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Убедете се
в разликата!

на вътрешноградска-
та магистрала в Пер-
ник в района на бензи-
ностанция „Шел”. Се-
га там асфалта е из-
рязан, за да бъдат
предотвратени нови
подобни трагедии.

За периода от мина-
лия септември до сега
в Пернишко са стана-
ли 19 тежки катас-
трофи с деца и ти-
нейджъри, с един уби-
т и 21 ранени. Девет
от пострадалите са
били пешеходци, два-
ма – водачи, а остана-
лите – пътници, от-
чете Соколов.

та на сектор „Пътна
полиция” към Оба-
стната дирекция на
МВР в Перник, за път-
ните инциденти в
графата катастрофи
с участието на юно-
ша, водач на превозно
средство. Петър Со-
колов съобщи, че ПТП-
тата от този род от
началото на годината
в Пернишко са два. За
съжаление при вто-
рия става дума за
трагедията с нелепо
загиналата 16-годиш-
на велосипедистка
Кристина Даниелова.
Девойката бе блъсна-
та от пиян водач на
„Фолксвдаген Голф”
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Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.471 лв.

Понеделник, 16 септември 2013 г., бр. 177 /5293/ год. XXЦена: 0,60 лева

Полицията готова за новата учебна година

Училище
любимо!

Днес всичко е училище. Бълга-
рия замлъква, за да чуе първия школски звъ-
нец. Ден на децата и младостта! Ден на учи-
телското съсловие, научило нацията от
„а” и „б” до съвременните информационни
технологии.

Като никога днес България има най-много
нужда от училище. И като възрожденски
устрем, и като научни знания, и особено ка-
то обществен морал. Колкото и да е шаб-
лонно, няма как да не важи приказката, че
днес цяла България тръгва на училище.
Предстоят й тежки изпити. Учителите са
строги, но справедливи. Даже често бият с
пръчката през ръцете, макар че разни евро-
конвенции го забраняват.

Любовта към училището е традиционна,
но традициите не са това, което бяха. Се-
гашното училище е повече за възрастните.
Които трябва да се научат да не отсъс-
тват от час, да са винаги с изрядно под-
готвени уроци, да не преписват лошотии-
те на съседа и най-вече – да уважават своя
учител народа. От когото по-мъдър няма.

Затова първият учебен ден е нещо като
втория 24-ти май. Ден на самочувствието,
на самоанализа и амбицията. Ден на съиз-
мерването на България със световната
научна мисъл. А любовта към училището
означава любов към самия човек.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. вмца Евфимия
Всехвална

Св. Людмила
Чешка...

Любомира ПЕЛОВА
За необичайно път-

но произшествия раз-
каза шефът на „Път-
на полиция” в Перник
главен инспектор Пе-
тър соколов. Преди
около месец юнооша
се забил с коня си в
кола на пътя за пер-
нишкото село Диво-
тино. За щастие и жи-
вотното, и хлапакът
оцелели. Ездачът се
отървал само с пре-
живения стрес и
някоя и друга охлузна
рана. Необичйният
пътен инцидент е
станал в тъмната
част на денонощие-
то, и е вписан в отче-

Ако не искаш
да те излъжат -
не питай много.

ЛАФ НА ДЕНЯ

110 - 230

Предимно
облачно

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.

На страница 2

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,СКЪПИ УЧЕНИЦИ,СКЪПИ УЧЕНИЦИ,СКЪПИ УЧЕНИЦИ,СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИУВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИУВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИУВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИУВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ
И РОДИТЕЛИ,И РОДИТЕЛИ,И РОДИТЕЛИ,И РОДИТЕЛИ,И РОДИТЕЛИ,
Честит първи учебен ден!Честит първи учебен ден!Честит първи учебен ден!Честит първи учебен ден!Честит първи учебен ден!

Той е празник, посветен на тържеството на духа и знанието, сим-Той е празник, посветен на тържеството на духа и знанието, сим-Той е празник, посветен на тържеството на духа и знанието, сим-Той е празник, посветен на тържеството на духа и знанието, сим-Той е празник, посветен на тържеството на духа и знанието, сим-
вол на  стремежа към наука и просвещение.вол на  стремежа към наука и просвещение.вол на  стремежа към наука и просвещение.вол на  стремежа към наука и просвещение.вол на  стремежа към наука и просвещение.

Образованието е най-добрата инвестиция и високите постиже-Образованието е най-добрата инвестиция и високите постиже-Образованието е най-добрата инвестиция и високите постиже-Образованието е най-добрата инвестиция и високите постиже-Образованието е най-добрата инвестиция и високите постиже-
ния на пернишките ученици у нас и по света доказват това.ния на пернишките ученици у нас и по света доказват това.ния на пернишките ученици у нас и по света доказват това.ния на пернишките ученици у нас и по света доказват това.ния на пернишките ученици у нас и по света доказват това.

Като честитя този празник на всички вас, най-сърдечно пожела-Като честитя този празник на всички вас, най-сърдечно пожела-Като честитя този празник на всички вас, най-сърдечно пожела-Като честитя този празник на всички вас, най-сърдечно пожела-Като честитя този празник на всички вас, най-сърдечно пожела-
вам:вам:вам:вам:вам:

На учениците – любознателност и всеотдайност към трупанетоНа учениците – любознателност и всеотдайност към трупанетоНа учениците – любознателност и всеотдайност към трупанетоНа учениците – любознателност и всеотдайност към трупанетоНа учениците – любознателност и всеотдайност към трупането
на знания, упорит труд и вяра във възможностите.на знания, упорит труд и вяра във възможностите.на знания, упорит труд и вяра във възможностите.на знания, упорит труд и вяра във възможностите.на знания, упорит труд и вяра във възможностите.

Днес най-много се вълнуват първокласниците, които за първи пътДнес най-много се вълнуват първокласниците, които за първи пътДнес най-много се вълнуват първокласниците, които за първи пътДнес най-много се вълнуват първокласниците, които за първи пътДнес най-много се вълнуват първокласниците, които за първи път
прекрачват училищния праг. На Вас мили деца желая  бъдете здрави,прекрачват училищния праг. На Вас мили деца желая  бъдете здрави,прекрачват училищния праг. На Вас мили деца желая  бъдете здрави,прекрачват училищния праг. На Вас мили деца желая  бъдете здрави,прекрачват училищния праг. На Вас мили деца желая  бъдете здрави,
усмихнати и щастливи! Вярвайте на вашите учители! В училище щеусмихнати и щастливи! Вярвайте на вашите учители! В училище щеусмихнати и щастливи! Вярвайте на вашите учители! В училище щеусмихнати и щастливи! Вярвайте на вашите учители! В училище щеусмихнати и щастливи! Вярвайте на вашите учители! В училище ще
се научите да търсите и откривате приятелства, ще станете по-са-се научите да търсите и откривате приятелства, ще станете по-са-се научите да търсите и откривате приятелства, ще станете по-са-се научите да търсите и откривате приятелства, ще станете по-са-се научите да търсите и откривате приятелства, ще станете по-са-
мостоятелни, компетентни и уверени в собствените сили.мостоятелни, компетентни и уверени в собствените сили.мостоятелни, компетентни и уверени в собствените сили.мостоятелни, компетентни и уверени в собствените сили.мостоятелни, компетентни и уверени в собствените сили.

На учителите – с любов да открехвате  пред своите възпитанициНа учителите – с любов да открехвате  пред своите възпитанициНа учителите – с любов да открехвате  пред своите възпитанициНа учителите – с любов да открехвате  пред своите възпитанициНа учителите – с любов да открехвате  пред своите възпитаници
вратата към чудния свят на знанието; все така отговорно и всеот-вратата към чудния свят на знанието; все така отговорно и всеот-вратата към чудния свят на знанието; все така отговорно и всеот-вратата към чудния свят на знанието; все така отговорно и всеот-вратата към чудния свят на знанието; все така отговорно и всеот-
дайно да изпълнявате мисията си на просветители и неуморно дадайно да изпълнявате мисията си на просветители и неуморно дадайно да изпълнявате мисията си на просветители и неуморно дадайно да изпълнявате мисията си на просветители и неуморно дадайно да изпълнявате мисията си на просветители и неуморно да
създавате и пазите богатството за всяко училище - неговите възпи-създавате и пазите богатството за всяко училище - неговите възпи-създавате и пазите богатството за всяко училище - неговите възпи-създавате и пазите богатството за всяко училище - неговите възпи-създавате и пазите богатството за всяко училище - неговите възпи-
таници.таници.таници.таници.таници.

На родителите –бъдете търпеливи и помагайте на своите деца иНа родителите –бъдете търпеливи и помагайте на своите деца иНа родителите –бъдете търпеливи и помагайте на своите деца иНа родителите –бъдете търпеливи и помагайте на своите деца иНа родителите –бъдете търпеливи и помагайте на своите деца и
учителите им по стръмния път на познанието.учителите им по стръмния път на познанието.учителите им по стръмния път на познанието.учителите им по стръмния път на познанието.учителите им по стръмния път на познанието.

Пожелавам Ви новата  учебна година  да бъде  изпълнена с многоПожелавам Ви новата  учебна година  да бъде  изпълнена с многоПожелавам Ви новата  учебна година  да бъде  изпълнена с многоПожелавам Ви новата  учебна година  да бъде  изпълнена с многоПожелавам Ви новата  учебна година  да бъде  изпълнена с много
успехи и хубави емоции!успехи и хубави емоции!успехи и хубави емоции!успехи и хубави емоции!успехи и хубави емоции!

РОСИЦА ЯНАКИЕВАРОСИЦА ЯНАКИЕВАРОСИЦА ЯНАКИЕВАРОСИЦА ЯНАКИЕВАРОСИЦА ЯНАКИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИККМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИККМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИККМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИККМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

16 септември  2013  г.16 септември  2013  г.16 септември  2013  г.16 септември  2013  г.16 септември  2013  г.

ОБЩИНА ПЕРНИКОБЩИНА ПЕРНИКОБЩИНА ПЕРНИКОБЩИНА ПЕРНИКОБЩИНА ПЕРНИК

Н АН АН АН АН А
ДОБЪРДОБЪРДОБЪРДОБЪРДОБЪР

ЧАС,ЧАС,ЧАС,ЧАС,ЧАС,
УЧЕНИУЧЕНИУЧЕНИУЧЕНИУЧЕНИЦЦЦЦЦИ!И!И!И!И!
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„Ïðîïÿ” è Ìàðòèí Íèêîëîâ – Äæóðêàåô
Според него Сиси въртял бизнеса с дрога в Софийския затвор

Започва акция за
безопасността на

децата на пътя
Любомира ПЕЛОВА

От днес до 30 септември и в Перник,
както и в цялата страна започва да тече
акция “Децата тръгват на училище. Да ги
пазим на пътя”. В първия учебен ден по-
лицаите ще увеличат охраната на кръсто-
вищата в общината. Изготвен е график с
Регионалния инспекторат по образование
за 10-минутни беседи с учениците за път-
ната им безопасност, които ще се водят от
служителите на реда. Обновени са всички
пешеходни пътеки в Перник. Проверява
се изправността на светофарните уредби.
От „Пътна полиция” апелбират най-вече
към възрастните да бъдат особено внима-
телни зад волана, за да бъдат избегати
трагични инциденти с деца и юноши. Спо-
ред сатистиката на КАТ миналата година
са станали седем тежки ПТП-та, през 2011
те са били 14, по 18 са били през 2010 и
2009 година.

Известният като
пернишкия Чикатило
Станислав Ангелов-Си-
си е натопил пернишки-
те килъри за отмъще-
ние и за да бъде премес-
тен в Централния зат-
вор и да поеме пазара
на дрога там. Това зая-
ви в националния тв
ефир Мартин Николов-
Джуркаеф. Той е сред
обвиняемите за най-но-
вата разбита група за
убийства, станала из-
вестна като Перниш-
ките килъри или като
“Килърите-3”.

До разбиването на
бандата се стигна след
показания на Сиси, Асен
Китанов-Психото и Ни-
колай Николов-Шатка-
та. Според прокурату-
рата бандата е ръково-
дена от бащата на уби-
тия наркобос Райко
Кръвта - Васил Василев-
Бай Васо и Милчо Пет-
ров-Чироса. Сред задър-
жаните тогава са Ди-
митър Начков-Марока-
неца, Георги Георгиев-
Гуго и Мартин Нико-
лов-Джуркаеф.

“Познавам Чироса и
Мароканеца, защото

Кошмар! Сиси ще лежи
шест години по-малко

Любомира ПЕЛОВА
Информация, изтекла в столичен

ежедневник, потресе перничани – се-
рийният убиец Станислав Ангелов -
Сиси ще лежи шест години по-малко в
затвора и реално след 15 години може
да се озове на свобода. Това е цена-
та, на която той е изтъргувал информа-
цията, довела до арестите на “Килъри-
те 3”. Сиси се е познавал добре с ба-
щата на Райко Кръвта – Бай Васо, и е
основният свидетел срещу групата за
мокри поръчки. Той  е проговорил за
заровените трупове, след като през
юни съдът му е преизчислил общото
наказание по искане на прокуратура-
та. Така, след като „пропял”, Сиси на-
малил чувствително годините, които
трябва да прекара в панделата, след
като бе осъден на 30 години лишаване
от свобода за четири убийства.  Той
влезе в затвора през 2009 г. През юни
главнят прокурор Сотир Цацаров е
поискал е поискал от ВКС да се върне
за ново преразглеждане делото на
Сиси за комулиране на всичките му
присъди.

Перничанинът спестява 6 години, за-
щото е спазен принципът за най-бла-
гоприятно за осъдения съчетание. “Не
се противопоставям, защото реално
му се дава възможност да си намали
присъдата с 1/3”, твърди служебният
защитник на Сиси.

След като влиза в затвора Сиси из-
ненадва всички, когато демонстрира
хобито си и започва търпеливо да шие
гоблени. Едно от произведенията му
дори краси стената на Софийския зат-
вор. След като е преместен в Бобов
дол Сиси започва да протестира и да
подава жалба след жалба срещу ръ-
ководството. В една от тях той се оп-
лаква, че не са разрешили на близки-
те му да носят на свиждания мляко и
сирене и дори завежда дело срещу
шефовете на затвора

сме от един град, но ни-
кога не съм имал допир-
ни точки с тях. Бай Ва-
со го видях, когато ни
свалиха на разпит. Гуго
не го познавам, но той
е приятел на Сиси. Ста-
нислав си каза, че рано
или късно ще отмъсти
на Чироза, тъй като
той го натопи за уби-
ството на Хайо. Запоз-
нах се със Сиси в затво-
ра в Бобов дол. Там бях
за кражби на козмети-
ка. Той ме взе в негова-
та килия, сближихме се
и станахме приятели.
Не сме били приятелки.
Скарахме се с него за
дрога. Той вкарваше
наркотиците вътре, а
аз ги разпространявах.
Дължах му пари и Сиси
ме караше да му върша
разни неща, когато из-
лязох. На 9 юли излязох
и тъй като не съм го
търсил той ме набута
в кюпа и даде показа-
ния и срещу мен, за да
ми отмъсти. Много ху-
бав затвор си карах, но
това откъде ми дой-
де”, жалеше се Джур-
каеф.

По думите на Мар-

тин Николов Сиси е
свидетелствал срещу
хората на Бай Васо,
тъй като навремето
те са дали показания
срещу него за убиство-
то на Николай Христов
- Хайо. “Сега той твър-
ди, че те са убили Ханс.
Дори и трупа му е пока-
зал на полицаите. При
положение, че всички
вещи на Ханс са били
открити в Сиси как
други хора са го убили
не знам. Това си е на-
реждане и няма нищо
вярно. Освен това цел-
та на Сиси беше като
ни заключат нас него
да го преместят в Цен-
тралния затвор. Той
там прави много пари
от наркотици. На него
това му беше мечтата
да се върне там, тъй
като в Бобов дол е ми-
зерен затвор и не може
да прави пари”, катего-
ричен е Мартин Нико-
лов.

По думите му Сиси
изгорял и с много те-
лефони в Бобов дол.
Там ежемесечно надзи-
рателите му прибира-
ли скъпи смартфони.

“Заради Сиси колко ви-
ни съм взел заради те-
лефони. Той телефона
не си го сваляше от
ухото. Той се чува с
цяла България по теле-
фона. В Бобов дол му
отрязаха крилата, що-
то много телефони му
взеха и то все хубави.
На 1000 % Сиси ни на-
топи, за да го върнат
в Централния, за да си
говори свободно по
телефона и да печели
пари от дрога”, заклю-
чи Джуркаеф.

Той посочи, че е бил
малък, когато Райко
Кръвта се е вихрел из

Перник. “Бях толкова
малък, че си мислех, че
Кръстьо Кръстев-
Кръстето е актюора
Кръстьо Лафазанов.
Той беше много лъчеза-
рен. Знаете ли колко ми
е жал за това момче Ди-
митър Иванов Начков -
Мароканеца. Той рабо-
ти на три места, едва
свързва двата края.
Има две деца, едното
на три години, а друго-
то на 6 месеца. Жена му
едва се справя сега. И
този Сиси как го набър-
ка в тази група не знам.
Представете си тази
жена как се справя.”

от страница 1

Юноша катастрофира ...

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

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

Стършели и оси изтерзаха
огнеборците в Пернишко
Любомира ПЕЛОВА

Знойното сухо лято
и десетките пожари,
болшинството от
които лумнали от бе-
зотговорно зарязан
огън на открито, не
са били единствените
проблеми на перниш-
ките огнеборци. Кош-
мар за тях и колегите
им от Гражданска за-
щита се оказали
стършелите и осите.
По 3-4 сигнала дневно
са получавани в Об-
ластното управление
„Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението”, съобщи
шефът на огнеборци-
те главен инспектор

Емил Марков. Помощ
търсели предимно жи-
тели на селските ра-
йони, но имало много
сигнали и от градове-
те. Гнезда на стърше-
ли ликвидирахме дори
в областния център,
допълни инспекто-
рът. Проблемът беше
изключително серио-
зен, хората пропищ-
яха, че осите  и стър-
шелите били истин-
ска напаст и жилели
като за последно. На-
хапаните от насекоми
това лято са били
много повече, в срав-
нение с предишни се-
зони. Броят им е бил
особено голям през

уикендите, потвър-
диха и от пернишката
многопрофилна бол-
ница „Рахила Ангело-
ва”.

И това лято не бяха
изключение сигнали-
те за змийски гнезда
в региона. За щастие
ставаше дума за оби-
кновени смокове, няма
постадали хора. Кол-
кото до водните
змии в коритото на
Струма, перничани
просто престанаха да
алармират за тях,
превърнаха ги в
своеобразна атракция
и ги наблюдаваха с ин-
терес, разказаха огне-
борците.

Думите, с които
искам да изкажа
благодарността си
към пернишките
медици, които спа-
сиха живота на
съпруга ми Вален-
тин Неделков не
стигат.

На 14 август
той  бил приет в
отделението за
спешна помощ  със
силни болки в коре-
ма. Медицински

ПОЩА СЪПЕРНИК

Думите за благодарност не стигат!
екип от д-р Валери
Димитров, Снежа-
на Петрова и Мая
Алексова веднага
поеха случая и за
15- 20 минути нап-
равиха всички
необходими из-
слдвания.

Оказало се, че
състоянието на
съпруга ми Вален-
тин Недялков е и е
с перфорирана
язва и перитонит.

Валентин Недялков
незабавно е приет
в спешна хирургия,
където го оперира-
т д-р Цветков и д-
р Благоев. Те напра-
виха буквално чу-
деса и спасиха жи-
вота му, затова
искам чрез страни-
ците на „Съпер-
ник” да им кажа
моето голямо чо-
вешко „Благодаря”.

Лиляна Недялкова

Той направи анализ на пътните инцидене-
ти с деца и юноши за последните пет годи-
ни. Най-много са били катастрофите през
2009 – 18, при които има две жертви и 20 ра-
нени деца и юноши. Шефът на „Пътна поли-
ция” заяви, че в понеделник, когато се от-
крива новата учебна година, полицейският
контрол около училищата ще бъде засилен.
От КАТ предупреждават родителите да не
паркират на забранени места и да се съоб-
разяват със закона, защото ще има строги
санкции за нарушителите. „Освежени са
всички пешеходни пътеки и маркировки по
улиците. Освен това са отстранени неред-
ностите при пътните огради. Имаше липсва-
щи елементи на металните парапети по тро-
тарите, които вече са възстановени. Набел-
язани са конкретни мерки с общинската ад-
министраци в Перник да бъдат ремонтирани
и изправни всички светофарни уредби, като
се обръща специално внимание на натова-
рените кръстовища близо до учебни и дет-
ски заведения”, допълни още шефът на
„Пътна полицяия” Петър Соколов.Органите
на реда са категорични също, че започват
съвместни проверки с Икономическа поли-
ция и Общинска полиция на заведенията
около училищата. Те ще следят да не се
сервира алкохол на непълнолетни, да не се
допуска хлапета да палят цигари. Ще се на-
лагат санкции, ако се установи, че заведе-
нията нарушават правилата.

От името на Ръководството
на ХIII Основно училище „Свети Свети

Кирил и Методий”- гр. Перник,
Поздравявам учениците, родителите и
персонала на училището с началото на
новата учебна година с пожелания за

здраве и за спокойна и успешна  учебна
година. Изказвам огромна благодарност

на всички колеги за общите усилия,
насочени към успешно справяне с новите

предизвикателства.
Антоанета Славчева

Директор на ХIII Основно училище
„Свети Свети Кирил и Методий”

гр. Перник

   СЪОБЩЕНИЕ

  „Топлофикация – Перник” АД уве-
домява своите абонати, че поради из-
вършване на планов ремонт на топлоиз-
точника и топлопреносната мрежа и във
връзка с изпълнение  на Програмата за
зимна подготовка на топлопреносната
мрежа - от 23 септември до 5 октомври
2013 година ще бъде спряно топлопо-
даването за всички жилищни и общес-
твени сгради.

  Ръководството на топлофикационно-
то дружество поднася своите извине-
ния.

От Ръководството
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Първа сесия на пернишкия ОбС след лятото

Не бива да се съсипва
крепостта „Кракра”

Зоя ИВАНОВА

Любомира ПЕЛОВА
В четвъртък ще се

проведе първото засе-
дани на пернишкия ми-
нипарламент след
лятната ваканция.
След като изслушат
отговорите на кмета
Росица Янакиеа на въп-
роси, поставени на
кмета Росица Янакиева
на сесията, преди да
излязат в почивка съ-
ветниците и да нап-
равят новите си пи-
тания, градоначални-
кът ще информира
местните законот-

ворци за текущото
изпълнение на бю-
джет 2013 за първото
полугодие на година-
та. На заседанието
трябва да бъде ут-
върден и бюджета на
най-новото общинско
дружесто „Социално
предприятие за озе-
леняване и благоус-
тройство „Флор”, да
бъде разрешено еве-
нтуално управителят
на Профилакториума
д-р Йорданка Алексан-
дрова да придобие и
ползва за нуждите на

стационара лек авто-
мобил. Ще стане ясно
и дали пернишките ми-
нипарламентаристи
ще дадат съгласието
си футболните клубо-
ве „Миньор” и „Мета-
лург” да бъдат осво-
бодени от наемни це-
ни и разходи за консу-
мативи, ще се вземат
решения относно от-
даването под наем на
имоти общинска собс-
твеност, решения , ка-
саещи благоустрой-
ството на Перник, как-
то и продажбата на

недвижими имоти
чрез публичен търг.

Сред най-важните
решения, които
трябва да вземат об-
щинските съветници,
е даването на разре-
шение за продажбата
на общински зеии,
част от концесион-
ния контур по дого-
вор за концесия за до-
бив на доломити в
землището на село
Студена, изработва-
нето на проект за
общ устройствен
план на общината и
одобряване на плано-
ве задание, проекти
за ПУП-ове в различни
жилищни райони на
общината.

Местните избрани-
ци трябва да разгле-
дат и предложението
на пернишката Район-
на прокуратура за
предприемане на мер-
ки за ново разглежда-
не по отмяна или
прегласуване на реше-
ние №443, взето на

заседание на ОбС на
30 май т.г.

Безспорно сред най-
важните точки в
дневния ред ще е
приемането на Об-
щинския план за раз-
витие на община Пер-
ник за новия планов
период 2014 -2020 го-
дина, от който зави-
си новия облик на об-
ластния град и всички
населени места в об-
щината.

Минипарламента-
ристите ще трябва
да изразят станови-
щето си и по писмото
на областния управи-
тел арх.Михаил Михай-
лов за провеждане на
общо събрание на асо-
цията по ВиК м обосо-
бената теитория, об-
служвана от „ВиК”
ООД – Перник за прие-
мане на Регионален ге-
нерален план на ВиК
системите и съоръ-
женията и съгласува-
не на бизнес плана на
дружеството.

Готова е 80%
от рехабилитацията

от пътя София - Перник
Силвия ГРИГОРОВА

   Изпълнени са 80% от строително-мон-
тажните дейности на Лот 33 - път III-1801-
о.п. София - кв. Суходол - Мало Бучино -
Голямо Бучино – гр. Перник /кв. Мошино/.
Общата дължина на участъците, които се
рехабилитират и реконструират е 17.761
км.

 Този път е важна транспортна връзка
между областите София и Перник и дуб-
лира  автомагистрала „Люлин”. Безопас-
ното движение през участъците е от зна-
чение както за големия брой работещи,
които ежедневно пътуват между София и
Перник, така и за транзитния трафик.

  Лот 33 е част от четвъртия етап на Опе-
ративна програма „Регионално развитие”
2007-2013 г., която се съфинансира от Ев-
ропейския фонд за регионално развитие
и националния бюджет. Стойността му е
11 227 035.66 лева с ДДС. Съфинансира-
нето от ЕФРР е 9 542 980.31 лева с ДДС.
Проектът включва полагане на основни и
асфалтови пластове, изпълнение на нови
облицовани окопи и банкети, както и от-
водняване на пътното платно. След прик-
лючване на всички строително-монтажни
дейности ще бъде положена нова хори-
зонталната маркировка и вертикалната
сигнализация. Очаква се в края на месец
септември обектът да бъде завършен.

  Изпълнител на строително-монтажните
дейности е ДЗЗД „Трейс Запад”. Строи-
телният надзор се осъществява от ДЗЗД
„Обединение Трансеко”. Договорът за
строителство е на стойност 10 686 867.66
лв. ДДС, а за строителния надзор –
294 180 лв. с ДДС.

 

Перничани не бива да се примиряват с то-
ва, в което се превръща един от  символите
на нашия град, а именно крепостта Кракра.
Това каза Павел Павлов- член на общин-
ското ръководство на Атака Перник. Преди
известно време беше обявено, че предстои
реконструкция на крепостта. Естествено то-
ва беше прието с положителни чувства от
хората, защото ставаше въпрос за символ
на нашия град. Добре беше да добие автен-
тичния си вид. Какво обаче се случва в мо-
мента?  Над руините над старата крепост,
която е надживяла векове, се изгражда не-
що, което е по подходящо за декор на нис-
кобюджетен филм, но няма общо с исто-
рията на града. Там сега се правят някакви
метални конструкции, слагат се някакви
плоскости, което превръща крепостта в
някаква смесица от абсурдни елементи. За
нас от Атака е недопустимо историята на
града ни да бъде погребана под тази без-
вкусица. Перничани трябва да покажат, че
това не може да представлява историята на
нашия град. Дори и отдалече погледната
крепостта е абсурдна – каза още Павлов.

Лекарският съюз и НЗОК на
среща по рамковия договор

Зоя ИВАНОВА
Със  среща между ръководството на На-

ционалната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и Управителния съвет на Българския
лекарски съюз (БЛС) в края на миналата сед-
мица беше дадено началото на преговорите
за Националния рамков договор (НРД) за
2014 година. Това съобщават от пресцентъра
на здравноосигурителната институция.

Срещата се състоя по покана на управителя
на НЗОК д-р Румяна Тодорова, която изказа
мнение, че страните по преговорите ще ра-
ботят интензивно и ползотворно, за да се
търсят решения както на принципни пробле-
ми, така и на конкретни казуси от практиката.
В последните години дебатът се фокусира ос-
новно върху финансирането на системата, а
трябва да се обърне сериозно внимание и на
резултатите при лечението на пациентите, ка-
за още д-р Тодорова. Първоначално работни-
те групи ще направят преглед на постигнатите
договорености при предишните преговори и
корекции там, където е необходимо. Предстои
да бъде уточнен и график за провеждане на
срещите между експертите.

Обсъдено беше и текущото финансово със-
тояние на институцията. Ръководството на
НЗОК увери представителите на БЛС, че въп-
реки сериозния преразход на средствата за
болнична помощ се търси механизъм, чрез
който да не се допусне спиране на плащания-
та.

От името на Надзорния съвет на НЗОК д-р
Иван Кокалов увери договорните партньори,
че в хода на преговорите НЗОК ще работи за
постигане на максимално добро разпределе-
ние на средствата, като се търси баланс меж-
ду исканията и възможностите.

Ново читалище в Радомир
Любомира ПЕЛОВА

Навръх Кръстов-
ден, в събота в радо-
мирското заведени
„Планета” направи
прощъпулника си но-
вото Народно чита-
лище “Зуница-2012”. В
програмата взеха уча-
стие културни дея-
тели, учредители и
местни самодейци и
ентусиасти . Под зна-
ка на Кръстов ден бе-
ше демонстрирана и

традиционната сел-
ска носия с препаска-
та “Зуница”.  Спе-
циално подготвени
“зунички” от дет-
ския фолклорен ан-
самбъл село Копаница
играха и пяха. Към
тях се присъедини и
световноизвестната
певица Таня Дупари-
нова, която се изяви
заедно с местен ор-
кестър. Авторитет-
но избраното жури,

накрая, ще отличи
н а й - в д ъ х н о в е н а т а
участничка.

Народно читалище
“Зуница-2012”, в съг-
ласие и творчески
единомислие с оста-
налите формации в
общината, стартира.
Християнският праз-
ник Кръстов ден, зая-
виха от ръководс-
твото на младата
културна институ-
ция.

Предизборна среща в Трън
Зоя ИВАНОВА

 Кандидата за кмет
на Трън от „БСП,
ЗНС” Георги Милен-
ков се срещна с граж-
дани. В срещата уча-
стваха още облас-
тния управител арх.
Михайлов, кмета на
община Перник Роси-
ца Янакиева, народни-
те представители
Станислав Владими-
ров, Евдокия Асенова

и  Валери Жаблянов.
В откровен разго-

вор трънчани комен-
тираха наболели проб-
леми. При управление-
то на ГЕРБ бяха  закри-
ти  болницата, техни-
кума „Владо Тричков”,
дома за възрастни хо-
ра, дебелариума и цеха
за бутилиране на ми-
нерална вода село
Банкя,  в резултат на
което около 300 чове-

ка загубиха работни-
те си  места. Програ-
мите за трудова зае-
тост трябва да про-
дължат, с оглед на-
маляване на безрабо-
тицата -  категори-
чен е Миленков.

 Пред гражданите
Миленков пое  ангажи-
менти за възстанов-
яване на болницата в
Трън и цеха за мине-
рална вода.
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Актуални препоръки на МВР в началото на учебната година

Любомира ПЕЛОВА
Актуални препоръ-

ки запредотвратява-
не на ПТП с деца и
юноши през учебната
година, формулирани
на базата на анализа
на пътно-транспор-
тните произшествия
с деца и юноши и из-
водите за  обстоя-
телствата и предпос-
тавките  за тях, нап-
рави МВР. В тях се на-
сочва вниманието
към  предпазване от
навлизане в рискови
ситуации. Усвояване-
то  и спазването им
изграждат защитно
поведение както на
водачите и възрас-
тните, които се гри-
жат за сигурността
на децата и юношите,
така и на самите ма-
лолетни и непълно-
летни участници в
движението.

Препоръките са
подготвени в под-
ходящ  вид за дирек-
тно използване в пре-
давания и публикации
и са предназначени за
многократно излъчва-
не  и публикуване в
средствата за масово
осведомяване и в уче-
бните форми. Препо-
ръките биха могли да
се използват и от пе-
дагозите в учебно-
възпитателния про-
цес по безопасността
на движението. “Пъ-
тна полиция” ги огла-
си с цел предпазване
от нещастни инци-
денти на децата и
юношите, които са
особено застрашени
да пострадат при
пътни злополуки ка-
то пешеходци, пътни-
ци и водачи на превоз-
ни средства.

От полицията на-
помнят, че децата са
особено уязвими на
улицата. Най-малките
ученици - първоклас-
ниците за пръв път
ще отиват и ще се
връщат от училище.
Децата от началния
курс и по-горните кла-
сове се налага да се
адаптират след ва-
канцията, през която
са загубили навици и
рефлекси за безопасно
придвижване по ожи-
вени улици по мар-
шрута до училище и

обратно.
ПРЕПОРЪКИ КЪМ

РОДИТЕЛИТЕ
1. Освен ангажимен-

тите ви за осигурява-
не на учебници и об-
лекло за ученика, се
налага да отделите
значително време и
усилия, за да предпа-
зите детето  си от
неприятен инцидент
на улицата.

2. Още преди пър-
вия учебен ден
трябва да изберете
най-безопасния  мар-
шрут от дома до учи-
лище като обсъждате
с ученика как да преси-
ча, да се оглежда, да
не тича при пресича-
не. Маршрутът
трябва да изминете
няколко пътя, за зат-
върждаване на пра-
вилното наблюдение
на движението и дей-
ствията. Тренировки-
те по маршрута
трябва да завършат
със своеобразен из-
пит – как детето се
справя самостоятел-
но.

3. Препоръчително
и много важно е да за-
купите на детето
светлоотразителна
жилетка, която ще го
направи много добре
видимо в светлата и
особено в тъмната
част от денонощие-
то, както и при нама-
лена видимост. При
ранното смрачаване
през есента и зимата
децата  се прибират
по тъмно. В неосвете-
ни участъци при пре-
сичане те са в голям
риск да бъдат блъсна-
ти от автомобил,
чийто шофьор е зас-
лепен от насрещни ав-
томобили и същевре-
менно не е намалил
скоростта.

4. Потърсете за де-
тето си връхни дрехи,
чанти, ранички, обу-
вки със светлоотра-
зителни елементи
“котешки очи”.

5. Когато детето
Ви е у дома, без над-
зор  от страна на въз-
растен, а вие сте на
работа,  детето ви е
в опасност при игри-
те навън. Отделете
време, за да разговар-
яте с него и проучете
къде и с кого ще иг-

рае, когато вас ви
няма. Огледайте
заедно с него подход-
ящите  места в квар-
тала, които са  по-да-
леч от улици с интен-
зивно движение на ав-
томобили.

6.  Ако детето Ви
непременно държи да
кара велосипеда, кога-
то вие отсъствате
от къщи, преди да да-
дете своето съгла-
сие, заедно с  него  ог-
ледайте подходящите
безопасни за това
места в квартала - ал-
еи, градинки, улици,
затворени за движе-
ние. Уточнете с кои
деца ще кара велоси-
пед  и  поговорете с
най-голямото  дете
от групата, като му
гласувате доверие да
насочва и контролира
по-малките да не изли-
зат на опасните ули-
ци с интензивно дви-
жение.

7.  Много е рискова-
но и не е допустимо
да бъде оставяно  без
надзор на възрастен
навън  да кара  велоси-
пед дете под 7-годиш-
на възраст. Твърде
опасно е и за по-голе-
мите - 10-12-годишни.
Ако няма кой да наб-
людава  малкото дете
навън, по-добре е да
се получи споразуме-
ние велосипедът да се
кара само при присъс-
твието на родители-
те.

8.  Ако в населено
място забележите
опасна игра на деца на
и край платното, коя-
то ги поставя в риск
да пострадат при
пътна злополука, не
оставайте безучас-
тни - направете забе-
лежка по подходящ на-
чин като обясните на
децата опасността и
ги отклоните от рис-
ка.

9. Децата до 14-го-
дишна възраст са най-
застрашени да попад-
нат в злополука като
пешеходци. И без вело-
сипед, детето Ви при
игрите навън е в опа-
сност, особено кога-
то  то е извън надзо-
ра на възрастен.  Ог-
ледайте заедно с де-
тето си  и неговите
приятели  местата,

на които възнамер-
яват да играят през
свободното от зан-
ятия време и  опреде-
лете най-безопасни-
те, като им насочите
вниманието към най-
важното изискване:
никога да не прекрач-
ват бордюра и да не
стъпват на платно-
то преди да са се ог-
ледали внимателно,
без бързане /първо
наляво, после надя-
сно/ дали не прибли-
жава автомобил. До-
ри да им струва, че
автомобилът е дале-
че, по-добре е да го
изчакат и да пресе-
кат чак когато плат-
ното е напълно сво-
бодно в двете посо-
ки. Обяснете им, че
най-опасни са леките
автомобили, защото
се движат по-бързо
от товарните и ав-
тобусите.

10. Много са път-
ните злополуки с
тежки последици  по-
ради управление  на
мотопеди и мотоцик-
лети от непълнолет-
ни юноши. Тъкмо в
малките населени мес-
та, по пътищата и
улиците в тях и в
близост до тях ста-
ват най-тежките ка-
тастрофи с такива
водачи. Не се качвай-
те на мотоциклети и

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвести-

ционна програма за подобряване на услуги-
те за своите клиенти. Компанията всекиднев-
но извършва дейности, свързани с изнасяне
или рециклиране на eлектрически табла, ре-
монт на съоръжения по електрическите мре-
жи средно и ниско напрежение, присъедин-
яване на клиенти, кастрене, профилактика на
трафопостове и други. Успешната реализа-
ция на тези мерки налага кратковременни
прекъсвания на електрозахранването, както
следва:

Пернишка област
За периода 16.09-20.09.2013 г. /09.30-16.00

ч/ - с. Горна Диканя - вилна зона, махалите:
Гълъбова, Шипочка, Чупетловска, Йоргова,
Парталина, Джоргова махала

На 16.09.2013 г. /09.00-10.00 ч/ - с. Ковачев-
ци - района около бившата Национална греб-
на база

На 16.09.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Земен -
Царева махала, местност Манастира

На 16.09.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Перник -
кв. „Рудничар“ -  ул. 1-ва, 2-ра, 4-та, 11-та, 12-
та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та и 17-та, фирма
„Сартано - Руслан Александров ЕТ“ , „Снабс-
трой ООД“  и всички стопански абонати в ра-
йона

На 16.09.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Ярловци
На 16.09.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - с. Вукан, с.

Мрамор, с. Кожинци
На 16.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Друган -

Опалово
На 16.09.2013 г. /11.00-12.30 ч/ - с. Дивля -

Славкова махала
На 17.09.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Перник -

ул. Петко Каравелов - бл. 2, ул. Миньор - бл. 1,
ул. Георги Бенковски - бл. 1, 2 и 3, Инвест
Банк, Аптека, заведение за бързо хранене
„Лас Тостер”

На 17.09.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - с. Байкал -
махала Царопадалци, с. Долна Диканя -
Дренска падина, Тафраджийска махала

На 17.09.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Гърло, с.
Рани луг

На 17.09.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - с. Бутроин-
ци, с. Врабча, с. Проданча

На 17.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Дрен –
централна част

На 17.09.2013 г. /11.00-12.00 ч/ - гр. Перник -
ул. Кракра, ул. Райко Даскалов, ул. Найчо Ца-
нов, ул. Черешово топче, Района около стара-
та баня и спортна зала „Кракра” и всички ос-
танали стопански обекти в района

На 17.09.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Егълница
- Билярска махала, с. Долна Диканя - махала
Градини

На 18.09.2013 г. /09.00-09.20 ч/ - с. Драгиче-
во, бензиностанция „Петрол - Драгичево
ЕООД”

На 18.09.2013 г. /09.00-10.30 ч/ - с. Ярловци
На 18.09.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - с. Горна Ди-

каня - вилна зона
На 18.09.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Голямо

Бучино и с. Горно Драгичево
На 18.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Извор –

централна част
На 18.09.2013 г. /11.00-14.00 ч/ - с. Цегрилов-

ци
На 18.09.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Горна Ди-

каня - централна част
На 19.09.2013 г. /09.00-10.30 ч/ - гр. Трън - ул.

Денчо Знеполски 1-30, ул. 9-ти септември
На 19.09.2013 г. /09.00-09.20 ч и 15.30-15.50

ч/ - гр. Перник - кв. „Цалева круша”, гроби-
щен парк „Перник”, Пътно поддържане, с. Ди-
вотино, фирма „Гарванов” и фирма „Сартана
Руслан Александров” - склад за метали

На 19.09.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Люлин, с.
Дивотино, с. Велковци

На 19.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Кошарите
На 19.09.2013 г. /11.00-12.30 ч/ - с. Филипов-

ци
На 19.09.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Парамун
На 20.09.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долна Се-

кирна
На 20.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Дрен –

централна част
На 20.09.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Перник -

кв. „Бела вода” -  ул. Антим I, ул. Ахелой, ул.
Ботю Петков, ул. Иван Асен II, ул. Иван Сра-
цимир, ул. Иларион Макариополски, ул. Кло-
котница, ул. Марин Дринов, ул. Мъглиж, ул.
Никола Обретенов, ул. Света гора, ул. Филип
Тотю, ул. Хан Омуртаг, ул. Хан Тервел, ул. Цар
Борис I, ул. Цар Самуил, ул. Хан Омуртаг, ул.
Хан Маламир, ул. Хан Кубрат, ул. Хан Аспа-
рух; гр. Батановци - махали Трънска и Каще-
рова, ул. Св. Спас, ул. 3-ти март и ул. Бела во-
да, бл. 10, 11, 12, 13  и 15; фирми: „Колбасо
ООД”, „Бонд ООД”, „Гранитоид АД”, Корпо-
рация Топливо

На 20.09.2013 г. /13.00-13.20 ч и 15.40-16.00
ч/ - гр. Батановци – Пречиствателна станция

Ръководството на дружеството поднася из-
винения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на
електрозахранването.

За повече информация, позвънете на дено-
нощната телефонна линия  0700 10 010, на це-
ната на един градски разговор, от всяка точ-
ка на България или на сайт www.cez-rp.bg

мотопеди, ако по-го-
леми от вас ви пред-
ложат да ви повозят.
Някои от тях вероя-
тно са неправоспо-
собни и може да пре-
дизвикат зллополука.

11. При превозване
на деца до 12-годиш-
на възраст в авто-
мобила, спазвайте
непременно законо-
вото задължение да
ползвате за това
обезопасителни сис-
теми за деца  /седал-
ки и столчета с кола-
ни/. Детето в стол-
чето /на седалката/
в автомобила
трябва да е пристег-
нато правилно с ко-
ланите, за не се от-
дели от него в слу-
чай на инцидент или
рязко спиране.

12. Децата са в осо-
бено голяма опасност

да пострадат, когато
са притеснени, че за-
късняват за училище.
Тогава пресичат ти-
чайки, без да се оглеж-
дат. Внушете на де-
тето си по най-убеди-
телен начин, че дори
да закъснява, не
трябва да тича през
улицата, а да спазва
точно правилата за
пресичане.

13.  Научете дете-
то, че когато трябва
да премине през ожи-
вено опасно кръсто-
вище с интензивно
движение, е по-добре
да пресече заедно с ос-
новната група пеше-
ходци /възрастни/ ка-
то същевременно се
оглежда. Добре е за си-
гурност при пресича-
нето детето да помо-
ли възрастните да го
преведат през кръс-
товището.
ПРЕПОРЪКИ  КЪМ

ВОДАЧИТЕ
1. Никога не заб-

равяйте, че детето,
намиращо се в наше-
то полезрение на и
край платното, във
всеки момент пред-
ставлява сериозна
опасност и предпос-
тавка за злополука.
Детето не е “малък
възрастен” и не мо-
жем да очакваме от
него логично и аде-

кватно поведение.
То е подвластно на
своите емоции в иг-
рата и  предприема
внезапни действия,
без оглед на безопас-
ността си. Още при
забелязване на деца
на и край платното
следва да се подгот-
вим за евентуална
изненада: да отне-
мем газта, да нама-
лим скоростта с го-
товност за спиране
или спасителна ма-
невра. Често, дори и
да стои спокойно на
тротоара, детето
се втурва нелогично
на платното без да
се огледа и попада в
опасната зона на
движещ се автомо-
бил.

Продължава в
утрешния  брой.
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Рекламно  приложение

Понеделник, 16 септември 2013 г., брой 177 /5293 / 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

З
А

П
Л

А
Щ

А
Н

Е
Т

О
 Н

А
 К

А
Р

Е
Т

А
Т

А
 З

А
 И

М
О

Т
И

, 
Щ

Е
 Б

Ъ
Д

Е
 О

Т
 0

9
 Д

О
 1

3
.0

9
.2

0
1

3
 Г

. 
/В

 О
Ф

И
С

А
/

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

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

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

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

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

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

11. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт - 28 000 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 - 22 000 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 - 32 900 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, Д. Раковец, пл., 2 ет. х 40 кв. м, парцел: 900 кв. м - 60 000 лв.

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

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

33. 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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 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.
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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
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
13. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща - 10 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
17. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
19. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
20. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
21. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
22. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, необзаведена - 170 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. /печка, перална, хладилник - по договаряне
3. 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 дворно място 511 кв. м,

Банкя, център, до гарата и
общината, с положени основи - 50
000 евро - тел. 0877/966052
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 био-дизел, 2.00 лв./л,
отстъпка според количеството,
доставка на място - тел. 0876/
476704
Продавам газова печка

супер”СЕР”, с бутилка - 80 лв. - тел.
0988/873846
Продавам  пиролизно котле за

отопление, 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 - 22 000 лв.

2. Тристаен, Ид.ц., 94 кв.м, 3 тер., PVC
-  32 900 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

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/

разни
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ

05:30"Духът на здравето" /п./
06:30"Тази сутрин"- информационно предаване
09:30"Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 298
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 82, 83
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 9
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Африка: Звездите сигурно са полудели"
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина" - комедийно предаване
00:00 Убийството" - сериал, еп. 1
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 1
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Модерно" /п./

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
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера" - предаване на НТВ
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45"Лекар на повикване"
00:45"Етажна собственост"
01:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ

05:15Вяра и общество с Горан Благоев /п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм/347 епизод/
15:10100-те подвига на Еди Макдауд
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Клуб "НЛО"
17:05Дързост и красота тв филм
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Още от деня
19:00Втори шанс тв филм /5 епизод/
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.bg
22:00В кадър: Акра
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Под прикритие 3 тв филм /9 епизод/
00:00Световно първенство по борба за мъже и жени
00:20Ретро следобед: Клуб "НЛО" /п/
01:05Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:50Втори шанс тв филм /5 епизод/п/
02:45По света и у нас /п от 20:00/
03:30История.bg
04:30В кадър: Акра

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
Ден, скрил много

предизвикателства в
себе си. Днес ще има-
те сили и желание да

свършите много от нещата, които
сте отлагали.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе

много, но някои от не-
щата ще са на доста

висока цена. Вашата вътрешна при-
рода е да виждате истинската стой-
ност на нещата.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес преценете съ-

ществуващите въз-
можности, за да знаете какъв избор
да направите в професионалната
сфера.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес заложете на

обичайните, сигурни неща. По въз-
можност не се впускайте в нови
проекти. Ще имате нужда от ста-
билност, от добра храна, от добро
о т н о ш е - ние.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Точно днес, в начало-

то на месеца, имате
нужда да видите какви

ще са резултатите от вложениете
усилия.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Мили и състрадателни

сте, но вършейки работата
на другите, им отнемате възможността
да се развиват и учат сами уроците си.
Помагайте, вдъхновявайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ако искате да про-

дължите смело и сво-
бодно напред, трябва

да сте готови да пожертвате
страховете си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на полярности-

те. Може да се изнена-
дате колко от нещата,
които казвате на дру-

гите, всъщност имате нужда да ги
кажете на себе си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви

се иска да всършите
нещо, толкова по-

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

правят истински щас-
тливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Помагайте смело, но

само тогава, когато ви поискат по-
мощ. Днес ще имате нужда да се съ-
ревновавате, да се конкурирате, да

играете.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Ще имате нужда от

сигурност и стабилност и това
ще ви води при взимането на реше-
ния.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще предизвиквате

околните с някои ваши
коментари. Днес не е денят на шега-
та, но все пак лесно ще се измъкнете
от ситуация. По-важното е да
получите ценна информация.
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Специална агитка от перничани ще вика за тях

Иво Ангелов, Хлис-
то Маринов, Алексан-
дър Костадинов и
Пламен Петров са
борците на „Миньор“,
които ще ни пред-
ставят на световно-
то първенство в  Бу-
дапеща.Борците ни в
класическия стил зало-

медалист от 2008-а,
който също е състе-
зател на „Миньор“Пе-
тима перничани, наче-
ло с треньора по бор-
ба в клуб „Миньор” Ве-
селин Цветков ще пъ-
тува с кола за Будапе-
ща, за да подкрепя
борците на „Миньор”
и най-вече Иво Анге-
лов в участието им
на световното пър-
венство по борба, кое-
то ще  се проведе
през следващата сед-
мица в унгарската
столица. Освен Веско
Цветков в групата са
още Методи Пенев,
Петър Лазов, Христо
Милачков и Веселин
Милачков. Идеята е
да се пристигне в Бу-
дапеща на 20 септем-
ври, защото на 21 са
борбите на Иво, кой-
то ще бъде подкрепян
всеотдайно от перни-
чани.

Съставите в три-

те стила бяха утвър-
дени днес от управи-
телния съвет на БФ
Борба, а ето и отбо-
рът при класиците,
който ще атакува ме-
далите на шампиона-
та.

Ето борците в кла-
сическия стил, сред
койти вай-много са
миньорци

55 кг Александър
Костадинов (“Ми-
ньор”, Перник)

60 кг Иво Ангелов
(“Миньор”, Перник)

66 кг Пламен Пет-
ров („Миньор“, Пер-
ник)

74 кг Явор Янакиев
(“ЦСКА-кл.борба”)

84 кг Христо Мари-
нов (“Миньор”)

96 кг Владислав
Методиев (“Васил и
Георги Илиеви”)

120 кг Милослав
Методиев “Васил и
Георги Илиеви”)

Страницата подготви Яне Анестиев

Нокаутираха бивш
миньорец във Варна

С грозни сцени и скандал приключи мач
от “Б” група, в който син на шеф в “Ле-
вски” се прочу, нокаутирайки съперник. В
края на срещата Спартак (Варна) - Монтана
(1:2) Роналд Донев от състава на “соколи-
те” получи червен картон и така избрани-
ците на Георги Иванов-Геша завършиха в
намален състав. Спартак водеше в резул-
тата, но допусна обрата, подарявайки три-
те точки на гостите.  Разбра, че синът на
главния скаут в “Левски” Дончо Донев -
Роналд, е бил изгонен от съдията Михаил
Йорданов заради скандална проява. В
края на мача защитникът нокаутирал напа-
дателя Венцислав Иванов, забивайки му
кроше в лицето. Венци Иванов игра в „Ми-
ньор“, но се прибра  в родната „Монтана“
след като при „чуковете“ избухна финан-
совата криза и доигра пролетния полусе-
зон миналата година в родния си град. Ре-
ферът веднага вдигнал червен картон на
22-годишния юноша на “Левски”, който то-
ва лято премина в Спартак (Варна), след
като през миналия сезон защитава екипа
на Светкавица (Търговище).

Кобрата купонясва
с Батков – младши

Най-добрият български боксьор Кубрат
Пулев бе засечен да купонясва в Студенс-
тки град заедно със сина президента на
“Левски” Тодор Батков. Двамата присъс-
тваха на откриването на нова дискоте-
ка.Тодор Батков младши бе в компанията
на приятелката си, докато Кубрат Пулев бе
със свои приятели, но без любимата си А
Гостите пък бяха забавлявани от Малина,
която е майка на футболиста на “Ботев”
(Враца) Симеон Мечев. Певицата също та-
ка е и футболен мениджър.Сред забавл-
яващите се на откирването на клуба бяха
още волейболистът от националния отбор
Николай Пенчев, както и шампионите на
България за 2012 година по водна топка -
ЦСКА.ндреа.

Даниел Златков с
първи гол в Турция

Българският защитник Даниел Златков
вкара първото си попадение с екипа на
турския Болуспор, а това се случи при ус-
пеха с 4:2 над Касъмпаша в контрола.
Златков и другият българин в тима Нико-
лай Димитров започнаха като титуляри, а
бившият бранител на  Миньор се разписа
за 1:1 две минути преди края на първото
полувреме. След почивката доминацията
на отбора от втора лига беше по-осезател-
на и те стигнаха да победата с голове на
Метин, Диксън и Шахин. “В началото, по
време на подготовката Златков беше един
от най-критикуваните играчи.Но трябва да
се отбележи, че от тогава досега той върви
само нагоре и неслучайно треньорът Али
Бейкьозп му гласува доверие все повече и
повече, пише днес вестник Болу Експрес.
Червено-белите от Болу имат 4 точки от
два кръга във Второто ниво на турския
футбол, а към момента отзивите и за два-
мата българи в тима са повече от положи-
телни.

Перничани не играха в
контролата срещу Турция

Волейболистите от
националния отбор на
България загубиха
първата от двете си
контроли в Истанбул.
Момчетата на селек-
ционера Камило Плачи
отстъпиха на домаки-
ните от Турция с 2:3
(23:25, 25:22, 23:25,
25:23, 11:15) в прия-
телска среща, играна
снощи в зала “Бурхан
Фелек”.Двамата пер-
нишки волейболисти,
Станислав Гоцев и То-
дор Скримов не запи-
саха и минута на те-
рена по време на дву-
боя.Като централни
брокировачи играха
Николай Николов и
Виктор Йосифов, кои-
то правят задачата
на Гоцев за попадане в

стартовата шестица
почти невъзможна.
Като посрещач на по-
зицията на Скримов и
през петте гейма иг-
ра Валентин Бра-
тоев.Втората кон-
трола на България в
турския мегаполис,
която ще бъде и пос-
ледна преди започва-
щото следващата

седмица Европейско
първенство в Полша
и Дания, ще бъде сре-
щу Иран в понеделник
(16 септември) от
17:00 часа българско
време. Утре (15 сеп-
тември) пък Турция
ще играе приятелски
двубой срещу водения
от легендарния Хулио
Веласко ирански тим.

жиха на дебютанта 
Милослав Методиев в
тежка категория до
120 кг). Състеза-
телят на кюстендил-
ския клуб “В. и Г. Илие-
ви” направи силни из-
яви на последния тур-
нир в Полша, като за-
върши втори, а на

преборваният в Тете-
вен се оказа в по-доб-
ра форма от опитния
Иван Иванов. Мето-
диев е пети от све-
товното за юноши
през миналата година.
В останалите катего-
рии няма изненади.
След дълго лечение на
травма в отбора се
връща Пламен Пет-
ров (66 кг), бронзов

часа на стадиона в
Ноевци домакините
стигнаха до победата
с гол на Олег Алексиев
в 70-та минута на ма-
ча. Тогава той с  бом-
бен удар направи без-
помощен вратаря на
гостите и донесе
трите точки на

Отборът на „Чер-
ногорец“ си показа,че
е класа в областното
футболно първенс-
тво и спечели мача си
срещу един от амби-
циозните тимове в
групата – „Вито-
ша“(Долна Диканя). В
мач, игран от 10,30

съотборниците си.
Така „Черногорец“
сърба шест точки
във временното кла-
сиране, а точното му
място след  трите
кръг на Група 1 ще се
разбере  като се изи-
граят и останалите
срещи в групата.

„Черногорец“ удари „Витоша“(ДД) с 1:0

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на

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

Подмяната на електромерите ще се
извърши както следва:

Пернишка област
За периода 16-20.09.2013 /09.00-16.00

ч/ - с. Долни Раковец
За периода 16-18.09.2013 /09.00-16.00

ч/ - с. Друган, с. Егълница
За периода 16-17.09.2013 /09.00-16.00

ч/ - с. Конска
За периода 16-17.09.2013 /09.00-16.00

ч/ - с. Гълъбник
За периода 18-19.09.2013 /09.00-16.00

ч/ - с. Режанци
За периода 19-20.09.2013 /09.00-16.00

ч/ - с. Дрен, с. Косача
На 16.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Пер-

ник - Димова махала, ул. Елена 2, 4, ул.
Бродо 1, 3

На 17.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Пер-
ник - Димова махала, ул. Димова махала
17, вх. А, вх. Б, вх. В

На 18.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Пер-
ник - Димова махала, ул. Димова махала
17, вх. Г, вх. Д, вх. Е

На 19.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Пер-
ник - Димова махала, ул. Димова махала
17, вх. Ж, вх. З

На 20.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Бата-
новци - ул. Борова,  ул. Стара планина

На 20.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Туро-
ковци

За повече информация, позвънете на де-
нонощната телефонна линия  0700 10 010,
на цената на един градски разго-
вор, от всяка точка на България
или на сайт: www.cez-rp.bg.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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Ñïàñÿâàõà äåöà è âúçðàñòíè îò ïîæàð
Акцията бе част от демонстративните изпълнения на огнеборците

КАТО СНИМКИ ОТ ХОЛИ-
ВУДСКИ ЕКШЪН ПРЕМИ-
НАХА ДЕМОНСТРАЦИИТЕ
НА ПОЖАРНИКАРИТЕ в
центъра на Перник оня ден.

По повод професионалния си празник
огнеборците сътвориха редица малки
чудеса за кеф на десетките зяпачи,
дошли да се полюбуват на нещо по-
така. На фона на скучноватите напос-
ледък делници мероприятието си зас-
лужаваше. Особено впечатлени бяха
малчуганите, повечето от които със
сигурност щяха да отговорят с „да”
на въпроса: „Искаш ли да станеш по-
жарникар?” Е, вярно, при реални
бедствени ситуации нещата съвсем не
изглеждат така. Нещо, в което сме се
убедили много пъти през последните
години. Ама като зрелище се получи.
Поне хората разбраха, че 14-ти септем-
ври, освен Кръстовден, е и Ден на
българския огнеборец, който гори не
само в професията си, но много пъти
и за хората.

НЯМА НИЩО ЧУДНО, ЧЕ КАТА-
ДЖИИТЕ ОТЧЕТОХА В СТАТИСТИ-
КАТА СИ КАТАСТРОФА С КОН.
Конят е превозно средство, а който не
вярва – да си припомни историята,
според която Аспаруховите българи
са дошли по нашите земи на коне. То-
гава е нямало катаджии да ги глоб-
яват, но е имало византийци да ги из-
биват. Сега времената са далеч по-ми-
ролюбиви, освен в някои случаи. Ка-
то оня край село Дивотино, когато до-
бичето за една бройка да претрепе
шофьора си. Блюстителите на реда
както винаги са се намесили компетен-
тно, но конската катастрофа е само
малка червена лампичка. Напоследък
каруците комай допълително натова-
риха пътния трафик. Сиромашията от-
ново актуализира коня като средство
за припечелване на някой и друг лев.
Както и за открадването на някой и
друг капак от шахта. Има няколко
квартала в Перник, в които конските
впрягове са на мода. И конят наисти-
на е пръв приятел на човека. До мо-
мента, в който се случи сакатлък, по-
добен на дивотинския, който да под-
скаже на органите, че каруцата е поч-
ти като колата – трябва да има редица
обезопасителни джаджи, с изключе-
ние на колана.

1216 септември 2013 г.

Осигуриха заплатите
за допълнителни служители

Любомира ПЕЛОВА
Осигурени са средства за заплати за допълни-

телно назначаваните служители в Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество,
съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

С промяна в ПМС 1/2013 за изпълнението на
държавния бюджет за т. г. Правителството увели-
чи с 270 000 лв. средствата за персонал на Коми-
сията за отнемане на незаконно придобито иму-
щество. Със същата сума се намаляват планира-
ните разходи за текуща издръжка на Комисията.
Промяната се налага, тъй като през м. юни влезе в
сила нов Правилник за устройството и дейността
на Комисията и на нейната администрация, с което
числеността й беше увеличена с 90, без да са уве-
личени средствата за заплати. Необходимостта от
назначаването на допълнителен брой служители е
обусловена от нарасналите задачи на Комисията
след приемането на новия Закон за отнемане в
полза на държавата нанезаконно придобито иму-
щество, които се изпълняват едновременно с неп-
риключилите проверки и производства по стария
закон.

игрови елементи,
състезания и евакуа-
ция с възпитаници-
те на групите за пре-
дучилищна подго-
товка, отворени
приемни за граждани-
те, състезания по
футбол и погаропри-
ложен спорт, бяха
част от мероприя-
тията, предхождащи
празника. Вчера ръко-
водството на Облас-
тното упуравление
„Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението” е имало
среща и с областния
управител на Перник
арх.Михаил Михайлов,
с когото са коменти-
рани някои проблеми
на огнеборците, ча-
кащи решение, уто-
чнявани са вза-
м и о о т н о ш е н и я т а
между институции-

Любомира ПЕЛОВА
Деца и служители

бяха евакуирани ек-
стремно заради из-
бухнал пожар в мно-
гоетажната сграда
на Синдикалния дом в
Перник. Най-малкият
спасен бе 6-годиш-
ният Сашко. Малчуга-
ните бяха спускани
по въже, за възрас-
тните бе използвана
автостълба. Това бе
част от демонстра-
циите, които напра-
виха в навечерието
на своя професиона-

ко интересно и как се
действа в случай на
тежък пътен инци-
дент. „Пострадал”
беше изваден от ка-
тасрофирал автомо-
бил, като се наложи
огнеборците да из-
ползват преди това
режеща машина, за да
разкостят катастро-
фиралото возило и
извадят ранения шо-
фьора.

Деманстрациите,
изпълнени на цен-
тралния пернишки
площад „Кракра”

те и Пожарната, за
да бъде гарантирано
спасяването на хора-
та в случай на инци-
дент, поясни главен
инспектор Емил Мар-
ков, шеф на облас-
тната структура на
огнеборците.

875 са произшес-
твията, на които са
излизали от началото
на годината до първи-
те дни на септември
служителите на По-
жарната.

В събота огнебор-
ците ще почетат па-
метта на своите ко-
леги, загинали при из-
пълнение на служеб-
ния си дълг. Венци и
цветя ще бъдат поло-
жени в завод Пектин
и в трънското село
Лева река, където за-
гинаха  Никола Миков
и Сашо Евтимов.

Три поколения слушаха и пяха вечните хитове на “Сигнал”
Силвия ГРИГОРОВА

Фенове от три по-
коления се събраха на
концерта на рок гру-
па “Сигнал” в лятно-
то кино в Перник.
Бандата включи гра-
да в юбилейното си
турне, което ще за-
върши с голям кон-
церт в зала “Арена
Армеец” през ноем-
ври. “Тук в Перник
преди години сме пра-
вили най-яките си кон-
церти”, сподели с пуб-
ликата Данчо Кара-
джов и сложи начало-
то на поредния як
концерт в историята
на групата и на Пер-
ник. Музикантите из-
пълниха първата си
песен “Любов”, появи-
ла се на бял свят точ-
но преди 35 години.
След това публиката
чу най-любимите си
песни, превърнали се
във вечни хитове.
Заедно с Данчо всички
пяха “Липсваш ми”, 
“Може би”, “Късно е”,
“Сбогом”, “Лодка ли е
любовта”, “Светофа-
ри”. Между песните
музикантите разго-
рещяваха още повече

страстите на публи-
ката с виртуозни им-
провизации. Китарис-
тът Александър Ма-
риновски изправи
всички на крака с из-
пълнение на химна на
България. След това
вече никой не мислеше
да сяда, още повече че
дъждът, който има-
ше намерение  да зава-
ли, но се отказа като
видя невероятното
настроение на сцена-
та и сред публиката,
беше понамокрил пей-
ките.  Заредиха се хит
след хит, а Данчо има-
ше възможност чес-
то да си почива, тъй
като стотици гласо-
ве пееха вместо него.
В края на концерта
кметът на Перник Ро-
сица Янакиева, която
е фен на “Сигнал”,
дойде до сцената, за
да стисне ръката на
Данчо Караджов. Пуб-
ликата пък дълго скан-
дираше “Още, още...” и
не пускаше своите лю-
бимци да си тръгнат.
На тях също явно не
им се тръгваше и от-
ново хванаха китари-
те, за да изпълнят ед-

на от емблематични-
те си песни “Да те жа-
дувам”.  Музиканти и
публика се разделиха
с обещание за ско-
рошни срещи. След
Перник “Сигнал” про-
дължават концер-
тното си турне, кое-
то до момента е оби-
колило 50 града в
страната, във Враца,
Мездра и Монтана. В
началото на октом-
ври бандата замина-
ва в САЩ.

  “В Перник отдавна
трябваше да се случи

такова нещо!”, комен-
тираха хората на
тръгване. С този кон-
церт градът си спом-
ни славните години
на рока, когато тук са
свирили най-големите
рок банди не само от
България, но и от Ев-
ропа. Самият Данчо
Караджов си спомни
за концерта на “Си-
гнал” заедно с унгар-
ската група “Омега” в
спортната зала, как-
то и десетки други
концерти, на които са
се събирали по някол-

ко хиляди зрители.
Концертът на “Си-
гнал” бе първият в
обновеното лятно ки-
но в града. До края на
сезона там пред-
стоят още мюзикъ-
лът “Лелята на Чар-
ли”, който ще пред-
стави ДМТ “Стефан
Македонски” на 17
септември и концерт
на популярни хип-хоп
изпълнители. Съби-
тията се организи-
рат от ОбМД със съ-
действието на Общи-
на Перник.

лен празник – 14-ти
септември, перниш-
ките огнеборци пред
погледите на любо-
питни жители на об-
ластния град. За зри-
телите бе не по-мал-

бяха част от мероп-
риятията на пожар-
ната, с които се от-
белязва Седмицата
на пожарната безо-
пасност.

Дни на отворените

врати във всички по-
деления на ОУ ПБЗН,
срещи с  малчуганите
от детските заведе-
ния на територията
на цялата област,
включващи и много


