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Убедете се
в разликата!

та от 3000 евро за
управление на МПС
без свидетелство за
правоуправление в
съвкупност с фалши-
фициране на доку-
мент.

Р а д о м и р е ц ъ т
трябвало да заплати
и разноски по делото
на Районния съд във
Вюрцбург от 250 ев-
ро. Той обаче си вне-
съл само глобата. За-
това от немското
съдилище поискали
съдействие от Пер-
нишкия окръжен съд.

ки че не е притежа-
вал необходимото
свидетелство за
п р а в о у п р а в л е н и е .
Шофьорският му
талон е бил иззет
поради натрупване
на точки, а нов не му
е издаден и до нас-
тоящия момент. За
негово нещастие
обаче бил спрян за
проверка. Пробвайки
да заблуди немските
полицаи, земеделе-
цът представил фал-
шива българска шо-
фьорска книжка. Но-
мерът не минал и
той отнесъл глоба-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.464 лв.

Сряда, 18 септември 2013 г., бр. 179 /5295/ год. XXЦена: 0,60 лева

Пипнали го да кара с книжка – менте в Германия

Години
живот

Яки сметки се въртят напос-
ледък около пенсионната реформа. Какво
точно ще реформира тази реформа не е
много известно, щото и самите реформа-
тори едва ли ще я доживеят. Реформирани-
те – още по-малко.

Някакви математически еквилибристики
за „две в едно” допълнително скъсяват жи-
вота на кандидат-пенсионерите. Стажът и
без това е къс. Последният писък на пен-
сионната мода е вехтото швейцарско пра-
вило, което ни една баба на Балканския по-
луостров не може да разбере. Както и ава-
нгардната идея пенсията да се дава според
продължителността на живота. Това, пос-
ледното, е пълен уникум. Колкото по-малко
живееш, толкова по-рано би трябвало да
взимаш пенсия, както и обратното. Извин-
яваме се за черния хумор, обаче на ъндър-
граунда, регистриран в полицията, би
трябвало да му начисляват първата пен-
сия някъде след тридесетата година. Що-
то неговите хора не доживяват до повече.
А столетниците от Родопите могат да ги
вписват в графата „трета възраст” някъ-
де след осемдесетте. Дотогава са млади и
свежи като репичка.

Така минава животът на българина – в го-
дини за пенсия. По-точно – в години без
пенсия...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Преп. Евмений,
еп. Гортински,

чудотворец

Любомира ПЕЛОВА
45-годишнен биз-

несмен от Радомир
Роман Рангелов, е
отнесъл 3000 евро
глоба, след като бил
спипан да шофира с
фалшива книжка в
Германия. Българи-
нът бил засечен в
крачка по магистра-
лата във Вюрцбург,
а тамошният съд му
наложил солената
финансова санкция.
Случаят е от 6 юни
2012 година. Ранге-
лов е шофирал лек
автомобил Даймлер-
Бенц С класа, въпре-

Ако не си знаете
цената,
не си мислете,
че сте безценен.

ЛАФ НА ДЕНЯ

60 - 190

Слънчево

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

нието през май, ми-
налата година.

Уютните и хубаво
обзаведени помеще-
ния ще се посещават
от деца на възраст
от 3 до 6 години.

Виктория СТАНКОВА
Кметът на община

Перник Росица Яна-
киева преряза лента-
та на новата детска
градина в село Мещи-
ца. Местното дет-
ско заведение е  фи-
лиал на ЦДГ №15
„Райна Княгиня”.

С богата празнич-
на програма, в която
взеха участие малки-
те възпитаници  и
водосвет за здраве и
благоденствие, бяха
отворени вратите
на сградата.

Капацитетът на
детското заведение
е 26 места, каза ди-
ректорът на ЦДГ
№15 Лилия Владими-
рова. Тя уточни, че
от много години в
селото не е имало
градина и малките

палавници са били из-
возвани до Перник.
Над 1 милион и 300
хиляди  лева са средс-
твата, които са вло-
жени в детското за-
ведение, тъй като
сградата е постра-
дала и от земетресе-

Детска градина отвори врати
за децата на село Мещица

СТР. 4

СТР. 2

СТР. 11

ÏÀÐÃÎÂ ÎÑÚÄÈ
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Ïàðãîâ èñêà áëèçî 5 ìèëèîíà îò îáùèíàòà
Кметът на Радомир ще обжалва съдебното решение

До края на седмицата приключва
прибирането на овеса

Силвия ГРИГОРОВА
Почти приключва и жътвата на овеса

в областта. От засетите общо в нашия
регион 10 933 дка с тази култура, към
14 септември са ожънати 9 930 дка. Зад
гърба си оставиха вече този ангажи-
мент стопаните от Перник. От засетите в
общината 3 600 дка са получени 500 т
зърно при среден добив от декар 139
кг. Стопаните от Ковачевци също прик-
лючиха с жътгвата на овеса. От засети-
те в общината 150 дка с тази култура са
получени 30 т зърно при 200 кг среден
добив от декар. В Земен също приклю-
чиха с жътвата на овеса. От засетите в
общината 325 дка с овес, стопаните са
получили 39 т при 120 кг среден добив
от декар. В Трън също вече забравиха
за жътвата на овеса. От засетите в об-
щината само 80 дка с тази култура са
получени 18т зърно при 225 кг среден
добив от декар, който е тнай-високия за
региона при тази култура.

Земеделските производители от Ра-
домир, които са засели най-много овес
в областта- 4 508 дка, са на приключва-
не с жътвата. Към момента те са ожъна-
ли 4000 дка като са прибрали в складо-
вете си 711 т зърно при 180 кг среден
добив от декар.

В Брезник също са на приключване с
прибирането на реколтата от овеса. От
засетите 2 270 дка са ожънати до сега
1880 дка, от които са получени 220 т
зърно при 122 кг среден добив от де-
кар.

Според агроспециалистите от Облас-
тната дирекция, средният добив от ове-
са до сега за региона е 153 кг, което е
по- малко в сравнение с миналата годи-
на. Очаква се до края на тази седмица
да стартира житвата на маслодайния
слънчоглед и царевицата за зърно.  

Приключва жътвата на
пролетния ечемик

Силвия ГРИГОРОВА
  На приключване е прибирането на

реколтата от пролетен ечемик. Това ин-
формираха от Областна дирекция „Зе-
меделие” в Перник. Към 14 септември в
нашата област са реколтирани общо
5 950 дка от засетите 7 400 дка.

Първи приключиха с жътвата на про-
летния ечимик земеделските произво-
дители от Перник. От засетите в общи-
ната 2000 дка с тази култура са получе-
ни 408т зърно при 204 кг среден добив
от декар. Стопаните от Ковачевци също
приключиха с прибирането на ечемика.
От засетите в общината 500 дка с тази
култура са получени 115 т  зърно при
230 кг среден добив от декар. Стопани-
те от Земен също оставиха зад гърба си
жътвата на пролетния ечемик. От засе-
тите в общината  250 дка с тази култура
са получени 50 т зърно при 200 кг сре-
ден добив от декар.

 Земеделските производители от Ра-
домир са създали организация и тази
седмица приключват с прибирането на
пролетния ечемик. Към момента от за-
сетите в общината 1 950 дка с тази кул-
тура са ожънати 1550 дка, от които на
склад са прибрани 365 т зърно при 240
кг среден добив от декар. Това за сега
е най-високия среден добив от декар
за региона при пролетния ечемик.

В Брезник също е създадено добра
организация по прибирането на ечеми-
ка и се очаква до края на тази седми-
ца, ако времето позволи, жътвата да
приключи. До момента от засетите в об-
щината 2 700 дка с тази култура са
ожънати 1780 дка при 220 кг среден до-
бив от декар.

Според агроспециалистите от Облас-
тната дирекция, до момента средният
добив от декар за областта е 194 кг.
Той е малко по-висок от постигнатия
през 2013г

Любомира ПЕЛОВА
Радомирският биз-

несмен Красимир Пар-
гов, чието име на-
шумя покрай траге-
дията в мина „Орано-
во”, при която заги-
наха петима души,
осъди на първа ин-
станция Община Ра-

Детска градина отвори врати
за децата на село Мещица

Сред официалните
гости на празника
бяха и народният
представител Ста-
нислав Владимиров, об-
ластният управител
арх. Михаил Михайлов,
зам-кметовете на об-
щина Перник Илинка
Никифорова, Петър
Първанов и Владимир
Босев, областният
председател на БСП
Ненко Темелков, дирек-
тори на училища и
детски градини. 

„Няма по хубав ден
през годината от то-

зи , в който децата
тръгват на училище”
, с тези думи се объ-
рна кметът Росица
Янакиева.  „Тук в село
Мещица по една или
друга причина затво-
рихме училището, но
отворихме детската
градина. Надявам, че
ще успеем не само да
се грижим за децата,
но и да си върнем учи-
лището в това хубаво
китно село. Аз мисля,
че тук има достатъч-
но деца, за да напра-
вим паралелки. Повя-
рвайте в добри ръце
си давате децата. В

градината ще ги от-
глеждат и възпита-
ват на много хубави
неща. Искам да поже-
лая на екипа успешна
работа, децатa да се
чувстват добре, да са
щастливи, да са близо
до своите родители,
баби и дядовци. Чес-
тит празник и на до-
бър час”, каза в при-
ветствието си Яна-
киева.

Отец Борис, който
отслужи водосвета
пък се обърна към мла-
дите жени да раждат
деца, тъй като Бълга-
рия застарява.

домир  да заплати на
фирмата му „Меско
ММ5” близо пет ми-
лиона лева. Решение-
то е на пернишкия
Окръжен съд. Милио-
ните трябва да бъ-
дат издължени по
прекратения през
ноември м.г. договор

за сметосъбиране,
сметоизвозване и де-
пониране на твърди
битови отпадъци на
територията на об-
щина Радомир.

Кметът Пламен
Алексиев обяви, че
ще обжалва решение-
то пред Софийски
апелативен съд, тъй
като пернишките ма-
гистрати са допусна-
ли процесуални нару-
шения.

Според решението
на съдебния състав,
Община Радомир
трябва да заплати на
сметопочистващата
фирма неизплатено
задължение за перио-
да от 1 януари до 24
ноември 2012 година,
възлизащо на
1 351 704 лв. ведно
със законната лихва,
обезщетение за заба-

ва върху горната су-
ма в размер на 75 415
лв., както и неустой-
ка по сключения до-
говор за обществена
поръчка в размер на
3 216 000 лв. Към та-
зи сума се добавят и
разноските по дело-
то, които са на
стойност 195 243
лв.

Договорът за бок-
лука е бил прекратен
едностранно чрез но-
тариална покана през
ноември м.г. от сме-
тосъбиращата фир-
ма. Според документа
общината е трябвало
да превежда на дру-
жеството по 157 360
лева или общо за го-
дината 1 888 320 ле-
ва.  От общината то-
гава заяиха, че са пре-
вели 900 000 лв.

От „Меско ММ5”

твърдяха, че плаща-
нията се забавят и
затова спират сме-
тосъбирането. Ста-
новището на общин-
ската администра-
ция обаче е, че до
прекратяването на
контракта се е стиг-
нало заради апетит-
ната неустойка в
сключения на 5 март
2009 година договор.
През ноември 2012-
та година фирмата
на Паргов си събра
съдовете за смет и
местните се видяха
в чудо, тъй като
нямаше къде да из-
хвърлят битовте
отпадъци. Стигна се
дотам да ги събират
в чували по тротоа-
рите. Почистването
на Радомир тогава
пое столичната „Ас-
тон Сервиз“.

от страница 1

Нови двама с хепатит
в пернишката болница
Зоя ИВАНОВА

Нови двама пернича-
ни са пипнали жълте-
ница миналата седми-
ца. Болните, лепнали
хепатит „А”,  са нас-
танени за лечение в
инфекциозното отде-
лене на пернишката
болница. .Болестта на
мръсните ръце са
прихванали 64-годиш-
на жена и 24-годишен

мъж. Случаите са
проучени и са взети
необходимите проти-
воепидемични мерки
спрямо контактните
лица в огнищата,
съобщиха от РЗИ.

Тройно повече пък са
се разболели от енте-
роколит, спрямо пре-
дишната седмица. В пе-
риода от 9 до 15 сеп-
тември 9 души са нас-

танени за лечение в
болница заради силно
разстройство и обе-
зводняване. През пред-
ходните седем дни бол-
ните от ентероколит
са били едва 3-ма. Меж-
ду новите случаи няма
епидемична връзка.
67% от заболелите са
във възрастовата
група от една до чети-
ри години.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Миграционното салдо на
Перник отрицателно

Любомира ПЕЛОВА
Миграционното салдо за община Перник

за периода 2004 – 2011 година , с еднични
изключения, като цяло е отрицателно, со-
чат проучванията, направени във връка с
подготовката на Общинския план за раз-
витие за новия планов период 2014 – 2020
година. Тази отрицателна тенденци-
я е изцяло валидна за последните три го-
дини, когато общината губи общо 724 ду-
ши от своето население. Поради обстоя-
телството, че основната причина за меха-
ничното движение на населението е со-
циално – икономическото развитие и въз-
можностите за реализация на пазара на
труда, е необходимо да се вземат съот-
ветните планови решения,  е уточнено в
проекта за ОПР.  Въпреки сравнително -
неблагоприятната възрастова структура -
на населението, ОбщинаПерник разпола-
га с по-голям брой жители в под и в трудо-
сопсобна възраст в сравнени с останалите
пет общини на областта. Най-благоприятна
в това отношение е структурата на самия
общински и областен център – град Пер-
ник, който разполага и с най-голям брой
трудоспособно население.

Според преброяването през 2011 годи-
на, 12,73 процента от жителите на общи-
ната са катагорията в и под трудоспособ-
ната възраст, 60 824 души или 82,59 на
сто са именно в този период от живота си
и 24,88  процента или 23 988 души са над
трудоспособна възраст. Специално в
град Перник хората в трудоспособна въз-
раст са 70,06 процента, 24,88 на сто от
жителите на областния град са вече в т.н.
трета възраст. Коефициентът на възрасто-
ва зависимост за община Перник, показ-
ващ броя на лицата от населението в т.н.
наречените зависими възрасти – под 15 и
над 65 и повече години, на 100 лица от
населението в независимите възрасти –
от 15 до 64 години, е 59,8 на сто. Спе-
циално за град Перник процентът е по-
благоприятен - 42,7 на сто.  Коефициентът
на демографското заместване за общи-
ната, изчислен като отношение между
броя на населението във вливащата се
възрастова група  15 -19 години и излиза-
щата група 80 -64 години от трудоспособ-
ния контингент, е 57,4 процента. За самия
Перник той е по-благопирятен – 62,7 на
сто, но също е предпоставка за опреде-
лени затруднения в икономическото раз-
витие в краткосрочен план, сочат проуч-
ванията на експертите.
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Тревожните данни залегнали в общинския план за развитието

Спират детските надбавки
за отсъствие от предучилищна

Зоя ИВАНОВА

Любомира ПЕЛОВА
Броят на живороде-

ните деца в община
Преник е сравнител-
но постоянен за пе-
риода от 2004 до
201‘1 година, дости-
гайки пикови стой-
ности през 2009 го-
дина, когато са роде-
ни 927 деца. Намале-
нието през следващи-
те две наблюдавани
години е пряко отра-
жение нса финансова-

та и икономическата
криза и е валидно за
територията на
цялата страна. Об-
щият коефициент на
раждаемост в община
Перник за 2004 годи-
на е 6,9 на сто, през
пиковата 2009 годи-
на достига 9,7 про-
цента, а през 2011 го-
дина намалява до 8 на
сто. Намалените ни-
ва на раждаемост пез
последните две годи-

ни, заедно с намалява-
щия брой на общото
население в общината
ще окажат допълни-
телен натиск върху
естественото дви-
жение на населението
в дългосрочен ас-
пект. За община Пер-
ник стойностите са
значително по-ниски
от наблюдаваните
национални показате-
ли, сочи още анализъ-
т на експертите, из-
готвили общинския
план за развитие за
новия планов период,
обхващащ годините
2014 -2020.

Коефициентът за
плодовист, според
данните на НСИ по-
казва, че намалява
броят на раждания-
та, намалява и броят
на жените във фер-
тилна възраст.За съ-
жаление по-малкото
раждания в община

Перник остават
сравнително постоя-
нна величина,а по-мал-
кият брой на жените,
навлизащи в детерод-
на възраст през след-
ващите години, ще
окаже допълнително
н е б л а г о п р и я т н о
влияние върху нива-
та на раждаемостта.
Характерната за
цялата страна тен-
денция към увелича-
ване средната въз-
раст на майките се
проявява и на тери-
торията на община
Пернки. От 26,2 през
2004 година, тя дос-
тига 27,9 през 2011
година. Намаляват с
около 10 процента
бебетата, родени от
майки между 20 и 24
години, но се увели-
чават ражданията
при жени на възраст
между 20 и 34 години.
Специално през 2011

ЧЕЗ раздаде награди
за над 27 000 лева на
свои лоялни клиенти

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ изтегли последните 25 печелив-

ши в кампанията „Лоялността ви се от-
плаща”, с което броят на спечелилите
награди в рамките на тази кампания
достигна 600. Тази седмица победите-
лите са от: София, Плевен, Луковит,
Белене, Ловеч, Враца и Сандански.

  ЧЕЗ стартира кампанията „Лоя-
лността ви се отплаща” на 27 март та-
зи година с цел да поощри своите
клиенти, заплащали в срок месечните
си задължения през последните 12
месеца, без да е начислявана лихва.
Всяка седмица на лотариен принцип
от ЧЕЗ бяха изтегляни по 25 печелив-
ши. Общата стойност на раздадените
награди възлиза на 27 444 лева.

 „Бих искала да поздравя нашите
няколкостотин хиляди лоялни клиенти!
Те ни мотивират да продължаваме да
инвестираме в качеството и да разра-
ботваме нови кампании и услуги”, ка-
за Кремена Стоянова, изпълнителен
директор на ЧЕЗ Електро България.

  ЧЕЗ редовно провежда кампании, с
цел да поощрява и подпомага своите
клиенти. През изминалата година в
рамките на кампания за актуализация
на данни дружеството подари 90 без-
платни сметки за електроенергия на
обща стойност над 3 хиляди лева, раз-
даде девет ваучера за черна и бяла
техника, всеки на стойност 400 лева, и
една голяма награда за 1000 лева.

  От идването си на българския па-
зар до момента ЧЕЗ разработи почти
100 вида услуги, сред които най-тър-
сени са дистанционното обслужване и
електронната фактура. От началото на
годината дружеството създаде две
нови институции, основани на модерни
и вече изпитани европейски практики
– Енергийния омбудсман и Потреби-
телския съвет. Тяхната цел е да ана-
лизират и предложат за въвеждане
най-добрите практики в сферата на об-
служването.

 

Нужен е път за
гражданско влияние

година над9 10 про-
цента от новороде-
ните са рожби на же-
ни между 35 и 39 го-
дини. Съвременният
начин на живот, ха-
рактерен с по-голяма
конкуренция на паза-
ра на труда, необхо-
димостта от по-доб-
ро образование и ква-
лификация и повише-
ните разходи за от-
глеждане на дете са
част от факторите,
обясняващи наблюда-
ваната тенденция, се
сочи в новия ОПР.
Увеличава се и броят
на живородените де-
ца в общината, от ро-
дители без формална
юридичесека връзка.
И тук скокът е с око-
ло 10 процента, а
тенденцията е валид-
на както за градско-
то, така и за селско-
то населене в общи-
ната.

Зоя ИВАНОВА
Ако не променим на-

чина, по който се дър-
жат партиите, и не
отворим възможност
за хора извън партий-
ната политика да
влияят върху взема-
нето на решения, ще
продължим да сме в
робска люлка - от за-
висимости в съдебна-
та система, до зави-
симости в икономика-
та и медиите, заяви
лидерът на “Движе-
ние България на граж-
даните” Меглена Ку-
нева по отношение на
Реформаторския блок
и новосъздадения око-
ло него Граждански
съвет.

Приоритет за Блока
ще бъде дневният ред
на обществото, а не
сметките за следва-
щите избори, катего-
рична беше Кунева. Тя
припомни, че Блокът
е обединен около 12
реформаторски поли-
тики, а работни гру-

пи изготвят предло-
жения за съдебната
система, икономика-
та, администрация-
та, медиите и други
важни реформи. Куне-
ва беше категорична,
че уронването на доб-
рото име е престъп-
ление и отговор на
въпроса кому е изгод-
но насочва и към от-
говора защо и кой
атакува така ярос-
тно членовете на
Гражданския съвет и
Р е ф о р м а т о р с к и я
блок.

Блокът и Съветът
са създадени, защото
те предлагат алтер-
натива на настоящия
политически модел и
ще работят за алтер-
натива в основни сек-
тори в обществото -
като медийна среда,
реформи в админис-
трацията и съдебна-
та система. По отно-
шение създаването на
Съвета, Кунева об-
ясни, че основата е

била поставена от
писмото на интелек-
туалци и универси-
тетски преподавате-
ли през м. юли, което
е публично и адреси-
рано до лидерите на
Р е ф о р м а т о р с к и я
блок, с препоръки Бло-
кът да се отвори към
гражданите и да от-
стъпи част от тери-
торията си на граж-
данската инициатива.

Кунева обвини нас-
тощото правителс-
тво за това, че тегли
от “общата банка на
доверие в политици-
те”. “Ако днес едно
безобразно поведение
може да бъде отмина-
то, утре какво би пре-
чило на следващия да
има 10 пъти по-безоб-
разно поведение? Това
трябва да се прекра-
ти“, заяви Кунева и
напомни, че реформа-
торите ще работят
именно за промяна на
този модел.

Тя направи аналог на
проблемите в медий-
ната и съдебната сре-
да с думите: „Това,
което се случва в ме-
диите, е същото ка-
то това, което се
случва в съдебната
система. Съвсем ско-
ро ще излязат случаи
с тефтерчета в ме-
диите, убедена съм”,
прогнозира лидерът
на „Движение Бълга-
рия на гражданите“ и
каза, че в публичното
пространство има
достатъчно сигнали
за това.

Според промяна в правилника за прила-
гане на закона за семейните помощи за
деца  родителите на деца, попадащи в за-
дължителната предучилищна подготовка и
получаващи детски добавки, трябва да
представят удостоверение, че детето е за-
писано в съответната подготвителна група,
за да не им бъде спряно получаването на
месечната социална помощ, напомнят от
Агенцията за социално подпомагане.  П-
ромяната е в сила от 1-ви септември, а удо-
стоверението за записване на детето в
подготвителна група се подава в дирек-
циите „Социално подпомагане” до 31-ви
октомври, в случай, че родителят е подал
документи за детските добавки преди на-
чалото на месеца.

В случай, че детето е отсъствало през
съответния месец повече от 3 дни без ува-
жителна причина, помощта се спира. За
уважителна причина се приема, когато за
отсъствията на детето е представена меди-
цинска бележка по болест или бележка от
спортен клуб, в който детето членува, доку-
мент от ръководител на танцова или музи-
кална формация, както и ако отсъствията
са до 10 дни за цялата учебна година, но с
уведомление от родителя.

Директорите на детските градини или
училищата, в които има подготвителни гру-
пи за задължителна предучилищна подго-
товка, ежемесечно ще изпращат справка
за отсъствията на децата до Регионалната
дирекция за социално подпомагане по
постоянен адрес на родителите.

Искат да отпадне външното
оценяване след 4 клас

Виктория СТАНКОВА
Отпадане на външното оценяване

след 4-и клас ще искат от Синдикат
“Образование” към КТ “Подкрепа”.
Това е едно допълнително натоварва-
не за малките ученици и не дава пъл-
на картина за тяхното ниво, заяви
председателят на регионалната
структура на синдиката в Пловдив
Цило Нейчев.

Малките училища са силно засегнати
от липсата на средства и се стига до
сливане и закриване на учебни заве-
дения, обясни Нейчев. Според него
системата на делегирани бюджети
провокира този проблем, тъй като на
практика се получава така, че “учени-
кът носи парите” и оттам се стига до
създаването на мега-училища и всич-
ки останали. За малките училища са
предвидени около 10 млн. лева за до-
финансиране и синдикатите ще нас-
тояват за получаването им, допълни
Нейчев.

По думите му основен проблем е и
реализацията на младите учители до
30 години в България, които са около
3% от общия брой на заетите в секто-
ра. Образователната система бълва
педагогически кадри, но те не започ-
ват работа по специалността заради
натовареността и ниското заплащане.

Подобряването на материалната ба-
за на училищата е също много важно.
Използването на таблети и интерак-
тивни дъски са все неща, които пома-
гат и на учителите, и на учениците.
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 Директорът Марио Николов за пъбликата в миньорския град

60 артисти и музи-
канти пристигат за
спектакъла “Лелята
на Чарли” в лятното
кино в града. Дирек-
торът на театъра
Марио Николов даде
специално интервю
за публиката в Пер-
ник.

- Господин Николов,
защо решихте да от-
криете новия твор-
чески сезон именно с
това представление
и то в Перник?

- Поканата от стра-
на на Общинския мла-
дежки дом в Перник
към нас съвпадна с ед-
на моя идея, която
смятам да реализи-
рам през новия сезон

- пътуващи спектак-
ли из цялата страна.
До този момент в
Музикалния театър
няма такава тради-
ция. Аз си мислех оба-
че, че би било хубаво
нашите артисти и
музиканти да се сре-
щат с публиката си в
градове и села, която
не винаги има въз-
можност да идва на
нашите спектакли на
нашата сцена. Когато
с колегите обсъждах-
ме кое представление
е най-подходящо за
сцената в Перник, за
да отговорим на по-
каната, стигнахме до
“Лелята на Чарли”. То-
ва е едно много забав-

но представление,
което винаги разсми-
ва публиката до съл-
зи. То, разбира се, ще
бъде пригодено за ус-
ловията на сцената в
Лятното кино, която
е по-малка от тази в
театъра и е откри-
та. Може би спекта-
кълът ще загуби гол-
яма част от сценич-
ното си внушение, но
пък със сигурност ще
има очарованието,
което ще му придаде
откритата сцена и
п о - н е п о с р е д с т в е -
ният контакт с пуб-
ликата.

- Вие сте съвсем
отскоро директор на
ДМТ “Стефан Маке-
донски”. В българска-
та култура този теа-
тър е институция,
има своите тради-
ции. Вие с какви свои
идеи дойдохте на то-
зи пост и кои от тях
смятате да реализи-
рате през новия
творчески сезон?

- За една от идеите
ми вече споменах. Тя е
да пътуваме с наши
спектакли из страна-

та. За новия сезон
готвим някои нови
заглавия. В някои от
тях ще бъдем в твор-
чески тандем и с ди-
ригента Юли Дам-
янов, който впрочем
е перничанин. Зало-
жилили сме както на
български, така и на
световно известни
автори. Така напри-
мер официалното
откриване на сезона
на нашата сцена ще
бъде на 1 октомври.
Тогава ще предста-
вим за публиката
концерт-спектакъла
“От Виена до Бро-
дуей”, в който са
включени най-големи-
те хитове от опере-
тата и мюзикъла.
Пак тогава ще бъде и
премиерата на “С-
лужбогонци” от Па-
рашкев Хаджиев. Под-
готвяме и класически
произведения като
“Графиня Марица”
от Имре Калман и
“Магьосникът от
Оз” от Харолд Арлън.
Заедно с това на сце-
ната на театъра ще
продължат да се иг-

С богдановдолските сурвакари
по пътя на виното в Македония

раят и харесваните
вече от публиката
спектакли “Чикаго”,
“Прилепът”, “Цари-
цата на Чардаша”.

- Кои от тези спек-
такли бихме могли да
видим и на сцените
из страната, включи-
телно и в Перник?

- Неудобството в
това отношение е,
че ние тук постав-
яме спектаклите за
една много голяма
сцена. Сцената на
Музикалния театър
е сред най-големите
в страната. За всяко
пътуващо представ-
ление ние ще трябва
да правим съответ-
ните промени в пос-
тановката, за да мо-
же то да стои добре
на всяка една друга
сцена. Но мислим по
въпроса и това не е
невъзможно. Засега
се надявам, че публи-
ката в Перник ще ос-
тане очарована от
“Лелята на Чарли” на
17 септември от 19,
30 ч. в Лятното ки-
но.

Виктория СТАНКОВА

Одобриха промените в ДОПК
Силвия ГРИГОРОВА

  Министерският съвет одобри проекта на За-
кона за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс и го пред-
ложи на Народното събрание да го приеме.
Предложените промени имат за цел да се усъ-
вършенства единната сметка за плащане на
данъци и задължителни осигурителни вноски
и да се подпомогнат задължените лица във
временно финансово затруднение. Дава се
възможност да се погасят първо главниците
за данъци и осигуровки, на които сроковете за
плащане са изтекли. Погасяването първо на
главниците спира начисляването на лихви и
предотвратява натрупването на нови задълже-
ния. Освен това в производствата по принуди-
телно изпълнение по ДОПК се предоставя въз-
можност за даване на разрешение за извър-
шване на неотложни плащания от длъжника
за всички видове публични задължения. Удъ-
лжава се с една година и срокът за плащане
на публичните задължения, срокът на които е
изтекъл преди 1 януари 2008 г. Така няма да
се прилага редът за погасяване по чл. 169, ал.
4 от ДОПК.

Със заключителните разпоредби на зако-
нопроекта се предлагат промени и в Закона за
ДДС. Те са във връзка с Директива 2013/43/ЕС
за изменение на Директива 2006/112/ЕО относ-
но общата система на ДДС по отношение на
незадължително и временно прилагане на ме-
ханизма за обратно начисляване във връзка с
доставки на някои стоки и услуги, при които
съществува риск от измами. С директивата е
предоставена възможност на държавите-
членки да прилагат този механизъм незадъл-
жително и временно (минимум 2 години) до
края на 2018 г. Механизмът за обратно начисл-
яване е изключение от общия ред за облагане
с ДДС и представлява ефективен инструмент
в борбата с данъчните измами и отклонението
от данъчно облагане. Предложено е механиз-
мът да се прилага само за определена катего-
рия стоки – зърнени и технически култури,
най-често използвани в сложни схеми за из-
мами с ДДС. Основната цел от въвеждането
на подобна мярка е в краткосрочен план да се
намали в значителна степен нивото на данъч-
ните измами и да се увеличи събираемостта
на приходите.

Виктория СТАНКОВА
- Г-н Дамянов, пер-

нишката публика с не-
търпение очаква пред-
ставлението на хито-
вия мюзикъл “Лелята
на Чарли” на открита-
та сцена в лятното
кино. Това ще бъде пре-
дизвикателство и за
актьорите и музикан-
тите от Музикалния
театър, защото не е
обичайно това пред-
ставление да се пос-
тавя на такава сцена.
Бихте ли разкрили пред
перничани какво могат
да очакват?

- Блестяща музикал-
на комедия на Оскар
Фелцман, поднесена с
много хумор и изобре-
тателност. Режисьор
е Иван Панев, познат
на публиката не само
от сцената на Музи-
калния театър, но и
от сериала „Домашен
арест”. Участват едни
от най-талантливите
актьори в трупата.
Оркестърът с дири-
гент  Огнян Митонов,
макар и редуциран по-
ради липса на доста-
тъчно място, ще бъде
динамизиращ фактор
в спектакъла. И, разби-
ра се, смях до сълзи!

- В тандем с новия
директор на театъра
Марио Николов какво

Юли Дамянов: Очаквайте смях
до сълзи в “Лелята на Чарли”

подготвяте за новия
сезон на сцената на
Музикалния театър?

- На 1 октомври,
деня на музиката, ще
открием новия сезон с
концерт-спектакъл
„От Виена до Бро-
дуей” в най-новото му
издание с едни от най-
големите хитове от
жанровете оперета и
мюзикъл. Участва поч-
ти цялата трупа на
театъра, а специален
гост ще ни бъде солис-
тката на Белградска-
та опера Биляна Сол-
до.

За Деня на будите-
лите 1 ноември е
предвидена премие-
рата на „Службогон-
ци” от Парашкев Ха-
джиев по едноимен-
ната комедия на Ива-
н Вазов, посветена
на стогодишнината
от рождението на
композитора. Двама-
та отново ще бъдем
тандем, за разлика
от следващата ни
премиера – „Моята
прекрасна лейди” от
Фредерик Лоу по
пиесата на Бърнард
Шоу „Пигмалион”,
предвидена за среда-
та на декември, къ-
дето ще работя в
екип с режисьора Ди-
митър Шарков.

Шедьоврите „Гра-
финя Марица” от Им-
ре Калман и „Магьосни-
кът от Оз” от Харолд
Арлън ще обогатят
репертоара на театъ-
ра. В преговори сме за
един световен мюзи-
къл, чието заглавие ще
обявим по-късно.

- Публиката в Перник
се надява предстоящо-
то представление да
бъде само началото на
редовни срещи със
звездите на Музикал-
ния театър в нашия
град, а Вие като наш
съгражданин да помог-
нете за това. Кои от
спектаклите бихме
могли да очакваме
тук?

- Сега е моментът
реновираната сцена на
ДТ „Боян Дановски” да
приеме по-мащабните
постановки на ДМТ –
мюзикъла  „Чикаго” от
Джон Кандер, оперети-
те „Прилепът” от Й.
Щраус и „Царицата на
чардаша” от Калман,
както и „От Виена до
Бродуей”. Вярваме в
плодотворното сът-
рудничество с Общи-
на Перник и с всички
културни институти
в града и техните ди-
ректори под егидата
на госпожа Росица Яна-
киева, кмет на Перник.

Едно от най-мащабните събития в маке-
донския град Кавадарци е Празникът на
гроздовата реколта “ТИКВЕШКИ ГРОЗДО-
РЕР”, който се провежда от  7 до 15 сеп-
тември 2013 г., и е в десетневката от праз-
ници /7 септември – Ден на град Кавадар-
ци, 8 септември националн празник на Ма-
кедония/. Тук ни очакваше едно пиршес-
тво на вкусове и македонски специалитети
на скара, дегустация с непознати винени
усещания, една магия от фолклорни праз-
ници и много, много веселие и музика.

Усещането е, че сме в една друга Бълга-
рия, по- на юг, с много слънчеви и добро-
намерени към нас хора, които са горди с
вината си ни караше да се чувстваме като
у дома. Района на Тиквеш, под Кожух пла-
нина, който е сърцето на македонското ви-
но, е най-сухото място на Балканския по-
луостров, прочуло се напоследък с черве-
ното вино “Bela Voda”- произвеждано от
местните сортове “Вранец” и “Плавец”.

По пътя до Кавадарци при спрускането
си по планинския път с удивление видяхме
навсякъде обработена земя с кокетни дво-
рове и къщи. Това бе огромно поле-гради-
на с много лозя и плодни дървета от кай-
сия, ябълки и сливи, прилежно обработени
и вързани. Изобщо в Македония и най-мал-
кото място, което става за нещо, е стара-
телно обработено.

Да отидеш в съседна Македония на ви-
нен туризъм е изключително лесно. Но да
вземеш участие в карнавално маскарадно
шествие “ТИКВЕШКИ ГРОЗДОБЕР,2013”,
като представител на град Перник – Евро-
пейската столица на сурвакарските и мас-
карадни игри, и най-вече като носител на
Голямата награда на ХХII-рия МФМИ “Су-
рва”,2013 - Перник,България и носител на
още две първи награди от гр.Разлог и
гр.Ямбол, си е отговорно и престижно пре-
живяване за участниците от сурвакарска-
та група при НЧ “Пробуда-1928 г.” село
Богданов дол, Община Перник с болюба-
шия  Венцислав Георгиев.

По покана на кмета на гр.Кавадарци г-н
Александър Панов в заключителните
празници на “ТИКВЕШКИЯ ГРОЗБО-
РЕР,2013” от 13 до 15 септември 2013 г.,
Община Перник бе представен от официал-
на делегация с водач г-н Петър Първанов
– зам.кмет, г-жа Снежанка Викторова –
Началник отдел “ОКМДС”, г-н Кирил Кири-
лов – кмет на село Богданов дол и сурва-
карската група при НЧ “Пробуда-1928 г.”
село Богданов дол.

С неповторими обредни маски, граовски
костюми и реквизит и многогласни звънци
и хлопатари, богдановдолските сурвакари
представиха зимната сурвакарска маска-
радна обреднвост от Средна Западна Бъл-
гария пред многохилядното множество в
карнавалното шествие по улиците на град
Кавадарци, Македония. В компанията на
28 маскарадни и фолклорни групи от Бос-
на и Херцеговина, България, Словения,
Сърбия, Турция и Македония нашите сур-
вакари привлякоха вниманието на всички.
Навсякъде ги посрещнаха с ръкопляска-
ния и овации. И както каза нашият гид
Соня –…” ние сме един народ в две дър-
жави и границата не може да ни раздели,
е те това е!…

Уморени, но щастливи от преживявания-
та ние с носталгия си тръгнахме обратно за
вкъщи с презумцията, че ще се върнем от-
ново, та дори и като туристи при нашите но-
ви приятели.

Милчо Георгиев – фолклорист
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Рекламно  приложение

Сряда, 18 септември 2013 г., брой 179 /5295 / година XХ

®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 7/н/, ТЕЦ, панел - 27 000 лв.
3. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1,  тер. - 46 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
9. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 39 000 лв.
10. Двустайни, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
11. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
13. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
14. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер., отремонтиран - 43 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 34 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., тер., отремонтиран  - 55 000 лв.
17. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
18. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
22. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
23. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
24. 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. Двустаен, Ид. ц., ет. 4, 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.
8. Мошино, ет. 4, 54 кв. м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., добър блок - 30 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., комуникативно място - 27 000 лв.
7. Изток, ет. 4, 72 кв. м, тх., пл., 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 17 500 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт,
среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата,
сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Двустаен, Изток, ул. Ленински проспект,
тх., пл.,ТЕЦ, тер., с/у Пазара - 38 500 лв.
4. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
5. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
6. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални
+ сан. възел, завършена обитаема,
целогодишен достъп - 39 000 евро
7. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
8. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
9. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

0888/689 535
КУПУВА:

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА
 И ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg
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 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

ИЗКУПУВАМ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

ОТ МЯСТО,

ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

 - ТЕЛ. 0892/202 293;

          0895/821 433

Набираме охранители
за строителен обект
в центъра на гр. Перник

- с предимство бивши
служители на МВР и МО

тел. 0882/449518
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Продавам, апартамент, 14 ет.,
непоследен, ЕПК, Твърди ливади,
19 900 лв. - тел. 0888/418 869
Продавам дворно място 511 кв.

м, Банкя, център, до гарата и
общината, с положени основи - 50
000 евро - тел. 0877/966052
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  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/

М
яс

т
о

 з
а 
ва

ш
ат

а

ре
кл

ам
а

М
яс

т
о

 з
а 
ва

ш
ат

а

ре
кл

ам
а

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

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.10
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"Столичани в повече" - комедийна драма
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина" - комедийно предаване
00:00"Убийството" - сериал, еп. 3
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 3
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Духът на здравето" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера" - предаване на НТВ
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Лекар на повикване" - сериен
филм, 2 сезон
01:15"Сделка или не" - телевизионна игра
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ

05:10Малки истории /п/
05:20Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу
05:50Дързост и красота тв филм
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм/348 епизод/
15:10100-те подвига на Еди Макдауд
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Ку-Ку
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 /7 епизод/
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
20:55Момчетата от "Медисън авеню"
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Под прикритие 3 тв филм /11 епизод/
00:00Световно първенство по борба
00:20Ретро следобед: Ку-Ку /п/
01:05Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:50Втори шанс тв филм /7 епизод/п/
02:45По света и у нас /п от 20:00/
03:30Момчетата от "Медисън авеню"

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще търсите неща-

та, които са удобни и
спокойни. Внимавай-
те това да не ви нап-

рави прекалено лениви. Затова пък
ще сте финансови изобретатели.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Личното ви оба-

яние няма да има гра-
ници и това ще ви
подтикне и към покуп-

ката на ненужно скъпи вещи. Но ако
работите, всичко ще е прекрасно.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Имате някакви

странни очаквания
от хората около вас,

като повечето от тях са наистина
неизпълними. После да не страдате
от разочарование.

РАКРАКРАКРАКРАК
В желанието си да

сте независими ще
направите толкова неразумни неща,
че не е ясно дали това няма да ви до-
кара до друга зависимост. Мислете!

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Силно ще ви вълнува

впечатлението, което
правите на околните и
ще сте зависими от

него, макар да си давате вид, че не
сте. А какво ви носи то?

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Способни сте да разбе-

рете и най-сложните неща,
стига да решите, че го ис-

кате. Хубав ден за ораторство и изуча-
ване на чужди езици. Действайте. Сега е
настъпил вашият момент на успех!

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще усещате някак-

ва невидима принуда
да направите това

или онова. От вас зависи да разсее-
те въпросното усещане, оставете
се на инстинктите си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес за вас ще е мно-

го важно да видите и
друга гледна точка

преди да действате. Бъдете екипен
играч, не действайте самосинди-
кално.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Ще мислите в дос-

та икономичен стил,
нещо неприсъщо за

широкоскроена личност като вас.
Не се задълбавайте, ще се депреси-
рате. По-оптимистично!

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се чувствате

спокойни и сигурни,
ако около вас е уютно, има вкусни
неща за хапване и приятна компа-
ния. Какво друго му трябва на чо-
век?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Толкова сте загри-

жени за другите, че
забравяте собстве-

ните си нужди, а това не е най-доб-
рият начин нещата да вървят.

Погрижете се за себе
си.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Общуването ще е от първа необ-

ходимост днес. Имате нужда да
споделяте впечатленията си и ще
го правите дори със случайни хора.
Бъдете общителни!
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È êëóá “Ëåîí” îòêðè ó÷åáíàòà ãîäèíà
Малките таекуондисти демонстрираха впечатляващи умения

Таекуондисти от
клуб „Леон” откри-
ха учебната година
в ОУ “Св. Констан-
тин Кирил Фило-
соф” кв. Тева. Пър-
вият учебен ден
започна тържес-
твено под звуците
на националния
химн на Република
България, след кое-
то беше изнесена
богата програма
от стихчета и пес-
ни изпълнени от
най-малките пър-
вокласници. Дирек-
торът на училище-
то, г-н Станислав
Харизанов, произне-
се приветствено

УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ
Велбъжд (Кюстендил) – деца и ЮМВ
Марек 2010 (Дупница) – деца и ЮМВ
Миньор  деца и ЮМВ
Марек 2007 деца и ЮМВ
Аякс ЮМВ
Миньор 1919  ЮМВ
Германея (Сап.баня) деца
Витоша (Долна Диканя) ЮМВ
Миньор (Бобов дол)   деца
Струмска слава (Радомир)   деца
Кюстендил     деца
Металург 1957 деца
Черногорец (Ноевци) деца

 1-ВИ КРЪГ

21-ВИ СЕПТЕМВРИ  9,30 И 11,00 ЧАСА
Марек 2010 – Металург 1957          деца
Марек 2010 – Миньор 1919 ЮМВ
Миньор – Велбъжд   деца и ЮМВ
Марек 2007 – Миньор (Бобов дол)  деца
Марек 2007 – Витоша          ЮМВ
Стр.слава – Германея          10,30 ч деца
Кюстендил – Черногорец 10,30 ч деца
Почива: Аякс

  2-РИ КРЪГ

28-МИ СЕПТЕМВРИ 9,30  И 11,00 Ч.
Миньор (Бобов дол) – Стр.слава     деца
Велбъжд – Марек 2007        деца и ЮМВ
Металург – Миньор  10,30 ч деца
Миньор 1919 – Миньор       9,30 ЮМВ
Кюстендил – Марек 2010    11,00 ч ЮМВ
Аякс– Марек 2010     10,30 деца
Черногорец – Германея       деца
Почива: Витоша

 3-ТИ КРЪГ

5-ТИ ОКТОМВРИ  9,30 И 11,00 Ч.
Миньор – Кюстендил          деца
Миньор – Аякс          ЮМВ
Марек 2007 – Металург       деца

Марек 2007 – Миньор 1919 ЮМВ
Стр.слава – Велбъжд           10,00 ч деца
Витоша – Велбъжд   11,00 ч ЮМВ
Германея – Миньор(Бобов дол)    

10,30 ч деца
Марек 2010 – Черногорец   10,30 ч деца
Почива: Марек

 4-ТИ КРЪГ

12.ОКТОМВРИ 9,30 И 11,00 Ч
Велбъжд – Германея            10,30 ч. деца
Металург – Стр.слава          10,30 ч деца
Кюстендил – Марек 2007 10,30 ч деца
Миньор  1919 – Витоша 11,00 ч ЮМВ
Аякс – Марек 2007     9,30 ЮМВ
Марек 210 – Миньор деца и ЮМВ
Черногорец – Миньор(Бобов дол) деца
Почива: Велбъжд ЮМВ

 5-ТИ КРЪГ

19-ТИ ОКТОМВРИ 9,30 И 11,00 Ч.
Миньор – Черногорец         10,30 ч деца
Марек 2007 – Марек 2010    деца и ЮМВ
Миньор(Бобов дол) – Велбъжд     

11,00 ч деца
Витоша – Аякс          10,30 ч ЮМВ
Германея – Металург           10,30 ч деца
Велбъжд – Миньор 1919 10,30 ч ЮМВ
Стр.слава – Кюстендил 10,20 ч деца
Почива: Миньор ЮМВ

 6-ТИ КРЪГ

26 ОКТОМВРИ 10,00 И 11,30 Ч.
Металург – Миньор (Бобов дол)    

27 октомври в11,00 деца
Кюстендил – Германея        11,00 ч деца
Черногорец – Велбъжд        10,00 ч деца
Аякс – Велбъжд 10,30 ч ЮМВ
Марек 2010 – Стр.слава       деца
Марек 2010 – Витоша          ЮМВ
Миньор – Марек 2007          деца и ЮМВ
Почива: Миньор 1919

 7-МИ КРЪГ

2-РИ НОЕМВРИ 10,00 И 11,30 Ч
Велбъжд – Металург 1957    деца
Велбъжд – Марек 2010        ЮМВ
Миньор 1919 – Аякс ЮМВ
Витоша – Миньор     10,30 ч ЮМВ
Стр.слава – Миньор 10,00 ч деца
Марек 2007 – Черногорец 11,00 деца
Миньор(Бобов дол) – Кюстендил  11,00 деца
Почива: Марек 2007

 8-МИ КРЪГ

9-ТИ  НОЕМВРИ 10,00 И 11,30 Ч.
Кюстендил – Велбъжд         11,00 деца
Марек 2010 – Миньор(Бобов дол) деца
Марек 2010 – Миньор 1919 ЮМВ
Миньор – Германея  деца
Миньор – Велбъжд   ЮМВ
Марек 2007 – Стр.слава       деца
Марек 2007 – Витоша          ЮМВ
Черногорец – Маталург 1957           деца
Почива: Аякс

 9-ТИ КРЪГ

16-ТИ НОЕМВРИ 10,00 И 11,30 Ч
Германея – Марек 2007       11,00ч деца
Велбъжд – Марек 2007        11,30 ч ЮМВ
Велбъжд – Марек 2010        10,00 ч деца
Аякс – Марек 2010   

на 17.ноември от 11,00 ч ЮМВ
Миньор(Бобов дол) – Миньор       

11,00 ч деца
Миньор 1919 – Миньор       11,00 ч ЮМВ
Металург – Кюстендил        11,00 ч деца
Стр.слава – Черногорец      11,00 м деца
Почива: Витоша

 10-ТИ КРЪГ

20-ТИ НОЕМВРИ ,СРЯДА 11,00 ЧАСА

САМО ЮМВ
Миньор – Аякс
Марек 2007 – Миньор 1919

Програма есен 2013
Зонална група Кюстендил – Перник

Витоша – Велбъжд
Почива: Марек 2010

 11-ТИ КРЪГ

23-ТИ НОЕМВРИ 11,00 ЧАСА
Миньор 19191 – Витоша
Аякс – Марек 2007
Марек 2010 – Миньор
Почива: Велбъжд

 12-ТИ КРЪГ

27-МИ НОЕМВРИ,СРЯДА 11,00 ЧАСА
Марек 2007 – Марек 2010
Витоша – Аякс
Велбъжд – Миньор 1919
Почива: Миньор

 13-ТИ КРЪГ

30-ТИ НОЕМВРИ 11,00 ЧАСА
Аякс – Велбъжд
Марек 2010 – Витоша
Миньор – Марек 2007
Почива: Миньор 1919

 14-ТИ КРЪГ

7-МИ ДЕКЕМВРИ, 11,00 ЧАСА
Витоша – Миньор
Велбъжд – Марек 2010
Миньор 1919 – Аякс
Почива: Марек 2007
 

слово към ученици,
учители и родите-
ли, като пожела на
всички успешна и
ползотворна нова
учебна година.
П р а з н е н с т в о т о
продължи с праз-
нична демонстра-
ция на Таекуондо
умения от демонс-
тративния отбор
на Таекуондо клуб
„Леон”. Малките
спортисти бяха
бурно аплодирани.
Те позаха спаринг
умения както и 
зрелищно чупене на
дъски с разнообраз-
ни удари с крака и
ръце.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

5-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Перун – Миньор 2:1
Велбъжд – Струмска слава 1:1
Германея – Места   1:1
Чепинец – Пирин  1:1
Спортист – Сливн.герой  2:3
Септември – Беласица  1:3
Оборище – Балкан   1:0
Ботев – Вихрен 1:1

 КЛАСИРАНЕ:
1.Оборище   11:0 13 т.
2.Сливн.герой 13:4 13
3.Пирин 8:2 11
4.Миньор 11:3 10
5.Балкан  10:5 10
6.Перун 9:2 10
7.Беласица  11:5 9
8.Германея   4:4 7
9.Вихрен   5:6 7
10.Места 4:9  5
11.Ботев  3:12 4
12.Спортист  9:10 3
13.Велбъжд  3:7 2
14.Струмска слава  1:6 2
15.Чепинец   6:14 2
16.Септември 1:20 0

Страницата подготви Яне Анестиев
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Пипнали го да кара с книжка – менте в Германия

БОЖИЕТО СЛОВО ПРО-
ПОВЯДВА, ЧЕ ЦЪРКВАТА
Е ЗА ВСЕКИ. Явно повлия-
ни от мъдрите напътствия,
незнайни крадци също пре-

върнали църквата в Голямо Бучино в
дом на отворените врати. И ръководе-
ни от християнската максима, че всич-
ко под небето е общо, си присвоили
каквото им било потребно. Парадок-
салното е, че не са прибрали църков-
на утвар, а разни други технически по-
собия. С други думи – това им трябва-
ло. А и никъде не е казано, че от цър-
ква трябва да се крадат само икони
или свещници. Сега са модерни вре-
мена и техническото обзавеждане на
храмовете дава и други възможности.
Най-вероятно обаче бучинската цър-
ква не е предложила богат избор на
крадците. Всички храмове в областта
изнасят ценните си вещи пред мир-
яните само на празник. През останало-
то време ги прибират в незнайни
скривалища, щото Господ види, но не
може да спре айдуците.

ПОКРАЙ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН
ОРГАНИТЕ НА РЕДА СЕ ИЗСИЛИ-
ХА С ОБЕЗОПАСЕНИ ПЕШЕХОДНИ
ПЪТЕКИ, зелени вълни на светофа-
рите и ред други пътни екстри за мал-
ки и големи. В Перник обаче тия про-
моции не вървят. Нашенските свето-
фари явно са включени на по-особена
програма, та катаджиите са се видели
в чудо. Спре ли веднъж токът, свете-
щите устройства минават на жълто
мигане, без да възстановяват предиш-
ния си режим. С други думи, светофа-
рът вече не е светофар, а задръства-
нията са си задръствания. Опасността
от катастрофи също остава на предела
на поносимост. Става така, че унифор-
мените се правят на техници и ходят
от светофар на светофар да го включ-
ват ръчно. При тая ситуация не е ли
по-удачно на най-натоварените кръс-
товища да се въдвори жив регулиров-
чик, щото и без това на светлинните
устройства не може да се разчита. А и
един регулировчик ще бъде „спазван”
далеч по-съвестно, отколкото мигащо-
то жълто или червеното и зеленото на
бутафорните светофари.

1218 септември 2013 г.

Апаши посегнаха на
храма в Големо Бучино

Любомира ПЕЛОВА
Кражба от местния параклис е извърше-

на в пернишото село Големо Бучино. Сиг-
налът за престъплението е подаден от цър-
ковното настоятелство в селото. По данни
на свещенослужител, в  храма е проникна-
то в периода между 13-ти и 16-ти септем-
ври. Апашите се вмъкнали в параклиса
след като счупили входната врата.  Те не
посегнали на икони и църковна утвар, а от-
мъкнали кутия с инструменти, ел. удължи-
тел и три прожектора, използвани от строи-
телите при ремонтни дейности в Божия
храм. Параклисът в Големо Бучино “Свети
Спас” бе сред най-силно пострадалите при
миналогодишното земетресение храмове в
региона. За ремонта му, който продължава
и в момента, с решение на Междуведомс-
твената комисия са отпуснати 34 795 лева.
Кметът на селото Александър Александро-
в заяви, че ще монтират СОТ, за да опазят
храма от крадците.

Работата по случая продължават служи-
тели от Първо РУП – Перник.

съдия Иванка Шкод-
рова, е решил да бъде
издаден изпълните-
лен лист за сумата и
той да бъде изпратен
незабавно в НАП, а
Агенцията следва не-
забавно да уведоми
съда за предприети-
те действия по из-
пълнението. Според
решението на пер-
нишките магистрати
незабавно трябва се
уведоми и компетен-
тния орган на издава-
щата държава – Фе-
дерално ведомство по
правосъдие на Феде-
рална Република Гер-
мания за признаване-

Производството
тук е по реда на чл.32
вр. чл.16, ал.1-8 от За-
кона за признаване,
изпълнение и изпра-
щане на решения за
конфискация или от-
немане и решения за
налагане на финансо-

ви санкции и е образу-
вано по искане на фе-
дерална служба „Пра-
восъдие” на Герма-
ния, с което се моли
за признаване и из-
пълнение на решение
за прилагане на фи-
нансова санкция на
основание Рамково
решение 2005/214/

то и изпращането на
решението за налага-
не на финансова сан-
кция на компетен-
тния орган – Терито-
риалната дирекция
НАП Перник, както и
за приключване на из-
пълнението на реше-
нието. Копие от уве-
домлението ще бъде
изпратено и на Ми-
нистерството на
правосъдието на Ре-
публика България.

Решението на пер-
нишкия Окръжен съд
подлежи на обжалване
пред по-висша ин-
станция в седемдне-
вен срок.

ПВР по отношение на
българския гражда-
нин Роман Рангелов,
за заплащане на сума-
та от 3250 евро, от
която 3000 евро,
представляваща гло-
ба за правонарушение
и 250 евро, пред-
ставляваща разходи
по съдебното и адми-
н и с т р а т и в н о т о
производство. Изрич-
но се посочва, че вър-
ху общата дължима
сума вече е направена
частична вноска в
размер на 3000 евро.

Състав на перниш-
кия Окръжен съд,
председателстван от

Фондация „П.У.Л.С.” ще
работи по нов проект

Виктория СТАНКОВА
Фондация „П.У.Л.С.” е одобрена като

партньор по проект „Младежи без граници:
добри практики в управлението на младеж-
ки центрове и работа с младежи в риск”.
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”, съфинансирана
от Европейския социален фонд на Европей-
ския съюз и се изпълнява в сътрудничес-
тво със сдружение „Европейска академия
във Флоренция” - Италия .

Общо десет населени места от цялата
страна се включват в проект за изучаване
и изпробване на добри практики от Италия
за работа с младежи в риск. Проектът ще
даде възможност на 20 представители на
младежки центрове, местни власти и неп-
равителствени организации да посетят
Флоренция през следващите няколко ме-
сеца и да се запознаят с начина, по който
си сътрудничат гражданския сектор и мес-
тните власти за социалното включване на
младежи в риск. Впоследствие се очаква 
те да планират и ипзълнят част от добрите
практики на местно ниво в България. Всич-
ко това се случва в рамките на проект
„Младежи без граници: добри практики в
управлението на младежки центрове и ра-
бота с младежи в риск”.

Асеновград, Безмер, Благоевград, Бур-
гас, Габрово, Кърджали, Перник, Сливен,
Смолян и Хасково са десетте населени
места, които Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за
ефекетивни граждански алтернативи (Со-
фия)” избра за включване в проекта. Във
всяко от населените места има по две пар-
тниращи си структури, представляващи
местните власти и младежкия граждански
сектор.

Избраните местни партньори се срещна-
ха в София на 4 и 5 септември, за да се за-
познаят отблизо с проекта, да споделят
своя опит, предизвикателства и нужди във
връзка с работата с млади хора и млади хо-
ра в риск. На срещата беше детайлизирана
и програмата за първото учебно посеще-
ние, което ще се проведе във Флоренция
през втората половина на месец ноември.

Такива проекти са ни изключително по-
лезни, защото ни дават възможност да спо-
делим опит и да си сверим часовника, ко-
ментираха участници в срещата. Всички те
са нетърпеливи да се срещнат със свои ко-
леги от Флоренция, която освен с красива-
та си архитектура, е известна в Италия и с
добре развития си младежки сектор.

Любомира ПЕЛОВА
Технически проблем

изкарвал от строя
светофарите в Пер-
ник. При всяко спира-
не на тока уредбите
се изключвали авто-
матичн, но задей-
стването им след то-
ва по същия начин не
ставало, поясни на-
чалникът на сектор
„Пътна полиция” към
Областната дирек-
ция на МВР в Перник
главен инспектор Пе-
тър Соколов. Той
уточни, че пробемът
вече е обсъждан с об-
щинската управа.
Въпросът е изключи-
телно сериозен, защо-

то само 5 минути без
светофар на някое
от натоварените
кръстовища в пиков
час, каквото е това в
кв.Пашов, причин-
яват тежки задърс-
твания, а е нужно
време проблемът да
бъде отстранен. „До-
като при нас прис-
тигне информация-
та, че светофарът
не работи, докато се
пренасочи автопат-
рул от съседно
място и пристигне
той на проблемния
участък, докато се
оправи светлинната
уредба минават поне
15 -20 минути и зад-

Светофарите с технически проблеми
ръстването е гото-
во», заяви Соколов и
допълни, че  от общи-
ната са поели ангажи-
мент да проведат
разговор с фирмата,
която поддържа све-
тофарите работата
им да бъде променена
така, че при изгасва-
не на тока, да не се
изключват уредбите.

Изправността на
светофарните уре-
дби в Перник е прове-
рена по повод начало-
то на учебната годи-
на. В петък все още е
имало един – два с из-
горели крушки, но за
първия учебен ден ще-
ли да бъдат сменени.
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Любомира ПЕЛОВА
Линейка с пациент се

е преобърнала в района
на Конявската плани-
на. По същото време в
същия участък катас-
трофираха тежкото-
варен камион и лек ав-
томобил. Двете произ-
шествия затвориха
временно движението
по пътя Кюстендил-
София, съобщиха от
МВР. Катастрофите
са станали в понедел-
ник след обяд в района
на местността “Стра-
жата”. Линейка, пъту-
ваща в посока София,
се е обърнала встрани
от пътя след село Кон-
яво. Специализира-
ният автомобил пре-
возвал до дома й в Пер-
ник пациентка, лекува-
на от инсулт в кюс-
тендилската болница.

“Пострадали са са-
мата пациентка и
придружителката й.
Те се закарани в спеш-
но отделение на бол-

ницата”, обясни д-р
Александър Величков,
директор на МБАЛ-
Кюстендил. Двете же-
ни са без опасност за
живота.

По същото време в
друг участък от съ-
щия път и недалеч от
това произшествие,
товарен автомобил с
ремарке, движейки се
в посока Кюстендил и
с несъобразена с път-
ните условия ско-
рост, аварирал и преп-
речил пътя. Движе-
щият се след него то-
варен автомобил при
опит за спиране се

Транспортирана с линейка
перничанка пострада при ПТП

ударил в скат, встра-
ни от пътя, а след не-
го се ударил и лек ав-
томобил. Пътник от
лекия автомобил съ-
що е закаран в Кюс-
тендилската болница
със съмнения за комо-
цио. Най-вероятната
причина за двата ин-
цидента е падналият
дъжд, коментираха
пътните полицаи.
Проблемният участъ-
к в района е обозначен
с табели заради ко-
варния наклон, но
произшествията в
района продължават
от години.


