсроч-
но, а в момента вмес-
то в затвора в Бобов
дол, за добро поведе-
ние е преместен в об-
щежитието с по-лек
режим в село Самора-
ново.

От ръководството
на затвора твърдят,
че 26-годишният днес
кървав убиец, който
закла съученика си
Кристин, бил проме-
нен, зад решетките
дори пишел стихове,
есета, презентации.
Освен, че преминал на
по-лек режим, той по-
лучавал всеки месец
по две денонощия от-
пуска. По информация
на негов съкилийник,
който написал  писмо
до майката на убито-
то момче  Емилия,  26-
годишният затвор-
ник щял да бъде осво-
боден предсрочно до-
година. 

В миньорския град
обаче никой не е заб-
равил ужасяващата
драма и не вярват в
подобна промяна. Най-
тежко понасят нова-
ната близките на уби-
тото дете – Кристин
Емилов.

Те никога няма да
забравят датата 10
октомври 2004 годи-
на, когато днешният
примерен затвор-
ник отне живота
на детето им по
ужасяващ начин,
който кара и днес
Перник да нас-
тръхва. Тогава
Кристиян вика
Криско да играят
карти в апарта-
мента на бабата
на убиеца. И по
време на съдебни-
те дела 16-годиш-
ният убиец запази
пълно мълчание и
не изясни как точ-
но се е стигнало
до ужасяващото
престъпление. Из-
яснено бе, че Крис-
тиян първо нане-
съл удар с брадва
в тила съученика
си, а после му
прерязал гърлото,
разфасовал трупа
и заровил част от
тялото в горичка-
та над стадион
„Миньор”.  Това,
което не успял да
загроби, поставил
в найлонови пли-
кове във фризера

ното обезщетение за
преживяното страда-
ние.

в апартамента на ба-
ба си.

След тридневно раз-
следване бе изяснена
самоличността на
кървавия непълноле-
тен престъпник, кой-
то сам посочи на раз-
следващите точното
място, в което е заро-
вил Криско. Наказание-
то, което получи за
ужасилото не само
Перник, а и цяла Бъл-
гария престъпление,
бе 11 години затвор и
по 100 000 лева кръв-
нина на родителите
на Кристин, тъй като
престъпникът бил не-
пълнолетен.

И днес семейство-
то на убития Крис-
тин и на неговия уб-
иец продължават да
живеят в съседни вхо-
дове на един и същи
жилищен блок. Почти
всеки ден почернена-
та майка се разминава
с бащата на палача на
сина си. Гледа ме така,
сякаш аз трябва да се
чувствам виновна, че
синът му е убил мое-
то дете, разказа пре-
ди време Емилия. За
нея, за съпруга й, за
брата на Криско лек за
болката няма. Няма
забрава за ужасяваща-
та драма и в миньор-
ския град. А пернича-
ни вчера бяха потре-
сени от  хвалбите,
които затворническа-
та управа отправи
към Кристиян. Никой
не вярва в положител-
ната промяна е човек,
който не трепна, не
показа с мимика или
жест преди десет го-
дини, че поне за миг

изпитва разкаяние за
злото, което е извър-
шил.

Н е п о с р е д с т в е н о
след убийството,
Емилия, заедно с дру-
ги майки, чиито деца
загубиха живота си
от ръката на непъл-
нолетни убийци, пове-
де битка за промени в
НК. Жените с черните
забрадки искаха да бъ-
дат отменени разпо-
редбите, по силата на
които извършители-
те на най-страшното
престъпление- убий-
ството, получават
по-ниски присъди, ако
не са навършили пъл-
нолетие. За съжале-

ние – без успех. Все
още семейството не
е получило и присъде-

Допитването, което „Съперник” за пръв проведе преди три години
за най-ярките личности и събития през изминалите дванадесет месе-
ца, вече е традиция.

И сега няма да  й изневерим. Нека заедно направим равносметка
на отиващата си 2013-та година. Нека заедно изберем най-ярките
личности и събитията, белязали годината, която изпращаме. Защото
вълнения не ни липсваха нито по отношение на случващото се всеки
ден около нас, нито по отношение на положителните емоции, които ни
носеха наши съграждани.

Този път обаче леко променяме формата. Няма да правим предва-
рителното анонимно телефонно проучване. Ще разчитаме само на ва-
шата читателска активност. Вие, перничани, читатели на „Съперник”,
имате думата. Чрез талоните на първа страница на изданието излъче-
те имената на онези, които заслужават да влязат във великолепната
петорка, оформяща класирането „личност на годината”. Три ще са
онези събития, които според читателите ни са най-съществени за из-
миналите дванадесет месеца.

В специалния талон, който от днес  „Съперник” пуска на първа
страница на изданието, читателите ни могат да направят своите пред-
ложения най-късно до 21-ви декември, когато гласуването ще прик-
лючи. Чакаме вашите номинации на адреса на вестника: гр.Перник
2300 , ул.”Св.св.Кирил и Методий” бл.2А , ап.2. Талоните можете да
донесете и в самата редакция.

Резултатите от вашия вот ще бъдат обявени в навечерието на Нова
година, на 27-ми декември.

Чакаме вашите предложения, драги съграждани!

Традиционно! Избираме заедно
личност и събитие на 2013 година


