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Убедете се
в разликата!

Училището бе на-
пълно санирано преди
началото на учебната
година. Ремонтът му
приключи буквално
ден преди децата да
влязат по класните
стаи.

основни неща и не са
подготвени, за да бъ-
дат конкуренти”, зая-
ви кметът на Перник
Росица Янакиева, коя-
то откри първия уче-
бен ден в Девето ос-
новно училище „Те-
мелко Ненков” в гра-
да.  

В учебното заведе-
ние учат 367 учени-
ци. Първолаците в
двете паралелки са
34, 41 пък са децата
в двете подготви-
телните групи. В
школото е въвдена
целодневна организа-
ция на обучението
от първи до четвър-
ти клас, а програма-
та в горните класо-
ве е насочена към
п р о ф е с и о н а л н а т а
квалификация на
тийнейджърите.
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.464 лв.
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Училището е първото в страната със собствено парно

Хляб наш
насъщен...

Отново по терлици се прок-
радват радостни предсказания за светло
бъдеще. Има – няма през някой и друг ден
току цъфне новината за евентуално поев-
тиняване на хляба заради богатата и евти-
на зърнена реколта. Никой не смее да го
потвърди официално, може би заради кон-
фликт на интереси. Други години беше по-
лесно – отчита се лоша година, поскъпване
на житото и оттам със същия процент са-
мунът се закръглява на левче.

А сега излязоха на светло някакви седем
процента евтиния, но може би поради лип-
сата на първите седем години на монопо-
листите в зърнения бранш ги пишат в гра-
фата „лично мнение”.

От векове българинът свърза живота си
с хляба. Не че десетина стотинки ще го из-
правят пред гладна смърт, но защо и доко-
га пазарната икономика ще важи само за це-
ни в посока нагоре, а не надолу? Така днес
хлябът се превръща в насъщна храна за де-
магозите. Виж, ако горивата поскъпнат,
всичко ще бъде о кей – цените здраво наго-
ре. Така изхранването на народа става ду-
ховна храна, която те храни с лъжи и изма-
ми. Освен за тия, които ценообразуват и
от евтиното жито ни пробутват скъп
хляб.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Свв. мчпи Вяра,
Надежда и Любов
и майка им София

Св. мчца Теодотия.

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на Перник

Росица Янакиева от-
кри вчера учебната
година в Девето ос-
новно училище в
Перник, където 84
на сто от децата са
от ромски произ-
ход.

„15-ти септември
има особено място в
българския календар.
На този път тръг-
ват на училище наши-
те деца – нашите на-
дежди, нашето оча-
кване, нашето бъде-
ще. Училището е
място, където деца-
та ни придобиват
знания, намират
приятели и придоби-
ват спомени. В учили-
щето е трудно, но по-
трудно ще е ако мла-
дите хора  не знаят

Ако не си вкусил
от горчивото, няма
да познаеш вкуса
на сладкото.

ЛАФ НА ДЕНЯ

100 - 240

Променлива
облачност

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 12

заведения, да придо-
биват нужните зна-
ния, защото на Пер-
ник и България са
нужни добре подгот-
вени млади хора, заяи
кметът на Перник.
Янакиева уточни
още, че вчера  за пър-
ви път прага на клас-
ните стаи в община-
та са прекрачили бли-
зо 600 деца.

От РИО на МОН
заяви, че първолаци-
те в целия пернишки
регион са около 1000,
а общо учениците в
областта са близо 12
000. Точният им брой
ще е ясен днес.

Любомира ПЕЛОВА
Четиринадесет са

общинските училища
в Пернишко, Вчера те
посрещнаха възпита-
ниците си с отворе-
ни врати, съобщи
кметът на общината
Росица Янакиева. Тя
допълни, че всички
учебните заведения
са ремонтирани и об-
новени и са в много
добро състояние.
Единствено в град
Батановци се налага
допълнителен ре-
монт, който ще се
извършва паралелно
с учебния процес, но
извън времето на

учебните занятия.
Ремонтът пред-
ставлява втория
етап от отстран-
яване на поражения-
та, нанесени на кор-
пуса на школото при
земетресението на
22 май миналата го-
дина.

Иначе всички учи-
лища посрещат нор-
мално и спокойно уче-
бната 2013/2014 го-
дина, учителските
колективи са око-
мплектовани напъл-
но. Очакваме през та-
зи учебна година де-
цата да посещават
нормално учебните

Общинските училища в Перник
обновени за първия учебен ден
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Íîâ Öåíòúð çà öåëîäíåâíà îðãàíèçàöèÿ â ÎÓ „Èâàí Ðèëñêè”
Той беше открит  малко преди празника на децата за новата учебна година

Ирена Соколова откри
учебната година в Трън

Зоя ИВАНОВА

Зоя ИВАНОВА
Кметът на Перник

Росица Янакиева прер-
яза лентата на нов
Център за целоднев-
на организация  в Ос-
новно училище „Све-
ти Иван Рилски” вче-
ра, малко преди нача-
лото на празника по
повод старта на но-
вата учебна година. В
училището, което
тази година отбеля-
зва своя 110 годишен
юбилей  тази година
за първи път учи-

Шест нови паралелки в ГПЧЕ”Симеон Радев”
Силвия ГРИГОРОВА

С ного самочувс-
твие и настроение
посрещнаха първия
учебен ден учиници-
те и учителите от
ГПЧЕ”С. Радев”. Гос-
ти на тържествено-
то за откриване на
новата учебна година
бяха: Станислав Вла-
димчиров- депутат
от КБ от нашия ре-
гион, кметът на кмес-
тво „Изток”- Ивайло
Иванов, Емилия Диче-
ва-главен експерт по
образованието в об-
щина Перник. В поз-
дравлението си към
ученици и учители,
директорът на гим-
назията Теменужка
Крумова подчерта, че
гимназията старти-
ра новата учебна го-
дина с реализиран на
100% прием с 6 нови
паралелки. „Този миг е
особено вълнуваш за
о с м о к л а с н и ц и т е .
Знайте че ние винаги
ще бъдем до вас, за да
поставите едно доб-
ро и стабилно начало
но своето образова-

ние. Не по-малко е
вулнуващ този ден за
бъдещите зрелос-
тници. Скъпи учини-
ци искам да знаете,
че от випуск 2013-та
141 ученици завър-
шиха блестящо и на
100% се реализираха
във висши учебни за-
ведения. От вас оча-
кваме още по-долбри
резултати. Затова
ви желая успешно
дипломиране. От мое
име и от името на ко-
легите желая на всич-
ки ученици успешна
година”, заяви Теме-
нужка Крумова.

Народният пред-
ставител- Станислав
Владимиров благода-
ри на ръководство-
то на гимназията за
поканата да присъс-
тва на тържество-
то по повод първия
учебен ден. „Това е
училището, в което
са преминали най-ху-
бавите години от
моя живот, години на
невероятни положи-
телни емоции на
приятелства, коитго

съществуват и до
днес. Но  това бяха
години и на знания,
които положиха осно-
вата на образовател-
ната ми квалифика-
ция, която ми даде
шанс в професионал-
ното ми развитие.
Желая ви да се сбъд-
нат повечето от
мечтите ви за реали-
зация в живота, а
ние, политиците, ще
се постараем да оста-
нете тук, в България.
Пожелавам ви да пре-
живеете най-хубави-

Народният представител от политическа
патия ГЕРБ Ирена Соколова бе гост на въз-
питаниците на греналото след основен ре-
монт СОУ „Гео Милев” за откриването на
новата учебна година. Празникът уважи и
изпълняващия длъжността кмет на община-
та Цветислава Цветкова. В приветственото
си слово директорът  на учебното заведе-
ние Юри Цанков отправи топли думи към
учениците и специално поздрави 29-мата
първокласници. Директорът изрази задо-
волството си от грижата на община Трън за
осигурените най-добри условия за ученици-
те и учителите, чрез реализирания проект
за саниране и ремонт на сградата, на стой-
ност 480 000 лева.

Ирена Соколова, се обърна към учителите
с пожелания за бодър дух и професионали-
зъм и ги насърчи да работят и за преодол-
яване на стереотипите в отношението към
децата. На родителите народнят представи-
тел  зяяви, че е важно да търсят учителите и
да подкрепят децата си. „Четете повече!” –
с тези думи са обърна народният предста-
вител към учениците и зарадва първолаче-
тата с шарени книжки с приказки.

През учебната 2013/2014 година в СОУ
„Гео Милев” в Трън ще се обучават 310 уче-
ника от първи до дванадесети клас.

ПГИ започва учебната година
с пет нови паралелки

Силвия ГРИГОРОВА
  Успешно стартира новата 2013/2014г

учебна година и за учениците и учите-
лите от Професионалната гимназия по
икономика. На тържеството по повод
започването на учебната година при-
съства Росица Симеонова от Регионал-
ния инспекторат по образованието. В
поздравлението си към учениците и
учителите, директорът на гимназията
Юлиана Ефремова подчерта, че гимна-
зията е успяла да си спечели авторитет
в града с качеството на образованието,
което предлага и специалистите, които
подготвя. „Тази учебна година реали-
зирахме също много успешен прием.
Имаме 5 нови паралелки. От тях 4 са
след седми клас и 1 след осми клас.
На новите ни ученици искам да кажа,
че това, което зависи от нас, учителите,
ще го направим, за да могат да придо-
бият много знания и умения, които да
им позволят да продължат образова-
нието си във висши учебни заведения
и да се реализират успешно в живота.
Вярвам, че с общи усилия ще успеете
да завършите успешно средното си об-
разование. На зрелостниците пожела-
вам успешно дипломиране и реализи-
ране на всички мечти”, заяви Юлиана
Ефремова. На въпроса- как започва
учебната година гимназията, тя отгово-
ри: „Колективът ни е сплотен и мотиви-
ран, колегите имат желанието да дадат
всичко от себе си, за да може нашите
ученици да придобият много знания и
да успеят да се реализират. Нямаме
съкращения на персонала, напротив,
проведохме някорко интервюта и над-
явам се, че екипът ни ще се попълни с
квалифицирани и амбицирани препода-
ватели, които ще допринесат за автори-
тета на нашето училище”.

 
 

те емоции но и да по-
ложите усилия в ус-
вояването на знаия-
та, които ще ви бъ-
дат полезни в житей-
ския ви път. Желая
ви здраве и на добър
час”, заяви Владими-
ров.

  Кметът на Изток
Ивайло Иванов също
поздрави учениците с
първия учебен ден.
„Пожелавам ви преди
всички здраве. На ос-
мокласниците искам
да кажа, че им пред-
стоят най-хубавите

години. Това са годи-
ни, в които се форми-
рате като личности и
разбирате как да реа-
лизирате мечтите си.
Искрено ви завиждам
затова което ви пред-
стои. Желая ви здрава
и успешна година”,
заяви Ивайло Иванов.

Емилия Дичева поз-
драви ученици и учи-
тели от името на об-
щина Перник и проче-
те поздравителния
адрес от кмета на
Перник- Росица Яна-
киева

лищния праг прекра-
чиха хлапетата в
шест паралелки пър-
вокласници.

Първият учебен
ден започна тържес-
твено под звуците
на националния химн

на Република Бълга-
рия, след което беше
изнесена кратка ли-
тературно-музикал-
на програма.  Да поз-
дравят учениците,
учителите и родите-
лите дойдоха облас-
тния управител арх.
Михаил Михайлов, на-
чалникът на инспек-
тората по образова-
нието Ваня Коконова,
заместник- кметът
Росен Йорданов,
председателят на
СБУ Венета Миланова

и Борис Николов-
председател на орга-
низацията „Една дет-
ска сълза- една мо-
литва”. „ Имаме осно-
вание да очакваме, че
тази година, която е
110-тата за нашето

училище, ние ще пос-
тигнем още по-високи
резултати в учебния
процес.

И материалните, и
техническите пред-
поставки, които та-
зи година включваме,

дават основание за
една по-ефективна и
резултатна учебно-
възпитателна рабо-
та.

Готови сме с Цен-
търа за целодневна
работа, тази година
прибавяме нов учебен
корпус, реновирани са
две класни стаи, на-
пълно готов е ремон-
тирания физкулту-
рен салон и приключ-
ва частичният ре-
монт на основната
сграда”- подчерта ди-
ректорът Бойко Сви-
ленов, който подкани
всички да аплодират
най- малките- първок-
ласниците и подгот-
вителните гру-
пи.„Тук учат най-ум-
ните деца. Доказват
го резултатите от
външното оценяване,
по които училището
е първенец”- каза на-
чалникът на РИО
Ваня Коконова, която

прочете поздравите-
лен адрес от минис-
търа на образование-
то. На добър час на
всички пожелаха об-
ластният управител
арх. Михайлов и замес-
тник-кметът  Росен
Йорданов. Той проче-
те поздравителен ад-
рес от кмета Росица
Янакиева.Атрактивен
старт на новата уче-
бна година даде из-
пълнението на “Май-
сторите на танца”,
които развяха бъл-
гарския флаг.

След официалното
откриване първок-
ласниците бяха въве-
дени в сградата на
школото за да видят
за първи път класни-
те си стаи преди
днешния учебен ден.
Повечето от класни-
те ръководители
бяха се организирани
и посрещнаха децата
с питки и мед.



Панорама 3Съперник  17 септември 2013 г.

Ïîäñúäèì çà óáèéñòâî êàíäèäàò-êìåò íà Òðúí
Виктор Витомиров е подкрепен от ВМРО и АТАКА

ТПГ”Мария Кюри”
започна новата

учебна година в модерно
обзаведена сграда

Силвия ГРИГОРОВА

Зоя ИВАНОВА
Виктор Витомиров

е кандидат кметът
на Трън издигнат от
политическата фор-
мация ВМРО . Вече са
водени разговори с
представителите на

Атака в града, които
са категорични, че
ще подкрепят този
кандидат – обяви
вчера Ангел Джам-
базки, зам-председа-
тел на ВМРО. 45 го-
дишният мъж в мо-

мента е под домашен
арест, тъй като сре-
щу него има дело с
обвинение за убий-
ство. Това е била и
особената причина
националистите да
го предложат за кан-
дидат кмет, за да се
прецени доколко хо-
рата ще защитят
някой, който е за-
щитник на интереси-
те на хората и е про-
тив толерирането
на циганите у нас. На
предишните избори
той е  бил кандидат
на РЗС, в момента не
е член на нито една
партия. Неговата
предизборна кампа-
ния ще се води от

доброволци на на-
ционалистическите
организации, тъй ка-
то той няма право
да прави това, изли-
зайки от дома си.

От ВМРО обявиха
също, че  ще пос-
тавят въпроса за не-
съборените незакон-
ни постройки в Трън,
където живеят роми
пред ДАНС. Те ще нас-
тояват да се отго-
вори, защо месеци на-
ред не се изпълнява
заповедта на кмета
за събарянето на те-
зи незаконни пос-
тройки. Както е из-
вестно тяхното съ-
ществуване беше по-
вод за много скандали

В Радомирско  маломерни и
слети паралелки

Любомира ПЕЛОВА
Според решение на радомирския

минипарламент, в учебните заведения
ще има маломерни и слети паралелки.
В СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ броят
на осмокласниците няма да е 15, а 13.
тъй като двама от учениците са се
прехвърлили в друго учебно заведе-
ние след формирането на паралелка-
та. По –малко деца в клас ще има и
при деветокласниците. Становище за
формиране на маломерни и слети па-
ралелки има и за СОУ „Хр. Ботев“ в
село Дрен и ОУ „Хр. Ботев“ в село Гъ-
лъбник.  През учебната 2013/2014 го-
дина има разрешение за формиране
на 3 паралелки в начален етап на об-
разование в Дрен и една и в прогим-
назиалния етап на образование.  Гъ-
лъбник маломернте паралелки също
ще са две – в пети и осми клас.

В слети паралелки ще учат децата от
първи и втори клас, трети и четвърти,
шести и седми.

Бели гълъби полетяха над 6-то СОУ с послание за мир

и нажежаване на нап-
режението между
българи и роми в
Трън. Според Ангел
Джамбазки крайно
време е да се пос-
тавят нещата с ис-
тинските им имена,
защото страната ни
е заплашена от граж-
данска война в бъде-
ще, ако не се прекъсне
толерирането на ци-
ганските изстъпле-
ния и ако не се наказ-
ват по закон всички
престъпления които
вършат циганите. Не
е важно кой е кмета
на Трън, важно е той
да спазва закона – ка-
тегоричен е Ангел
Джамбазки.

Виктория СТАНКОВА
Интервю с дирек-

тора на 6-то СОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”
Адриана Ольова. Тя
заема този пост от 1-
ви юли тази година. В
рамките на тези два
месеца учебното заве-
дение е спечелило
проект „Интеграция
на ромите” на стой-
ност 24 хиляди лева.
Той ще обхване учени-
ците от 1-ви до 11-ти
клас. Сред дейности-

те на проекта са съз-
даване на ансамбъл
„Ромски ритми” и
клуб „Виртуално пъ-
тешествие в исто-
рията на ромите”.

Г-жо Ольова, чес-
тит празник и успеш-
на учебна година. Как-
во ще пожелаете на
учениците в първия
учебен ден?

- Честит празник на
всички ученици, коле-
ги и родители, защо-
то този ден е празник

за всички. В това учи-
лище съм от първи
юли тази година, но
вече успях да го прие-
ма като свое.  Идвам
сутрин с обич и си
тръгвам с мисълта
какво още мога да нап-
равя за училището. За
тези два месеца се
опитах да реша част
от проблемите, касае-
щи материалната ба-
за. Постарах се уче-
бното заведение да
има един приветлив и

уютен вид . Надявам
се да хареса на наши-
те ученици и родите-
ли, а колегите да се
чувстват удобно и
комфортно, докато
работят.На всички
ученици пожелавам да
бъдат здрави и ус-
пешни.

- Г-жо Ольова в един 
предварителен разго-
вор вие заявихте, че
ще има паралелка в 9-
ти клас. Факт ли е ве-
че паралелката?

- Да. С радост мога
да съобщя, че ще има-
ме паралелка 9-ти
клас. Тя ще бъде мало-
мерна със 16 ученици,
двама не ни достигна-
ха. Причината е, че
късно обявихме, че ще
има паралелка, но се
надявам в бъдеще по-
вече да няма подобен
проблем.

- Колко са първоклас-
ниците, които за пър-
ви път ще прекрачат
прага на 6-то СОУ?

-  32-ма първокласни-

ци ще прекрачат пра-
га на нашето учили-
ще. Класните стаи ги
очакват украсени, а
учителките им усмих-
нати. Надявам се та-
зи учебна година да
бъде една светла го-
дина в историята на
училището.

- Колко е общият
брой на възпитаници-
те на учебното заве-
дение?

- Общият брой уче-
ници е 297.

- В старта на уче-
бната година по тра-
диция ще се включи
мажоретният със-
тав?

- Да. Мажоретният
състав е емблемата
на 6-то училище. В
рамките на празнич-
ната програма е вклю-
чен и молебен за здра-
ве, както и бели гълъ-
ба, които ще полетят
с послание – за мир,
спокойствие, благо-
денствие и успевае-
мост.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РАДОМИР,
 ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

На 18.09.2013 г. (сряда), от 10:00 часа в заседателната зала на
Община Радомир, Областен информационен център – Перник орга-
низира информационна среща, на тема: „Нормативна база на
Европейското финансиране. Споделяне на добри практики
и научени уроци”.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса, непра-
вителствени организации, учебни заведения, институции и гражда-
ни. Срещата е отворена за медиите.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика”
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

www.eufunds.bg

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

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

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  С настроение и музика започна първия уче-
бен ден в ТПГ”М. Кюри”. Ученици и учители за
втора година имат щастието да посрещат но-
вата учебната година в основно ремонтирана и
модерно обзаведена сграда. Гости на тържес-
твото бяха: заместник-кметът на община Пер-
ник- Владимир Босев.

 В поздравлението си към ученици, учители
и родители, директорът на гимназията Недя-
лка Илиева заяви, че изминалата учебна годи-
на не е била лесна за никого. „Преживяхме
много, но това, което мога да кажа е че се
справихме повече от добре, защото работихме
в екип. С повечето от учениците вече се позна-
ваме добре.  Затова се обръщам към осмок-
ласниците. Избрахме си ви с много любов и по
специална процедура, добре дошли.Надявам
се времето ви тук да е ползотворно. Вярвам,
че ще научите много, ще съхраните много ху-
бави спомени. Искам да ви уверя, че това кое-
то зависи от нас, преподавателите, ще го нап-
равим, ще дадем всичко от себе си, за да ста-
нете добри хора и да се реализирате успешно
в живота”, заяви Недялка Илиева. Тя поздра-
ви преподавателите и им пожела здраве, къс-
мет и лично щастие и след това  прочете поз-
дравителен адрес от министъра на образова-
нието, науката и младежта проф.д-р Анелия
Клисарова. В него министърът пожелава ус-
пех на ученици и преподаватели. „Уверявам
ви че както и до сега екипът на МОМН ще про-
дължи да работи за децата ни и ще направи
най-доброто, за да могат те да усвоят пълно-
ценно новите знания”, се казва в поздравител-
ния адрес.

  Владимир Босев прочете поздравителен
адрес от името на кмета на Перник- Росица
Янакиева и пожела много здраве и успех и на
учениците, и на учителите.

След официалното откриване, Недялка Ил-
иева поясни, че тази учебна година гимназия-
та реализира само една паралелка от 18 уче-
ници, в която са съчетани две специалности-
биотехнологии в хранителното производство и
МЧМ. „За наша радост успяхме да допълним
съществуващите паралелки с още 6 ученици.
За съжаление се наложи известно преструкту-
рирание в преподавателския екип, за да отго-
ворим на изискванията на делегирания бю-
джет. В крайна сметка екипа е напълно готов и
мотивиран за новата учебна година”, увери
Илиева.

Жените в Перник
повече от мъжете

Любомира ПЕЛОВА
Представителите на силния пол в Перник са

по-малко от дамите. 1063 жени се радат на
1000 мъже, сочат данните на местния законо-
дателен орган.

Едва 17,5 на сто от жителите на Перник пък
са на възраст над 65 години, съобщиха от Об-
щинския съвет. В областния център живеят 80
191 души. Най-гъсто е населен най-близкият
до София пернишки квартал “Изток”, където
живеят повече хора, отколкото в централната
градска част. Населението в Перник намалява
с по-малки от средните за общината темпове /
6,7 процента/ за последните десет години.

Градското население на общината е 84,9
процента и възлиза на 82 454 души. Обитате-
лите на селата съставляват 15,1 процента и са
разпределени в 22 населени места.
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Актуални препоръки на МВР в началото на учебната година

 Не са рядкост и слу-
чаите,  когато детето
изскубва ръката си от
тази на  възрастния,
който го води, и ти-
чешком излиза на плат-
ното.

2.  В населено място,
особено по оживени
улици  с търговски
обекти и интензивно
пешеходно движение и
ограничена от парки-
рани автомобили види-
мост, се движете със
скорост под максимал-
но разрешената,  с го-
товност за реагиране
при внезапна поява на
дете - пеш,  на велоси-
пед, със скейтборд или
ролкови кънки. Преси-
чайки внезапно между
паркирани автомоби-
ли, малкото дете, по-
ради ниския си ръст, е
невидимо за вас  и вне-
запно се появява в “о-
пасната зона” пред ав-
томобила.

3. Непрекъснато
прогнозирайте при шо-
фиране в населено
място  откъде може да
ви изненада  дете с
внезапно пресичане на
платното.  Характерни
места, където това
често се случва, са
спирките на обществе-
ния транспорт, сигна-
лизираните пешеходни
пътеки, оживените
централни улици, с ко-
лони паркирани авто-
мобили отстрани; от-
сечки, преминаващи
покрай паркове и  гра-
динки .  Опасността е
по-голяма, ако  участъ-
кът позволява по-гол-
яма средна скорост -
булевард, улица с по-
широко платно. При на-
личие на симптоми за
поява на деца на плат-
ното,  поддържайте  и
по тези трасета по-
ниска  скорост.

4.  Ако от порта на
дворна ограда  изскочи
дете и, без да се огле-
да, притича през плат-
ното, бъдете нащрек и
веднага намалете ско-
ростта, защото след
него би трябвало да
очаквате излизане на
друго дете, участва-
що в гоненицата.

5. Търкулналата се на

платното топка  из-
зад оградата на  къща-
та  е сигнал, че след
нея веднага ще изтича
дете. Бъдете готови
за спиране.

6. Ако от двете
страни на  платното
на банкета или тро-
тоара има деца, които
разговарят отдалече,
бъдете в готовност
за спиране, тъй като е
голяма вероятността
някое от децата да се
втурне през  платно-
то към другите.

7. Когато  дете стои
на тротоара или пред
пешеходната пътека,
предвидливо намалете
скоростта и се опи-
тайте да осъществи-
те визуален контакт с
него, т.е. да се убеди-
те, че детето е въз-
приело вашия автомо-
бил. Но дори и това не
е достатъчно, за да
сте  спокойни, когато
преминавате покрай
него. Дори и да е объ-
рнало главата  си към
автомобила ви, още не
е сигурно дали  то  ще
остане на мястото си
или ще излезе внезапно
на платното.

8.  Ако в населено
място  застигате  гру-
па деца, които вървят
отдясно по платното,
с гръб към вашия авто-
мобил,  намалете ско-
ростта. Трябва да се
убедите, че те са въз-
приели приближаване-
то на автомобила ви.
Подайте къс сигнал с
клаксона, за да  съобщи-
те за приближаването
си. Ако децата не реаги-
рат, повторете. Ако
едно от тях обърне
глава и види автомоби-
ла ви, това още не озна-
чава, че и  останалите
са го възприели .  В  пос-
ледния момент някое
от децата може да из-
тича  наляво на плат-
ното пред автомобила.

9. Ако забележите де-
те, което се кани да
пресече улицата по пе-
шеходна пътека, но се
колебае дали да навлезе
на платното, виждайки
приближаващия ви ав-
томобил, и дори прави
крачка и се връща от-
ново, по-добре намале-
те скоростта, спрете
и му дайте знак с ръка
да пресече спокойно. За-

щото не може да сте
сигурни дали то няма
да се втурне в послед-
ния момент на платно-
то тичешком! Не заб-
равяйте, че  много от
децата са  обучавани и
са убедени погрешно,
че на пешеходна пътека
имат пълно предимс-
тво  и поради това  са
склонни  внезапно да
излязат на платното, с
измамна сигурност, че
шофьорът ще спре на
всяка цена и ще ги пред-
пази.

10. Децата нелогич-
но се плашат повече
от по-големите, то-
варни автомобили, ма-
кар че са по-бавни, а не
толкова от леките,
които са по-опасни, за-
щото се движат с по-
голяма скорост. Ако
сте зад волана на лек
автомобил,  вие сте в
по-голям риск да блъс-
нете дете. Вероятнос-
тта то да предприеме
внезапно пресичане
пред вашия автомобил
е по-голяма. Затова
компенсирайте тази
опасност с по-ниска
скорост.

11. Когато решава-
те да спрете  и да
пропуснете дете да
пресече по пешеход-
ната пътека, непре-
менно  погледнете
на огледалото за об-
ратно виждане дали
в този момент  зад
вас в съседната лен-
та  не приближава  с
висока скорост друг
автомобил, чийто
шофьор  е решил да
ви изпревари. Той не
би видял детето,
което пресича пред
вашия автомобил и
би го блъснал, след
като то се появи
внезапно в опасната
зона на неговия ав-
томобил.

12. В населено място
по лентата за насрещ-
но движение  в обратна
посока  се движи това-
рен автомобил, с кой-
то предстои да се раз-
минете. Същевремен-
но, макар и не на толко-
ва близко разстояние,
виждате дете, което
гледа към товарния  ав-
томобил и го изчаква
да премине, за да пресе-
че улицата.  Внимание-
то му изцяло е насоче-
но към товарния авто-
мобил и затова не въз-
приема вашия, който
приближава от друга-
та посока. Намалете
скоростта, защото
веднага след премина-
ването на товарния ав-
томобил, детето ще се
втурне да пресича и ще
излезе пред вашия  в
опасната зона.
ПРЕПОРЪКИ КЪМ

ДЕЦАТА И
ЮНОШИТЕ

1.  Винаги спазвайте
правилата за движение
и пресичане. Често
тротоарите са заети
от паркирани коли. Ог-
леждайте се много вни-
мателно, когато се на-
лага да слезете на
платното. Когато се
наложи да пресечете
оживена улицата, по-
добре е учениците да
се съберат в компак-
тна група и  преминат
през платното  само
при зелен сигнал на све-
тофара, или - ако няма
светофар - само кога-
то платното е напъл-
но свободно, без приб-
лижаващи от двете
страни автомобили.

2.  Никога не преси-
чайте платното ти-
чешком. Спрете до
бордюра, огледайте се
внимателно първо нал-
яво, после надясно и
направете крачка на
платното само когато
не приближават авто-
мобили, които са вече
в опасна близост,  и ка-
то прецените, без ко-
лебание, че сте в пълна
безопасност.

3.  Когато пресичате
оживени кръстовища
със светофарна уре-
дба,  не бързайте да
навлизате на платно-
то веднага след като
светне зеленият сиг-
нал за пешеходци. Въп-
реки разрешаващия
сигнал, първо се огле-

Училищата и градините
посрещнаха възпитаниците

си с отворени врати
Виктория СТАНКОВА

Училищата и детските градини в Перник
посрещнаха възпитаниците си с отворени
врати вчера.

От общината дадоха отчет за извършени-
те мероприятия, свързани с ремонтни и
подготвителни дейности преди старта на
новия учебен сезон. Според директорите,
училищата и детските градини са обезпе-
чени с необходимите учебници и учебни
помагала. Ремонтните дейности почти
навсякъде са приключили.

Относно учебната дейност, основният ак-
цент ще се поставя върху качеството на
предучилищната подготовка и образова-
ние. Ще има промяна в учебници и учебни
програми, като те ще се извършват след
допитване до учителите в цялата страна.
Особено внимание ще се отделя и на под-
готвителните групи, тъй като данните сочат,
че децата, посещавали детска градина,
имат по-добри резултати в училище от
своите връстници, отглеждани в домашни
условия.

Перник се включи в
международна конференция

Виктория СТАНКОВА

дайте в  двете посоки,
защото винаги има ав-
томобили, които нав-
лизат в кръстовище-
то  в последния мо-
мент, на червено, и то
с висока скорост.

4. Не пресичайте
между паркирани авто-
мобили. Шофьорите не
могат да забележат де-
те с нисък ръст, което
се опитва да пресече
между колите и не би
успял да спре и го пред-
пази при внезапното
му появяване на плат-
ното.

5 .Много от постра-
далите деца и юноши
в момента на катас-
трофата са били
пътници в автомоби-
лите, карани от роди-
тели, приятели и
близки. Тогава те се
оказват безпомощни
потърпевши. Когато

се возите в  автомо-
бил,  по-добре седнете
на задната седалка.
Ако баща Ви не е оси-
гурил обезопасителна
седалка или столче с
колани, би трябвало
да настоявате, за да
Ви превозва безопас-
но до училище и об-
ратно. По-големите
ученици с по-висок
ръст задължително
трябва да ползват
стандартните пред-
пазни колани в авто-
мобила.

6. Ако се страхувате
да пресечете улицата,
заради бързо движещи
се многобройни авто-
мобили,  помолете
някой възрастен да ви
преведе през платно-
то.

7. След учебните зан-
ятия по обратния път
до дома децата често
започват игри и то на
платното или близо до
него. Не участвайте в
тези игри, защото мо-
же да се увлечете и да
излезете внезапно и
без оглеждане на плат-
ното. Предупредете и
другите деца за опа-
сността.

8. Винаги напомн-
яйте на своите роди-
тели, че когато ви
возят в семейния ав-
томобил, за да сте в бе-
зопасност при  еве-
нтуална злополука,  ви-

наги трябва да ви обе-
зопасяват в детско
столче или върху дет-
ска седалка /с колани/.

9. При пресичане на
улици вечер или сут-
рин, по тъмно или при
сумрак, правете това
на места с работещо
улично осветление, за
да сте видими за вода-
чите.

10. Настоявайте ро-
дителите Ви да Ви оси-
гурят светлоотрази-
телна жилетка, която
да носите вечер и през
деня, по маршрута до
училище и обратно, за
да сте добре видими за
водачите на улицата.

11. „Пътна полиция”
препоръчва на по-голе-
мите ученици да подпо-
магат по-малките при
пресичане и ги предпаз-
ват от опасностите в
движението.

Продължава от
вчерашния брой.

Заместник-кметът на община Перник Или-
нка Никифорова взе участие в Международ-
ната конференция “Душа за Европа – Софий-
ски разговори за Европа”. Във форума се
включиха и представители на отдел „Образо-
вание, култура, младежки дейности и спорт”
към общината.

Конференцията бе част от серията дебати
за бъдещето на Европа, които се провеждат в
няколко европейски столици. Организатор е
инициативата „Душа за Европа” – паневро-
пейска неправителствена мрежа, която рабо-
ти за насърчаване на европейското граж-
данство и европейската идентичност с по-
мощта на културата

Целта на конференцията бе да създаде от-
ворена непартийна платформа за среща на
политици, творци и интелектуалци, които
заедно да обсъдят бъдещето на Европа. Ос-
новна отправна точка в разговорите бе разби-
рането, че Европа е не само политически и
икономически проект, но също така културен
и граждански проект.

Конференцията бе открита от министъра
на културата на България – Петър Стоянович
и от кмета на София – Йорданка Фандъкова.
Участие взеха Дорис Пак (председател на
Комисията по култура и образование в Евро-
пейския парламент), Ханес Свобода (член на
Европейския парламент), Неле Хертлинг (ви-
цепрезидент на Берлинската академия по
изкуствата), Фолкер Хасемар (бивш култу-
рен сенатор на Берлин), Катрин Девентър
(директор на Европейската фестивална асо-
циация), както и политици, културни експер-
ти и творци от Холандия, Белгия, Германия,
Португалия Румъния, Чехия и други евро-
пейски държави.

”Душа за Европа” (A Soul for Europe) е ев-
ропейска инициатива с офиси в Берлин, Ам-
стердам и Брюксел. Групата на Съветниците
(Advisory Board) на „Душа за Европа” е с
председател Мартин Шулц и членове Ханс-
Герт Пьотъринг, Йежи Бузек и други изтъкна-
ти парламентаристи, директори на европей-
ски фондации и други.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

076/60 51 27 0898/620 696;
0878/620 925

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60
площад  "Кракра  Пернишки”  Бл .14 -Б ,  офис  9 ,  партер /до  сл .  София /

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч
ГАРСОНИЕРИ:

1. Център, ет. 6, ТЕЦ, преустроена - 32 000 лв.
2. Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., таванска стая - 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустроена - 20 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
6. Изток, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ, санирана - 22 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро

2. Търговски обект, Изток, топ-място,

200 кв.м, + градина 80 кв.м,

работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана - 12 900 лв.

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

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

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

5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.

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

7. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв.

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

ДВУСТАЙНИ:

1. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро

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

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

4. Проучване, ет. 1, ет. 7 - по договаряне

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

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

7. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.

8. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

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

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

13. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен - 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Център, ет. 1, 86 кв. м, 2 тер., тх., ТЕЦ - 48 800 лв.

2. Ул. Търговска, ет. 2, вътр. непреходен, 2 тер. - 53 000 евро

3. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро

4. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро

5. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 46 800 лв.

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

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

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

9. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 17 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.

2. Къща, над Автогарата, дв. 280 кв.м, гараж - 28 800 лв.

3. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

4. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,

по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

15. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

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

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

17. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 14 800 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

5. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Тв. ливади
2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
4. Гарсониера, с тераса, в Центъра
5. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
6. Гарсониера, Тева
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Голям тристаен в Центъра
10. Двустайни и Тристайни, Тева
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КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 180 кв.м, сам. дв., с гараж и мазета, ЛО - 31  900 евро
3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
5. Над Болницата, РЗП: 371 кв.м,
 търговско хале 83 кв.м, дв. 415 кв.м - 51 900 евро
6. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро
7. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
8. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
9. с. Кладница, дв. 466 кв.м, РЗП: 135 кв.м,
модерно стр. целогод. достъп, панорама - 58 500 евро
10. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 9 999 евро
11. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 000 евро
12. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 93 999 евро
13. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
5. 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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Имоти, реклами8 17 септември 2013 г. Съперник

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

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

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

СПЕШНО КУПУВА:

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

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ТУК

Е МЯСТОТО

ЗА ВАШАТА

РЕКЛАМА

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

винпром) 076/60 85 85

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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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Собственик продава 3-етажна
къща в Тева - тел.0877/770996
Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2

дка, с овощна градина в с.
Драгомирово, Пернишки окръг, 25
000 лв. - тел. 0887/ 511 608
Продавам къща в с. Студена,

РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м,
цена по договаряне – тел. 0879/88
20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

разрешително за строеж, с Н=15
м и РЗП: 2 200 кв., продажба или
обезщетение – 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
Давам под наем двустаен

апартамент, кв. Изток, Албени,
полуобзаведен - тел. 0885/246928

Цех за закуски търси хигиенист -
0899/114535
Вестник „Съперник” търси РЕК-

ЛАМЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/
88 40 95; 0888/50 32 37

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

разни

Място за вашата
реклама
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ

05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 9
06:30"Тази сутрин"
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. 299
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 84, 85
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 10
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Африка: Звездите сигурно са полудели"
21:00"Щипка сол със Силвена Роу" - кулинарно шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина" - комедийно предаване
00:00"Убийството" - сериал, еп. 2
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 2
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините 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
21:00Х Factor - музикално шоу
22:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон
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

05:00Япония днес /п/
05:10Малки истории /п/
05:20Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу
05:50Дързост и красота тв филм
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Обществен дебат
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Как ще ги стигнем...
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 /6 епизод/
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум Публицистично токшоу
22:00Церемония по връчване наградите
на Столична община за ярки постижения в
областта на културата
23:30По света и у нас
23:35Зелена светлина
23:40Под прикритие 3 тв филм /10 епизод/
00:40Световно първенство по борба
01:00Ретро следобед: Как ще ги стигнем...
01:45Апартаментът с Марта Вачкова /п/
02:30Втори шанс тв филм/6 епизод/п/
03:25По света и у нас /п от 20:00/
04:10Референдум /п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но да-
ли винаги казвате

всичко, което трябва? Днес е момен-
та да бъдете по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнообра-
зие в обичайните неща.

Хубав момент да направите някои
промени в обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването

ви днес ще е много по-
приятно от обикно-
вено, благодарение на

сърдечните вълнения, които ще ви
споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто завид-
но. А това естествено ще има поло-
жителен резултат. Творческото ви
вдъхновение ще е на максимална сте-
пен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внима-
вайте. Днес трудно ще

контролирате страстите си. Наб-
легнете на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
мнение. Опитайте се

да бъдете обективни и не прекар-
вайте всичко през призмата на
емоциите, може сериозно да се
депресирате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

но ще се разпилявате в твърде мно-
го посоки. Хубаво е да отделите мал-
ко повече време за нещата, които
обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не оста-
нете разочаровани,но както е каза-
но - най-много сълзи са пролени зара-
ди сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да ви

поизнерви, но по-скоро би повлияло
зле на околните. Проявете повече
чувство за хумор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново
и необичайно. Някое екстремно пре-
живяване силно би ви заинтригува-
ло. Все пак бъдете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се

почувствате добре. С малко повече
старание може и до Нирвана да дос-
тигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели. Ще ви вълну-
ват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.
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Яне АНЕСТИЕВ

„Ìèíüîð” ðåãèñòðèðà ïúðâà çàãóáà
Перничани играха 50 минути с човек по-малко

Септември (Симит-
ли) победи с 2:1 Ми-
ньор в дербито от 5-
ия кръг на Югозапад-
ната „В” група. Така
двата отбора се из-
равниха по точки -10,
но Септември (Си-
митли) има мач по-
малко.Двубоят в Си-
митли оправда оча-
кванията за дерби, а
по трибуните имаше
повече от 500 зрите-
ли. Около 20 коли с
фенове на Миньор
бяха дошли в Симит-
ли да подкрепят от-
бора. И двете попаде-
ния за Септември

Тошев стигна пръв до
нея, след което бе
фаулиран в наказа-
телното поле. Рефе-
рът Адриан Петров
отсъди дузпа и пока-
за директен червен
картон на вратаря на
Миньор. Треньорът
на „чуковете” Юри
Васев извади Георги
Недялков, а на терена
влезе резервният
страж Николай Мла-
денов. Мартин Тошев
обаче беше безкомпро-
мисен от бялата точ-
ка за 2:0, който вече
има 5 попадения на
сметката си от нача-
лото на сезона. Макар
с човек по-малко отбо-
рът на Миньор стое-
ше по-добре през вто-
рото полувреме.

В 52-ата минута
стражът на Септем-
ври (Симитли) спаси
удар от упор на Кирил
Йорданов по невероя- Страницата подготви Яне Анестиев

„Струмска слава” не
успя да победи „Велбъжд”
Отборите на „Струмска слава“ и „Велбъжд“

не успяха да се победят в мача от петия кръг
от първенството на Югозападната „В“ ФГ. Гос-
тите от Радомир са открили резултата чрез Ру-
мен Гълъбов в 24-та минута, когато той е зас-
якъл центриране на Митко Петков. В 58-то ми-
нута обаче при повторно центриране след ста-
тично положение домакините са успели да
възстановят равенството.След мача старши-
треньорът на “Струмска слава” Слави Кирилов
беше недоволен и заяви,че  неговите футбо-
листи не се нуждаят от равенства , а от победи.

“Чорни” и “Велбъжд” не излъчиха
победител помежду си

Отборите на “Чорни” и “Верила” направиха
зрелищен мач с много голове пред много пуб-
лика в неделния след обед в Брезник. Гостите
откриха резултата в 16-та минута с попадение
на Николай Стоянов. Домакините изравниха 12
минути по-късно, когато Николай Ангелов вка-
ра от дузпа. Отново Николай Стоянов беше то-
чен за “Верила” в 37-та минута за 2:1 за гости-
те, но само след три Георги Йорданов отново
изравни резултата. Шест минути след поднов-
яването на играта той отново вкара и за първи
път изведе домакините напред, но радостта им
от водачеството в резултата продължи всичко
на всичко десетина минути, защото  Андрей
Димитров от гостите фиксира третото равенс-
тво за срещата, което се оказа и последната
промяна на резултата в мача, завършил при
крайното 3:3.

„Спортист” загуби у дома,
„Габер” с трета победа

Отборът на „Спор-
тист”(Драгичево) по-
веде с 2:0  на лидера
„Габер”, но успя да за-
губи мача си от тре-
тия кръг на първенс-
твото на Група 1 от
областното футбол-
но първенство. Дома-
кините откриха ре-
зултата с гол на Ви-
лиян Димитров още в
19-та минута, а 15 ми-
нути по-късно Венцис-
лав Ивов удвои пред-

нината им. Седем ми-
нути по-късно Васко
Василев от гостите
върна едно попадение
и запази интригата за
второто полувреме.
В него гостите бяха
по-убедителни и в 57-
та минута Валентин
Веселинов изравни. Ра-
венството се запази
до две минути преди
ккрая на редовното
време, когато след
дузпа, спорна според

домакините , гости-
те отбелязаха побед-
ното си попадение.
Срещата изобилства-
ше от доста нерви и
двама футболисти
от домакините и един
от гостите не довър-
шиха мача, тъй като
видяха червения цвят
на картона.Това е
трета победа за гос-
тите в три изиграни
мача от началото на
сезона

(Симитли) вкара Мар-
тин Тошев (12;39), а
гостите от Перник
играха повече от едно
полувреме с човек по-
малко, след като в 39-
ата минута вра-
тарят Даниел Леон-
тиев фаулира в нака-
зателното поле Мар-
тин Тошев и получи
директен червен кар-
тон. Още в 7-ата ми-
нута Мартин Тошев
можеше да открие ре-
зултата за домакини-
те, но ударът му с
глава мина покрай вра-
тата. Тошев не сбър-
ка в 12-ата минута,

когато бе изведен от
Методи Илиев сам
срещу вратаря, фин-
тира го елегантно за
1:0. В 22-ата минута
при разбъркване в на-
казателното поле на
Септември (Симит-
ли), Станислав Карада-
лиев спаси удар на
Йордан Йорданов, а
след това и на капи-
танът Радослав
Митревски се наложи
да чисти от голли-
нията. В 39-ата мину-
та Адриан Олегов
върна слабо топката
към своя вратар, а
дебнещият наблизо ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИНТЕГРАЦИЯ И РАВЕН СТАРТ НА

ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК“
Договор № BG051PO001-4.1.05-0170-C0001

Проекта се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет,
размер на предоставеното финансиране е на стойност  178 893.65 лева.
Начало: 10.01.2013г.    Продължителност:12 месеца
Водеща организация: Община Брезник;
Партньор 1:  Фондация „Родина 2000”;                     Партньор 2: СОУ „Васил Левски”;
Партньор 3: ОУ„Христо Смирненски”;                       Партньор 4: ЦДГ ”Брезица”

Реализирането на Проект „Подкрепа за пълноценна интеграция и равен старт на децата и
учениците от ромския етнос в община Брезник”  е във фаза на изпълнение, седми проектен ме-
сец. По първоначално заложени основни и специфични цели отнасящи се до  внедравяне на
иноватовни подходи в учебния процес (интерактивно обучение) и мултикултурен обмен беше
извършено следното:

През изтеклия период беше проведено обучение на обучители – обучени 20 учители от об-
щина Брезник за работа в условията на мултикултурна учебна среда и прилагане на интерак-
тивни технологии в училище. Бяха назначени 5 експерти – програми, като в резултат на работа-
та им бяха  изготвени и внедрени програми за извънкласни интерактивни обучения на ученици
от 1-8 клас по ИКТ и три основни предмета – История, География и Човекът и природата. След
проведена тръжна процедура и сключен договор бе доставено  специализирано компютърно
оборудване, включващо 5 броя интерактивни дъски, 4 лаптопа и 4 мултимедийни проектора. По
този начин беше обезпечена учебно – техническата база за провеждане на предвидените из-
вънкласни обучения, стартиращи през лятната ваканция. За целите на предвидените интерак-
тивни обучения бяха изготвени 70 електронни урока за извънкласно обучение по три основни
предмета – история, география и Човекът и природата и ИКТ. Предвидените обучения и извън-
класни дейности стартираха от 17.06.2013 г. и са с продължителност 280 учебни часа за целия
период на проекта, като продължителността на един учебен цикъл е 70 часа за извънкласните
интерактивни обучения и 140 часа за клубните дейности.  В целевата група са включени общо
206 деца и ученици от община Брезник, заявили интерес за участие, като има такива, които се
включиха за участие в няколко различни дейности – обучения и клубни дейности (спорт, изкус-
тво, танци). Първият цикъл (лятно училище)  приключи на 13.09.2013 г. През м.август бяха из-
вършени съвместни познавателни дейности - организиране на екскурзия с 80 участници от це-
левата група – деца и ученици от община Брезник. От 17.09.2013 г. ще започнат обученията и
клубните дейности по нова утвърдена програма за следващия учебен цикъл, като ще могат да
се включат и нови участници по проекта.

Ежемесечно се провеждат работни срещи между екипа на проекта и партньорите по проекта
за споделяне на опит и разрешаване на възникнали  проблеми в процеса на работа. Чрез реа-
лизирането на проекта се поставя началото на единственото до момента интерактивно извън-
класно обучение по ИКТ и три основни предмета в училищата и детски градини на територията
на община Брезник.
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Брезник носи

цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема
като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на Образованието, Младежта и Науката.”

Инвестира във вашето бъдеще!

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

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

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

Европейски съюз Европейски социален фонд

тен начин, а пет  ми-
нути по-късно Ан-
дреас Васев не успя да
засече топката на
метри от голлиния-
та. Миньор стигна до
почетно попадение в
88-ата минута, кога-
то Ивайло Цветков
засече с глава центри-
ране от фаул и намали
за 1:2. Преди това
влезлият като резер-
ва Георги Ризов бе из-
веден от Тошев сам
срещу вратаря на Ми-
ньор, но не успя да го
преодолее и да реши
мача. В сряда Септем-
ври (Симитли) госту-
ва на Струмска слава
(Радомир) в отложен
мач от 4-ия кръг на
първенството. След
мача феновете на Ми-
ньор спряха за кратко
движението по главен
път  Е-79, а един от
привържениците бе
арестуван.



АПРОПО
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Училището е първото в страната със собствено парно

НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН
ГОСПОД РЕШИ ДА СПАЗИ
ДЪЖДОВНАТА ТРАДИЦИЯ.
Ден преди това синоптиците
като в заклинателен транс

ни убеждаваха, че и капка дъжд няма
да капне за тържествата и че нямало
да е като други години, обаче Всевиш-
ният си знае своето. Пусна дъждец
баш в разгара на церемониите или
малко преди тях, та на места пообърка
сценария. Още един аргумент, че кога-
то ни кажат какво ще е времето,
трябва да погледнем нагоре, откъдето
свети слънцето. Спази се и друга тра-
диция – дъждът да предсказва без-
проблемна учебна година като по во-
да, нещо, за което се погрижиха и
ораторите от всички институции.

ИНТЕРЕСНО ЗАЩО Е ТОВА
ДРАСТИЧНО РАЗМИНАВАНЕ МЕЖ-
ДУ ИНСТИТУЦИИТЕ? В Бюрото по
труда продължават да се мъдрят де-
сетки обяви за свободни учителски
места къде ли не. Непредубеденият
посетител ще остане с убеждение, че
по школата почти не е останал жив
даскал и всичко е избягало на гурбет
в чужбина. Да, ама не. Като отиде чо-
век в което и да е българско училище,
веднага ще установи, че дори портие-
рът на вратата го гледа накриво, в
смисъл „учителското място е заето
още преди два месеца, не си губи вре-
ме да пишеш молба”. На всичко отго-
ре незаетите щатове се представят ед-
ва ли не като национален проблем,
почти еднакъв с бежанския.  А истина-
та е проста – учителите не само не
бягат от, а бягат към училището. Кой-
то си е намерил работа, знае защо.

НАГЛОСТТА НЕ ЗНАЕ ГРАНИЦИ.
В КВАРТАЛ ИЗТОК СЕ ПРАВЕХА
ДОСЕГА НЯКОЛКО ОПИТА да се от-
влекат зрелищно кога банкомати, кога
сейфове с пари, обаче вчера репер-
тоарът се обогати. Крминално проя-
вен хвърлил мерака на охранителна
банкова камера, та тръгнал с отвертка
да я демонтира. Дали му притрябвала
самата камера, или е искал след това
да действа незабелязано по някоя от
горепосочените пътеки – само той си
знае. Добре че камерата е работила,
та го хванали навреме. Щото банка
без камери е като стадо без куче.

1217 септември 2013 г.

Двама пияни хванати
да шофират
Любомира ПЕЛОВА

Поредните две бързи производства за
шофиране след употреба на алкохол са за-
почнати в Пернишко, съобщиха от пресцен-
търа на Областната дирекция на МВР. Още
три акта с концентрация на алкохол в кръв-
та, но под 1,2 промила, са съставени от път-
ните полицаи.

На 14 септември, около 30 минути след
полунощ, на пътя Перник – Брезник бил
сдпрян за проверка лек автомобил „Форд
Фиеста”, шофиран от 39-годишният И.И. от
трънското село Филиповци. При изпробва-
нето му с техническо средство за употреба
на алкохол дрегерът отчел 1,52 промила.
Водачът отказал кръвна проба за химичен
анализ и бил задържан за 24 часа.

С 1,41 промила алкохол в кръвта е шофи-
рал автомобила си перничанинът В.Н. на 27
години. Мъжът управлявал лек автомобил
„КИА” и бил спрян за проверка на ул. „Ю-
рий Гагарин” в пернишкия квартал „Из-
ток”. Взета му е кръвна проба за химичен
анализ. Той също е бил задържан за 24 ча-
са с полицейска заповед.

специфичен, поясни
директорът на шко-
лото Марин Никоди-
мов. Той се похвали,
че през последните
години отпадат все
по-малко деца. Мина-
лата година те са би-
ли 12. Основните
причини да напуснат
те завинаги класни-
те стаи са ранните
бракове и имиграри-
щите в чужбина на
работа семейства. В
учебното заведение

Директорът на уче-
бното заведение Ма-
рин Никодимов при-
помни, че в далечната
1938 година, когато
градът расте не с
дни, а с часове, пер-
нишките миньори ре-
шават, че трябва да
построят ново учи-
лище и приемат тази
кауза сякаш строят
собствен дом. Идват
си от нощните смени
и вместо да почиват,
работят по изгражда-
нето на школото. Та-
ка само за една година
издигат най-модерно-
то за времето си уче-
бно заведение, първо-
то за страната със
собстена парна ин-
сталация. Лично ди-
ректорът на мината
тогава избира учи-
телския състав и
през 1939 година от-
крива новото учили-
ще за децата на пер-
нишките миньори.
„Днес ние влизаме в

тази хубава сграда,
която само преди го-
дина и половина бе съ-
сипана от земетресе-
нието. „Благодаря от
сърце на кмета Яна-
киева, която още на
втория ден след тру-
са през май м.г. дойде
в нашето училище,
видя каква е ситуа-
цията и

като истински гра-
доначалник взе проб-
лема присърце и по-
могна, за да имаме
днес тези чудесни ус-
ловия за учение и
труд”, каза директо-
рът на училището,
пожелавайки на до-
бър час на ученици и
учители. Никодимов
припомни, че от
Междуведомствена-
та комисия са отпус-
нати 313 хил. лв., с
които е извършен
цялостния вътре-
шен ремонт. Сега
обаче школото е са-
нирано отвън със
средства от фонд
„Козлодуй”, които са

са разкрити профе-
сионални паралелки
за шлосери и шивач-
ки, тийнейджърите в
които преминават
тригодишен курс на
обучение след 6-ти
клас. За тях са обо-
рудвани два мулти-
медийни кабинета, в
училището вече има
и три интерактивни
дъски, оборудвани са
специални помещения
за детската градина,
работи занималня.

в размер на 318 хил.
лв. Освен това е нап-
равена топлоизола-
ция,  подменени са
дограмата, улуците
и водосточните
тръби.

Девето основно
училище винаги е би-
ло във фокуса на вни-
манието заради фак-
та, че тук 84 процен-
та от децата са от
ромския етнос, кое-
то прави образова-
телния процес по-

Лисицата пробвал да
демонтира камера

Криминалисти от пернишкото Второ ра-
йонно управление „Полиция” асопчаха
криминално проявен перничани, посег-
нал на банково мущество.

Служителите на реда извършвали об-
ход в района на улица „Ленински прос-
пект” в кметство Изток. Около 2,40 часа
вчера забелязали мъж, който държал в
ръката си отвертка, с която направил опит
да демонтира охранителна камера от
банка в района. 27-годишният Веселин
Любчев, известен на криминалистите с
прякора Лисицата, бил задържан мигно-
вено и бил оставен в ареста за 24 часа с
полицейска заповед. Старият „клиент” на
полицията е известен и с други случаи, в
които е прекрачвал закона.

Процесуално-следствените действия
продължават.

Пиянски скандал и
бой край бреговете
на язовир „Слаковци

Брезнишки полицаи изясняват скандал
и побой, възникнал на язовир „Слаков-
ци”.

Инцидентът е станал на близо два часа
и половина след полунщо в неделя. Две
мъжки компании от Брезник и село Ко-
шарево, най-вероятно под въздействието
на алкохол, се скарали, а по-късно сло-
весните престрелки прерастнали в юм-
ручни. При бурната разправия били нане-
сени материални щети на лек автомобил
„Сеат Кордоба”, собственост на един от
участниците в мелето. С леки наранява-
ния са 23-годишният С.Й., 32-годишният
И.Г. и В.В. на 48 години. Тримата са прег-
ледани в болницата в Брезник и по-късно
освободени да се приберат по домовете
си заради липсата на сериозни травми.

По случая е започнато досъдебно
производство и процесуално-следстве-
ните действия продължават.

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
Ден на града чества

днес вторият в общи-
на Перник град - Бата-
новци. На 17 септем-
ври 1974 година тога-
вашното село е обяве-
но за град. Оттогава
досега, вече 39 години
местните жители от-
белязват по тържес-
твен начин празника,
въпреки че само преди
дни градчът събра по
традиция и много гос-
ти за Кръстовден.
Днес тук живеят пос-
тоянно 2 660 души,
но през топлите месе-
ци броят им се увели-
чава значително.

Днес празникът ще
бъде открит в 13 ча-
са с концерт на само-
дейците от местно-

то читалище „Прос-
вета”. Домакини и
гости ще могат да се
насладят на изпълне-
нията на батанов-
ския народен оркес-
тър, със свои изпъл-
нения на сцената ще
се изявят Батанов-
ските баби и талан-
тливите деца на гра-
да, а вечерта голяма-
та атракция ще е кон-
церт на Борис Дали.
Точно в 19 часа пък
ще е официалната
част на тържество-
то, когато кметът
Радослав Банчев ще
поздрави земляците
си. Батановчани ча-
кат за празника кмета
на Перник Росица Яна-
киева, областнияупра-
вител Михаил Михай-

Ден на града в Батановци
лов, народни предста-
вители и се надяват
поканените управни-
ци на общината и ре-
гиона да уважат праз-
ника. И тази година
ще бъде спазена тра-
дицията да бъдат
врачени подаръци на
най-младия и най-ак-
тивния жител на гра-
да. Номинациите бяха
направени вчера, кога-
то местните решиха
заслугите на чий те-
хен земляк му дават
право на званието
най-деен батановча-
нин. Тъй като в града
чакат доста бебета,
кой ще е най-младият
жител на Батановци
ще бъде обявено бук-
вално в последния мо-
мент.

От страница 1


