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ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”
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Убедете се
в разликата!

живее какво ли не по
време на спектакъла -
с ръждясал винкел.
Дъждът пък от де-
фект се превърна в
ефект в представле-
нието и артистите
се възползваха от не-
го, за да произведат
още комични ситуа-
ции и реплики. 

няма да се състои
спектакълът, не поп-
речиха нито на ак-
тьорите на сцената,
нито на музиканти-
те от оркестъра, ни-
то на публиката да
се забавляват пълно-
ценно и да се нас-
ладят на изпълнение-
то. С оригинален
подход режисьорът
Иван Панев бе решил
представлението ка-
то черно-бял ням
филм, в който герои-
те ту влизаха, ту из-
лизаха, а публиката
стана свидетел на
модерно мултиме-
дийно шоу. Специал-
но за зрителите в
Перник героите
вмъкнаха в текста
нови реплики. Донна
Лусия Дел Алвадорес
бе сравнена с перниш-
ка печка, а злощас-
тният Бебс, на кого-
то се наложи да пре-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.464 лв.

Четвъртък, 19 септември 2013 г., бр. 180 /5296/ год. XXЦена: 0,60 лева

Лошото време и спекулации в интернет не успяха да провалят спектакъла в Перник

Белите
манастири

Оригиналната идея да се
приютят в изоставени манастири част от
сирийските бежанци може да се схване и ка-
то опит за мирно съвместно съществува-
не между религиите. Как ще реагира на тая
работа църквата още не се знае. Но и сама-
та църква, дори да възроптае, едва ли има
морално право да протестира. Щото тия
манастири са оставени на произвола на
съдбата от нея. И ще се превърнат в едно
друго средище, чието предназначение само
в общохуманен смисъл се свързва с Божие-
то милосърдие.

Иначе  опоетизираните в някои песни бе-
ли манастири са по-скоро за оплакване. Бъл-
гария има печален исторически опит, кога-
то църкви и манастири са се превръщали в
скривалища на бунтовници. Като правило
от тях /храмовете/, после не е оставало ни-
що. Или е оставала само кървава история.
Сегашният случай е доста по-различен, но
щом манастирът се превърна в последно
убежище, което властта може да даде, зна-
чи Господ и Аллах са влезли в някакъв неве-
дом за простосмъртните сговор.

Иначе белите манастири ще си останат
приятно за разтуха място, в което душа-
та на гуляйджията ще намери релакс. Кога-
то е на маса. А когато е държавник – манас-
тирът може да се окаже камикадзе.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. мчци
Трофим,

Саватий и
Доримедонт

Виктория СТАНКОВА
60 артисти и музи-

канти от Държавния
музикален театър
“Стефан Македон-
ски” представиха на
сцената на обновено-
то Лятно кино в
Перник брилянтната
комедия “Лелята на
Чарли”. Спектакъ-
лът, който е хит по
сцените в цял свят,
бе първото за сезона
представление на
театъра и то в Пер-
ник. Забавният сю-
жет на Брандън То-
мас постави героите
в поредица от смеш-
ни ситуации, а ак-
тьорите влязоха в
образите си убеди-
телно и разсмяха
публиката до сълзи.
Дъждът, който на
няколко пъти се опи-
та да завали и спеку-
лациите в интернет
пространството, че

Ако не си стигнал
там където си искал -
не вини пътя,
че бил крив.

ЛАФ НА ДЕНЯ

80 - 230

Променлива
облачност

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

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

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

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

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

На страница 12

ваканцията да се за-
познаят с различни
традиционни българ-
ски занаяти, харак-
терни за родния край.
С тях работеха май-
стори – занаятчии
от Задругата на май-
сторите – Светослав
Желязков и Мариета
Недкова, художник –
дизайнер Елена Темел-
кова, краеведи – музи-
к о в е д - ф о л к л о р и с т
Нонка Кръстева, Еле-
на Димитрова, музей-
ни специалисти

Милена Карамфило-
ва, Цвета Бакарска и
ръководител на
проекта Снежана Кон-
стантинова.

Виктория СТАНКОВА
В изложбената зала

на Регионалния исто-
рически музей – Пер-
ник бе  открита из-
ложба „Детски май-
сторлъци (Сръчни ръ-
чички)“ с материали
от лятна музейна ин-
терактивна изява „Ва-
канция в музея 2013“.

Изявата беше орга-
низирана в музея през
месеците юли-август.
Тя включваше занима-
ния от етнографски
характер с деца от 8
до 13 години. Целта
на проекта беше мал-
ките приятели на му-
зея през свободното
си време по време на

Детски майсторлъци показаха в Музея

СТР. 4
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Ще бистрят Общинския план за развитие 2014 -2020 година

Детски майсторлъци ...

Любомира ПЕЛОВА
На първото си след

лятната ваканция за-
седание, пернишките
общински съветници
утре ще обсъждат
Общинския план за
развитие за новия
поргпамен период
2014 – 2020 година.

В анализа, на базата
на който е разрабо-
тен той, е записано,
че в продължение само
она две години, от
2009 до 2011 година,

Приключиха с акт 16 изграждането
на пътя Блатешница-Драгомирово
Силвия ГРИГОРОВА

Завърши окончател-
но, с подписването на
акт 16, рехабилитация
на над 10 км от тре-
токласния път Бла-
тешница-Байкалско-
Драгомирово на тери-
торията на област
Перник. Това стана
ясно на провелата се
днес пресконференция,
организирана от Аге-
нция „Пътна инфрас-
труктура”. На нея при-
състваха: инж. Татяна
Бояджиева- директор
на дирекцията по уп-
равление на Оператив-
на програма „Регионал-
но развитие” в Агенци-
я „Пътна инфраструк-
тура”,  директорът на
ОПУ Перник инж. Румен
Сачански и инж. Галина
Порожанова- проку-
рист в „СК-13 пътс-
трой”АД Перник. Тат-
яна Бояджиева инфор-
мира медиите, че де-
сеткилометровия уча-
стък от третокласния
път е приключен в срок
и при много добро ка-
чество. Финансиране-
то на проекта е по ли-
ния на  Европейския
фонд за регионално
развитие и национал-
ния бюджет чрез Опе-
ративна програма „Ре-
гионално развитие”. Тя
подчерта, че вече жи-
телите на селата Бла-
тешница, Байкалско и
Драгомирово ще пъту-
ват много по-удобно и

безопасно. Общата
дължина на участъка,
който е рехабилити-
ран, е 10,500 км. Изпъл-
нител на проекта е „СК
– 13 Пътстрой” АД-
Перник. Строител-
ният надзор е осъщес-
твен от фирма „Ру-
текс” ООД. Проектът
Лот 45. Този път свър-
зва община Земен с об-
щина Радомир и област
Кюстендил и е пряка
връзка до известни
както в региона, така и
в страната природни
забележителности в
това число и Земен-
ския манастир. Стой-
ността на този ебект
е 4 928 500 лева като
съфинансирането от
ЕФРР е на стойност
4 189 255 лева. Този
проект включва пола-
гането на основни из-
носващи пластове, хо-
лизонтална и верти-
кална планировка, от-
водняване, основен ре-
монт на моста над ре-
ка Блатешница. Дого-
ворът за строителс-
твото е на стойност
4 533 844 лв с ДДС, а за
строителния надзор-
191 868 лв. С ДДС.

„Усилията на АПИ са
насочени както към
строителството на
нови магистрали, така
и към рехабилитацита
на второкласни и тре-
токласни пътища, кои-
то са обект на ОПРР. В
област Перник стар-

тираха 4 проекта по
ОПРР, от които три
вече приключиха, а чет-
въртия е София-Мало
Бучино- кв. „Мошино”,
който вече е изпълнен
на 80%. Очаква се до
края на септември да
приключи изграждане-
то му с подписването
на акт 15. Стойнос-
тта на този проект
възлиза на 9 154 979 ле-
ва. По европейските
оперативни програми
на територията на об-
ластта са включени
Лот14 и Лот39, които
са участъци от път
²²-63 по ОПРР и са вече
изградени.  По Опера-
тивна програма „Тран-
спорт” се изгражда
Лот 1 на АМ”Струма”
в участъка Долна Ди-
каня- Дупница. Това по-
казва, че в област Пер-
ник, финансирани по
оперативни програми
на ЕС се изграждат и
рехабилитират както
магистрали, така и

действащите пред-
приятия на терито-
рията на общината са
намалели с 215. 4062
са били те през 2009
година, през 2011-та
те са 3847. Сред зак-
ритите преобладават
микропредприятия-
та, където намаление-
то е с 5.1 %, и малките
предприятия - 7.7 %.
Закрито е и едно гол-
ямо предприятие. Те-
зи тенденции не се
отнасят за средните

предприятия в общи-
ната, при които дори
се наблюдава нарас-
тване, макар и незна-
чително. 44.6% от
предприятията ра-
ботят в сферата на
търговията, ремонта
на автомобили и мо-
тоциклети. Следват
секторите на хоте-
лиерството и ресто-
рантьорството с
8,5%,  преработваща-
та промишленост -
7,7% и строителство-
то - 7,1%. Прави впе-
чатление, че най-се-
риозно е намалял
броят на предприя-
тията в сектора на
строителството – с
цели 24% спрямо 2009
г. Средно с около 10%
са намалели фирмите
и в сектор тран-
спорт, складиране и
пощи. В сектор селско,
горско и рибно сто-
панство са регистри-
рани 8 нови предприя-
тия, които в сравне-
ние с 2009 г. се явяват
нарастване с цели

19,5%. По обем на про-
дажбите за 2011 г. на
първо място се нареж-
дат предприятията
от преработващата
промишленост, които
са генерирали продаж-
би за 1 184 917 000 лв.
Сравнявайки с данни-
те за 2009 г. се вижда,
че секторът почти е
удвоил обема на про-
дажбите в рамките на
разглеждания двугоди-
шен период.

Според анализа на
експертите, на база-
та на акойто е изра-
ботен проекта за но-
вия програмен пе-
риод, миграционното
салдо за община Пер-
ник за периода 2004 –
2011 година, с еднич-
ни изключения, като
цяло е отрицателно.
Тази отрицателна
тенденция е валидна
изцяло за последните
три години, когато
общината губи по 724
души от своето насе-
ление. Поради обстоя-
телството, че основ-

ната причина за меха-
ничното движение на
населението е социал-
но – икономическото
развитие и възмож-
ностите за реализа-
ция на пазара на тру-
да, е необходимо да се
вземат съответните
планови решения,  е
уточнено в проекта
за ОПР.  Въпреки срав-
нително неблагоприя-
тната възрастова с-
труктура на населе-
нието, общината раз-
п о л а г а   с   п о - г о л я м
брой жители в под и в
трудосопсобна въз-
раст в сравнени с ос-
таналите пет общи-
ни на областта. Най-
благоприятна в това
отношение е струк-
турата на самия об-
щински и областен
център – град Пер-
ник, който разполага
и с най-голям брой
трудоспособно насе-
ление – 82 процента
от общия брой жите-
ли попападат в този
раздел.

Пиян шофьор кара камион
Любомира ПЕЛОВА

Бързо производство за шофиране след
употреба на алкохол е започнато в Брезник,
съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 22,40 часа във вторник органите на
реда спрели за проверка товарен автомо-
бил „ГАЗ”, управляван от 40-годишния мес-
тен жител с инициали С.Ж. При изпробване-
то му с техническо средство за алкохол, по-
казанията на дрегера отчели цели 2,41 про-
мила. На нарушилия Закона за движение
по пътищата шофьор е била взета и кръвна
проба за химичен анализ. Служителите на
реда го задържали в ареста за 24 часа с по-
лицейска заповед.
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“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

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

Общо през двата месеца, музея посетиха
над 700 деца.

За тях бяха отворени вратите на грънчар-
ска работилница, музикално ателие, худо-
жествено ателие, приложно ателие, еко-ра-
ботилница. С най-голям интерес се ползва-
ше грънчарското колело на Светослав
Желязков, както и приложното ателие на ет-
нолога Цвета Бакарска и Милена Карамфи-
лова.

Изработените от децата артефакти – били
те от глина, текстил или рисунка върху хар-
тия – са истински уникати. Те ще могат да
бъдат видени от гостите на музея в пред-
стоящата изложба, а после ще станат наг-
рада и подарък за самите автори, за техния
труд и увлекателно творчество.

В заниманията бяха се включили и по-
малки деца от предучилищна възраст. По-
ради големия интерес към проекта музей-
ните специалисти организираха пътуващо
„Музейно школо“, което обиколи няколко
детски градини в Перник – ОДЗ „Пролетен
цвят“, „Знаме на мира“, „Райна княгиня“ и
Обществен клуб „Детски мечти“ в с.Дивоти-
но.

Не останаха встрани и младежите – уча-
стници в Младежка археологическа експе-
диция „Кракра 2013“. Тяхната програма бе-
ше по-наситена и богата на информация и
впечатления. Освен практическите умения
по ваене на глинени съдове те получиха
представа и за древното минало на пер-
нишкия край от беседите на археолозите в
музея Филип Михайлов и Анета Бакамска.

Това лято „Ваканцията в музея“ се прове-
де за трети пореден път. Началото й беше
положено през 2011 г. С всяка измината го-
дина интересът от страна на пернишките де-
ца към лятната „музейна работилница“ ста-
ва все по-голям.

Откриха офицално класна стая
под открито небе в Изток

Любомира ПЕЛОВА
В парка в пернишкия квартал “Изток” вче-

ра официално бе  открита първата класна
стая на открито в Перник.

Училището под дърветата е разположено
сред зеленината в кварталния парк точно
срещу кметството и ще се ползва от всички
училища в  района. Кметството осъществява
тази идея в резулат на спечелен проект по
ПУДОС, чиято стойност е близо 10 000 лв,
поясни градоначалникът на най-големия жи-
лищен квартал в областния град Ивайло
Иванов.  Преди тържеството за откриването,
от местата администрация бяха организира-
ли различни игри, с които сред зеленината
забавляваха малчуганите от квартала

“Стаята е проектирана с любов. Правена е
с любов. Надявам се да ви харесва. Да я
ползвате с желание, да се чувствате добре в
нея. Да ни е честита новата придобивка. Бъ-
дете здрави.”, каза кметът Ивайло Иванов
на откриването. Началникът на Регионлания
инспекторат по образованието инж.Ваня Ко-
конова поздрави сецата с новата придобив-
ка, похвали кметството за реализираната чу-
десна инициатива.

Кметът на “Изток” Ивайло Иванов лисна
менчето с водата и удари първия звънец на
новата придобивка. Ученици от 11-то ОУ “Е-
лин Пелин” първи проведоха учебен час в
класната стая на открито.

СЪОБЩЕНИЕ
„Топлофикация – Перник” АД уведомява

своите абонати, че поради извършване на пла-
нов ремонт на топлоизточника и топлопренос-
ната мрежа и във връзка с изпълнение  на
Програмата за зимна подготовка на топлопре-
носната мрежа - от 23 септември до 5 октомври
2013 година ще бъде спряно топлоподаването
за всички жилищни и обществени сгради.

Ръководството на топлофикационното дру-
жество поднася своите извинения.

От Ръководството

второкласни и треток-
ласни пътища. До мо-
мента по ОПРР сме до-
говорирали с договори
за безвъзмездна финан-
сова помощ 55 лота с
пътни отсечки. От
тях в изпълнение са 16
лота, а 35 са вече гото-
ви. Рехабилитирани са
615 км пътища втори
и трети клас и са раз-
платени на изпълните-
лите около 314 млн. Ле-

ва като очакваме до
края на тази година да
разплатим до 400 млн.
Лева от тази програма
като договореното по
нея е на стойност 500
млн. лева. Използвъм
възможността да бла-
годаря на „СК-13 Пътс-
трой” за качествената
работа и приключване-
то на проекта в дого-
ворения срок”, заяви
инж. Бояджиева.
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Подробностите около заданието ще бъдат коментирани на днешното заседание на ОбС

Членове на КТ”Подкрепа”,
работещите в

„Напоителни системи”,
заплашват със стачка

Силвия ГРИГОРОВА
Работниците и служителите от „На-

поителни системи” ЕАД са изпратили
отворено писмо до: председателя на
НС на Република България, премиера,
председателя на комисията по земеде-
лие в Народното събрание, министъра
на земеделието и храните, изпълнител-
ния директор на „Напоителни системи”
АД. В него се подчертава, че от някол-
ко години работещите в държавното
предприятие са поставени в унизител-
ни социални и икономически условия.
Провежданата политика на системно и
ежегодно неизплащане на възложени-
те от страна на държавата на дружес-
твото публични дейности е показател,
че политици и управляващи от досе-
гашните правителства не осъзнават
значимостта на този бранш. В писмото
се подчертава, че държавата е възла-
гала задачи на държавното предприя-
тие, но не поемала ангажимента да си
плаща за тях, откъдето идвали и не-
разплатените задължения към „Напои-
телни системи” за 2011 и 2012 година.
„Хидромелиоративните съоръжения,
изградени в 60-те-70-те години на ми-
налия век са в окаяно състояние. На-
поителната и отводнителната канални
мрежи са разбити, което води до голе-
ми загуби на вода и крие опасности за
земеделските земи и населението.
Язовирите са потенциално опасни. Ра-
ботниците и служителите са демотиви-
рани, защото редовно не получават и
без друго ниските си работни заплати,
вследствие на което са потънали в
дългове към банки и приятели. Квали-
фицираните специалисти- инженери и
техници, масово напускат, а без квали-
фицирани работници и специалисти не
може да се гарантира експлоатацион-
ната сигурност на съоръженията. През
2011 г Министерството на финансите
цинично ни постави условие да финан-
сира дружеството, само ако се осъ-
ществи реформа в системата и то еди-
нствено чрез съкращенията на 623
специалисти. Все още чакаме парите”,
се посочва в отвореното писмо. В него
синдикалните членове на КТ ”Подкре-
па” към „Напоителни системи” ЕАД, с
цел да се гарантира редовното изпла-
щане на работните заплати, поставят
няколко искания. На първо място да
бъдат заплатени от държавния бюджет
дължимите средства за опазване от
вредното въздействие на водите. Те
са: за 2011г- 2 408 240 лв; за 2012г-
4 692 795 лв;към 30.06.2013г- 3 237 444
лева; за охрана на язовирите-
1 582 696 лв; поети задължения от
„Хидромелиорации Севлиево” АД-
598 774 лв.; в държавния бюджет да се
предвидят целеви средства за отводн-
яване и предпазване от вредното въз-
действие на водите и за охрана на язо-
вирите в размер на 3 300 000 лв. до
края на 2013 г за ОПВВ и 364 000 лв.
за охрана на язовирите, а за 2014г да
се предвидят общо 16 млн. лева за
всички дейности. В исканията се по-
сочва още решаването на въпросите на
трудовата заетост да става с разум и
мисъл за бъдещето на системата. Пис-
мото завършва с думите: ”Господа,
търпението ни се изчерпа! Създалата
се критична ситуация не търпи отлага-
не! Предупреждаваме Ви, че при всяко
забавяне на работните ни заплати ще
предприемеме незабавно всички раз-
решени от закона действия!”

  Под документа стоят подписите на
председателя на браншов синдикат
„Напоителни системи” ЕАД на КТ”Под-
крепа” и председателя на Национална
федерация „Земеделие и горско сто-
панство” към КТ”Подкрепа”.

Любомира ПЕЛОВА
Изработването на

нов общ устройствен
план на община Перник
е една от темите, кои-
то ще бъдат бистрени
на днешното заседание
на местния законода-
телен орган.В планово-
то задание са формули-
рани и обсонвани изи-
скванията за разработ-
ката на плана. Една от
основните задачи е да
се обобщят и структу-
рират направените до

момента проучвания и
разработки за дадена
територия, включи-
телно и оситуренос-
тта на общината с
действащи устрой-
ствени планове и схеми
от повисоко и или по-
ниско ниво, имащи от-
ношение към бъдещия
ОУПО.  Ще се формули-
рат и целите и задачи-
те, които трябва да
бъдат решени с бъде-
щия план, трябва да се
определи териториал-

ния обхват на плана,
както и финансиране-
то на прогнозните хо-
ризонти, за които се
изработва ОУПО,
включително и срокът
на действие на самия
план и прогнозния хори-
зонт на урбанистична-
та хипотеза. Трябва да
бъде реализирано дефи-
ниране на основните
методически подходи
за изработване на пред-
варителния и оконча-
телния проект за ОУП-
О, етапите, времет-
раенето и процедиране-
то по утвърждаване-
то и влизането му в си-
ла, както и програмата
за неговата реализа-
ция.

Ще се формулират
изискванията към еки-
па, който ще изработи
бъдещият план и към
проектно-проучвател-
ните работиу които
трябва да се ивършат
в отделните фази и

етапи на изготвяне на
предварителния и око-
нчателния проект за
ОУПО. Ще бъда дефи-
нирани общите и спе-
цани изисквания към
устройствената кон-
цепция за начина на
оформяне и представ-
яне на финалните до-
кументи – обяснтелна
записка и графични ма-
териали. Ще бъда оп-
ределени общите пара-
метри на ОУПО, както
и специализиранте изи-
скваниякъм устрой-
ствената концепция и
т.н.  При изработване-
то на новия общ ус-
тройствен план на об-
щината ще бъдат взе-
ти под внимание геог-
рафското й положение,
границите и големина-
та й, природните даде-
ности, както и потен-
циала и функциите,
които изпълнява тя на
регионално ниво. На ба-
зата на система от

Жени ГЕРБ с дарение за
семейства в нужда

Зоя ИВАНОВА
Дрехи, храни и учебни помагала дариха в

първия учебен ден на деца в нужда от ЖЕ-
НИ - ГЕРБ. Двете семейства, които получиха
дарението, са избрани с помощта на кмета
на “Изток” Ивайло Иванов. Елка Стоимено-
ва се грижи сама за своите внучки - близ-
начките Християна и Мария. Такива акции се
правят не само по определни поводи, това
се свмята за наш майчински дълг, сподели
пред телевизия “Кракра” д-р Елза Драгао-
мирова, председател на организацията на
ЖЕНИ-ГЕРБ. Дарението ще ни бъде от гол-
яма полза, каза Елка Стоименова. Доволен
от дарението остана и малкият Виктор. Май-
ка му отглежда сама трите си деца. Първок-
ласниците обещаха, че ще носят в къщи са-
мо шестици, а структурата на ЖЕНИ-ГЕРБ,
че ще направят така, че дядо Коледа да
влезе в техните домове.

Военният министър намекна
за затваряне на границата

 Зоя ИВАНОВА
Във връзка със Сирия военният министър

Ангел Найденов беше категоричен, че няма
нюанси в позицията на правителството. Спо-
ред него бежанската вълна остава най-голяма-
та заплаха за България, защото броят на бе-
жанците се приближава до критичната грани-
ца. “Министерството на отбраната направи оце-
нка и даде възможност да се използват сгра-
ди на армията. Тяхното състояние не добро и
трябва да бъде извършен ремонт. Десет милио-
на са необходими да бъдат ремонтирани всич-
ки сгради, но ако са необходими по-малко
съответно и сумата няма да е толкова. Разчи-
там тези средства да бъдат отпуснати целево”,
каза Ангел Найденов. Според него затваряне-
то на границите е мярка, която не бива да се
изключва, но страната ни не е още в тази си-
туация. 

Споразумението за химическите оръжия в
Сирия има пет измерения - намалява напреже-
нието, снижава възможността от военни дей-
ствия. Очертава параметрите за унищожаване-
то на химическите оръжия и слага край на упо-
треба от химически оръжия от Башар Асад.
Споразумението не може да бъде разглежда-
но като залъгалка и прах в очите на междуна-
родната общност, категоричен е Найденов.

Ангел Найденов: Няма как да оцениш
цялостната политика на правителството

критерии и показате-
ли, регламетирани в за-
повед на МРРБ от 2004
година закатегориза-
цията на общините в
страната, община Пер-
ник е преизчислена към
първа категория, през
чято територия пре-
минават европейските
транспортни коридо-
ри №4 и №8 и участък
от международната
ж.п. линия София – Ку-
лата – солун – Атина.
Всичко това, заедно с
близостта до столица-
та, разтрива огромен
потенциал пред соицал-
но-икономическото
развитие на общината
и Перник като град, а
изграждането на авто-
магистрала „Струма”
е с важна роля за по-
добряване на свърза-
ността на Югозападен
район, община Перник и
град Перник и за пови-
шаване на икономичес-
тата му значимост.

Зоя ИВАНОВА
Няма как да оцениш

цялостната политика
на правителството в
рамките на сто дни, бе
категоричен  Ангел
Найденов, министър на
отбраната. Той заяви,
че във вота на недове-
рие, който внася ГЕРБ в
Народното събрание,
няма нищо изненадва-

що, учудващо или стъ-
писващо. Той го опреде-
ли като част от оби-
чайния парламентарен
инструментариум.

„Да, вярно, той е
крайно средство и се
прилага тогава, кога-
то една опозиция е из-
черпала всички други
възможности за кон-
трол и за изразяване
на своята позиция. То-
ва ми дава в някаква
степен основание да
кажа, че вотът на не-
доверие, особено за
цялостна политика, е
неоснователен, несъс-
тоятелен и в някаква
степен изразява парла-
ментарната неподгот-
веност на партия
ГЕРБ. Фактът, че мо-
жеш да внесеш вот на

недоверие в рамките
на първите сто дни за
цялостна политика, в
някаква степен е не-
състоятелно. Няма
как да оцениш цялос-
тната политика в рам-
ките на тези сто дни,
особено тогава, кога-
то това правителс-
тво обезврежда мини,
заложени от предиш-
ното управление. Няма
провал на политиката
на правителството и
аз не виждам нито ед-
на сфера, в която мо-
же да се говори за про-
вал. Да, ние имаме свои-
те слабости. Вероя-
тно не работим с тези
темпове, които част
от хората очакват”,
допълни министър
Найденов.

Националната програма за превенция
на хроничните болести вече е факт
Зоя ИВАНОВА

Националната прог-
рама за превенция на
хроничните незаразни
болести до 2020 годи-
на вече е факт. Тя  бе
приета от Министер-
ски съвет, а целта й е
да се акцентира върху
превенцията и профи-
лактиката сред мла-
дите хора за най-раз-
пространените и
проблемни заболява-
ния у нас, съобщават
от пресцентъра на

правителството.
 Проектът е готов

и публикуван на стра-
ницата на здравното
министерство още
през януари тази го-
дина. Програмата ще
се финансира изцяло
от бюджета на ве-
домството и ще се
планира гони за годи-
на. В рамките й се
предвиждат образо-
вателни кампании и
мероприятия за вре-
дите от тютюнопу-

шенето и алкохола,
както и за ползите
от правилното хране-
не и редовните прег-
леди и други инициа-
тиви. 

На фокус ще са и
всички незаразни бо-
лести – сърдечно-съ-
довите, злокачестве-
ните, хронични белод-
робни болести и диа-
бет, които са причи-
на за над 80% от
смъртните случаи в
страната.



Общество4 19 септември 2013 г. Съперник

Äàíàèë Àòàíàñîâ: Èçêóñòâîòî ïðîêàðâà ïúò ìåæäó õîðàòà
Това заяви пернишкият художник

Виктория СТАНКОВА
Художникът Данаил

Атанасов в ателието
си. По стените му са
подредени картини - не-
гови и на други худож-
ници, които той харес-
ва. Има и картина на си-
на му Ангел Атанасов,
както и портрет на дъ-
щеря му Илиана. Данчо
сяда близо до най-нова-
та си картина. На ръка
разстояние е и китара-
та му.

- Тук ли са всичките
ти картини?

- Повечето. Някои от
по-първите сега като
ги гледам, има връзка.
Но други просто... гле-
дам ги и не ми харес-
ват. И върху тях рису-
вам други.

- Кога една картина е
готова за теб?

- Когато усети човек,
че трябва да спре. За-
щото винаги може да
се дълбае, но в един мо-
мент може и да се раз-
вали.

- Как ти изглежда све-
тът през това прозор-
че? 

- Прозорецът е това
- изкуството. Гледаме,
мъчиме се да се докос-
нем до изконната  същ-
ност на този вид из-
каз.

- Кои са темите, кои-
то са те интересували
през годините?

- Интересуват ме из-
вечните теми. В пове-
чето от картините
тук съм се докосвал до
изконната култура на
древните цивилизации
още преди Христа. Ка-
саят ме тези символи и
знаци, които са отраз-
явани по стените, зна-
ци, стели и т. н.

Веднъж на остров
Парос по време на един
пленер ни закараха в
един музей. Видях един
камък, някаква плоча.
На него нямаше нищо,
само някаква резка, ли-
ния, нещо много инте-
ресно. И аз не мога да се
откъсна от него. В еди-
н момент усетих, че
зад мен стои още някой
- беше един французин -
Мишел. И ги гледаме
тези неща, другите си
тръгват. Той вика: “Т-
рябва и ние да тръгва-
ме, но това нещо ни
държи.”

Аз не знам древните

какво повече са знаели
от нас, но те са по-пър-
вични в изказа си. Не
знам дори дали са съз-
навали, че правят
произведения на изкус-
твото, но сега като ги
гледаме, то е невероя-
тно нещо, съвършено
изкуство.

- От кого си се учил?
-  Аз се уча от най-го-

лемите - като се започ-
не от Джото и Тициа-
ни, та се стигне до Ан-
тонио Тапис, Пиер Со-
лаж, които са живи съв-
ременни художници. Те
са доста, но не би
трябвало да приличам
на тях. Като дете
проявявах страхотна
любознателност и за-
почнах да копирам Ра-
фаело, Микеланджело,
ровех се по библиоте-
ки, търсех. Някой ме е
накарал отгоре да ги
търся тези неща.

- Кои бяха художници-
те в Перник по време-
то, когато ти се офо-
рмяше като творец?
Имаше ли тук вече ат-
мосфера?

- Да, тогава тук вече
бяха утвърдени худож-
ници по-големите от
мен - Любен Гайдаров
естествено, за мен
той е много голям ху-
дожник. Цани Цанев съ-
що е добър художник.
но всеки човек трябва
сам да дълбае, да рови,
да търси себе си.

А иначе аз съм насле-
дил таланта си от моя-
та майка. Тя рисуваше
много хубаво. Правеше
и едни много интерес-
ни шевици. И в един мо-
мент и аз започнах да
шия. После започнах ка-
то нея да рисувам жи-
вотни.

- От теб пък синът
ти Ангел наследи та-
ланта...

- Ангел има много доб-
ри качества по отно-
шение на живописта.
Много добре чувства
това нещо и прави мно-
го интересни картини.
Това, което не беше ху-
баво отначало е, че ви-
наги се правеше пара-
лел между мене и него.
За един млад човек то-
ва не е много хубаво. И
въпреки всичко той се
откъсна от това, кое-
то съм аз, и намери се-
бе си. Аз правя по-из-

чистена, по естетска
живопис. Той търси по-
вече дълбочината в са-
мата живопис, в мате-
рията.

А дъщеря ми Илиана е
много отворен човек.
Рисуваше много хубаво.
Аз пазя нейни рисунки.
Аз викам: “Илианче, хай-
де и ти...” А тя вика:
“Не, двама на тавана са
ми достатъчни”.

- Спомняш ли си пър-
вата си изложба?

- Да, тя беше в Со-
фия, в галерията на ул.
“Руски” №6 през 1985 г.
Тази изложба тогава
от критерия на наше-
то изкуство в Бълга-
рия се прие като някак-
во явление. Аз виждаш
по какъв път вървя.
Имах едни цикли, гене-
зиси, акварели, природа,
освен това маслени
картини. Изложбата се
посети от почти всич-
ки художници в Бълга-
рия. Много силно впе-
чатление направиха на
тогавашните факто-
ри в нашето изкуство -
изкуствоведите Дими-
тър Аврамов, Атанас
Нейков, Светлин Русев.
Тогава беше още жив
Васил Бараков. Не може-
ше да ходи и синът му
го донесе на ръце. И с
часове стояха и говоре-
ха с мен. Тази изложба я
направих с притесне-
ние, но след това ми
отвори вратите да ра-
ботя по смело и пове-
че.

След това направих
една изложба в Полша.
И там останаха толко-
ва впечатлени, че ме
прегърнаха и всяка го-
дина ходех. Там специа-
лизирах доста моята
работа. Сега мои кар-
тини имам не само в
Полша. Имам в Гърция,
Германия, Австрия,
САЩ. Там имах импреса-
рио и тя организираше
мои изложби в няколко
галерии. В посолство-
то във Вашингтон съ-
що има мои картини, в
музеи, в частни колек-
ции. Правил съм излож-
би на много места, до-
ри и в Босна и Херцего-
вина след войната. Бе-
ше много интересно.
Стълпотворение, ар-
мия, разни мисии... Пре-
живяване беше. Пъти-
ща развалени, мини...
Сега имам изложба в
Люксембург. Запознах
се с един човек на “Апо-
лония” преди години,
той хареса картините
ми и вече за втори път
организира моя излож-
ба там.

Картините ми в чуж-
бина се приемат много
добре. Там от едно “М-
аестро” към мен друго
не съм чул. Отноше-
нието към мен е като

към човек, който внася
душевен комфорт. Тук
не е така. Особено сега
в нашите времена е
трудно. Проблем е до-
ри да си осигуриш ма-
териали за работа -
платна, рамки, бои, то-
ва са скъпи неща. Аз ис-
кам да изкажа благодар-
ност на Съюза на ху-
дожниците, че ми по-
мага в някои отноше-
ния и тук на един мага-
зин собствениците -
Петя и Жоро. Те имат
отношение към мен ка-
то към човек и творец
и като съм затруднен
ми помагат.

- Вълнуват ли те зло-
бодневните неща, по-
литиката?

- Политиката по на-
чало пречи на тия не-
ща. Тя е повърхностна
работа и е преходна.
Докато изкуството
остава, то е много съ-
ществено. Поначало
културата е много се-
риозно явление в бита
на една нация и на све-
та. Всичко се базира на
нея. Политиката ги
подминава тия неща.
Това, което остава в
историята на човечес-
твото, то е на базата
на културата и изкус-
твото.

- Стилът ти е много
лесно разпознаваем,
много характерен. как
си го оформил?

- Аз съм се учил от
много хора, пътувал
съм много, срещал съм
се с различни култури.
Но много важно е за
твореца да има свое
лице и концепция. Хар-
монията в живописта
за мен е много важна. И
това е общото между
живописта и музика-
та.

- Ти разделяш ли ги
двете неща - рисуване-
то и музиката?

- Не, не ги разделям,
те са едно и също. И
музиката много пома-
га за тизи изказ. Кога-
то направих първата
си изложба в Полша
един изкуствовед каза:
“Това е музика за глухи-
те хора”.

- Хващаш ли понякога
китарата? Тази китара
откъде я имаш?

- В Атина като пра-
вих една изложба в еди-
н магазин, дето рес-
таврират стари ин-
струментив я видях и
ми хареса много. Тя е
старинна, прилича на
виола повече. Те поже-
лаха една картина от
мен и ми дадоха тая ки-
тара.

- С групата събира-
те ли се още?

- Е, групата отдавна
се разтури - “Стримо-
ни” навремето... Аз
свирех на китара и

МВР: Броят на бежанците ще достигне
критичната точка за България

Любомира ПЕЛОВА
На последното си заседание Нацио-

налният оперативен щаб отчете изпълне-
нието на 11-те мерки, планирани от Съве-
та по сигурността към Министерския съ-
вет

„В основната си част от мерките са из-
пълнени, като остава уточнението на
някои  технически и процедурни детай-
ли”, каза след заседанието министър
Цветлин Йовчев, който е председател на
Националния оперативен щаб. Той уто-
чни, че през изминалия период обста-
новката в страната се е усложнила от
гледна точка на повишаване над сред-
ния за последния месец-месец и поло-
вина поток от бежанци.

Критичен момент е имало през почив-
ните дни, тъй като все още не са били въ-
ведени в експлоатация новите места за
настаняване, а съществуващите са били
пред невъзможност да приемат повече
хора. „От днес имаме решение на този
проблем: намерени са помещения за
1250 бежанци”, съобщи вътрешният ми-
нистър и обясни, че помещенията са в
добро състояние, с необходимите усло-
вия за нормален живот. Повечето от тях
могат да бъдат използвани веднага, при
други ще се наложат дребни ремонти,
които ще бъдат извършени за 3-4 дни.

„Към момента има 4010 души, които са
в процедура на получаване на статут на
бежанци. От тях 1465 са сирийци” – уто-
чни министър Йовчев. За около 1000, от
които 250 са от сирийски произход, все
още не е стартирала тази процедура.  По
този начин съвсем скоро ще преминем
нивото от 5000  бежанци – което – спо-
ред експерти – е границата, до която
имаме финансова и техническа възмож-
ност да поемем. Така че, още тази сед-
мица е възможно да се обърнем към ЕК
за директна помощ, обясни вътрешният
министър.

Той съобщи още, че със съдействието
на БЧК, са осигурени необходимите хра-
на и вода за първоначално пристигащи-
те.

„През изминалия период се сбъднаха
прогнозите, които имахме и съвсем ско-
ро броят на бежанците ще достигне кри-
тичната точка за България – каза още
вътрешният министър. Населението на
България е 1.5% от населението на ЕС,
България произвежда 3% от брутния
вътрешен продукт на Европейския съюз
” – подчерта Цветлин Йовчев и добави,
че страната ни няма да може да се спра-
ви  без европейска помощ. В най-скоро
време ще подготвим необходимите до-
кументи, които ще изпратим  към ЕК и  с
които ще поискаме да бъдат задейства-
ни съответните директиви. Имаме право
да получим и финансова, и техническа
помощ за този поток. Ще потърсим въз-
можност част от бежанците да бъдат на-
сочени към други страни от Европейския
съюз. Очакваме да бъде оценено това,
което България прави и което показва -
че страната ни отговаря на всички крите-
рии за влизане в Шенген, успяваме да
се справим в тежка ситуация и в момен-
та се явяваме много сигурна външна
граница на ЕС, каза още вътрешният ми-
нистър.  

Осигурени са необходимите медика-
менти и ваксини, както и медицински
екипи, като БЧК е изразил готовност да
се обърне към Международния червен
кръст за допълнителна помощ. Очаква
се в близките дни да стартира кампания
за набиране на средства. 

 Работим и по мерките, които ще под-
помогнат активизирането на  обучението
по български език сред децата на бе-
жанците, каза вътрешният министър.

 Във връзка с актуализирането на На-
ционалния план за противодействие на
тероризма, министър Йовчев съобщи, че
са изработени критериите  за „отсяване“
на евентуални рискови граждани. „С по-
мощта на ЕС съвсем скоро ще започне
да функционира разпределителен цен-
тър, който ще приема и след това ще ра-
боти по разпределяне и настаняване на
бежанците”, каза още той.

пеех... Преди с Кирчо
Сергинов, Митко - Джи-
ми, Ангел и Борис се съ-
бирахме и свирехме
блус.

- Ти от кого си се учил
да свириш?

- Ами от големите ки-
таристи навремето в
Перник - Яшаро, Ярета-
та... Аз като ги гледам
и им се радвам, дете
съм бил. Купих си една
китара, тя твърда, не
можеш да натиснеш
струните. И започнах
да ходя тогава при те-
зи “корифеи”. И те ми
показаха доста неща.
После взех школи, за-
почнах да уча по ноти.
Учех етюди, Вивалди, за
да се явя на изпит и да
взема категория.

- Какви са твоите
послания?

- Моите послания
към хората са да чувс-
тват хармонията, кра-
сотата. Животът
днес е много труден, не
само в България, навс-
якъде. Има много гол-
яма разлика между хо-
рата. Има хора, които
живеят много трудно,
в мизерия. Има други,
които живеят в охо-
лство. Но има едно не-
що, което прокарва
път между всички и то
е точно изкуството.

През 1999 г. Данаил
Атанасов показва ци-
къл картини, посвете-
ни на жената. Заглавие-
то е “Тихо щастие”.
Ето как тогава той об-
яснява интереса си
към природата на же-
ната.

- Имам много карти-
ни с жената като акт,
като голо тяло. Освен
това, ако опозная една
жена съвсем добре и ка-
то духовна същност, и
като приятел, и като
една взаимност в от-
ношенията, тогава мо-
же би ще си позволя да
направя и портрет ка-
то се мъча да покажа
това, което е тя всъщ-
ност като вътрешно
излъчване. Това се случ-
ва по-рядко. Портрет
би трябвало да се пра-
ви със съвсем дълбоко
и същностно усещане.
Аз с много силна емо-
ционалност подхождам
към тази тема. Само
едно ме смущава в же-
ната - това, че тя е
наистина много зага-
дъчна. Понякога мъже-
те са съвсем открове-
ни, а тази загадъчност
смущава. А пък да си
призная често се случ-
ва и предателство, кое-
то съвсем не е прия-
тно. Но би трябвало
това нещо да се из-
явява и да се показва
жената като същност,
като майка, като извор
на живота.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро
2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне
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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

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo



Имоти, реклами8 19 септември 2013 г. Съперник

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

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

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

СПЕШНО КУПУВА:

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

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

отопление, 60KW – тел. 0887/88
40 95

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä
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ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ
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ÅÄÀ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер., среден - 25 000 лв.

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

1300 кв.м - 27 000 лв-

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

- до 55 000 лв.

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 22 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Купува, Двустаен, в
Центъра - до 45 000 лв.

2. Търси под наем,
Двустаен в Центъра

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

наем

работа

имоти

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

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

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

ТЕЦ, тер, юг - 23 300 лв.

разни

Място за вашата
реклама
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ

05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 11
06:30"Тази сутрин"- информационно предаване
09:30"Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 301
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 88, 89
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 12
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00Vox Populi - интерактивно предаване
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина" - комедийно предаване с
водещи Любо Нейков и Ели Гигова
00:00"Убийството" - сериал, еп. 4
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 4
03:40bTV Новините /п./
04:10"Кухнята на Звездев" /п./
04:40"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 12

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера" - предаване на НТВ
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
21:00Х Factor - музикално шоу
22:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Лекар на повикване" -  филм
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
05:00Япония днес /п/
05:10Малки истории /п/
05:20Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу/
05:50Дързост и красота  /3234 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм/349 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: Мюзикхол /2 част/
17:05Дързост и красота  /3235 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Теглене на тиражите на ТОТО
19:00Още от деня
19:30Студио "Футбол"
20:00Футбол: ПСВ "Айндховен"/Холандия/
- Лудогорец /Разград/
22:00По света и у нас
22:45Спортни новини
22:55Зелена светлина
23:00Под прикритие 3 тв филм
00:00Мотоспорт екстра
00:30Световно първенство по борба за
мъже и жени - Будапеща /Унгария/
00:50Ретро следобед: Мюзикхол /2 част/
01:35Апартаментът с Марта Вачкова /п/
02:20Нощни птици /п/
03:30По света и у нас /п от 22:00/
04:15Културата на чая /п/
04:45Да открием Германия /п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

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

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

ще се отнасяте към
финансите си, което

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

лаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

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

ин- формация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете

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

телни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътнява-

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

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

щават, че днес е ден
на красотата. И поне-

же няма пълно щастие, ще се на-
ложи да се погрижите за финан-
совите си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден ще

започне не по начина,
по който очаквате. Ако не сте
уверени в способностите си, по-
добре не започвайте нищо ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще

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

мъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно е, че не
можете да разрешите проблема
на минутата, макар да търсите
резултат, ефективност и по-

лезност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си, защото
прекалените емоции се отраз-

яват неприятно на
здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте стомаха си,

дори да ви заведат в петзвезден
ресторант, стомахът ви си ос-
тава същият. Бъдете внимател-
ни.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ТРЪН,
 ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОБЛАСТНИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
На 20.09.2013 г. (петък), от 10:00 часа в заседателната зала на

Община Трън, Областен информационен център – Перник
организира информационна среща, на тема: „Нормативна база на
Европейското финансиране. Споделяне на добри практики и научени
уроци”.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса,
неправителствени организации, учебни заведения, институции и
граждани. Срещата е отворена за медиите.

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

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

Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

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

www.eufunds.bg

ПРОЕКТ
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Èâî Ñòîÿíîâ ñå âúðíà â „Ìèíüîð“
Ще се обсъждат наемите на двата отбора

Полузащитникьт
Ивайло Стоянов се
завърна в Миньор и
от вчера вече трени-
ра под ръководство-
то на Юри Васев. За-
ради неяснотите
около пернишкия клуб
през лятото Стоя-
нов заедно с Йордан
Йорданов реши да по-
търси късмета си в
Австрия. След някол-
ко мача за аматъор-
ския Унион Гелген-
берг обаче футболис-
тът се прибра в Бъл-
гария и сега чака
жьлтата си карта, за
да може да играе за
родния си клуб. От
Миньор вече офи-
циално изпратиха ис-
кане до международ-

не успяха да се добе-
рат до точката и за-
губиха с 1:2. На пър-
вото заседание на
пернишкия общински
съвет след лятната
ваканция една от об-
съжданите теми ще
бъдат наемите на два-
та най-известни мес-
тни отбора. Ще ста-
не ясно и дали община-
рите ще дадат съгла-
сието си Миньор и Ме-
талург да бъдат осво-
бодени от наеми и раз-
ходи за консумативи
при ползването на об-
щинска собственост.
Прогнозата на фут-
болните и не толкова
футболните хора в
града е, че това ще се
случи.

ДЕЦА „Б“ - ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ

ПРОГРАМА - ЕСЕН 2013

КРЪГ 1 - 22.09 - 10,30 ЧАСА
1 ФК МИНЬОР (ПК) - ФК МИНЬОР - 2013 (ПЕРНИК)  
2 ФК МАРЕК 2010 (ДУПНИЦА) -
   ФК МИНЬОР (БОБОВ ДОЛ)
3 ФК ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ) -
   ФК ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ)      
4 ФК ЧОРНИ 1920 (БРЕЗНИК) -
   ФК ДРУЖБА (МЕЩИЦА)

2 КРЪГ - 29.09 - 10,30 ЧАСА
5 ФК МИНЬОР - 2013 - ФК ДРУЖБА             
6 ФК ГЕРМАНЕЯ - ФК ЧОРНИ 1920               
7 ФК МИНЬОР (БОБОВ ДОЛ) - ФК ВЕЛБЪЖД
8 ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - ФК МАРЕК 2010

3 КРЪГ - 06.10 - 10,30 ЧАСА
9   ФК МАРЕК 2010 - ФК МИНЬОР - 2013     
10 ФК ВЕЛБЪЖД - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК)   
11 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК МИНЬОР (БОБОВ ДОЛ)     
12 ФК ДРУЖБА - ФК ГЕРМАНЕЯ

4 КРЪГ - 13.10 - 10,30 ЧАСА
13 ФК МИНЬОР - 2013 - ФК ГЕРМАНЕЯ
14 ФК МИНЬОР (БОБОВ ДОЛ) - ФК ДРУЖБА
15 ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - ФК ЧОРНИ 1920
16 ФК МАРЕК 2010 - ФК ВЕЛБЪЖД

5 КРЪГ- 20.10 - 10,30 ЧАСА
17 ФК ВЕЛБЪЖД - ФК МИНЬОР - 2013
18 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК МАРЕК 2010
19 ФК ДРУЖБА - ФК МИНЬОР (ПЕРНИК)     
20 ФК ГЕРМАНЕЯ - ФК МИНЬОР (БОБОВ ДОЛ)         
 

6 КРЪГ- 27.10 - 10,30 ЧАСА
21 ФК МИНЬОР - 2013 - ФК МИНЬОР (БОБОВ ДОЛ)
22 ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) - ФК ГЕРМАНЕЯ 
23 ФК МАРЕК 2010 - ФК ДРУЖБА
24 ФК ВЕЛБЪЖД - ФК ЧОРНИ 1920
 

7 КРЪГ- 03.11 - 10,30 ЧАСА
25 ФК ЧОРНИ 1920  - ФК МИНЬОР - 2013
26 ФК ДРУЖБА - ФК ВЕЛБЪЖД
27 ФК ГЕРМАНЕЯ - ФК МАРЕК 2010
28 ФК МИНЬОР (БОБОВ ДОЛ) -
     ФК МИНЬОР (ПЕРНИК)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) ИГРАЕ В КВ.
ДИМОВА МАХАЛА
ОС НА БФС – ПЕРНИК СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА
ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА

Страницата подготви Яне Анестиев

ния отдел на БФС за
правата му. Ако от
австрийска страна
не правят спънки,
Стоянов ще може да
дебютира за жьлто-
черните още в не-
деля срещу Балкан
(Варвара). Неприя-
тната новина от ла-
гера на Миньор е е
свързана с опитния
Ивайло Цветков.
Сърцатият футбо-
лист е скъсал мускул
при гостуването на
Перун в Симитли и
най-вероятно ще от-
съства от терени-
те около месец. Точ-
но Иво Цветков вка-
ра единственото по-
падение в Симитли,
но миньорци така и

„Светля” с втора победа
Отборът на „Светля” спечели гостуване-

то си на „Буря” във втория кръг от Група 2
на областното футболно първенство и из-
лезе начело в класирането на групата.
След като в първия кръг отборът от близ-
кото до Ковачевци село набута цели осем
гола на възобновения отбор на  „Вихър”, в
този неговите футболисти без особени
проблеми надделяха над „Буря” като гос-
ти. Резултатът беше открит в 33-та минута
от Владимир Георгиев, а в 76-та Данимир
Шапков оформи крайното 0:2. това е втора
загуба за отбора на „Буря”, след като в
предишния кръг отборът отстъпи като гост
с 2:5 на „Свраките” в Гълъбник

„Ерма” надви „Рудничар”
класически с 3:0

Отборът на „Ерма” надделя с 3:0 над гос-
тите от „Рудничар”(Бела вода) в мач от тре-
тия кръг на Група 1 от областното футболно
първенство. Първото полувреме е било
равностойно и е завършило без да бъде от-
белязан гол. Равенството се е задържало
до 70-та минута, когато Станислав Василев
е открил резултата. Пет минути по-късно
Бисер Златков е удвоил преднината на до-
макините, а след още десет Марсело  Ива-
нов е оформил крайното 3:0.Победата из-
прати домакините на второ място в класи-
рането с актив от шест точки, гостите оста-
наха предпоследни, само с една.ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО

ГРУПА 1

3-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Ботев – Дружба 1:1
Енергетик – Пирин 1:1
Струма – Минерал 2:0
Ерма – Минерал 3:0
Чорни – Верила 3:3
Балкан – Големи връх                       не се играе
Черногорец – Витоша 1:0
Спортист – Габер 2:3

 

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

 

ГРУПА 2

2-РИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Буря – Светля 0:2
Китка – Свраките  5:2
Върба – Ботев                               не се играе
Студена – Бенковски 3:0
Струмски сокол – Сарата 0:1
Металург – Левски 6:0

 

КЛАСИРАНЕ:
1.Светля 10:0 6 т.
2.Сарата 7:1  6
3.Китка 5:2 3
4.Студена 4:6 3
5.Металург 6:0 3
6.Свраките 7:7 3
7.Бенковски 174 1
8.Върба  1:1 1
9.Струмски сокол 1:2 1
10.Левски 1:7 1
11.Буря 2:7 0
12.Вихър 0:8 0

Чикагските “Винкели” си върнаха
на “Светкавиците” с 3:2

Вчера в 9:30 часа
сутринта Американ-
ско време, при пороен
дъжд през по-голяма-
та част от мача, Ми-
ньор победи с 3:2 (1:0
на полувремето) „Ар-
линктон Аксес Лайте-
нинг”. Около петнаде-
сет минути след нача-
лото на мача капита-
нът Благой Вълчев
проби по лявото кри-
ло, центрира висока
топка в наказателно-
то поле на гостите,
там най-добре ориен-
тиран се оказа Пламен
Памуков, който от-
прави удар с глава и
вкара за 1:0. Малко
след това жълто-чер-
ните получиха право
за изпълнение на еди-
надесет метров нака-
зателен удар, но Пла-
мен Памуков пропусна
би право в ръцете на
вратаря. С подновява-
нето на играта гос-

тите изравниха резул-
тата 1:1. Пет мину-
ти след това отново
Благой Вълчев, но то-
зи път по дясното
крило центрира остра
топка по земя и бив-
шият играч на „Чика-
го Файър” - Пари Пан-
тазопоулос отбеляза
за 2:1. В 70-та минута
след триходова комби-
нация, като по уче-
бник между капита-
нът Благой Вълчев,
голмайсторът Пла-
мен Памуков и стра-
хотният Пари Панта-
зопоулос завърши с
втори гол на гърка.
Той излъга двама за-
щитници и с неудоб-
ния ляв крак прати
топката в противо-
положния десен ъгъл
на вратата за 3:1.
Последва моментно
отпускане в редиците
на жълто-черните и
още на следващата

атака гостите се въз-
ползваха и намалиха на
3:2. В 83-та минута
футболист на „Лай-
тенинг” изрита без
топка падналият на
земята Иван Драго-
лов. Последва мелле и
саморазправа между
играчи и фенове. В
края съдията показа
по един червен кар-
тон на двамата игра-
чи, започнали свадата.
Така отборите доиг-
раха мача с по десет
човека.   В първия мач
между двата отбора
„Чуковете” претърп-
яха загуба с 2:1. С то-
зи успех Миньор запаз-
ва шансовете си за
титлата, като ще
разчита лидерът
„Нейпървил Страй-
кърс” да загуби три
точки до края. Следва-
щата неделя Миньор
няма мач за първенс-
твото.

пъти точен беше
Мустафа Хамси. Все
минути по-късно оба-
че Симеон Варадинов
върна едно попаде-
ние, а десет минути
преди края на първа-
та част Владимир
Иванов направи ре-
зултата 2:2. Слез по-
чивката  футболис-
тите на „Китка” из-
цяло доминираха на

На доста резулта-
тен мач станаха сви-
детели зрителите
във Витановци, кои-
то наблюoаваха мача
от втория кръг на
Група 2 от областно-
то футболно пър-
венство. Домакините
победиха с 5:2,въпре-
ки че гостите успяха
да поведат с 2:0 до
25-та минута. На два

терена, като отбел-
язаха три безответ-
ни гола. На два пъти
точен беше Симеон
Варадинов, който
оформи хеттрик, а
веднъж се разписа
Мони Цветанов.Така
и двата отбора имат
по три точки от на-
чалото на шампиона-
та с по една победа и
една загуба.

„Китка” и „Свраките” си вкараха седем гола



АПРОПО
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Лошото време и спекулации в интернет не успяха да провалят спектакъла в Перник

НЕ СА ПРАВИ ЧЕРНОГЛЕД-
ЦИТЕ, КОИТО СМЯТАТ, ЧЕ
ОБЩИНАТА Е ЗАГЪРБИЛА
ФУТБОЛА В ПЕРНИК. Нап-
ротив – интересът е страшно

голям. Поне що се отнася до някои теку-
щи административни екстри, които мо-
гат да се окажат животоспасяващи за
пернишките „грандове” Миньор и Мета-
лург. На днешната сесия общинските
съветници ще ги освободят от плащане
на консумативи и наеми, което си е чис-
та грижа за спорта, както и да го пог-
леднеш. Като пари това може да не е
много, но е от сърце. След създаването
на втория пернишки клуб – Металург,
нещата вече са на кантар. Колкото на
единия, толкова и на другия. Че иначе,
ако се разсърдят, може да пламне фут-
болна война като между колосите в
Манчестър. А сега с един куршум два
заека – хем се дава по нещичко и на
двата отбора, за да не мрънкат, хем на
практика общината не дава нищо в па-
рични знаци. Оттук нататък – миньорите
и металурзите да се оправят. И да си
търсят сериозни частни спонсори, щото
иначе мераците им за горните дивизии
ще си останат долнокачествен мате-
риал.

„ЛЕЛЯТА НА ЧАРЛИ”  ИМА НЕ-
ЩАСТИЕТО ДА ПОИЗМРЪЗНЕ МАЛ-
КО НА ПЕРНИШКА СЦЕНА ОНАЯ
ВЕЧЕР, ама нали отдавна е казано, че
изкуството иска жертви. В началото на
есента лятното кно на Перник стана
лятна оперета. По лошо стечение на об-
стоятелствата – студена есенна оперета.
Обаче явно перничани бяха зажаднели
за високо изкуство, та посещението мо-
же да се отчете като задоволително на
фона на температурите. Идеята лятното
кино да се наложи като културно среди-
ще от висок ранг е повече от похвална.
Ама както и друг път е ставало дума,
лятото вече не е лято, а студеният вятър
и дъждът не предполагат художествен
комфорт за изтънчените вкусове на пер-
нишкия оперетен маниак. Затова „Лел-
ята на Чарли” ще запомни пернишкия
си гастрол с английския климат и ако
мисли да се върне втори път – да избере
малко по-подходяща дата, съобразна с
голите гърбове и пищните деколтета на
актрисите.

1219 септември 2013 г.

Общоградско честване на Деня
на независимостта - 22-ри септември

Виктория СТАНКОВА
Община Перник и Общински комплекс

Дворец на културата - Перник канят перни-
чани да вземат участие в общоградското
честване Деня на Независимостта на Бъл-
гария на 22 септември 2013 година. Изяви-
те включват:
- 11.00 ч.- поднасяне на цветя пред

паметника „Кракра Пернишки”
- 11.30 ч.- дефиле по ларгото на площад”

Кракра” до Двореца на културата
- 11.40 ч.- издигане на националното

знаме пред Двореца на културата
- 11.45 ч.- празничен концерт с участието

на художествени състави при
ОК Двореца на културата

„Каним перничани в този велик ден да се
преклоним пред героизма, подвига и ду-
ховността на миналите поколения и да по-
кажем респекта си към най-забележител-
ната дата в нашата история - обявяването
на Независимостта на България” - казват
организаторите.

шия град, бе чудесна
възможност да го ви-
дим.”,  коментираха
хората.

Това е третото по-
ред представление,
което се игра през
този сезон на сцена-
та на обновеното
Лятно кино в Перник.
Преди това най-малки-
те се забавляваха с
Боби Шоу и Доктор
Джакел, а рок концерт
събра феновете на
“Сигнал” от три по-
коления. Почитатели-
те на киното пък гле-
даха нашумели филми,
представени в рамки-
те на “София Филм
Фест”. Събитията се
организират от Об-
МД със съдействие-

то на община Перник. 
ДМТ “Стефан Маке-

донски” ще открие
официално сезона на
своята сцена на 1 ок-
томври с музикалния
спектакъл “От Виена
до Бродуей”, в който
са включени популя-
рни арии от оперети
и мюзикъли. Новият
директор на театъра
Марио Николов въз-
намерява да въведе
пътуващите пред-
ставления из страна-
та като практика
през този сезон. Така
със звездите на Му-
зикалния театър ще
могат да се срещнат
почитателите им в
градовете и селата
на България.

щото шоу, от изпъл-
нението на артисти-
те и музикантите от
Музикалния театър
и от непосредстве-
ния им контакт с
публиката. “Перник
има нужда от подоб-
ни събития”, катего-
рични са любителите
на музикално-сценич-
ното изкуство. Мно-
зина благодариха на
организаторите от
ОбМД за това, че са
подарили на публика-
та това изживяване.
“Не винаги имаме въз-
можност да пътува-
ме до София, за да
гледаме подобни
представления. Това,
че този хитов спек-
такъл гостува в на-

Задържаха 79 сирийци, минали
незаконно южната ни границата
Само за денонощие от 6 часа на 17 септември

до 6 часа на 18 септември служители на ГД ”Гра-
нична полиция” са задържали на българо-турската
граница 86 лица. От тях 79 са сирийски граждани,
съобщиха от пресцентъра на МВР.

Общо капацитетът за настаняване в териториал-
ните поделения на Държавната агенция за бежан-
ците и в специализираните домове на МВР е 1930
лица. Към момента той е надхвърлен с 489 места.
Невъзможността за своевременно настаняване на
лица с изтекли заповеди за задържане в транзит-
ните центрове на Държавна агенция по бежанците
и специализираните домове на Дирекция „Мигра-
ция” – МВР вече се очертава като основен проб-
лем. Продължава оглеждането и търсенето на под-
ходящ сграден фонд за първоначално приемане и
настаняване.

БЧК пък стартира национална кампания за наби-
ране на финансови средства.

Към момента няма риск от усложняване на епи-
демиологичната обстановка, твърдят от МВР.

Обсъдиха противодействието
на организираната престъпност

Кръгла маса на тема „Противодействие на орга-
низираната престъпност и свързаните с нея прес-
тъпления” се провежда в София

Кръгла маса на тема „Противодействие на орга-
низираната престъпност и свързаните с нея прес-
тъпления” бе проведена в София вчера. Форумът
бе част от проект: „Укрепване капацитета на Про-
куратурата на Република България при изгражда-
не на специализирани структури за противодей-
ствие на организираната престъпност и свързаните
с нея престъпления”, осъществяван съгласно до-
говор за предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ № С 10-24-2/27.01.2012 година.

Проектът се изпълнява по договор за безвъз-
мездна финансова помощ № С 10-24-2/27.01.2012
г., сключен между Прокуратурата на Република
България и Управляващия орган на Оперативна
програма „Административен капацитет” и се фи-
нансира от Оперативна програма „Администрати-
вен капацитет” по приоритетна ос ²². „Управление
на човешките ресурси”, подприоритет „Компетен-
тна съдебна система и ефективно управление на
човешките ресурси”, Бюджетна линия
BG051PO002/10/2.4-04, съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейския социален фонд. Об-
щата стойност на проекта е 568 999, 70 лева, а из-
пълнението му е в срок от 18 месеца. Общата цел е
осигуряване на ефективно функциониране на Про-
куратурата на Република България по дела на ор-
ганизираната престъпност чрез повишаване ефе-
ктивността при управление на човешките ресурси
в специализираните прокуратури и подобряване
квалификацията и тясната специализация на рабо-
тещите по дела срещу организираната престъпност
и свързани с нея престъпления за по-пълноценно
осъществяване на законоустановените им право-
мощия. Целевата група на проекта са администра-
тивните ръководители, магистрати (прокурори и
следователи) и прокурорски помощници от специа-
лизираните прокуратури, прокурори и прокурор-
ски помощници от Върховна касационна прокура-
тура и от специализираните мрежи на ПРБ.

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
„Преди малко пове-

че от година и поло-
вина стартира
проект, който днес
вече дава плодове. Те
са доста важни и са
плод на сериозен
труд”, каза прокурор
Галина Тонева на кръг-
ла маса на тема „Про-
тиводействие на ор-
ганизираната прес-
тъпност и свързани-
те с нея престъпле-
ния”. „Проучванията,
които направихме да-
доха възможност за
разработка на обуче-
нието, през което
трябва да минат ра-
ботещи по дела за ор-
ганизирана престъп-
ност и свързаните с

нея престъпления.
Подготвен бе и спра-
вочник за работа на
прокурорите с про-
тиводействие на
престъпността. В
програмата, която
сме подготвили сме с
очакване да се вклю-
чат в тази система
на обучение всички
свързани с тази тема
и имаме надеждата,
че Националният ин-
ститут по правосъ-
дието ща поеме прог-
рамата след края на
проекта”, обясни То-
нева.

Максим Колев, кой-
то е част от екипа,
разработил проекта
обясни: „Самото ес-
тество на работа на

Обучават прокурори, работещи по дела,
касаещи организираната престъпност

Специализираната
прокуратурата е та-
кова, че тя работи по
същите престъпле-
ния като другите про-
куратури, с изключе-
ние на това, че тя се
занимава и с престъп-
ленията, свързани с
организираната прес-
тъпност. Много чес-
то се случва дела, по
които се работи в ед-
на прокуратура, след
това да преминава в
друга прокуратурата
и това налага добро-
то взаимодействие
между структурите.
Година и половина
след започването на
проекта, ние се нами-
раме на финалната
права”.
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Любомира ПЕЛОВА
Величкият епископ

Сионий, викарий на
видинския митропо-
лит Дометиан и игу-
мен на Лопушанския
манастир, е изпратил
до Агенцията за бе-
жанците при МС пред-
ложение Чипровският
и Лопушанският ма-
настир да бъдат
предвидени като мес-
та за настаняване на
сирийски бежанци. Ду-
хонивникът обяснява,
че в хотелската част
на манастирите ще
бъдат настанявани
християни, каквито
са 30% от население-
то на размирната
страна.

Епископ Сионий при-
зовава игумените и
на други манастири
да отворят дверите
им за бежанците, да

им гласуват доверие
и да им подадат ръка
за нов живот.

“Да покажем любов-
та си към изпаднали-
те в нужда и им пода-
дем ръка”, завършва
обръщението му, раз-
пространено в медии-
те от видинската
митрополия.

Вярващи от Чипров-
ци смятат, че в сума-
тохата в манастири-
те може да отседнат
и мюсюлмани. Това
според тях ще бъде
поругаване на нашите
свети места.

Преди дни папа
Франциск призова
празните манастири
да бъдат превърнати
в убежища за бежан-
ци, а не да се превръ-
щат в хотели за пече-
лене на пари: “Празни-
те манастири служат

Манастири готови да
приемат сирийски бежанци

на църквата. Те не са
наши, те са плътта
на Христос, каквато
са бежанците”.

Според папата само
подслон и храна не са
достатъчни, необхо-
димо е и интегриране
в обществото.

М е ж д у в р е м е н н о
стана ясно, че 40
приемни семейства у
нас вече са готови да
приемат серийски де-
ца, потърсили помощ
в страната ни, съоб-
щиха от Асоциацията
за приемна грижа. В
момента у нас има 70
сирийски деца без ро-
дители, които държа-
вата има готовност
да настани в домове
за сираци. В същото
време в близо 300 бъл-
гарски приемни семей-
ства не са настанени
деца.

Коментарите на
публиката след пред-

ставлението бяха
възторжени. Зрите-
лите останаха възхи-
тени от впечатлява-


