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Убедете се
в разликата!

то има икона на Све-
та Богородица. Ос-
танките от скелета
завчера са били тран-
спортирани в пер-
нишката Съдебна ме-
дицина, потвърдиха
и от полицията. Са-
моличността на чо-
века, комуто те при-
надлежат, не е уста-
новена, тъй като не
са намерени нито до-
кументи за смолич-
ност, нито някакви
други предмети, кои-
то биха могли да по-
могнат за евентуал-
но разпознаване. Си-
туацията е усложне-
на и от факта, че от
скелета липсвал чере-
па и други важни ор-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.471 лв.

Петък, 13 септември 2013 г., бр. 176 /5292/ год. XXЦена: 0,60 лева

Идентифицирането засега невъзможно, чакат ДНК анализа

Китайски
синдром

Ако визитата на премиера
Орешарски в Китай се окаже успешна, като
нищо България може да се превърне в ки-
тайски квартал. Такива има в големите аме-
рикански градове, може да стане и у нас.

Трябваше премиерът да стъпи в Подне-
бесната империя, за да усетим колко сме
малки в Клуба на големите. Съотношение-
то между населението е почти идентично
с това между икономиките. Щом само един
- единствен китаец, та дори бил той и най-
богатият, ако рече да инвестира у нас, ще
ни побърка от пари – значи заслужава си да
действаме на мускетарския принцип „всич-
ки за един”. Това безспорно е разковничето
за излизане от кризата – богат китаец да
инвестира. След което лека - полека се поки-
тайчваме и ставаме мини издание на Под-
небесната империя. Няма да е трудно, що-
то вече сме полукитайци като потребите-
ли. Едва ли има български дом, в който поне
половината обзавеждане и консумативи да
не са с щемпел „Произведено в Китай” и
„Продадено в Илиенци”.

Та сега сме във фазата на китайския син-
дром. Какво точно означава това знаят са-
мо геостратезите. А ние знаем, че има един
китайски Крез, от който зависи благополу-
чието ни. И който може да стане триста
пъти по българин от нас, ако инвестира по
новия проектозакон.

Валентин ВАРАДИНОВ
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Любомира ПЕЛОВА
Части от човешки

скелет намерили слу-
чайно туристи в ра-
йона на пернишкото
село Боснек. Кошмар-
ната находка бе пот-
върдена и от кмета
на селото Роза Пан-
кева. Планинарите се
натъкнали на кости-
те в местността
„Живата вода”, коя-
то е на около 4 км се-
верно от селото в
пазвите на Витоша.
Човекът вероятно е
починал преди  7-8
години, трупът не е
заравян, а останки-
те били намерени
под открито небе
над пещерата, в коя-

Ако нещо е отминало,
не говори повече за него.
Трудно е да събереш
пролятата вода.

ЛАФ НА ДЕНЯ

120 - 210

Облачно,
кратък дъжд

президентът Георги
Първанов (2002 г.-
2012 г.), скулпторът
проф. Емил Попов,
поетът Борис Хрис-
тов, писателката
Здравка Евтимова и
други. Вероятно ще
бъде издаден сбор-

Любомира ПЕЛОВА
Продължава да те-

че допитване чрез
местните медии за
избор на стоте най-
известни перничани.
Специална комисия
ще утвърди номина-
циите. Сред тях са

Качват стоте най-известни
на крепостта “Кракра”

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.

ник, в който популя-
рните личности ще
бъдат представени
с кратки визитки.

Инициативата на
Община Перник да
издири 100-те най-
известни жители и
родени в региона
граждани, буди опре-
делен интерес. Те ще
бъдат поканени по
случай Деня на града
- 19 октомври на
с р е д н о в е к о в н а т а
крепост “Кракра”.
Местната власт
възнамерява офи-
циално да благодари
на популярните си
земляци, допринесли
с името си за утвър-
ждаване на имиджа
на Перник.

На страница 12

На страница 2

гани, които биха по-
могнали в разпозна-
ване, заявиха патоа-
натомите.
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Íóæíè ñà ñïåøíè ìåðêè çà „Ñïåøíà ïîìîù”
Центровете алармират за куп нерешени проблеми

Промени в Националния
план по заетостта

Силвия ГРИГОРОВА
  Правителството одобри промени в Нацио-

налния план за действие по заетостта през
2013 г., които ще осигурят възможност за от-
криване на допълнителни работни места за
младежи до 29-годишна възраст. Младите хо-
ра са сред най-уязвимите групи на пазара на
труда и срещат най-много трудности при на-
миране на работа. В България младежите до
24-годишна възраст, които са регистрирани в
бюрата по труда към края на юли т. г. са наб-
роявали 34 412. От тях 63,6% са без квалифи-
кация, а 7,9% са висшистите.В отговор на
приетата през месец април т. г. от Съвета на
ЕС препоръка за създаване на гаранция за
младежта, както и за намаляване на младеж-
ката безработица, Народното събрание прие
промени в Закона за насърчаване на заетос-
тта, с който се въведоха нови насърчителни
мерки в подкрепа на заетостта на младите хо-
ра. Една от тях е за осигуряване на първа ра-
бота на квалифицираните млади хора. Тя
предвижда предоставяне на средства на ра-
ботодатели, които разкриват работни места за
наемане на безработни младежи до 29-го-
дишна възраст, завършили средно или висше
образование и без трудов стаж, на длъжности
според тяхното образование или квалифика-
ция. Периодът на субсидиране е от 6 до 18 ме-
сеца, като размерът на сумите ще нараства от
30 на сто за първите шест месеца, на 50 на сто
от седмия до дванадесетия месец включител-
но и 75 на сто за оставащия период.  Промени-
те в Националния план, одобрени от прави-
телството, се правят с цел своевременното
назначаване на безработни младежи по нова-
та мярка. Те ще осигурят заетост на 300 млади
хора до края на годината. Средствата в раз-
мер на близо 104 хил. лв. са осигурени чрез
преразпределение на резерва по Национал-
ния план.

Намаляват свободните
работни места

Силвия ГРИГОРОВА
69 свободни работни места предлага Дирек-

ция „Бюро по труда” на хората, които са се
озовали на трудовата борса. Прави впечатле-
ние, че с настъпването на есента намаляв
броят на свободните работни места. Очевидно
не малка част от тях са имали сезонен харак-
тер. В навечерието на откриването на новата
учебна година намаляха значително и сво-
бодните места за педагози в областта. В мо-
мента Бюрото по труда търси 11 педагози за
начален, среден и горен курс на обучение.
Сред предлаганите свободни работни места
са: 2 за възпитатели с висше образование на-
чална училищна педагогика. Освен тях се
търсят още: 1 учител по специален предмет-
мениджмънт и маркетинг, статистика; 1 учител
в детска градина-магистър с опит; 2 учители
по английски език с висше филология; 1 учи-
тел по география и икономика-40 лекторски
часа седмично;  1 учител по музика-лекторски
с музикална педагогика; 1 учител по физичес-
ко възпитание; 1 учител по биология и химия;
1 старши специалист- с висше или средно об-
разование по архитектура и строителство.

  Освен педагози, на трудовата борса има
още свободни места. Сред тях са: 5 зеаварчи-
ци, 1 шивач - тапицер с минимум 5 години опи-
т в професията; 10 шивачки с опит; 10 работни-
ци в строителството с опит; 3 заварчици- тене-
кеджии с опит; 3 готвачи; 2 помощник-готва-
чи; 1 шофьор-снабдител; 1 автомонтьор;  1
електротехник с опит; 1 арматурист с квалифи-
кация;1 автоинструктор- висше образование и
сидетелство за професионална квалифика-
ция; 1 техник ДВГ- средно образование; 2
монтажници на дограма; 1 складов работник;
 1 гумаджия с опит; 1 агроном; 1 социален ра-
ботник;10 булдозеристи с квалификация ма-
шинист ПСМ; 1 агент за обслужване на клиен-
ти по телефон/кол център с отличен френски
или английски; 1 читалищен секретар;    Ана-
лизът на предлаганите от Бюрото по труда
свободни работни места показва, че отново
най-голям шанс да си намерят работа имат
безработните със средно образование, на
които Бюрото по труда предлага 54 работни
места. От тях 20 са насочени към
строителството. За хората с висше
образование са предложени 15 работни
места, от които 11 са за педагози.

 

Зоя ИВАНОВА
Проблемите на

спешните центрове
по места продължа-
ват да стоят в цен-
търа на всички дис-
кусии които засягат
родното здравеопаз-
ване. В последните
дни отново се заго-
вори за това, кой
трябва да финансира
спешната помощ, ще
се вдигат ли и от ко-
га и с колко възнаг-
ражденията на лека-
рите там. Липсата
на достатъчно екипи
е сред проблемите с
постоянна величина.
Това е и най-големия
проблем в пернишкия
център за спешна и
неотложна медицин-
ска помощ. Перниш-
ката спешна помощ
обслужва областта и
за да бъде работата
тук нормално се
необходими поне още
няколко екипа. Не са-
мо не дотам доброто
заплащане, но и усло-
вията не са особено
приемливи за лекари-
те, за да минат на ра-
бота към центъра –

Качват стоте най-известни...

категорични са спе-
циалистите. Само
през уикендите меди-
ците от Бърза по-
мощ от Перник  об-
служват не по 30 ад-
реса. Викат  ги за
най-различни случи
от високо кръвно до
кашлица.„Хората се
сърдят, че закъсн-
яваме, а ние не можем
да смогнем. Най-лес-
но е да си стои вкъ-
щи и вместо да се
обадиш на личния ле-
кар и да се редиш, да
звъннеш на Бърза по-
мощ да ти дойдат на
крака”,разказват ле-
карите. Лекарите
споделят, че често
неосигурени пациен-
ти ползват услугите
на Спешната помощ,
за да получат лекар-
ска помощ, без да пла-
щат. В повечето слу-
чаи пациенти идват
нощем, в събота и не-
деля,  или когато има
почивни дни и праз-
ници. Тогава е ясно,
че връзка с общоп-
рактикуващите лека-
ри си е чист джак-
пот. Затова хората

просто отиват в
спешната помощ. То-
ва не е валидно само
за Перник, това е
практика за цялата
страна – категорич-
ни са специалисти-
те.Често посещения-
та са съпроводени с
физическа агресия -
за респект. За Пер-
ник подобни случаи
са единици и няма се-
риозно пострадали
медици, но в национа-
лен мащаб подобни
информации се сре-
щат все по често в
новинарския поток.
Неслучайно нападе-

нията над медици бе-
ше и първата сериоз-
на дискусия в Народ-
ното събрание в ре-
зултат на което се
прие тези нападения
да се погледнат под
друг ъгъл в наказа-
телния кодекс.  Ме-
диците имат и други
наблюдения. По тра-
диция българинът да
търпи на болката
през работната сед-
мица. За да не отсъс-
тва от работа, не
търси и семейния си
лекар. Предпочита в
събота и неделя, ко-
гато не е на работа,

да отскочи до спеш-
ните кабинети да го
прегледат. Това спо-
ред наблюденията на
лекарите ставало
все по-честа практи-
ка.От утре се очаква
да започнат прегово-
рите по националния
рамков договор. Как-
во ще се измъдри от
тях и дали ще се под-
пише ще стане ясно
във времето. Със си-
гурност проблемите
на спешната помощ
ще се поставят от-
ново – и в интерес на
всички е те да се ре-
шат спешно.

от страница 1

Стоте избрани ще бъдат сред пър-
вите гости на реконструираната и со-
циализирана средновековна твърди-
на. В момента се работи по подобр-
яване на туристическата атрактив-
ност на крепостта. Реставрираният
обект ще бъде открит в навечерието
на празника на Перник.

В редакцията на „Съперник” пос-
тъпват номинации и на починали вече
видни наши съграждани. Те не са ве-
че между нас, но мнозина, сред кои-
то и именития ни творец – художни-
кът Любен Гайдаров, отишлия си нас-
коро майстор на четката Васко Крап-
чански, са допринесли изключително
за израстването на Перник, мотиви-
рат предложенията си съгражданите
ни.

Един от тях – Здравко Стоянов, на-
писа, че може би трябва да се наме-
ри начин да се систематизират име-
ната на всички видни личности на
Перник, независимо от това дали са
живи или вече са напуснали белия
свят, защото това ще е най-доброто
признание на съвременниците ни към
миналото, начин да накараме млади-
те да помнят и обичат онези, които са
полагали основите на съвременен
Перник.

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” - гр. Перник

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства
за сключване на  договори за ползване на насърчителни мерки за

заетост и обучение по Закона за  насърчаване на заетостта /ЗНЗ/  за
месец СЕПТЕМВРИ 2013 г., както следва:

Насърчителни мерки за обучение и заетост - Финансови
по реда и условията на ЗНЗ Средства /в лв./

1. Стимулиране на работодателите да наемат безработни лица
до 29-годишна  възраст   (чл.36, ал.1 от ЗНЗ ) 32 027
2. Насърчаване на работодателите за разкриване
на работни места за стажуване /чл.46 от ЗНЗ/ 1 039
3. Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват
работни места,като се субсидират първите 5 разкрити
работни места /чл.50 от ЗНЗ/ 1 300
4. Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни
с трайни увреждания,включително военноинвалиди
/чл.52 ал.1 от ЗНЗ/ 2 225
5. Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни
с трайни увреждания на временна,сезонна или почасова работа
/чл.52 ал.2 от ЗНЗ/ 6 866
6. Насърчаване на работодателите да наемат регистрирани
безработни лица-самотни родители и/или майки с деца
до три годишна възраст  (чл. 53 от ЗНЗ) 3 715
7. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места
за наемане на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст
(чл. 53а от ЗНЗ) 1 654
8. Насърчаване на работодателите  данаемат безработни
над 50-годишна възраст  (чл.55а  от ЗНЗ) 4 515
9.Насърчаване на работодателите да разкриват
работни места за чиракуване /чл.55г от ЗНЗ/ 1 482
9.1. Допълнително трудово възнаграждение на наставник за
разкрити работни места за чиракуване /чл.55г от ЗНЗ/ 2 089
10.Насърчаване на работодателите да разкриват
“зелени работни места” /чл.55д от ЗНЗ/ 24 494

 Работодателите могат да подават заявки за свободните работни
места и необходимите документи по Процедурата от 13.09.2013г.
до 19.09.2013г. (включително) в Дирекция “Бюро по труда” - “Пе-
рник”

Образци на необходимите документи за кандидатстване могат да
се получат и във филиалите на дирекцията: гр.Радомир, гр.Брезник
и гр. Трън

Допълнителна информация може да получите в Дирекция “Бюро
по труда” - “Перник”, на адрес: ул. “Радомир” №1, етаж 4 стая №4
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Според статистиката всеки ден по един млад човек у нас посяга на живота си

Продължават проверките
в детските ясли

Зоя ИВАНОВА
Регионалната здравна инспекция ще

продължи проверките за това да ли се из-
пълняват изискванията за промяна в подго-
товката на храна на хлапетата до 3 годиш-
на възраст в яслите от областта. Проверки-
те бяха разпоредени от здравното минис-
терство след приемането на измененията в
наредбата за здравословното хранене в
училищата и детските градини. Минимални
количества сол, захар и мазнини ще при-
състват от тази есен в менюто на децата до
3-годишна възраст. В  тази наредба за най-
малките се затваря цикъла от нормативни
документи за здравословното хранене на
децата. Прясното мляко няма да се предла-
га на децата до 1 година, тъй като то може
да увеличи рисковете от алергии.До края
на годината предстои да излезе и сборни-
кът с примерни седмични менюта и рецепти
за яслите и детските кухни. Очаква се на-
редбата да не затрудни  детските заведе-
ния.

Зоя ИВАНОВА
Вчера за 11 път бе-

ше отбелязан Све-
товния ден за превен-
ция на самоубийства-
та, който е в календа-
ра на световната
здравна организация
по инициатива на
Международната асо-
циация за превенция
на самоубийствата.
Темата е водеща в
последно време и в
българските медии.
От министерството
на здравеопазването
дори работят по из-
работването на прог-
рама за превенция на
самоубийствата у
нас. Национална прог-
рама за превенция на
самоубийствата за
периода 2013 – 2018 г.
с План за действие
към нея предвижда из-

граждането и поддър-
жането на база данни
за мониторинг на са-
моубийствата и на
опитите за самоубий-
ства на национално и
регионално ниво, съз-
даването на общес-
твени съвети на об-
ластно ниво, като за
основа се използват
областните съвети
за психично здраве.
Ще се организират
обучителни модули за
общопрактикуващи
лекари и специалисти
от извънболничната
помощ, за студенти
по медицина, психоло-
гия и педагогика.

Ще се работи и по
специални програми
за обучение на журна-
листи и за работа с
медиите като цяло,
ще се търсят по-аде-

кватни подходи за
здравно обучение. На
пресконференция по
повод световния ден
от Националния цен-
тър за опазване на об-
щественото здраве
обявиха че в България
 нараства броят на
самоубийствата сред
младите хора у нас,
най-голям е ръстът
във възрастовата
група 18-29 години.
Всеки ден един млад
човек у нас посяга на
живота си.

В сравнение с пред-
ходни години, в перио-
да 2009-2012 г. се наб-
людава двойно нарас-
тване на суицидните
опити и завършените
самоубийства при хо-
ра в трудоспособна
възраст, като тен-
денцията се наблюда-

ва в еднаква степен и
при двата пола.  Мо-
тивите са най-различ-
ни като социалното
положение не е воде-
що, макар да е важен
фактор, подчертаха
психиатрите и пред-
ставиха информация
за способите за са-
моубийство, които
са най-характерни за
страната ни през пос-
ледните години. На
първо място се на-
реждат медикамен-
тозните отравяния,
при които се отчита
трайно нарастване.
Следва обесването,
при което не може да
се отчете тенденция
към значима промяна.
Третото място зае-
мат самоотравяния-
та с химически средс-
тва, при които също
не се наблюдава пром-
яна. Хвърлянето от
височина е четвър-
тият по честота из-
ползван способ като
броят на хората, ре-
шили да завършат
живота си по този
начин нараства. Съ-
щото се отнася и за
порязването с хладно
оръжие – все повече
самоубийци решават
да потърсят смър-
тта по този начин.

Същевременно при
опитите с огнестрел-
но оръжие е налице
интересен феномен,
отчитат специалис-
тите – спад през
2010 г. с 25%, следван
от увеличение с 50%
през 2011 г.

През 2000 г. у нас е
била приета първата
национална програма
за суицидопревенция
в координация със
световната инициа-
тива на СЗО за про-
филактика на самоу-
бийствата SUPRE. Та-
ка или иначе 2009 г. се
оказва повратна – в
НЦОЗА започва се-
риозна работа по съ-
биране на информа-
ция за опитите за са-
моубийства, създава
се и единна база дан-
ни.

 Това само по себе си
е добра предпоставка
за разгръщането на
адекватни мерки за
превенция най-вече в
случаите на неуспе-
шен първи опит за са-
моубийство. Статис-
тика сочи, че общият
брой на опитите за
самоубийства през
2012 г. е бил 3005, ка-
то 766 от тях са за-
вършили с фатален
край.

ТРАДИЦИИ

Любомира
ПЕЛОВА
На 14-ти

с е п т е в р и
П р а в о с -
л а в н а т а
християн-
ска цър-
ква от-
б е л я з в а
един от
н а й - в а ж -
ните си и
т ъ р ж е с -
т в е н и
празници
- Въздви-
жение на
С в е т и я
ж и в о т -
в о р я щ
К р ъ с т
Г о с п о -
ден.

С л е д
с т р а д а -

нията и разпятието на Спасителя кръстът се
превръща в жертвен знак на спасението и изкуп-
лението от греха. Той олицетворява жертвената
любов, победата над злото, принадлежността
към християнството. По традиция на Кръстовден
се спазва строг пост. Църквата извършва покло-
нение пред пречестния Господен Кръст четири
пъти през годината: на третата неделя от Велик-
денския пост, наречена Кръстопоклонна, на Ве-
лики петък преди Възкресение Христово, на 1
август и на 14 септември.

През 312 г. Константин Велики потеглил с вой-
ските си към Рим, за да спаси столицата от влас-

тта на тиранина Максентий. Силите на императора
били по-малобройни и затова той поискал под-
крепа от Бога. Привечер, когато слънцето заля-
звало, Константин видял на небето сияен кръст с
надпис под него “С това ще победиш”. Вечерта
сам Господ се явил в съня на императора и му
заповядал да направи знаме, подобно на кръста,
и да начертае кръстове по шлемовете и щитовете
на войниците си. Така със силата на кръста Кон-
стантин Велики успял да победи войските на ти-
ранина и влязъл тържествено в Рим.

Намирането на Кръста на Голгота става някол-
ко години по-късно, когато майката на Констан-
тин, царица Елена, отива да посети светите места
в Палестина.

В народната традиция съществува поверието,
че говеенето на празника помага срещу болки в
кръста. Народът вярва, че на Кръстовден “денят
и нощта се кръстосват”, което ще рече, че стават
равни по времетраене. Смята се, че на този ден
настъпва есенният сезон - времето се застудява,
водите на морето и реките изстиват.

Както на Симеоновден, така и на Кръстовден, в
някои български краища се поставя началото на
есенната оран и сеитба, с празника започва и
гроздоберът.

В много населени места в България на този ден
се организират общоселски сборове, на които се
колят курбани, устройват се тържествени трапе-
зи, придружени с песни и танци.

На Кръстовден се отбелязва и професионал-
ният празник на българските огнеборци. Отбеля-
зва се годишнината от първия пожарникарски
събор през 1905 г., когато на практика се пос-
тавя началото на организираното пожарно дело у
нас.

Имен ден празнуват всички с имената Кръстю,
Кръстьо, Кръстенa, Кристина, Кръстина, Кънчо,
Ставри.

Строг пост на Кръстовден

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА

14 .IX. – Кръстов ден
Въздвижение на Светия Кръст

„Спаси , Господи, твоите люде и благослови„Спаси , Господи, твоите люде и благослови„Спаси , Господи, твоите люде и благослови„Спаси , Господи, твоите люде и благослови„Спаси , Господи, твоите люде и благослови
достоянието си,  дарувай на православнитедостоянието си,  дарувай на православнитедостоянието си,  дарувай на православнитедостоянието си,  дарувай на православнитедостоянието си,  дарувай на православните
християни победи над враговете и запази схристияни победи над враговете и запази схристияни победи над враговете и запази схристияни победи над враговете и запази схристияни победи над враговете и запази с

кръста Си Твоето общество.”кръста Си Твоето общество.”кръста Си Твоето общество.”кръста Си Твоето общество.”кръста Си Твоето общество.”
Тропар за празника, гл. 1Тропар за празника, гл. 1Тропар за празника, гл. 1Тропар за празника, гл. 1Тропар за празника, гл. 1

Във времето до Христос, в римските
провинции на кръст са били разпъвани
разбойници  -  за унижение.

На Голгота, със Своята кръв Спаси-
телят освещава Кръста, за да бъде оръ-
дие на Победата над злото.

Три свещени събития от историята на
Църквата установяват празника Въз-
движение: явяването на Кръста на им-
ператор Константин Велики; намиране-
то на Светия Кръст на Голгота; връща-
нето на Светинята от персииски плен.

През 312 г. Била знаменателната бит-
ка между Константин и тиранина Мак-
сентий, при Малвийския мост, край
Рим.

Силите на Максентий превъзхождали
тези на императора. Последният, макар
и езичник / св. Константин е кръстен в
последните месеци преди своята
смърт/, зов за помощ  към Бога отпра-
вил... И при заник слънце губещият
сражението се удостоил с Божие виде-
ние на сияен кръст с надпис под него:
„С това ще победиш!”

А в съня на Константин Сам Господ
се явил с повеля: кръст за знаме да из-
дигне и войниците кръстове да изо-
бразят на щитовете... Със силата на
Кръста Св. Константин съкрушил своя
враг, за да триумфира в Рим.

14 години по-късно св. Елена, майка-
та на императора, посетила обетованата
земя, за да организира разкопки по из-
дирването на Кръста... И Кръстът Хрис-
тов бил изровен и въздигнат от пат-
риархът Макарий, при всенародната пе-
сен на „Господи, помилуй!”

През 614 г. Хозрой Персийски прев-
зел Йерусалим и задигнал скъпоцен-
ностите, в това число и Кръстната све-
тиня. Последвала война между Персия
и Византия, в която Хозрой билубит. Не-
говият син сключилмирен договор с
Византия, според който се задължил
да върне скъпоценностите.

Византийският император Йраклий
върнал Кръста в Йерусалим. С палмови
клонки Той бил посрещнат от тамошни-
те християни, начело с патриарх Заха-
ри... А императорът снел своята багре-
ница и бос, и гологлав, по примера на
Спасителя, понел Неговия Кръст към
Голгота.

Животът на християните е познание
на Кръста, за да сме способни да ка-
жем: „ не аз живея, а Христос живее в
мене”. /Послание на св. Ап. Павел към
Галатяни 2:20/ - за Живот Вечен.

Радослав Йовчев
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Това е само от полза за потребителите

Силвия ГРИГОРОВА
 ЧЕЗ предлага да бъ-

де въведена единна
форма на фактурата
за електроенергия с
еднакъв формат и
съдържание за всич-
ки битови потреби-
тели в България. То-
ва информираха от
дружеството. Целта

е тя да съдържа една
и съща информация,
поднесена по един и
същи начин за всички
клиенти.

Единната фактура
ще даде възможност
за повече прозрач-
ност и съпостави-
мост на сметките
за електроенергия и

би улеснило потре-
бителите. „Надява-
ме се нашето пред-
ложение да бъде
прието и такава
единна форма на
фактура да бъде
одобрена от Дър-
жавната комисия за
енергийно и водно
регулиране. Нашите
анализи показаха, че
въвеждането на еди-
нна форма на факту-
рата ще повиши до-
верието на потреби-
телите във вернос-
тта и коректнос-
тта на съдържаща-
та се в нея информа-
ция”, каза Петър
Докладал, региона-
лен мениджър на ЧЕЗ
за България. 

Водена от желание-

то си да бъде в услу-
га на своите клиен-
ти и следвайки поли-
тиката си на откри-
тост и прозрачност
през август ЧЕЗ за-
почна активна разя-
снителна кампания
за новите, средно с
4,54% по-ниски цени
и новата структура
на тарифите за еле-
ктроенергия, които
бяха въведени с ре-
шение на ДКЕВР от
29 юли 2013 г.   Дру-
жеството публику-
ва на уебсайта си,
www.cez.bg подробна
информация и отго-
вори на най-често
задаваните въпроси
относно цената на
електроенергията.
Клиентите на ЧЕЗ

Вземат мерки за
улесняване на движение-

то
при „Елешница“

Силвия ГРИГОРОВА
Предприемат се мерки за уле-

сняване на движението в района на
виадукт „Елешница“ от автомагис-
трала „Хемус“. До неделя движение-
то в посока София – Варна ще бъде в
две ленти за движение. Това инфор-
мираха от Агенция „Пътна инфрас-
труктура”. В неделя от 10,30 ч., кога-
то се очаква увеличен трафик към
София, движението в посока Варна –
София ще бъде в две ленти. Тези
действия ще се предприемат в края
на всяка седмица до приключване
на ремонтно-възстановителните дей-
ности край Елешница.

 Промените в организацията на тра-
фика са поради ремонтни дейности
на пътната настилка на виадукта при
с. Елешница от АМ „Хемус“ - от км
4+150 до км 8+050. По програма те
трябва да приключат до 11 октомври
т. г., но се предприемат мерки за оп-
тимизиране на работа и предсрочно-
то завършване на строително-мон-
тажните дейности.

 

могат да получат
информация за нови-
те тарифи и на дено-
нощната информа-
ционна линия на дру-
жеството 0700 10
010, във всеки цен-
тър за обслужване
на клиенти и на имей-
л zaklienta@cez.bg.

Подготвени са ин-
формационни мате-
риали, които ще бъ-
дат изпратени до
битовите клиенти
заедно със сметки-
те през септември.
Дружеството има
готовност при
необходимост да из-
готви и допълни-
телни материали
въз основа на обрат-
ната връзка от
клиентите

ИНИЦИАТИВИ НА МРЕЖАТА
ВЪВ ФОКУСА НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ПЕРНИК

На 10 септември 2013 г., Областният информационен център – Перник организира и
проведе информационна среща в областния град. Във фокус на срещата  бяха новите
оперативни програми, които България ще изпълнява през втория програмен период от
членството си в Европейския съюз.

Представители на общинската и областна администрация, неправителствения сектор,
безнеса и граждани бяха запознати с актуална информация, касаеща седемте опера-
тивни програми за периода 2014 – 2020 г. – „Транспорт и транспортна инфраструктура“,
„Околна среда“, „Региони в растеж“, Иновации и конкурентноспособност“, „Добро уп-
равление“, „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен
растеж”.

Във втората част на форума бяха представени инициативите на мрежата от информа-
ционни центрове, които се провеждат в момента – конкурс „Лого и слоган на еврофон-
довете“, „Научени уроци“ и „Първите седем години на България в ЕС“.

Инициативата „Научени уроци“ стартира в началото на юли т.г. и е насочена към бене-
фициенти, изпълнявали проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на
ЕС и има за цел да се изведат „критичните точки“ в процеса от разписване на проектна-
та идея до крайния момент на реализирането й. „В момента тече мащабно проучване с
анкетен характер, в което са отправени покани за участие към всички 71 бенефициента,
регистрирани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата
от ЕС“, поясни Милен Станимиров – експерт в Инфоцентъра. „Предвидено е втората фа-
за от инициативата да премине под формата на обществени дискусии, на които да бъдат
подадени конкретни предложения за преодоляване на „критичните моменти“ от страна
самите бенефициенти. Заключителния етап ще включва анализ и обощаване на напра-
вените предложения и адресирането им към Управляващите органи на оперативните
програми, чрез министър Златанова“, допълни Станимиров.

„Първите седем години на България в ЕС“ е инициатива, насочена към широката об-
щественост и се провежда под формата на обществено допитване, чрез изнесени офи-
си на територията на цялата страна. Конкретният въпрос, който се отправя към гражда-
ните е „Достигнаха ли до Вас европейските средства?“. „Вече проведохме допитване в
гр. Брезник. В Перник в рамките на три дни – 9,10 и 11 септември, перничани също ще
имат възможност да подадат своя вот. Жителите на гр. Земен ще бъдат попитани на 12
септември“, каза Ваня Давидова – експерт от ОИЦ – Перник.

Екипът на ОИЦ – Перник апелира към участниците на срещата да подпомогнат попул-
яризиразирането на конкурса „Лого и слоган на еврофондовете“, който се провежда
под егидата на вицепремиера и министър на правосъдието Занаида Златанова. Поясне-
но беше, че изискванията за участие са сведени до минимум и всяко предложение ще
бъде разгледано и оценено от комисия, в която ще бъдат включени представители на
оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските жур-
налисти и др. За призираните предложения е предвиден и награден фонд, както след-
ва: 1-во място - 5000 лв. и тридневно пътуване за двама до Брюксел; 2-ро място - 3000
лв.; 3 място - 1000 лв. и награда на широката общественост, определена чрез гласуване
във Фейсбук. - 500 лв.

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

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

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

www.eufunds.bg

Любомира ПЕЛОВА
Цените на основните храни и услуги са се понижили с 0,6% през ме-

сец август 2013 спрямо юли - отчетена е т.нар. дефлация, съобщава
Националният статистически институт.

Инфлацията от началото на годината (август 2013 г. спрямо де-
кември 2012 г.) е отрицателна в размер на минус 2,2 на сто, а годиш-
ната инфлация за август 2013 г. спрямо август 2012 г. е минус 0,7 на
сто.

Средногодишната инфлация за периода септември 2012 - август
2013 г. спрямо периода септември 2011 - август 2012 г. е 2,9 на сто.

През август се отчита поевтиняване на храните и безалкохолните
напитки с 0,8%, на облеклото и обувките с 2,7%, на битовите смет-
ки и поддръжката на жилища с 2,1%. Алкохолните напитки и цигари-
те не са променили цените си. Леко са се повишили цените на тран-
спортните услуги . с. 1,5%, с около 1 пожрцент е поскъпнало жилищ-
ното обзавеждане, а при туристическите услуги  повишението е с
0,3%.

НСИ:Цените са паднали с 2,2%
от началото на годината

Любомира ПЕЛОВА
В Пернишка община преобла-

дават едностайните и двустайни
жилища, които са 54  процента
от общия брой. В сравнение с об-
щия брой домове в страната, те
са с 9 процента повече, сочат
данните на Общинския съвет.
Относителният дял на средно го-
лемите жилища – тристайни и че-
тиристайни, е по-нисък в сравне-
ни със средния за страната. В
Пернишка община те представл-

яват 38.3 процента, докато за страната  процентът 46.8 на сто.
Ншенци обаче могат да се похвалят с повече жилища на човек,
според анализът на специлистите. В общината има 24 891сгра-
ди, сред които преобладават тухлените -  19 645. Панелките са
4 235, от друг вида са 1 011 постройки.

Средната цена на жилища в Перник регистрира леко покачва-
не спрямо 2011 г. Най-скъпо се продават апартаментите в цен-
търа на града. Предпочитан е и най-близкият до София квартал
“Изток”. През 2008 г. цената на жилища в Перник е достигнала
най-високата си стойност - 1 145 лв. на квадратен метър.

Привлекателността на Перник се увеличава поради свиване
на тежката промишленост в града и последвало намаляване на
вредните емисии, отчитат от Общинския съвет. Близостта до
София и значително по-ниските цени на имотите привличат вни-
манието към

Перник. По време на бума в продажбите на недвижими имоти
са проектирани множество вилни зони покрай града, но пред-
приемачите изчакват и отлагат реализирането им. Броят на
сделките с вече застроени имоти значително е намалял, като
голяма част от тях не се използват.

Общинският жилищен фонд като цяло е стар и амортизиран,
сочи анализът. Той се състои от 685 апартамента и 20 къщи. По-
вечето от сградите са построени преди повече от 25 години, а
средствата, които се получават от наеми, са недостатъчни за
поддръжката им.

В Перник повече малките жилища



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

Рекламно  приложение

Петък, 13 септември 2013 г., брой 176 /5292 / 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. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв.

8.  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, 2 тер. - 35 500 лв.

10. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 47 000 лв.

11. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.

12. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 800 лв.

13. 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. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, лукс - 330 лв.

2. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер. нап. обз.- 250 лв.

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

4. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.

5. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.

6. Гараж, Ид. ц., тх., 25 кв. м - 60лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
5. 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 - 36 000 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 - 28 евро/кв.м
23. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
24. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
25. УПИ, 1 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 - 145 000 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. - 250 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., комуникативно място - 27 000 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 - 17 500 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. Двустаен, Изток, ул. Ленински проспект,
тх., пл.,ТЕЦ, тер., с/у Пазара - 38 500 лв.
4. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
5. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
6. 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
7. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
8. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
9. 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 13 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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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,
ул. “Струма”, 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

05:30"Комиците" /п./
06:30"Тази сутрин"- информационно предаване
09:30"Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 297
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 80, 81
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 8
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, с. 2, еп. 34
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Двама мъже и половина" - сериал, с. 9, еп. 14
20:30"Аламинут" - комедийно предаване
21:00"Комиците" - комедийно шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Разбивачи" - сериал, с. 2, еп. 10
00:00"Изкуплението на Грейс" - сериал, с. 3, еп. 19
01:00"Посетители" - сериал, с. 2, еп. 10
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Клуб Веселие" /п./ - сериал, с. 2, еп. 16
04:40"Кухнята на Звездев" /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"
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 тв филм

06:30Денят започва

09:00По света и у нас

09:10Денят започва с Култура

10:00По света и у нас

10:10Денят отблизо: Зелената линейка

11:00Парламентарен контрол

14:15Сен Тропе тв филм/347 епизод/

15:10100-те подвига на Еди Макдауд

15:35Европа на фокус

16:00По света и у нас

16:10Новини на турски език

16:25Софийски музикални седмици:

17:30Още от деня

18:00По света и у нас

18:30Още от деня

19:00Втори шанс тв филм /4 епизод/

19:45Лека, нощ деца! Малкото мече

20:00По света и у нас

20:45Спортни новини

21:00Панорама с Бойко Василев

22:00Несправедливо обвинен игр. филм

23:30По света и у нас

23:40Черен петък игрален филм

01:05Втори шанс тв филм /4 епизод/п/

01:50По света и у нас /п от 20:00/

02:35Панорама с Бойко Василев /п/

03:45Черен петък игрален филм/п/(12)

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Днес ще ви обземат
разни мании и страхо-
ве, които определено
ще вгорчат живота

ви. Струва ли си да обръщате вни-
мание на неща от миналото.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

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

то си околните. Ще търсите сигур-
ността на познатите неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Не съжалявайте за
нещата, които не
сте успели да напра-

вите и за срещите, които не сте
осъществили. По-добре направете
малко неща, но с кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

Прекрасен ден за
всичко, с което се зах-

ванете. Като изключим някой дреб-
ни изненади, няма какво да помрачи
деня ви.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

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

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

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

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

важно, оставете всичко както е.
Отделете повече време за разходки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от чо-
век до себе си, но
някак ви е срам да си
го признаете. Не дра-

матизирайте, няма да изгубите от
чара си, ако кажете на някого.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцува-
те от радост,освен
ако не сте решили да
драматизирате съби-

тията. Винаги е по-добре да се ус-
михвате.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Странно ще се чувс-
твате днес. Способни
сте да погледнете
собствените си емо-

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

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори
прекалено пъргави и

приказливи.Можете да свършите
много неща,но ако говорите по-мал-
ко и действате повече.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Ден, изпълнен с емо-
ции, но избягвайте
силните изблици, за-
щото може да про-

валят действията ви. Бъдете по-
инициативни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Доста активен ден.
Разнообразните пре-

живявания ще ви харесат и утре
със сигурност ще може да кажете,
че сте си изкарали страхотно.
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Èãðà÷ íà „Ìèíüîð” (×èêàãî) íàïèñà ôóòáîëíàòà èñòîðèÿòà
Четири мача с по три гола регистрира Ивалин Гунчев

Централният на-
падател на „Ми-
ньор” ( Чикаго) Ива-

деля Миньор разби с
8:0 (4:0 на полувре-
мето) „Ред Девилс”.
Първите три гола за
разгромната победа
бяха дело на Ивалин
Гунчев. Преди този
мач Гунчев се разпи-
са с по три гола и в
победите над вечния
враг Пирин с 5:0, над
арабския TSC с 4:0 и
над японците от
Шогун Уинд с 6:0. С
това си постижение
Ивалин Гунчев по-
добри рекорда от ок-
томври 2008г. на
Чарли Иде от деве-
тодивизионния ан-
глийски „Уивънхоу
Таун”, който от-
белязва хеттрик от
хеттрикове – по

три гола в три по-
редни мача. Българи-
нът влезе в исто-
рията на футбола,
като единствения
футболист, правил
подобно нещо до то-
зи момент. Всеки
фен на футбола мо-
же да проследи ре-
корда на Ивалин Гун-
чев, който е записан
в свободната енцик-
лопедия Уикипедия.
Доказателство за
страхотната фор-
ма, в която се нами-
ра Ивалин Гунчев е и
поканата за проби в
н о в о с ъ з д а д е н и я т
професинален фут-
болен клуб в щата
Индана - ПФК „Инди
Илевън”.

 

Страницата подготви Яне Анестиев

„Металург” ще открие
сезона с водосвет

В събота от 17,00 часа е първият мач на
възродения тим на „Металург”, който стар-
тира мачовете си от втора група на облас-
тното футболно първенство срещу отбора
на „Левски”(Егълница). Преди това в 16,00
часа ще има официално откриване на се-
зона с водосвет и програма с участието на
ансамбъл „Граово” и народната певица
Ива Давидова. В момента  тече подготовка
на стадиона, като до мача с „Левски” ще
бъдат монтирани 250 седалки, така че пуб-
ликата няма да седи в тревата или в калта
при по-късната есен. Показани бяха и но-
вите екипи на „Металург”, като стана
ясно,че те са ушити от много качествена
материя, от която се шият екипите и на го-
леми клубове. Вече са картотекирани 21
футболисти, а треньор на отбора е Емил
Милчев. Средната възраст на футболистите
е 24 години. По повод появилите се инси-
нуации,че клубът е създаден с политичес-
ки цели, членът на УС на клуба и кмет на
„Изток” Иво Иванов сподели,че  сред уч-
редителите му има хора от различни поли-
тически партии, а и той е първо кмет на
„Изток”, а след това е член на ГЕРБ. В мо-
мента в клуба има 50 юноши, а като хубав
спомен остава фактът, че преди закриване-
то на отбора подрастващите футболисти са
били шест пъти в повече.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

ПЕТИ КРЪГ

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

ГРУПА 1

КРЪГ 3

14/15.09 - 17,00 ЧАСА
17 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК ВЕРИЛА - Н
18 ФК БАЛКАН -
    ФК ГОЛЕМИ ВРЪХ – не се играе
19 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 -
     ФК ВИТОША – Н (10,30Ч)
20 ФК СПОРТИСТ - ФК ГАБЕР - Н
21 ФК БОТЕВ - ФК ДРУЖБА - Н
22 ФК ЕНЕРГЕТИК -
     ФК ПИРИН – Н (10,30Ч)
23 ФК СТРУМА - ФК МИНЕРАЛ  - С
24 ФК ЕРМА - ФК РУДНИЧАР – Н

ГРУПА 2

2 КРЪГ

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

400 лева за победа
над „Миньор”

Ако в неделя победим Миньор, мо-
га да кажа, кой ще е новият член на
„Б” група каза кметът на Симитли
Апостол Апостолов, цитиран от
www.simitli.info. Футболистите на
Септември (Симитли) ще получат по
400 лева за победа в неделя”,За
предстоящия мач в неделя ръко-
водството на Септември (Симитли)
обмисля отново да пусне вход на
стадиона, тъй като се очакват много
привърженици на Миньор. Билетите
ще бъдат по 2 лева за феновете на
двата отбора. За останалите дома-
кински срещи на Септември (Симит-
ли) до края сезона феновете пак ще
ползват безплатен вход. През това
първенство отборът на “Септември”
играе под името “Перун”(Кресна)

Ръгбисти-ветерани
ще играят

на „Димова махала”
Три или четири отбора се очакват в

събота на специализирания ръгби-
стадион в квартал „Димова махала”.
Те трябва да определят държания
шампион при ветераните – съобщи
изпълнителният директор на „Вал-
яците” Димитър Димитров. Очаква-
ните тимове са НСА, „Валяците”, „Ян-
тра”(Габрово) и „Локомотив”(София).
В зависимост от броя на отборите ще
се определи и продължителността на
срещите, като полувремената ще бъ-
дат по 20 или по 15 минути. Първият
мач от редовното първенство по ръг-
би ще е на 22 септември в Перник,
като в него един срещу друг ще се
изправят „Балкански котки”(Берко-
вица) и многократният шампион на
страната „Валяците”

Лошото време отложи
старта на парапланеристите

Влошаването на
времето от вчера и
прогнозата за още
по-лошо през уикенда
стана причина фина-
лът на националната
лига по парапланери-
зъм в дисциплината
целно кацане да се
отложи – съобщи ор-
ганизаторът на със-
тезанието Димитър
Ралев. Иначе точно
през уикенда, по тра-
диция край Расник
състезателите в то-
зи красив спорт
трябваше да излъ-
чат победителите в
генералното класира-
не, в което воят че-
тирима перничани.
Най-вероятно отла-
гането на състеза-
нието ще се отрази
на международното

присъствие в него,
но никой не може да
се пребори с природа-
та, която по тради-
ция не е особено бла-
госклонна към пер-
нишките организато-
ри. Миналата година
състезанието през
втория ден се пре-

мести от Расник
край Витановци. По-
ради вятър, появил
се през втория ден.
Новите дати, опре-
делени за провежда-
нето на финалите на
националната лига са
5-ти и 6-ти октом-
ври.

лин Гунчев отбеляза
своя четвърти хет-
трик в четвърти

пореден мач от пър-
венството на Пре-
миер Сокър Лийг.
През изминалата не-

гор Димитров.Звезда-
та на женския тенис
Шарапова гостува в
шоуто на Лари Кинг,
където обясни много
неща зад кулисите в
тениса, като една от
темите беше връзка-
та й с Гришо и спеку-
лациите около нея.

“Не съм женена, дори
не съм сгодена. Поне
доколкото аз знам”,
отговори Шарапова на
въпроса дали скоро

“Не съм женена,
няма и да се женя ско-
ро”, прекрати всички
спекулации Мария Ша-
рапова около слухове-
те за годежа й с Гри-

предвижда сватба. Ос-
вен това, рускинята
разкри защо няма прия-
телки сред жените в
тениса. “Нямам прия-
телки в съблекалнята.
Тенисът е индивидуа-
лен спорт, където не
можеш да имаш прия-
тели. Не може днес да
се смеете, а утре да
сте противници. Не
мисля, че е честно”,
призна настоящата
номер три в света.

Шарапова нямало да се омъжва

ФУТБОЛЕН УИКЕНД



Радомирец пострада
при пиянски скандал

Любомира ПЕЛОВА
53-годишен радомирец е пострадал при

семейно битов скандал. Инцидентът е ста-
нал около 19,30 часа завчера, на ул. „Ар-
да”. 53-годишният В.К. се скарал с 41-го-
дишният М.Г. с когото живеели в една къща
и имали роднинска връзка. Разправията
прераснала в побой, при който пострадал
по-възрастния мъж. Прегледан е в болнич-
но заведение, където са установени охлуз-
ни рани, порезна рана на пръст на ръка и
разклатен зъб.

Агресията най-вероятно е била отключе-
на от алкохола, който и двамата участници
в боя са били употребили преди свадата.
Причините са в процес на изясняване. По
случая продължават да работят кримина-
листите от радомирското районно полицей-
ско управление.

Ще има обвинени за
бюлетините от Костинброд
Обвинителен акт по делото за откритите

460 000 бюлетини в печатницата в Костин-
брод преди предсрочните парламентарни
избори от 12 май тази година ще има, съоб-
щи зам.главният прокурор Борислав Сара-
фов. “И бизнес логиката не го допуска. С
каква цел ще изготвиш 460 000 допълни-
телни бюлетини и ще ги държиш в склад в
навечерието на изборите? Това са разходи
за печат, специална хартия, работна сила.
Никой не прави това ей така, без причина”,
подчертава Сарафов и пояснява, че вече е
изяснено безспорно – става дума за напъл-
но годни, стандартни бюлетини.

“Началната теза на собственика на печат-
ницата и на някои политици за “надпечат”,
технологичен брак и т.н. е окончателно обо-
рена. Лично за мен силно смущаваща е
пълната липса на контрол от страна на ад-
министрацията на Министерски съвет. Об-
виненителен акт по това дело ще има”, под-
чертава в заключение заместник-главният
прокурор Борислав Сарафов.

АПРОПО

Òóðèñòè íàìåðèõà ÷àñòè îò ñêåëåò â Áîñíåê
Идентифицирането засега невъзможно, чакат ДНК анализа

ОСВЕН ЧЕ ПО НАШИТЕ
КРАИЩА СЕ ОТКРИВАТ
ДОСТА АРХЕОЛОГИЧЕС-
КИ НАХОДКИ, взеха да се
вадят и някои зловещи еле-

менти. Като например частите на чо-
вешки труп край Боснек, за които по-
лицията още не знае какво да каже.
На кого са, защо са там, от кога са –
все въпроси, на които един ден исто-
рията ще отговори. А сегашната исто-
рия си остава мътна и кървава. Така
гордостта, че където и да копнем, от-
криваме по нещо антично, се смесва
със срама, че сме превърнати в нещо
като криминалното гробище на Бълга-
рия.  А това задължава отговорните
органи да се въздържат от разкопки,
за да не споделяме едновременно гор-
достта и срама. Някак срамно е...

РОД РОДА НЕ ХРАНИ, НО ТЕЖ-
КО МУ КОЙТО СИ НЯМА, КАЗВА
НАРОДНАТА МЪДРОСТ, ама комай
не съвсем на място. Радомирски род
тотално развенча поговорката. Съв-
местно живеещите братовчеди оня
ден се млатили като за Световно, с
други думи – разродили се. И ако все
още има живи народопсихолози – ето
им сгоден случай да помислят за нова
поговорка относно роднинските връз-
ки. Щото радомирската история няма
как да няма продължение. И ще обога-
ти не само фолклора, но и емоционал-
ния живот на комшиите. Както и ра-
ботното време на полицаите.

ЦВЕТАРИТЕ ТРАДИЦИОННО
ПОДГРЯХА ПАЗАРА НА КИТКИ
СЪС СВЕЖА СТОКА, последна ре-
колта. Както и с актуализирани цени.
Първият учебен ден е нещо като вто-
ри Осми март за тоя бизнес, затова
подготовката му е сериозна. Магази-
ните за цветя вече са претъпкани, бу-
кетите са стилизирани изящно и само
чакат дечурлигата и техните майки да
си харесат и да тръгнат за първия звъ-
нец. Върви и своеобразна промоция –
ако купиш по-скъп букет, ти правят
левче отстъпка. Както впрочем и за
някои други цветя – след кратък па-
зарлък цената слиза леко надолу.
Компенсация за продавачите е фак-
тът, че тази година пъролаците са по-
вече и печелят от оборота.

1213 септември 2013 г.

16 глобени за неправилно
паркиране само за три часа

Любомира ПЕЛОВА
16 шофьори на автомобили са гло-

бени в Перник за неправилно парки-
ране.

Традиционната акция е проведена в
периода от 9 до 12 часа от пернишки
пътни полицаи и колегите им от Об-
щински инспекторат. Контролните
органи са инспектирали правилата за
престой, спиране и паркиране на мо-
торни превозни средства на терито-
рията на общината. Съставени са 3
акта за административно нарушение
и три фиша от служители на поли-
цията и 10 фиша от колегите им от
общината.

Продължава непрекъснатият кон-
трол в централната градска част на
Перник, където ежедневно биват
санкционирани десетки неизрядни
водачи.

При него, поясниха от
полицията и Съдебна
медицина, разпознава-
нето не било проблем,
тъй като в дрехите
на починалия имало
документи за само-
личност, въпрки че
тялото било полураз-
ложено. Данни за на-
силствена смърт при
него не са установе-
ни.

Сега кметицата на
Боснек Роза Панкева се
притеснява, че след
този случай посеще-
нията на хората ще
намалеят, а заради
чистия въздух, краси-
вата природа и бис-
трите води на Стру-
ма селото се слави с
това, че е белият
дроб на Перник, както
е написано и на входна-
та му табела. То е раз-
положено на южния
склон на Витоша, на
около 40 км от София.
Известно е основно с
две неща – пещерата

Любомира ПЕЛОВА
Народните пред-

ставители одобриха
на първо четене зако-
нопроект на ГЕРБ, ка-
саещ Наказателния
кодекс, а именно да не
се разследват и да не
подлежат на наказа-
ние жертвите на тра-
фик на хора, когато са
били принудени да из-
вършат престъпле-
ние, докато са били
обект на трафик.

Друг законоп-
роект, внесен от де-
путати от ГЕРБ, ка-
саещ инкриминиране-
то на укриването на
осигурителни внос-
ки от страна на ра-
ботодателите, след
бурни спорове в пле-
нарна зала, бе от-
хвърлен. В гласуване-
то участваха 179 на-
родни представите-
ли, от които 79 –
„за”, 85 – „против”,
а 15 се въздържаха.
От БСП и ДПС от-
хвърлиха поправката
с аргумента, че в се-
гашната икономичес-
ка ситуация бизне-
сът не е готов за по-
добна мярка.

“Хората нямат как-
во да ядат. Не могат
тока да си платят”,
каза от парламентар-
ната трибуна Петър
Ангелов.  Друг аргу-

мент на мнозинство-
то е, че в текстове-
те има правни неточ-
ности.

Осигурителните
вноски са не по-малко
важни от данъците,
за които в Наказа-
телния кодекс има
инкриминиращи тек-
стове, контрираха
от ГЕРБ. 

Депутатът от пар-
тията и бивш зам.-ми-
нистър на финансите
Владислав Горанов ко-
ментира, че за него е
неразбираемо защо
според депутати от
БСП и ДПС няма
място в Наказател-
ния кодекс за изравн-
яването на статута
на укриване на данъци
с укриването на оси-
гурителни вноски.
Още повече, че през
2012 г.  е било постиг-
нато общо решение,
под което са се подпи-

Няма да съдят жертви на
трафик, престъпили закона

сали и част от рабо-
тодателските орга-
низации, че осигури-
телните вноски са не
по-малко важни от да-
нъците.

Всъщност най-голе-
мият застъпник на
законопроекта бяха
синдикатите, които
отдавна настояват
да се наказва със зат-
вор не само укриване-
то, но и неплащането
на осигуровки. Подо-
бен текст обаче беше
вкаран в Наказател-
ния кодекс през 2000
г., а Конституцион-
ният съд го обяви за
противоконститу-
ционен. Мотивите -
на практика се об-
явява за престъпле-
ние изплащането на
заплати, ако работо-
дателят няма пари за
осигуровки, а така се
застрашава правото
на труд.

рен трупът на изчез-
налия на 25 октомври
82-годишен пернича-
нин. Възрастният чо-
век тръгнал на очен
лекар и повече не се
върнал в дома си. Въп-
реки усилията на по-
лицията, старецът
не бе открит и по
молба на близките му
бе обявен за общона-
ционално издирване.
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Предполага се, че
става дума за въз-
растен мъж, който
изчезнал преди годи-
ни от съседното на
Боснек село Чуйпет-
лово. Той тръгнал на
гости при сестра си
в трънското село
Ярлово, но не стиг-
нал дотам, а дирите

му се загубили и до
сряда от стареца
нямало никаква сле-
да. От полицията
заявиха, че е изпра-
тен матерал за ДНК
– анализ, който еве-
нтуално да докаже
дали става дума за
същия случай.

Наскоро, пак в райо-
на на Боснек, в стар
кладенец е бил наме-

Духлата и извора Жи-
вата вода. Той се на-
мира на около един час
път пеша от селото,
а пътят е полегат,
без много изкачвания
и спускания. Името на
извора идва от там,
че водата ту спира да
тече, ту отново
тръгва. Според леген-
дата, изворът пресхъ-
ва, когато застане
грешен човек край не-
го. Водата от там се
смята за изключител-
но лековита и хора от
цялата страна ходят
там за да пият от
нея. Пътечка води до
малка пещера, в която
е поставена икона.
Около нея посетите-
ли слагат монета за
късмет. Именно там е
са намерени човешки-
те останки.

От полицията ка-
тегорично подчерта-
ха, че зловещата
находка няма нищо об-
що с «Килърите 3»


