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Убедете се
в разликата!

ги тежести, които
могат да надхвърлят
2000 евро. За да отпи-
шат колата от ита-
лианските служби и да
могат да я докарат,
купувачите задължи-
телно трябвало да
платят задължения-
та, ако искат придо-
бивката им да напусне
пределите на Италия.
За този нов вид изма-
ма предпреждава бъл-
гарин, който от  близо
10 години е в бранша с
возила втора ръка.

Неговият съвет е
задължително преди
покупката на кола е да
се провери в чуждес-
транната агенция да-
ли има задължения. То-
ва го правели всички
български агенти,
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.477 лв.

Сряда, 11 септември 2013 г., бр. 174 /5290/ год. XXЦена: 0,60 лева

Въпреки това нашенци продължават да ги купуват

Нещастници
по рождение

Аман от тия световни класа-
ции по нещастие. Явно има платени социо-
логически агенции, чиято цел е да ни
правят неандерталци. Зададе ли се подобно
проучване – все сме някъде там сред голе-
мите нещастници на планетата.

Последното такова направо ни хвърля в
музиката. В дивата музика на Близкия Из-
ток. По нещастие сме братовчеди със си-
рийците и почти братя с афганистанците.
Дето се вика – да ни има човек компанията.

Айде, за афганистанците иди ми – дойди
ми. Тях американците ги освободиха, та им
е лесно. Ама щастието на сирийците напра-
во изумява, приравнено с българското. За-
това, значи, толкова често напоследък го-
ворим за тях. И бежанците им стават наша
съдба. Явно сме еднакви нещастници. Инте-
ресно дали класацията ще се обърне в наша
полза, ако ние тръгнем да имигрираме на-
там. Направо ще се срещнем с щастливите
американски освободители, заради които
сме равни по нещастие със сирийците.

Може би тия класации са измислени, за да
ни дразнят. А може и да сме толкова пре-
тенциозни и разглезени, та признаваме са-
мо тото милионерите за щастливци. Зато-
ва да ни изключат от класациите, щото сме
си нещастници по рождение.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
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“ÌÈÍÜÎÐ” /×ÈÊÀÃÎ/
ÐÀÇÏÈËß “ÐÅÄ ÄÅÂÈËÑ”

Преп. Теодора
Александрийска.

Преп. Силуан
Антонски.

Любомира ПЕЛОВА
При покупка на ав-

томобил втора упо-
треба задължително
трябва возилото да
бъде качено на подем-
ник и да се огледа за
ръжди и състояние-
то на окачването.

Българи горят по
нова схема с автомо-
били втора употреба
от Италия. На мерак-
лиите за ново возило,
които искали лично да
си харесат и докарат
кола от Ботуша, им
пробутвали външно
много добре изглежда-
щи возила на атрак-
тивно ниска цена, кои-
то обаче в последс-
твие се оказвало, че
имат задължения от
глоби към КАТ или дру-

Невъзможно е да се дадат
на живота повече дни,
но е възможно да се даде
повече живот на дните.

ЛАФ НА ДЕНЯ

140 - 290

Облачно,
слаб дъжд

ване. В резултат на
проведените проце-
суално -следствени
действия е бутилки-
те е иззел собстве-
никът на халето –
35-годишният Г.В.
Установено е още, че
става въпрос за неу-
редени финансови
в з а и м о о т н о ш е н и я
между наемател и
наемодател. Собс-

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи

изясняват случай на
неуредени финансо-
ви взаимоотноше-
ния вежду наемател
и наемодател.

На 2-ри септември
тази година, в Облас-
тната дирекция на
МВР в Перник бил по-
даден сигнал от нае-
мател на хале, намира-
що се на територия-
та на областния град,
че от обекта му са
откраднати около 90
бутилки, пълни с раз-
лични газове. 57-го-
дишният П.К. заявил,
че бутилките са изне-
сени през направен в
оградата на двора на
халето отвор.

Органите на реда
предприели разслед-

Нищят случай на неуредени сметки

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

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

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

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

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

твеникът заявил, че
е иззел бутилките с
надежда, че наема-
телят му така ще
бъде принуден да из-
чисти паричните си
задължения.

Бутилките са ос-
тавени на отговор-
но пазене и работа-
та по документира-
не на случая продъл-
жава.

които обикалят всеки
ден пазарите зад гра-
ница в търсене на ев-
тино возило.

Ако все пак решите,
че няма да си докарва-
те мечтания автомо-
бил сам, а ще се дове-
рите на търговец от
автокъща, трябва да
сте наясно с някои
хитрости на продава-
чите.

В момента един ав-
томобил от най-гол-
ямата борса за коли у
нас в Горубляне храни
шестима души. Търго-
вец, тапицер, боя-
джия, шофьор на ав-
товоз, специалист по
връщане на километ-
ражи и човек,

На страница 12
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През лятото перничани се оказаха устойчиви на всички вируси

МВР денонощието в цифри
Любомира ПЕЛОВА

През денонощието на 9-ти септем-
ври до вчера служители от различни
структури на МВР са разкрили 76 кри-
минални престъпления на територията
на страната. Извършители на грабежи
и кражби, в това число и взломни, са
установени и задържани от служите-
ли на Столичната и областните дирек-
ции на МВР в няколко региона на
страната, сред които и Перник.

През последното денонощие по дан-
ни, въведени в Автоматизираната ин-
формационна система „Издирвателна
дейност”, са обявени за издирване
нови 45 и са снети от отчет 51 души.

При проверка на граждани, превоз-
ни средства, жилища и търговски обе-
кти в страната полицейски служители
са иззели общо 1890 кутии цигари и
5,8 кг нарязан тютюн, без акцизен
бандерол.

Чуждите граждани, задържани при
опити да преминат на територията на
страната през „зелена“ граница са
били 45. На различни ГКПП от багажа
на влизащи в страната български и
чужди граждани са иззети недекла-
рирани общо 1203  кутии различни
марки цигари.

През миналото денонощие в района
на Перник не са регистрирани тежки
пътно-транспортни произшествия.

Звената за Пожарна безопасност и
защита на населенито обаче са реаги-
рали на 284 сигнала за произшес-
твия. Ликвидирани са общо 244 пожа-
ра. С преки материални щети са 30 от
тях, сред които и инцидентите в пер-
нишко. Без нанесени материални ще-
ти са други 214. Организирани са 28
аварийно-спасителни дейности, по-
мощни операции и дежурства. Лъжли-
вите повиквания са били 12, съобща-
ват от пресцентъра на МВР

Зоя ИВАНОВА
Т р а д и ц и о н н и т е

летни вируси и в мо-
мента върлуващият
в страната грип, кой-
то удря основно очи-
те подминаха перни-
чани. Джипита
твърдят, че няма по-
вишение на забол-
яваемостта и оплак-
ванията сред пациен-
тите им. Това, което
обаче е грешно и ос-
тава като навик у хо-
рата е, че винаги ко-
гато има някакви оп-
лаквания в повечето
случаи те прибягват
до самолечение. Пре-
ди няколко дни имах
пациент който беше
с конюктивит, а бе-
ше се лекувал сам в
къщи.

И дойде при мен,ко-
гато вече задължи-
телно трябваше да
го изпратя на очен
специалист – сподели
д-р Рангелова, общоп-
рактикуващ лекар.
Нейна колежка също
потвърди, че през
летните месеци пове-
чето оплаквания са
били свързани основ-
но с болки в стомаха,
температури и общо

Фирми, охраняващи с технически средства,
подкрепят започналите реформи в МВР
Любомира ПЕЛОВА

Управителният съ-
вет на Националната
асоциация на фирми-
те, охраняващи с тех-
нически средства (НА-
ФОТС) подкрепя за-
почнатите реформи в
МВР и адмирира наме-
ренията на минис-
терството да прило-
жи политики за парт-
ньорство с компании-
те от сферата на час-
тните услуги за си-
гурност. Това каза на
п р е с к о н ф е р е н ц и я
председателят на УС
на НАФОТС Илиян
Панчев, съобщиха от
пресцентъра на Бъл-
гарска стопанска ка-
мар. Повод за изразе-
ната позиция е декла-
рираното от страна
на министъра на вът-
решните работи
Цветлин Йовчев наме-
рение за закриване на
т.нар. съпътстващи
дейности на МВР и, в
частност – Сектор
„Сигнално-охранител-
на дейност”. Предсе-
дателят на УС на НА-
ФОТС определи това
решение на МВР като
първа стъпка в посо-
ка подобряване на биз-
нес средата в сфера-
та на частните услу-
ги за сигурност. Той

припомни, че от годи-
ни председателства-
ната от него органи-
зация поставя въпро-
са за премахване на
възможността фи-
нансирани от държав-
ния бюджет струк-
тури да упражняват
конкурентна на час-
тния сектор дей-
ност, особено когато
същите тези струк-
тури се явяват кон-
тролиращ и лицензи-
ращ орган.

„ Д ъ р ж а в а т а
трябва да разработ-
ва стратегии и поли-
тики в съответната
област, а не да извър-
шва търговска дей-
ност и да предоставя
услуги на крайни пот-
ребители, тъй като
това води до наруше-
ние на пазарните
принципи и до нелоя-
лна конкуренция
спрямо частния сек-
тор“, категоричен бе
Илиян Панчев. УС е
взел решение да наг-
ради изпълнителния
председател на БСК
Божидар Данев с по-
четния знак на НА-
ФОТС, съобщи Илиян
Панчев.

„Членовете на НА-
ФОТС декларират
своята готовност за

взаимодействие със
структурите на МВР
в посока постигане на
общите цели, свърза-
ни с опазването на
имуществото и си-
гурността на гражда-
ните и фирмите“, ка-
за още председа-
телят на браншовата
организация.

Татяна Иванова – из-
пълнителен секретар
на НАФОТС, съобщи,
че през м. Август т.г.
успешно е приключило
тестването сред слу-
жителите на фирмите
за охрана на професио-
налните стандарти,
създадени в рамките
на проект “Разработ-
ване и внедряване на
информационна систе-
ма за оценка на компе-
тенциите на работна-
та сила по браншове и
региони”. Проектът
се осъществява от
Българската стопан-
ска камара по ОП „Раз-
витие на човешките
ресурси“, а сектор „Ох-
рана и сигурност“ е
един от 20-те пилот-
ни икономически сек-
тора, за които се въ-
веждат компетен-
тностни модели (про-
фесионални стандар-
ти) за 20 ключови
длъжности.

Седем нови социалисти
получиха членски карти

Зоя ИВАНОВА

неразположение. От
регионалната здрав-
на инспекция ежесед-
мично подаваха ин-
формации от които
ставаше ясно че за-
боляваемостта от
грип и остри респи-
раторни заболявания
са далеч под опасни-
те стойности. Чрев-
ните инфекции обаче
бяха „постоянно при-
съствие” в бюлети-
ните на регионална-
та здравна инспекция
в града, а Инфекциоз-
ното отделение на
моменти пълно име-
нно с такива болни
от областта. Специа-
листите обаче на-
помнят, че есента е
сезонът на вирусите
и настинките. Ниски-
те температури и
хладният въздух са
истинско предизвика-
телство за имунната
система. Затова няма
как да не се запитаме,
как да останем здра-
ви през студените
есенни дни.

През есента най-уя-
звимото място на
тялото са носоглът-
ката и устната кухи-
на, затова не бива да

дишате през устата.
Освен това повечето
вируси се разпрос-
траняват, когато ки-
хаме или кашляме. За
да останете здрави
през есента, трябва
да подсилите имунна-
та система.

Тя ще устои на на-
падките на есенните
вируси, ако вие й съ-
действате. Здравето
ви зависи от:Начина
на живот – важно е
да игнорирате стре-
совите ситуации и да
се наспивате. Така ор-
ганизмът ще се чувс-
тва отпочинал и го-
тов за действие.
През есента намале-
те цигарите и алкохо-
ла, тъй като са ут-
върден враг на иму-

нната система. Набл-
ягайте на движение-
то и спорта, за да
тонизирате тялото
си.Храните, на които
наблягате – за есе-
нния сезон те трябва
да са богати на вита-
мини А и С, които се
борят с вирусите.
Желателно е да се за-
редите и с повече ви-
тамин Е, който е мо-
щен антиоксидант.
Включете в менюто
си мляко, масло, яйца,
а от месните ястия
избирайте такива с
черен дроб.

Сега е моментът да
се облагодетелства-
те от даровете на
есента. Ябълките
снабдяват организма
с нужното количес-

ПОЩА СЪПЕРНИК

ПОЩА СЪПЕРНИК

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
След земетресението на 22.05.2012

г. бащината ми къща в с. Голямо Бу-
чино бе определена от комисията за
цялостно премахване. При втората ко-
мисия се установи, че може да бъде
укрепена.

Отпуснати ми бяха средства от Меж-
дуведомствената комисия и през ме-
сец май с фирма „ИВ-строй” ЕОД с. Г.
Бучино отпочнахме укрепване.

С това писмо изказвам искренната
си благодарност към бригадата, която
работи около месец. Възхищавах се
на тяхната огранизация, дисциплина,
отговорност и умение да работят ко-
лективно. Момчетата Минчо, Крум,
Стефан, Благо, Сашко, Наско, Пепи,
Стоян с работата си правеха реклама
на фирмата. Възхищавам се и от уме-
нието на ръководителя Ивайло Иванов
да държи за строгата дисциплина и в
същото време да живее с проблемите
и болките на всеки работник.

Радвам се, че избрах тази фирма.
Дерзайта момчета и оставяйте все та-
ка хубави спомени и впечатления
сред хората както оставихте в мен.

Емилия Георгиева
с. Голямо Бучино

Нова опасност при жп. спирка Дас-
калово

Строежът на паркинг за строителни
машини от другата страна на магис-
тралата на жп. спирка Даскалово крие
нова опасност. Освен, че там няма ни-
то подлез, нито пешеходна пътека или
светофар, то сега на този строеж е
поставена ограда, която спира види-
мостта на преминаващите към магис-
тралата. По стара българска традиция,
всички чакат да се случи най-лошото
и някой да бъде прегазен, за да се
вземат мерки. Хайде този път да не
чакаме!

Николай ГЕОРГИЕВ

тво витамин С и за-
сищат глада. Освен
това ще са ви от пол-
за, ако се борите с ни-
котиновата зависи-
мост. Гроздето също
е богато на витами-
ни В и С и прочиства
тялото от натрупа-
лите се токсини. По-
лезно е още за кости-
те и кръвоносните
съдове. Морковите
зареждат с витамини
А и С, отразяват се
добре на гърлото и
бронхите. А Карфио-
лът и зелето съдър-
жат минерали и оме-
га-3 мастни киселини,
освен това гонят
умората. С чесън го-
ните бактериите и
подсилвате имунна-
та система.

 

Седем новоприети социалисти полу-
чиха членските си карти на партизан-
ски събор в брезнишкото село Краса-
ва. В събота Общинският съвет на
БСП в Брезник и кметството на Кра-
сава организираха събор на площада
в селото по повод 105 години от съз-
даване на Брезнишката организация
на БСП. Гости на празненството евро-
депутата Илияна Йотова, управителя
на НЗОК Румяна Тодорова, народния
представител Евдокия Асенова, пред-
седателя на общинската структура на
БСП в Радомир, областния председа-
тел на жените социалистки Ина Тодо-
рова, областния председател на мла-
дежко обединение Николай Николаев
много граждани. Приветствие подне-
се председателят на партийната
структура в Брезник Иван Ставрев,
който искрено благодари за съдей-
ствието и участието в партийния и об-
ществен живот на всички членове на
организацията и подчерта съществе-
ния им принос , без койтоне би било
възможно това събитие.Организатори-
те се бяха погрижили за музика и ве-
селие през целия ден.
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ЧЕЗ провежда разяснителна кампания, информация е налична и на www.cez.bg

Подмяна е характеристиката
на сегашното правителство

Силвия ГРИГОРОВА
Фактурите, които

битовите клиенти на
ЧЕЗ получават за кон-
сумираната енергия
през август, съдър-
жат данни за два от-
четни периода – от
датата на предишно
отчитане до 31 юли и
след 1 август до края
на отчетния период.
Въз основа на реше-

ние на Държавната
комисия за енергийно
и водно регулиране,
считано от 1 август,
са променени моде-
лът на ценообразува-
не, както и тарифна-
та структура. Дър-
жавният регулатор
единствен определя
цените и моделите на
ценообразуване.

 Трите компонента

- добавка за зелена
енергия, цена за висо-
коефективно комби-
нирано производс-
тво и невъзстанов-
яеми разходи, бяха
прехвърлени от цена-
та за разпределение
на електроенергията
в цената за снабдява-
не. По този начин це-
ната за разпределе-
ние бе намалена, но бе
увеличена цената за
снабдяване. Ефектът
от решението на
ДКЕВР е понижение на
крайните продажни
цени за битови
клиенти съссред-
но5%.

„Клиентите ни вече
получават фактури с
новите, с 5% по-ниски
цени. За да сме макси-
мално коректни, те
съдържат два перио-
да – този до

31.07.2013 г. по ста-
рите цени, и от
01.08.2013 г. – по но-
вите, по-ниски. Кампа-
нията „Бъдете ин-
формирани“ продъл-
жава и през септем-
ври, като с фактури-
те си клиентите ни
ще получат и допъл-
нителни разяснител-
ни материали“,каза
Кремена Стоянова,
изпълнителен дирек-
тор на „ЧЕЗ Електро
България“ АД.

ЧЕЗ публикува на уе-
бсайта си www.cez.bg,
в секция „Цени“, до-
пълнителна информа-
ция относно форми-
рането на цената и
съпоставка между
стойностите в нови-
те и старите факту-
ри. От сравнението
на двата документа
се вижда, че при за-

Вицепрезидентът за
оставките и кризата в Сирия

пазване на консума-
цията, сметката на
даден битов клиент е
намаляла с 4,7%. Разя-
снителна информация
за новите фактури
може да бъде получе-
на на денонощната
информационна линия
на ЧЕЗ 0700 10 010 и в
центровете за об-
служване на клиенти.

Цените и моделът
на ценообразуване се
определят от ДКЕВР.
Промяната в модела
на ценообразуване от
1 август 2013 г. дове-
де до намаляване на
дела на ЧЕЗ в крайна-
та цена на електрое-
нергията до 2,49%.
Това означава, че от
сметка на стойност
100 лв. за дружества-
та от групата на ЧЕЗ
в България остават
едва 2,49 лв.

Пернишки социалисти отбелязаха
годишнината от 9-ти септември
Зоя ИВАНОВА

С полагане на венци и
цветя пред Братската
могила в градския пар-
ка социалистите от
Областната организа-
ция на БСП в Перник
отбелязаха 69-годиш-
нината от 9 септем-
ври 1944г. Слово по по-
вод годишнината и па-
метната дата произ-

несе зам. председателя
на ОбС на БСП - Перник
Кирил Кирилов, който
честити празника и
призова за подкрепа на
правителството на
Пламен Орешарски,
което се опитва да
възроди България.

Сред участниците
в тържеството бяха
– Министъра на от-

“Оставката е политическо искане, кое-
то всеки може да артикулира. Оттам на-
сетне обаче трябва да се каже какво
следва. Това е много важно”, казва ви-
цепрезидентът Маргарита Попова в ин-
тервю за столичен ежедневник. В крайна
сметка ние сме провели едни избори,
които бяха признати за легитимни, за
проведени демократично, процедурата
бе призната от Конституционния съд,
казва Попова.  

По думите й “това означава, че българ-
ските граждани трябва да израснат на
висотата да чуят избраните от тях полити-
чески представители”.  Трябва по демок-
ратичен начин да поставяме исканията
си - индивидуално или чрез различни
представители, за да можем задружно
да решим най-важните сега проблеми,
подчертава Маргарита Попова.

Според вицепрезидента ГЕРБ са загу-
били от напускането на Народното събра-
ние. Тя лично разговаряла с Борисов за
ситуацията и той се съгласил с аргумен-
тите й да върне ГЕРБ в парламента. “Ка-
зах го ясно като юрист - НС губи от неп-
рисъствието на най-голямата парламен-
тарната група, на опозицията”, подчерта-
ва вицепрезидентът.

Маргарита Попова отново се обяви
твърдо против евентуална война в Сирия,
като позицията й се различава от тази на
президента. “Може и да има друга ин-
формация, но ми се струва, че стана не-
що недоразбрано. Доколкото разбрах,
неговата позиция съвпада с тази на Оба-
ма за това, че трябва да бъде наказано
използването на химическо оръжие”, ко-
ментира тя президентската подкрепа към
САЩ.

Попова призна, че не винаги е била
съгласна с президента. Понякога диску-
тирали, но понякога си замълчавала.

Любомира ПЕЛОВА

браната Ангел Найде-
нов, Народния пред-
ставител Станислав
Владимиров, Кмета

Росица Янакиева,
Областния управи-
тел арх. Михаил Ми-
хайлов, които поста-
виха свежи цветя
пред паметника на за-
гиналите антифашис-
ти.

Обявиха гражданския съвет
към Реформаторския блок
Зоя ИВАНОВА

25 представители на
бизнеса, юристи, пси-
холози и икономисти,
събра новоучреденият
граждански съвет към
Реформаторския блок

Любомир Христов,
известен с борбата
срещу високите бан-
кови лихви и вицепре-
зидент в двойката с
Меглена Кунева, Юли-
яна Николова - вице

на кандидатът за
президент от ДСБ
Неделчо Беронов и
бившият енергиен
министър в прави-
телството на ГЕРБ
Трайчо Трайков, ще
определят политика-
та на десните.

Гражданският съ-
вет ще може да реша-
ва дали и в каква посо-
ка да се разширява бло-
кът на реформатори-

те. Основни функции
на съвета са създаване
на легитимна плат-
форма за взаимоотно-
шение на на блока с
гражданското общес-
тво в страната, изра-
ботва актуалните по-
литически позиции на
Реформаторския блок,
взима решения за раз-
ширяване на блока и за
целеви политически
взаимодействия.

 

Това правителство беше съставено и до-
говорено зад гърба на избирателите и дори
на партиите, които стоят зад него. Програ-
мата на Програмното правителство е планът
на една ограничена и не легитимна семей-
но-икономическа група да овладее влас-
тта.

Натрапчивата характеристика на това
правителство се описва с думата ПОДМЯ-
НА: на вот, на обещания, на ценности, на
легитимност...

Само един пример след голямата илюзи-
я, че програмният кабинет има програма:

Електронното правителство е заглъхващ
в общественото пространство термин, нищо
че и то е обещано и стои срамежливо в “п-
рограмата” на кабинета „Орешарски”. 

Няма как и да очакваме правителството
на задкулисието да бъде активно по отно-
шение на отваряне към гражданите и биз-
неса, което в съвременното общество е
постижимо главно чрез електронното пра-
вителство. Това каза вчера по повод 100-те
дни на правителството „Орешарски” народ-
ният представител от ГЕРБ Ирена Соколо-
ва. 

Тайните договорки са другата запазена
марка на коалиционното правителство. Че е
такова знаят всички и то е видно, но отри-
чат с пълна сила. 

Ако трите партии се бяха явили в такава
коалиция пред избирателите, щяха да имат
основание да претендират за властта и до-
верието на гражданите. 

Те не го направиха, защото знаят, че това
ще взриви обществото. 

Но го направиха тайно, зад гърба на всич-
ки. И печатат на тази подмяна е назначе-
нието на Пеевски. В крайна сметка се ока-
за, че всеки, който е гласувал за БСП, ДПС
или Атака, всъщност е гласувал за СД “
Орешарски и Сие”

БСП и ДПС хранят своята самоувереност
с противопоставянето между българските
граждани. Те организират своите привър-
женици и се опитват да ги сблъскат с про-
тестиращите.

Това правителство е със 101 % инвалид-
ност -не вижда, не чува, прави грешка след
грешка, но и отказва чужда помощ, каза
още Соколова.

Зоя ИВАНОВА

Цигарите поскъпват плавно
Любомира ПЕЛОВА

Акцизът върху цигарите и алкохола няма да
бъде променян през 2014 г., заяви зам.-минис-
търът на финансите Людмила Петкова. От 2015
г. до 1 януари 2018 г. обаче налогът ще се вди-
га на стъпки, така че България да достигне
минималното ниво на акцизите в ЕС, одобрено
от Брюксел - 176 лв. за 1000 къса при 146 лв. в
момента. Заради увеличаването на данъка ку-
тия цигари трябва да поскъпне с до 80 стотин-
ки в края на периода, като това ще става плав-
но.

Така след година отлагане от 2015 г. цените
на цигарите най-вероятно ще се вдигнат само
заради акциза средно с 20 стотинки на кутия.
От повечето тютюневи компании предлагаха
увеличението да се разпредели равномерно в
годините, така че цигарите да поскъпват плав-
но, а не изведнъж. Повишението на акциза
обаче може да е различно за скъпите и за ев-
тините марки цигари заради особеностите на
формулата, по която се определя. Така, ако
увеличението е само през специфичната част
на акциза, това ще се отрази еднакво за всич-
ки марки цигари - поскъпване с 0,73 лв. до
2018 г.



Съобщение4 11 септември 2013 г. Съперник

ЗА НОВИТЕ ФАКТУРИ – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
1. Каква фактура получих при смяна на цените?
Фактурата, която получавате за консумираната енергия през юли и август 2013 г., съдържа данни за два  ценови периода. Първият период е от датата на предишно отчитане до 31 юли 2013 г., а вторият – от 1 ав-

густ 2013 г. до края на Вашия отчетен период.
2. Защо получавам фактура с два ценови периода?
Причината за съществуването на подобна фактура е решение Ц-25 от 29 юли 2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Въз основа на него, от 1 август 2013 г., цените на електрое-

нергията за битови клиенти бяха понижени средно с 5%. Заедно с това бяха променени моделът на ценообразуване и тарифната структура. За битови и малки стопански клиенти консумацията във фактурата обхва-
ща период, в който са  валидни цени на електрическа енергия до 31.07.2013 г. и от 01.08.2013 г.

За да сме максимално коректни към нашите клиенти, ние изготвихме августовските фактури за два периода – до 31.07.2013 г. по старите цени и по стария модел на ценообразуване, и от 01.08.2013 г. – по новите,
по-ниски цени и новия модел на ценообразуване.

3. Кои клиенти получават  фактура с два ценови периода?
Всички битови и малки стопански клиенти на ЧЕЗ получават фактури по стари и нови цени в преходния период. Тези фактури се отнасят само за консумираната електроенергия през месеците юли и август 2013

г. и ще бъдат получени само през август и септември. Следващите фактури ще бъдат изготвени само въз основа на новата тарифна структура, одобрена от ДКЕВР с Решение Ц-25 от 29 юли 2013 г.
4. Кой определя цените,тарифната структура и съдържанието на фактурата?
Държавният регулатор е единственият орган в България, който определя цените и тарифната структура. Винаги, когато регулаторът промени тарифната структура, „ЧЕЗ Електро България“ АД задължително отраз-

ява тези промени във фактурите. Това е наше задължение. Съдържанието на фактурите, които „ЧЕЗ Електро България“ АД издава на своите клиенти, е съобразено с изискванията на българското законодателство
(Закона за счетоводството, Закона за Данък върху добавената стойност).

5. Какво съдържа  фактурата, издадена в преходния период, обхващаш месеците юли и август?
Фактурата съдържа количество консумирана електрическа енергия до 31.07.2013 г., остойностено по цени и тарифна структура валидни до 31.07.2013 г., съгласно Решение на ДКЕВР Ц-13 от 05.03.2013 г. и коли-

чество консумирана електрическа енергия, остойностено  по цени и тарифна структура валидни от 01.08.2013 г., съгласно Решение на ДКЕВР Ц-25 от 29.07.2013 г.
6. Каква фактура ще получа следващия месец?
Фактурата за консумираната през септември електроенергия ще бъде изготвена изцяло по новия модел на ценообразуване и ще съдържа само новите тарифи за електроенергия. Следващите фактури ще са по-

опростени, защото няма да се смесват старата и новата тарифна структура.
7. Защо във  фактурата обхващаща периода юли – август има два вида цени?
В преходната фактура се съдържат данните за консумираната електроенергия по старите тарифи, действали до 31 юли включително и за консумираната електроенергия по новите, с 5% по-ниски цени и новата та-

рифна структура, влезли в сила  от 1 август 2013 г.
В резултат на решението Ц-25/29.07.2013 г. на ДКЕВР крайните продажни цени на електроенергията за битови клиенти считано от 01.08.2013 г. намаляват с 4,32% за дневната тарифа и 5,59% за нощната тарифа.
8. Защо цената на тока изглежда по-висока въпреки, че има 5% намаление?
Цената на електроенергията се състои от два основни компонента компонента – Цена за снабдяване с електрическа енергия и Цена за разпределение на електрическа енергия. Новият тарифен модел, определен

с решението на ДКЕВР от 29 юли 2013 г., предвижда намаляване на Цената на разпределение на електрическа енергия, тъй като от нея са извадени три елемента - добавката за зелена енергия, цената за високое-
фективно комбинирано производство и невъзстановяемите разходи. Те обаче не са отпаднали изцяло от фактурата, а са включени в цената за електрическа енергия. Ефектът от решението на ДКЕВР е понижение
на крайните продажни цени за битови клиенти на ЧЕЗ със средно 5%.

9. В крайна сметка цената по-висока ли е или е по-ниска?
Понижението на цените, по които ЧЕЗ доставя електрическа енергия на битовите клиенти от 01 август 2013 г., е средно с 5%. Битовите клиенти на ЧЕЗ получиха най-голямо средно понижение на цените на еле-

ктроенергията.
10. Какъв дял получава ЧЕЗ от новата цена на електроенергията?
Промяната в модела на ценообразуване от 1 август 2013 г. доведе до намаляване на дела на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията до 2,49%. Това означава, че от сметка на стойност 100 лева за дружествата

от групата на ЧЕЗ в България остават едва 2,49 лева.
През 2013 г.  частта от крайната цена на електроенергията, която остава в дружествата на ЧЕЗ в България, бе намалена два пъти. До март 2013 г. тя бе 9% от крайната цена. От 05 март 2013 г., след решение на ре-

гулатора за намаление на крайните цени на електроенергията, тази част спадна до 2,88%. С такъв минимален обем от средства компанията трябва да поддържа и подобрява клиентските услуги, да инвестира и об-
новява електроразпределителната мрежа в Западна България.
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Рекламно  приложение

Сряда, 11 септември 2013 г., брой 174 /5291 / година XХ

®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
2. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
3. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 40 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 480 кв.м, дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 95 000 лв.
10. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
11. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
12. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 евро/кв.м

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

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

Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени, 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. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
6. Изток, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ, санирана - 22 000 лв.

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

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

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

1. Гарсониера, Изток, до ДСК, юг, тх., тер., -  27 500 лв.
2. Гарсониера, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг,
ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро
3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
4. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне
5. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв.
7. Двустаен, Албените, ет. 3, 1 тер. - 39 000 лв.
8. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
9. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
10. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
11. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
12. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6 - 50 000 лв.
13. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
14. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
15. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
граж, пл., дв. 830 кв-.м - 27 000 лв.
16. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
17. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
18. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
19. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
20. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
21. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
22. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 20 000 лв.
23. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
24. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
25. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
26. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, без ТЕЦ, до БИЛЛА - 160 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
6. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
7. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
8. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
9. Гараж, ул. Кракра, нова кооперация - 50 лв.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВИ СГРАДИ:
1. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни - 400 евро/кв.м

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана - 12 900 лв.
2. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
3. Център, ет. 6, тх., пл. ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
4. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
8. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв.
9.  Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв.

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5 - 130 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, лукс - 330 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер. нап. обз.- 250 лв.
4. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
5. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.
6. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.
7. Гараж, Ид. ц., тх., 25 кв. м - 60лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Тв. ливади
2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
4. Гарсониера, с тераса, в Центъра
5. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
6. Гарсониера, Тева
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Голям тристаен в Центъра
10. Двустайни и Тристайни, Тева
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1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро
2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро
3. Едностаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., ТЕЦ, тер. - 18 500 евро
4. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро
5. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
6. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро
7. Двустаен ЦГЧ, ет. 5, ново, ЕПК, тер., по БДС -22 999 евро
8 Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
9. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
10. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро
11. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
12. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, преустр., в 3-стаен - 16 900 евро
13. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, изцяло юг, 2 тер. - 14 800 евро
14. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 17 900 евро
15. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер. изцяло юг, подобр. - 21 500 евро
16. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро
17. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7, ТЕЦ, тераса - 12 500 евро
18. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
19. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран - 31 000 евро
20. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
21. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
22. Двустаен, Р. Димитров, ет. 3, ТЕЦ,  2 тер. - 16 400 евро
23. Двустаен, Р. Димитров, ет. 6, 2 тер., за ремонт - 14 300 евро
24. Двустаен, Р. Димитров, ет. 8, по БДС, нестандартен - 14 900 евро
25. Двустаен, Буч. път, ет. 4, нов, панел, по БДС, 2 тер.. - 17 900 евро
26. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
27. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро
28. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 23 000 евро
29. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
30. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри - 44 800 евро
31. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
32. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро

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

ново строителство, с акт - 16
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СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
5. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1,  тер. - 46 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 39 000 лв.
9. Двустайни, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
10. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
13. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер., отремонтиран - 43 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 34 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., тер., отремонтиран  - 55 000 лв.
16. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
18. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
19. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
20. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
21. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
22. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
23. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
4. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг - 25 200 лв.
6. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 32 000 лв.
7. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., добър блок - 30 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., добър блок - 38 000 лв.
7. Изток, ет. 4, 72 кв. м, тх., пл., 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

0888/689 535
КУПУВА:

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА
 И ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg
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ЗАПЛАЩАНЕТО

НА КАРЕТАТА

ЗА ИМОТИ,

ЩЕ БЪДЕ

ОТ 09.09.2013 Г.

 ДО 13.09.2013 Г.

 /В ОФИСА/



Имоти, реклами8 11 септември 2013 г. Съперник

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

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

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

СПЕШНО КУПУВА:

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

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, необзаведена - 170 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. /печка, перална, хладилник - по договаряне
3. Двустаен, Тева, необзаведен, без ТЕЦ, ет. 1 - 170 лв.
4. Етаж от къща, над Автогарата, кв. Ралица - 130 лв.
5. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА ВАШАТА

РЕКЛАМА

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

винпром) 076/60 85 85

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Фирма търси
оператор на

бетонов възел
със стаж

- тел. 0888/351 864

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

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

о

за

реклама

ИЗКУПУВАМ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

ОТ МЯСТО,

ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

 - ТЕЛ. 0892/202 293;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÅÄÀ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер., среден - 25 000 лв.

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

1300 кв.м - 27 000 лв-

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

- до 55 000 лв.

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 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.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

наем

работа

разни

имоти

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

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

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

ТЕЦ, тер, юг - 23 300 лв.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА КАРЕТАТА ЗА ИМОТИ,

ЩЕ БЪДЕ ОТ 09 ДО 13.09.2013 Г. /В ОФИСА/
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 5
06:30"Тази сутрин"- информационно предаване
09:30"Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 295
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 76, 77
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 6
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, с. 2, еп. 32
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал, с. 2, еп. 45, 46
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Разбивачи" - сериал, с. 2, еп. 8
00:00"Изкуплението на Грейс" - сериал, с. 3, еп. 17
01:00"Посетители" - сериал, с. 2, еп. 8
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Духът на здравето" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера" - предаване на НТВ
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Транспортер" - сериен филм
21:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон
22:00"Тайнствени афери" - сериен филм
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45"Лекар на повикване" -  филм
00:45"Сделка или не" - телевизионна игра
01:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
03:45Новините на Нова /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:10Малки истории /п/
05:20Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу/
05:50Дързост и красота  /3229 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу/
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:55БГ сериал: Жребият тв филм
14:10Сен Тропе тв филм/345 епизод/
15:20100-те подвига на Еди Макдауд
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Ку-Ку
17:05Дързост и красота т /3230 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
19:00Втори шанс тв филм /2 епизод/
19:45Лека, нощ деца! Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Фантоми тв филм/5 епизод/
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас
23:0011 септември - извънредно
положение документален филм /
Великобритания, 2010г./
00:30Ретро следобед: Ку-Ку /п/
01:15Втори шанс тв филм /2 епизод/п/
02:00По света и у нас /п от 20:00/
02:4511 септември - извънредно
положение документален филм /п/
04:15Фантоми тв филм /5 епизод/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

ви позволи да контролирате ситуа-
цията. Трябва да се разграничите от
общата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

ще се отнасяте към
финансите си, което

противоречи на вашата природа.
Може би търсите твърде много нас-

лаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира нежелани реакции
у околните. Днес е ден за събиране на
информация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

на въображението и ще ви е трудно
да намерите фокус. Информацията
ще тече като водопад и може да от-
криете отговорите на куп въпроси.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете

към планирането на работните зада-
чи, ако искате да получите задоволи-

телни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътнява-

не на времето и увелича-
ване на изискванията. Използвайте
този момент, за да внесете промени
в имиджа.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

щават, че днес е ден на
красотата. И понеже

няма пълно щастие, ще се наложи
да се погрижите за финансовите
си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден ще

започне не по начина, по
който очаквате. Ако не сте уве-
рени в способностите си, по-доб-
ре не започвайте нищо ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще

изглежда като едно тихо езеро.
Може да се чувствате малко из-

мъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно е, че не мо-
жете да разрешите проблема на
минутата, макар да търсите ре-
зултат, ефективност и полез-

ност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си, защото
прекалените емоции се отраз-

яват неприятно на
здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте

стомаха си, дори да ви заведат в
петзвезден ресторант, стома-
хът ви си остава същият.
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„Ìèíüîð“(×èêàãî) ðàçïèëÿ „×åðâåíèòå äÿâîëè”
Чикагските „чукове“ размазаха с 8:0 „Ред Девилс“

проби в новосъздаде-
ният професинален
футболен клуб в ща-
та Индана – ПФК Ин-
ди Илевън. Два гола за
победата добави и
юношата на ЦСКА –
Асен Василев, а по вед-
нъж се разписаха капи-
танът Благой Вълчев,
младокът Дамян Ди-
мов и лидерът в от-
брана Георги Николов.

Като голът на Нико-
лов, стана в стил Лео
Месси, централният
защитник на Миньор
тръгна от собствена-
та половина и след ка-
то излъга всички по
пътя си през центъра
на терена, накрая вка-
ра поредния шедьо-
вър.  Чикагските “Ви-
нкели” са в навлезли в
силна серия като в

последните четири
срещи са отбелязали
23 гола, 12 от който с
автор Ивалин Гунчев,
а защитата не е до-
пуснала гол. В следва-
щия кръг Миньор
приема Арлингтон Ак-
сес Лайтенинг. “Чуко-
вете” загубиха нещас-
тно в първия мач,
след като си отбел-
язаха автогол за 2:1.

Страницата подготви Яне Анестиев

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

ЧЕТВЪРТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Миньор – Оборище   0:0
Балкан – Септември  3:0
Беласица – Спортист            2:1
Сливн.герой – Ботев             5:0
Пирин – Германея     2:0

Места – Велбъжд       2:0
Струмска слава – Перун       отл.
Вихрен – Чепинец     2:1

КЛАСИРАНЕ:

1.Оборище      10:0      10 т.
2.Миньор        10:1      10
3.Сливн.герой           10:2      10
4.Пирин          7:1        10
5.Балкан          10:4      10
6.Перун           7:1        7
7.Вихрен         4:5        6
8.Беласица 8:4        6
9.Германея      3:3        6
10.Места         3:8        4

11.Ботев          2:11      3
12.Спортист   7:7        3
13.Струмска слава    0:5        1
14.Велбъжд     2:6        1
15.Чепинец     5:13      1
16.Септември           0:17      0 
 

„Габер” поведе в първа група
Отборът на „Га-

бер”(Габров дол) спе-
чели и втората си
среща от началото на
първенството и е
единственият отбор
с пълен актив до мо-
мента. На събора на
селото домакините
победиха „Черного-
рец”(Ноевци), с който
открай време са в
близки отношения.
Васко Василев е от-
крил резултата в 21-
та минута за „габер4,
но гостите са израв-
нили в 40-та с попаде-
ние на Марио Любе-
нов. Упражнението се
е повторило още вед-
нъж през второто по-
лувреме, когато Денис
Емануилов е извел „Га-
бер” напред, а Евгени
Американов е възста-
новил равенството.
Така се е стигнало до
79-та минута, когато
Валентин Велчев е

Ветераните на „Левски”
играха във „Върба”

Интересен  и с много голове мач изигра-
ха ветераните на „Върба” 1917 и „Левски”
в събота –съобщи съдията на срещата Ми-
шо Величков. „Сините” са били предвож-
дани от легендите Сашо Костов и Меци Ве-
селинов, а капитан на отбора – Тони
Здравков. За домакините капитан на отбо-
ра е  бил Сашо Борисов ,а в състава им се
е включил и кметът на Радомир Пламен
Алексиев. Гостите са спечелили мача със
6:4, а след срещата двете печени агнета,
приготвени от домакините са били разфа-
совани равностойно и без оглед на полу-
чения на терена резултат.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО
ГРУПА 1

2-РИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Дружба – Спортист  0:1
Габер – Черногорец  3:2
Витоша – Балкан       4:0
Верила – Ерма           0:1
Рудничар – Струма   1:1
Минерал – Енергетик          3:2
Пирин – Ботев          1:0
Чорни – почива

КЛАСИРАНЕ:
1.Габер           7:4       6 т.
2.Чорни          5:0       3
3.Ботев           4:2       3
4.Черногорец 4:4       3
5.Спортист    2:2       3
6.Дружба        1:1       3
7.Пирин         1:1       3
8.Минерал     4:6       3
9. Ерма           1:0       3
10.Енергетик 5:3       3
11.Витоша      4:5       3
12.Струма      2:2       2
13. Верила     1:2       1
14.Рудничар  1:4       1

ГРУПА 2
 1-ВИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Левски – Струмски сокол    1:1
Сарата – Студена      6:1
Бенковски – Върба   1:1
Свраките – Буря        5:2
Светля – Вихър         8:0
Металург – почива
Китка – почива

КЛАСИРАНЕ:
1.Светля         8:0       3
2.Сарата         6:1       3
3.Свраките     5:2       3
4.Върба          1:1       1
5.Левски        1:1       1
6.Струмски сокол     1:1       1
7.Бенковски   1:1       1
8.Буря 2:5       0
9.Студена       1:6       0
10.Вихър        0:8       0

вкарал третия гол за
„Габер”, оказал се пос-
леден в мача. Със съ-
щия резултата в Ру-
дарци  „Минерал” е по-
бедил „Енергетик”,ка-
то головете за дома-
кините са дело на Ва-
лентин Цветанов –
два и Марио Петров.
За гостите са се раз-
писали  Ивайло Пет-
ков и Валентин Геор-
гиев. Най-убедителен
домакин в този кръг
е „Витоша”, разгро-
мил с 4:0 „Балкан”(Ба-
нище). Четирима раз-
лични футболисти
са  вкарали головете,
Марио Стоянов в 9-
та, Ванчо Стоилов в
46-та, Венцислав
Стоянов в 69-та и
Мартин Искренов в
78-та минута на ма-
ча.  В Земен мес-
тният „Пирин” е спе-
челил мача си срещу
„Ботев”(Друган) с

1:0Единственият гол
в мача е вкарал Ка-
лоян Михайлов в 41-
та минута на среща-
та. Със същия резул-
тат два отбора са
спечелили мачовете
се като гости.В Ме-
щица „Спортист”
малко изненадващо е
надделя над амбициоз-
ните домакините
с  1:№ с гол на Илиян
Иванов шест минути
преди края на мача. В
Дрен развръзката е
била още по-драма-
тична. Единственият
гол, дело на гостите
от „Ерма” е паднал
чак в 89-та минута ,
а негов автор  е Вале-
ри Евтимов.не се е иг-
рал мачът между „Го-
леми връх” и „Чорни”,
тъй като  домакини-
те са решили да
преустановят уча-
стието си в първенс-
твото.

В неделя сутринта
в Чикаго съименника
на Миньор Перник раз-
би с 8:0 (4:0 на полув-
ремето) Ред Девилс –
съобщава нашият чо-
век от Чикаго Нико-
лай Василев. Това е
втора победа за “Чу-
ковете” срещу този
противник през този
сезон. Първият път
на миньорци им беше

значително по труд-
но с минимален успех
2:1 като гост. За чет-
върти пореден мач
бившият юношески
национал от школата
на Славия (София) –
Ивалин Гунчев вкара
дежурният си хет-
трик и затвърди
страхотната си фор-
ма. Доказателство за
която е и поканата за

„Светля” вкара осем на „Вихър”
Отборът на

„Светля” стартира
впечатляващо уча-
стието си в Група 2
на Областното фут-
болно първенство,
след като в домакин-
ски мач разгроми с 8:0
„Вихър”(Елов дол). По
две попадения във
вратата на гостите
са отбелязали Марио
Йорданов и Явор Йор-
данов, по веднъж са се
разписали Марио Ме-
тодиев, който е от-
крил головата серия в
14-та минута, Дими-
тър Шайков, Коста-
дин Иванов и Денис-
лав Йорданов. Пет го-
ла в един мач на един
футболист не е тол-
кова често срещано
явление, даже и в тези
нива на футболното
ни първенство. В Гъ-

лъбник  за „Свраки-
те”ги е вкарал Филип
Филипов срещу отбо-
ра на „Буря”, който
пък е водил след пър-
вите 45 минути с 2:1
,но през второто по-
лувреме Филипов е
отбелязал четири от
петте си попадения в
мача. Убедителен до-
макин е бил и отбо-
рът на „Сарата”, кой-
то в Долни Раковец е
победил с 6:1 „Студе-
на”. Два гола за дома-
кините са отбелязали
Роберто Вангелов и
Орлин Димитров, по
веднъж са вкарали Бо-
рислав Малаганов и
Петър Крумов. Еди-
нственият гол за гос-
тите е дело на Тодор
Георгиев минута педи
края на първото по-
лувреме.Два мача са

завършили при резул-
тат 1:1. В Копаница
„Бенковски” и „Вър-
ба” от радомирския
квартал „Върба” са
завършили при този
резултат. Даниел Ха-
ралампиев е открил
за домакините в 35-
та минута, Бойко
Йорданов е изравнил
за гостите девет ми-
нути преди края на
редовното време. В
Егълница местният
„Левски” и „Струм-
ски сокол”(Калища) са
приключили мача си
при същото голово
съотношение. Тук
обаче гостите са от-
крили в 8-та минута,
точно петдесет по-
късно Даниел Данаи-
лов е възстановил ра-
венството, вкарвайки
за домакините.



АПРОПО

Ïåðíè÷àíèí è â „Õ ôàêòîð”
Той бе един от финалистите в “ Мюзик Айдъл 2”

ЯВНО ВЛАСТТА СЕРИОЗ-
НО Е РАЗМИСЛИЛА, ПРЕ-
ДИ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ-
ТО за задържане на цените
на цигарите и алкохола през

следващата година. Както я бяха под-
карали по едно време, министрите на
Орешарски щяха да си докарат народни
бунтове, пред които сегашните на жъл-
тите павета са като патронен празник на
детска градина.  Всяка управа има
сходна политика – първо се изсили с ви-
соки такси и акцизи на сладките битови
отрови, после почне да се ослушва, а
накрая даде заден. Така беше при Бой-
ко, така е и при Орешарски. Като чуха,
че цигарите ще поскъпват средно с
цяло левче, тютюнджиите изпищяха и
заплашиха да подпалят чергата на пра-
вителството. После димът се разсея ка-
то в пушалня с абсорбатор. Дойде ред и
на ракията, която ако беше поскъпнала
– жална му майка на правителството.
Народът щеше да се натаралянка и да
тръшне властта като едното нищо. Оба-
че всичко се размина мирно и кротко,
даже лекият намек за плавно повиша-
ване цената на димящите пръчки почти
не прави впечатление. Такава политика
е нужна на народа. Да укротява цените
на всенародните пороци, за да избуяват
другите...

ЕДНИ СИ УРЕЖДАТ ОТНОШЕНИЯ-
ТА ЧРЕЗ БУТИЛКА НА МАСАТА, А
ДРУГИ чрез кражба на газови бутилки.
За предпочитане е първият вариант, кой-
то обикновено се прави между джентъл-
мени и руснаци. Вторият е пернишки па-
тентат и се е случил от ония дни. Неуре-
дени финансови взамиоотношения меж-
ду двама бизнесмени докарали нещата
дотам единият да си прибере борчовете
в натура, а именно – като си присвои га-
зовите бутилки на авера. Дали е постиг-
нал социална справедливост е отделен
въпрос. Възбудил е обаче интереса на
полицията, която не само регистрирала
случая като малко по-особен, но и се
взела в ръце да раздава правосъдие.
Още един пример, че междуфирмената
задлъжнялост, срещу която упорито се
бори правителството, съвсем не е из-
мислен проблем, а реален факт с крими-
нален оттенък.
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44 дни ваканция през
новата учебна година

Любомира ПЕЛОВА
Цели 44 дни ваканция ще имат през

новата учебна година учениците. По-
чивката е с 2 дни повече от миналата,
съобщиха от образователното минис-
терство. Датите вече са уточнени. Зим-
ната почивка ще съвпада с междусроч-
ната. В бройката на ваканционните дни
са включени и дните, в които се про-
веждат изпитите от националното вън-
шно оценяване и матурите. Това съоб-
щи Лазар Додев, шеф на дирекцията за
организация, контрол и инспектиране
в министерството на образованието.
Официално ваканциите са 4 - есенна,
коледна, зимна (междусрочна) и про-
летна, но с почивките по Великден и 1
и 6 май стават 6. Засега е предвидено
зимната да бъде от 24 декември, но в
министерството обмислят да дадат още
няколко дни на децата и тя да започне
от 21 декември, като 23-и ще се отучва
на 14-и.

Любомира ПЕЛОВА
Още един пернича-

нин, освен брадъра
Марио Веселинов, ще
виждаме все по-чес-
то на малкия екран.
Денислав Новев от
Перник, който бе
сред финалистите
на “Мюзик Айдъл 2?,
се пробва и в “Х фак-
тор”.  Той пя божес-

да учи в музикално
училище, но в деня
на изпита се успал.
Негови кумира са Ма-
дона и Селин Дион.

В Стъклената къ-
ща пък влезе друг
перничанин - Марио
Владимиров, който е
един от шестимата
участници – канди-
дати да влязат заед-
но с ВИП-персоните
в къщата на ВИП
Брадър. Владимиров ,
чието семейство жи-
вее в пернишкия
квартал Рудничар,
предизвикал интере-
са на журналистите
и с изказването си,
че е завършил дизайн
в Перник. Някои от
тях изразиха съмне-
ние в истинноста на
твърдението му.
Марио, който от
три години живее и
работи в Германия,
наистина е завършил
специалност „моден
дизайн” в пернишка-

Пожар горя в ресторант
в Църква

Любомира ПЕЛОВА
Пожар лум-

на в ресто-
рант в пер-
нишкия квар-
тал Църква и
изгори еле-
ктроуреди на
заведението.

Сигналът за развилнелите се пламъци  е
подаден около 17 часа в понеделник. При-
чината за лумналия огън е техническа
неизправност в ел.инсталацията, е станови-
щето на експертите след първоначалния ог-
лед на местопроизшествието.

Пожарът е унищожил четири фритюрни-
ка, електрическа скара и други ер.уреди, а
стените на заведението са опушени и се
нуждаят от ремонт. Пострадали от огъня хо-
ра няма, персоналът и клиентите, които в
момента на пожара са били в локала, успе-
ли навреме да излязат навън.

Българи горят с коли...

който по цял ден преглежда обявите в чуж-
бина в търсене на изгодна обява - това са
хората, през които минава почти всяко во-
зило, преди да влезе в автокъщите у нас.
Голяма част от автомобилите на големите
автоборси в страната, са т.нар. проблемни
коли. Част от тях са внесени на ниски цени,
защото са били удряни.  Други са били със
здрави купета, но с двигатели за основен
ремонт. За да се възползват от изгодната
оферта, търговците ги внасяли, след което
купували нов мотор от морга и го монтира-
ли в здравото купе. Клиентът няма как да
разбере, че агрегатът е бил сменен. Причи-
ната е, че, когато возилото е нов внос, в
немските или италианските документи не е
описан номерът на двигателя, защото той
се смята за консуматив.

та професионална
гимназия по облекло
и туризъм „Св.Кли-
мент Охридски”,
заяниха негови пре-
подаватели. Мла-
дият мъж заяви, че
се и прибрал в Бълга-
рия специално, за да
влезе в Стъклената
къща, където преди
два дни отпразнува
23-тия си рожден ден.
От реалити формата
го направиха безкрай-
но щастлив, органи-
зирайки му среща на
живо с родитлите му
и по скайп със сестра
му в Германия. Марио
се разплака от щас-
тие и само повтар-
яше, че обича без-
крайно своето семей-
ство. Най-скъпите на
сърцето му хора на
свой ред го увериха в
своята любов и го
увериха, че стоят
плътно зад него, по-
желавайки му успех в
мисиите.

Любомира ПЕЛОВА
Темата за сирий-

ските бежанци ще
присъства в дневния
ред на следващото
заседание на Съвета
„Правосъдие и вът-
решни работи“ през
октомври. Вицепре-
миерът и министър
на вътрешните ра-
боти Цветлин Йов-
чев разговаря с евро-
комисаря Сесилия
Малмстрьом в Брюк-
сел. Освен ситуация-
та, породена от кри-
зата в Сирия,  ре-
формата в сектор
„Сигурност“ също е
била дискутирани по
време на срещата.

Вицепремиерът и
министър на вът-
решните работи я
запозна с направено-
то до момента –
свикването на Съве-
та за сигурност към
МС, утвърдения
план със спешни мер-
ки, създаването на
Национален операти-
вен щаб и на щабове-
те в Елхово и Хаско-
во за справяне с бе-
жанската ситуация.

Увеличаващите се
смесени миграцион-
ни потоци изискват
действия в две нап-
равления – от една
страна – подпомага-
не и приемане на ли-
цата, нуждаещи се

от закрила и от дру-
га страна, особено в
дългосрочен план –
предотвратяване на
потенциални риско-
ве за националната
сигурност и за ЕС,
подчерта министър
Йовчев. Вече се из-
черпват възможнос-
тите за прием и  ка-
пацитетът на домо-
вете за временно
настаняване.

България проучва
практиката на дру-
ги държави /като
Гърция и Италия/,
които имат опит за
справяне с подобни
проблеми, добави
министърът. Той се
ангажира да предос-
тавя регулярна ин-
формация на Евро-
пейската комисия и
отправи покана за
посещение към евро-
комисаря, за да полу-
чи тя непосредстве-
ни впечатления от
обстановката в
страната и пред-
приетите действия
за справяне със зат-
рудненията.

Еврокомисар Сеси-
лия Малмстрьом
прояви разбиране
към проблемите и
изрази готовност
за сътрудничество.
Европейската служ-
ба за подкрепа в об-
ластта на убежище-

Бистрят проблема със сирийските
бежанци на европейско ниво

то /EASO/ може да
бъде изключително
полезна със своевре-
менен и точен анали-
з и експертен опит,
включително на
място. Досегашните
контакти с FRON-
TEX  могат да бъдат
задълбочени. Темата
за сирийските бе-
жанци ще присъства
в дневния ред на
следващото заседа-
ние на Съвета „Пра-
восъдие и вътрешни
работи“ през октом-
ври.

Реформата в сек-
тор „Сигурност“ бе-
ше втората тема,
коментирана на сре-
щата. Министър
Йовчев представи
накратко  концепция-
та на предприетата
реформа, проекта за
нов закон за МВР,
който е финализиран
и се спря на основни-
те приоритети, кои-
то си поставя ръко-
водството на ми-
нистерството. Се-
силия Малмстрьом
изрази одобрение за
стремежа към пове-
че прозрачност и
повишаване на об-
щественото дове-
рие. Тя определи ре-
формата като амби-
циозна и пожела ус-
пех в осъществява-
нето й.

твено едно от пар-
четата на Васил Най-
денов, получи 4 “да”
от журито. Така Де-
нислав продължава
във второто изда-
ние на най-популя-
рното в света реали-
ти шоу.

Новев е завършил
пернишкото СОУ „Д-
р Петър Берон” в па-

ралелка с изучаване
на чужди езици. Той е
участвал в ТВ-шоуто
на БНТ “Като лъвове-
те” от 1998 година
до 2003 година. Пече-
лил е множество наг-
ради от различни
конкурси. Мечтаел
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