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Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

форова, народните
представители Евдо-
кия Асенова, Ирена
Соколова, Станислав
Владимиров, минис-
търът на отбрана-
та Ангел Найденов,
областният управи-
тел арх. Михаил Ми-
хайлов, председа-
телят на ОбС Вла-
дислав Караилиев по-
литически партии и
граждани.

По късно празникът
продължи с дефиле по
ларгото на площад”-
Кракра” до Двореца на
културата.
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Поднесени бяха и цветя на признателност

Арестуваният
атом

Тая пуста опустяла АЕЦ “Бе-
лене” вече на всичко е способна.

И когато е отворена, и когато е затворе-
на продължава да създава проблеми. и да
харчи пари и работно време на прокурори

и полиция. За няколкото десетилетия,
откак я има, два пъти я затваряха и три
пъти я отваряха. В гьол се опитаха да я
удавят. На референдум я мачкаха. В Народ-
ното събрание като горчива краставица я
дъвкаха.

В международен съд я съдиха. И нищо. “Бе-
лене” си остана жива рана. Вечна като глу-
постта. Дори да не я построят, тя ще про-
дължи да работи. Последният опит да и се
види цаката дойде оня ден с арестите и
обиските в офисите на една фирма, риско-
ва според заглавието си. Само това още не
беше опитвано - да арестуват атома. Ядре-
ните физици не го могат.

Редно е главният прокурор и полицията
да опитат. Може и да успеят. Като ония
учени, дето търсят изначалния разум в
Церн. Комай само това не беше търсено-
има ли човешки разум във и извън “Белене”.
Ако Цацаров го открие след арестите, да
му дадат право да пререже един ден лента-
та на втората атомна. Ако не го открие- 
да пита жабите в гьола.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

3ачатие на св.
Йоан Предтеча

и Кръстител. Св.
мчца Ираида.

Виктория СТАНКОВА
С ритуал по полага-

не на венци и цветя
пред паметника на
„Кракра Пернишки”
община Перник поче-
те 105-ата годишни-
на от обявяването
на Независимостта
на България. Под зву-
ците на тематични
възрожденски мело-
дии в изпълнение на
Духовия оркестър с
диригент Трифон-
Трифонов венци и
цветя  положиха зам.-
кметът на община
Перник Илинка Ники-

Лесно е да вземеш
жената на някого,
но я се опитай
да му я върнеш…

ЛАФ НА ДЕНЯ

50 - 190

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 2
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ÒÏÃ “Ì. ÊÞÐÈ” ÎÒÊÐÈ
ÍÎÂÈÒÅ ÐÀÁÎÒÈËÍÈÖÈ

ÈÂÎ ÀÍÃÅËÎÂ Å
ÑÂÅÒÎÂÅÍ ØÀÌÏÈÎÍ

та, когато му дойде
времето. На Перник
 ще му е за седми
път, ако броим и Гъ-
лъбин Боевски, кой-
то, когато беше из-
бран, вдигаше за пер-
нишки клуб. Три пъти
шампион е ставал
Боян Радев 1964,1967
и 1968 година, по вед-
нъж Валентин Хрис-
тов през 1975, Йото
Йотов през 1997 и
Гълъбин Боевски пред
1999 година. И Перни,
и Иво заслужават и
това звание, но до
тогава има време.

Пернишкото момче
Иво Ангелов стана
световен шампион
от първенството по
борба в Будапеща. Ве-
че двасетина  години
28-годишният перни-
чанн  пътува към най-
високия връх в све-
товната борба. И
накрая стигна до не-
го. Преди това взе
шест отличия от го-
леми първенства,
включително и брон-
зов медал от послед-
ното световно. На
европейско първенс-
тво Иво превземаше
медалите с различни
цветове един по еди-
н. Първо бронз, после
бронз, после пак
бронз, мина през среб-
рото, за да стигне
тази година и до зла-
тото.На световните
прескочи среброто,
но никой не му се сър-
ди,че на втория опит
взе световната тит-
ла. И се наложи  като
една от постоянни-
те величини в све-

товната борба. Ка-
риерата на Иво не е
пълна само с успехи,
имало е и спадове (
ако спад може да се
нарече пето или сед-
мо място в света), но
той никога не се е
крил от журналисти.
Винаги е заставал ка-
то истински мъж
пред тях и никога не
е търсил вината за
неуспеха на друго
място, освен в себе
си. Точно за това зас-
лужава и журналисти-
те да го изберат за
Споритст на година-

Иво Ангелов е световен шампион
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Намериха 3 кг марихуана
от апартамента на радомирец

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски полицаи иззеха марихуана

от дома на местен жител. На „тревата” се
натъкнали криминалистите при проведена в
четвъртък спецакция.

Служителите на реда, действащи по сиг-
нал, претърсили апартамент, обитаван от
23-годишният Павел В. Намерени и иззети
са около 3 килограма зелена листна маса и
19 грама суха листна маса. При направения
полеви тест, веществата са реагирали на
марихуана.

Радомирецът, за който до момента не е
имало информация са сезанимава офи-
циално с разпространение на дрога,  е за-
държан в ареста за 24 часа с полицейска
заповед. Образувано е досъдебно произ-
водство и работата продължава.

Геоинформационна
система ще

управлява гробищния перк
Любомира ПЕЛОВА

Подготвя се геоинформационна система
за управление на централния гробищен
парк в Перник, съобщи заместник-кметът
Илинка Никифорова. До края на ноември
ще бъде внесено предложение в Общин-
ския съвет за определяне на таксите за
предоставяните от парка услуги. Централ-
ният гробищен парк в Перник обхваща 188
867 кв.м. На него са разположени 29 800
гробни места, ежегодно се извършват око-
ло 1200 погребения. Паркът се обслужва от
общинско предприятие “Обредни дейнос-
ти”.

Постъпили са две жалби от граждани за
откраднати аксесоари и унищожени над-
гробни плочи. Щетите са възстановени, уве-
ри Никифорова. Общинските съветници от
ГЕРБ не са удовлетровени от мерките за
поддържане на централния гробищен парк,
заяви Милена Миланова - председател на
групата съветници. Според нея трябва да
се подобрят възможностите за достъп до
всички гробове.

ЧЕЗ инвестира
в Западна България

Силвия ГРИГОРОВА
„ЧЕЗ Разпределение България” АД ин-

вестира над 1,6 млн. лева в електроразпре-
делителната мрежа на Западна България
през септември. Най-много средства се
влагат в Северозападна България – 787
хил. лева. За електроразпределителния ра-
йон на град София са заделени 483 хил. ле-
ва, а за Югозападна България – 381 хил.
лева.

„Основен приоритет на ЧЕЗ е непрекъсна-
то да повишава качеството на обслужване-
то за своите клиенти. Затова инвестираме
активно в  развитието и обновяването на
електроразпределителната мрежа, която в
по-голямата си част е стара и силно аморти-
зирана”, каза Стефан Апостолов, изпълни-
телен директор на ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария.

Най-големият проект, стартирал този ме-
сец, е реконструкция на мрежа ниско нап-
режение в село Селановци, област Враца.
Инвестицията е на стойност 470 хил. лева. 

ЧЕЗ е един от най-големите инвестито-
ри в енергетиката на страната. От стъпва-
нето си на българския пазар преди осем
години компанията подмени близо 20
хиляди километра кабели и разработи
100 вида услуги. В резултат на направе-
ните инвестиции показателите за продъл-
жителност и брой на прекъсванията зна-
чително бяха подобрени. За периода
2009-2012 г. индексът SAIDI за средната
продължителност на планираните прекъс-
вания за една година намаля с 45%, а ин-
дексът SAIFI за средния брой на планира-
ните прекъсвания на клиент за една го-
дина се понижи с 21%. Аналогичен е спа-
дът и при непланираните прекъсвания за
разглеждания период – съответно 41% и
24% при двата показателя.

 

Там бе издигнато
националното знаме.

На 22 септември
преди 105 години, в
църквата „Свети
Четиридесет мъче-
ници“ в старата
българска столица
Велико Търново със
специален манифест
е обявена Независи-
мостта на България,
а княз Фердинанд
приема титлата цар
на България. Княжес-
тво България става
независима държава
начело с коронова-
ния цар Фердинанд. 
Денят е обявен за
официален празник с
решение на Народно-
то събрание от 10
септември 1998 г.

Перничани и гос-
ти на града бяха
поздравени лично
от кмета  Росица
Янакиева. В при-
ветственото си
слово тя припомни
важни исторически
факти. „Драги съг-

Семинар събра пернишки медици
Зоя ИВАНОВА

В края на миналата
седмица в  РЗИ - Пер-
ник се проведе семи-
нар с общопрактику-
ващи лекари и меди-
цински специалисти.
Същият бе организи-
ран от Регионална
здравна инспекция –
Перник, във връзка с
реализиране на Нацио-
нална програма за
първична профилак-
тика на рака на ма-
точната шийка 2012-
2016 год.

На събитието при-
състваха общопрак-
тикуващи лекари от

обл. Перник, медицин-
ски специалисти, за-
местник директора
на РЗОК – Перник,
председателят на РК
на БЛС – Перник, чле-
нове на Регионалния
координационен съ-
вет, както и специа-
листи от РЗИ – Пер-
ник.

Лекторите д-р Аде-
лина Чолакова, акушер
гинеколог, специа-
лист по ранна диаг-
ностика на предрако-
ви и ракови заболява-
ния и доц. д-р Любо-
мир Киров, национа-
лен консултант по

Обща медицина, пред-
седател на Национал-
ното сдружение на
общопрактикуващи-
те лекари в България,
национален координа-
тор на Националния
координационен съ-
вет по първична про-
филактика на рака на
маточната шийка,
представиха инфор-
мация относно пре-
венцията на РМШ при
млади момичета и же-
ни чрез ваксинация,
както и актуални дан-
ни във връзка с пос-
тигнатия обхват на
целевата група.

раждани 22 септем-
ври е знаменателна
дата за всички нас.
Дата показваща
твърдостта и ус-
тойчивостта на
всеки един от нас.
Днес, ние се преклан-
яме пред завета на
дейците на Българ-
ското национално
освободително дви-
жение. Пред онези,
които дръзнаха да
подготвят и да реа-
лизират българска-
та независимост. В
ден като днешния,
ние си даваме смет-
ка, че българската
кауза е успявала то-
гава, когато поли-
тиците са действа-
ли, като истински
национални лидери,
когато са загърбва-
ли своите партийни
сметки, своите лич-
ни или групови
пристрастия. Нека
да не забравяме, че
с усилията на всеки
от нас – политици,
държавници, оби-
кновени българи за-

виси успеха и бъде-
щето на нацията.
Нека на този ден, из-
пълнени с национал-
но самочувствие и
гордост - от безцен-
ното дело на пред-
ците ни, да отгово-
рим достойно на
предизвикателства-
та и запазим Бълга-
рия за бъдещите по-
коления. Честит
празник!”, каза в
словото си Янакие-
ва.

Областният упра-

вител арх. Михаил
Михайлов също поз-
драви перничани с
Деня на независимос-
тта. „Днес честваме
– Деня на независи-
мостта. Даваме ли си
сметка зад тази дума
какво стои и какво
преди това сее случи-
ло. Това са мечтите
на нашия народ. Къде
сме днес ? В едно мо-
ре от низши страс-
ти – злоба, нихили-
зъм . В името на лич-
ни интереси сме го-

Янко Ваташки излезе
на свобода, щял да се
захване с политиката

Любомира ПЕЛОВА
Янко Ваташки се захваща с политика,

обяви самият той веднага щом прекрачи
прага на Софийския затвор, изстреля но-
вината електронен новинарски сайт. Той
изтърпя присъда от средата на месец май
2009 г. за отвличането на йорданския
наркотрафикант Мохамед Атти. Съгласно
определение на Софийския градски съд
той трябваше да бъде освободен още в
началото на юли. Това обаче не стана, а
от управата на затвора твърдяха, че съ-
дията погрешно е кумулирал предишни
арести и задържания на затворника. Сега
Ваташки ще умува как да докаже надле-
жаното, за да поиска финансово възмез-
дие.

Ваташки смята да се впусне в голямата
политика чрез Национално движение
“Съвършена България”. То беше създа-
дено по негова идея в началото на тази
година и в него членуват близки на лише-
ни от свобода. Сега сдружението щяло
да започне да защитава хора в неравнос-
тойно положение. През лятото на 2011 го-
дина беше създадена неправителствена-
та организация „Българско затворничес-
ко сдружение за рехабилитация“, на кое-
то Ваташки е главен секретар. То също
се обяви за защита правата на затворни-
ците. Той води няколко дела срещу дър-
жавата заради лошите условия зад ре-
шетките. Янко страда от тежък диабет, а
не му беше предлагано адекватно лече-
ние. Освен това Ваташки събираше и
подписка за подобряване условията в
зандана. Докато беше там, Янко Ваташки
се занимаваше с бокс и се отдаде на пи-
сането на поезия.

Ваташки вчера отпраши от портала на
Софийския централен затвор със среб-
рист спортен “Мерцедес”. За вечерта
приятелите му бяха организирали гран-
диозен купон. Част от тях го чакаха още
на портала, като сред тях се открояваше
Стоян Златния, разследван за педофилия
и склоняване към проституция, при-
помнят всички национални медии.

Правят скринингови изследвания
Зоя ИВАНОВА

Медицински център
Евита и ГПСМП  Аку-
шеро гинекологична
помощ  са двете ле-
чебни заведения в
Перник които ще из-
вършват прегледи по
проект „Спри и се
прегледай” – съобща-
ват от Регионалната
здравна инспекция.

По проект „СПРИ и
се прегледай” се про-
веждат скринингови
прегледи за рак на ма-
точната шийка и
млечната жлеза при
жените и рак на дебе-
лото черво при двата
пола.

Скриниговите прег-
леди могат да бъдат
извършени в лечебно
заведение, регистри-

рано за участие в
проекта, по избор на
пациента, като за
целта е препоръчи-
телно предварително
да бъде записан час за
преглед в избраното
лечебно заведение.

Скрининговите из-
следвания се провеж-
дат посредством

скрининг тестове: 
цитонамазка за от-
криване на рак на ма-
точната шийка, ма-
мографски преглед за
рак на млечната жлеза
при жените, анализ на
скрита кръв във фека-
лиите за рак на дебе-
лото черво и ректу-
ма.

тови да унищожим 
всичко, което е пос-
тигнато от ближни-
те ни .Аз лично искам
и аз, и  децата ми, и
децата на моите де-
ца да могат да чес-
тват този празник.”
С тези думи се объ-
рна към перничани
арх. Михайлов.

Празникът завър-
ши с концерт с уча-
стието на художес-
твени състави при
ОК Двореца на кул-
турата.

от страница 1
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Станислава Асенова ще надгражда постигнатото досега

Георги Миленков представи
предизборната си програма

Зоя ИВАНОВА

Станислава Асено-
ва е кандидатът за
кмет на община Трън
на частичните мес-
тни избори,които ще
се проведат на 29
септември 2013 г.Тя е
избрана от листата
на ПП ГЕРБ и е едино-
душно подкрепена от
ръководството на
партията в област
Перник. Станислава
Асенова е завършила
ЮЗУ „Неофит Рил-
ски” и продължава об-

разованието си в СУ
„Св.Климент Охрид-
ски”. В общинската
администрация тя
работи от 5 години.
Експерт е по европей-
ските проекти. За се-
бе си тя самата каз-
ва:”Ще продължа по-
литиката за обнов-
яване и европейско
развитие на община
Трън. Ще положа мак-
симални услия за да
бъдат доизградени
пътищата на краси-

вия Трънски край към
обединена Европа»,
казва тя и припомня,
че вече щест години
областната структу-
ра на ПП ГЕРБ и в час-
тност трънската ор-
ганизация гради своя-
та политика, като ра-
боти главно в посока
съчетаване на добри-
те практики, ценнос-
ти и идеи на ЕС заед-
но с българските тра-
диции и идеали.

Асенова допълни,
че по време на управ-
лението на предшес-
твеника й, избран с
листата на ГЕРБ
Станислав Николов
общината спечелени
проекти за 2013 г. по
програми, финанси-
рани от Европейския
съюз в размер на 18
000 000 лв. това е
едно добро начало,
на базата на което
Станислава Асенова
е готова да продъл-

жи да надгражда.
Един от приорите-
тите й ще е връща-
нето на млади хора в
граничния край, на
базата на нови ра-
ботни места и на-
маляване на безрабо-
тицата, която е
най-големият бич за
граничния район.

„Пожелавам на
Станислава Асенова
да бъде достоен
приемник на Станис-
лав Николов.Тя е ра-
ботила с него, тя е
част от неговия еки-
п и затова тя ще бъ-
де естественото
продължение на по-
литиката водена от
ГЕРБ в този град и в
тази община”, каза
областният коорди-
натор на ПП ГЕРБ-
Перник-д-р Вяра Це-
ровска пред присъс-
тващите на откри-
ването на предизбор-
ната кампания на

Доближаваме критичния брой
на бежанците - 5000 души

Виктория СТАНКОВА
Правителството е започнало проце-

дура за искане на финансова помощ
от европейските институции, съобщи в
Перник министърът на отбраната Ан-
гел Найденов.

Първата посока на искането е по ли-
ния на Държавната агенция за бежан-
ците за предоставяне на убежище, а
втората - по отношение на фондовете,
намиращи се под контрола на евроко-
мисаря Сесилия Малстрьом.

В началото на октомври у нас ще
пристигне група експерти, която ще се
запознае със ситуацията и ще реши
какви средства да бъдат предоставе-
ни на България, уточни Ангел Найде-
нов.

Доближаваме критичния брой на бе-
жанците - 5000 души, каза още минис-
търът. По думите му втората критична
граница от гледна точка на здравната
ситуация е 7000-7500 души. В рамките
на критичната зона между 5000 и 10
000 души е желателна намеса на Ев-
ропейската комисия не само по отно-
шение на техническите, но и на финан-
совите параметри, смята Найденов.
Според него не може да се изключи
фактът, че продължава бежанският по-
ток, което означава, че не можем да
изключим и вероятността за затвар-
яне на границата. “Не е желателно да
се пристъпва към такава мярка. Тя е
крайно средство, когато наистина сме
се убедили, че всички други възмож-
ности за контрол на бежанския поток
са изчерпани”, обясни министърът.

С решение на Министерския съвет
за актуализация на националния опе-
ративен план бъде направен опит за
структуриране на допълнителен бю-
джет за Държавната агенция за бе-
жанците. Ще бъдат определени допъл-
нителни бройки за назначаване на ек-
сперти, необходими за осъществяване
на дейността по приема, обслужването
и контрола на бежанците.

Всички си даваме сметка каква е
драмата на хората, търсещи убежище
в България, и сме наясно какви са на-
шите ангажименти като страна, заяви
Ангел Найденов.

частичните избори
за кмет на община
Трън.

„Благодаря за дове-
рието, което ми гла-
сува ръководството
на ПП ГЕРБ и издигна
кандидатурата ми за
кандидат-кмет на об-
щина Трън.Уверявам
Ви,че ще отстоявам
ценностите на пар-
тия ГЕРБ и ще про-
дължа с повече
всеотдайност и упо-
ритост да работя за
жителите на община
Трън. Пътеката вече
я проправи досегаш-
ният кмет, издигнат
от ГЕРБ-Станислав
Николов. С негова по-
мощ ще продължим и
ще доизградим нови-
те пътища на Евро-
пейска България”,
сподели в началото
на кампанията си кан-
дидатът за кмет на
община Трън Станис-
лава Асенова.

Ангел Найденов: Независимостта
се отстоява всеки ден с всичко

Виктория СТАНКОВА
Министърът на от-

браната Ангел Найде-
нов бе гост на офи-
циалното тържество
по случай Деня на неза-
висимостта – 22 сеп-
тември в Перник. Ето
какво каза той в праз-
ничния ден:

„Първо ще си поз-
воля да кажа, че при-
състваме на отбеля-
зването на едно от
най-значимите сбития
в историята на Трета-
та българска държава.
Събитие преди 105 го-
дини, което е и
своеобразен завършек
на един дълъг процес
на възраждане на бъл-
гарската държавност.
Процес, който започва
с 3-ти март, минава
през 6-ти септември и
стига до 22 септем-

ври 1908 година.
Всъщност на 22 сеп-
тември васалното
княжество се превръ-
ща в свободна държа-
ва, която сама поема
своето политическо,
икономическо и кул-
турно развитие. На
тази дата България се
появява на картата
на с вободните и неза-
висими държави.

Със сигурност към
този ден и тази го-
дишнина отношение
имат различни сфери.
Принос имат различ-
ни хора, държавници,
историци, културни
дейци. Специално ис-
кам да отбележа и
приноса, и отговор-
ността на български-
те въоръжени сили.
Защото, ако говорим
за независимост в ми-

налото, пък и днес га-
рант за свободата,
независимостта и
т е р и т о р и а л н а т а
цялост е българската
армия. В днешния ден
не трябва да забрав-
яме, че българските
военнослужещи, ос-
вен на територията
на страната, имат
своите отговорнос-
ти зад граница – в
различните мисии,
операции, в коитоте
участват. Така, че не
бива да забравяме и
подминаваме и тази
страна на българска-
та независимост.

Честит празник на
перничани. И нека не
забравят, че незави-
симостта се отстоя-
ва всеки ден с всичко,
което е дело на на-
шия ум сърце и ръце.

На открита предизборна проява в центъра
на Трън  кандидатът  за кмет от „БСП, ЗНС”
Георги Миленков представи своята  програма
за развитие на община Трън . Гости на съби-
тието бяха – Министъра на отбраната  Ангел
Найденов, народния представител Станислав
Владимиров и членове на областния съвет на
БСП.„Можем ли да намерим решение на
проблемите на хората в община Трън?!” – по-
пита риторично министър Найденов. „Можем,
като изберем човек с опит, авторитет с добро
име, който не хвърля празни обещания и осъ-
знава своята отговорност” визирайки Милен-
ков. „Аз съм тук, за да заявя личната си под-
крепа за Георги Миленков и подкрепата на
БСП. Правителството ще подкрепи всяка не-
гова инициатива насочена към подобряване
на живота на хората в общинта” добави ми-
нистъра.

Пред събралото се множество Миленков
представи предизборната си програмаКанди-
дата сподели, че ако бъде избран ще разчите
изключително на подкрепата на местния биз-
нес и финансирането по оперативните програ-
ми.Като акценти в предизборната си програма
той определи:

Довършване на всички започнати проекти с
цел финансовото стабилизиране на общината.

Развитие на устойчив туризъм в община
Трън.

Създаване на благоприятни условия за мес-
тния бизнес.

Създаване условия за разкриване на нови-
малки и средни предприятия за постоянна
заетост.

Подобряване на инфраструктурата във
всички населени места, чрез ресурсите на Ев-
ропейските програми.

Продължаване използването на програмите
и плана за действие по заетостта в община
Трън.

Укрепване на учебните заведения чрез по-
вишаване качеството на образователния про-
цес и създаване на благоприятни условия за
обхващане на деца и ученици от ромската об-
щност.

Подобряване условията за развитие на
спорта и културата в общината.

Увеличаване капацитета на социалните ус-
луги за достоен живот на стари хора, хора с
увреждания и самотни хора.

“Имам опита, знанието, отговорността. Заед-
но ще постигнем всичко” заяви в края на сло-
вото си Миленков.

В подкрепа на кандидата се изказа  Петър
Арсов от Рани луг заявайки, че успехът на Ми-
ленков ще бъде и успех за Трън, гласувайки с
бюлетина №6.

За доброто настроение на трънчани се пог-
рижи “ромската перла” Роксана.

МОН ще осигури
обучението на бежанци

Виктория СТАНКОВА
Министерството на образованието ще осигу-

ри обучението за децата на бежанци, които
през последните месеци са пристигнали в
страната.

“130 са децата, които са на територията
на страната и са необхванати от така наре-
чените интеграционни центрове. Съдей-
стваме да предадем сграда, за да могат те-
зи деца да имат място, където да учат, съ-
действаме с учебници и учебни помагала
от Министерството на образованието и нау-
ката както и с учители, които ние намираме,
за да могат те да бъдат включени в образо-
вателния процес на децата”, каза образо-
вателният министър Клисарова.
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Така се приключи пребазирането на училището

Силвия ГРИГОРОВА
Технологична про-

фесионална гимназия
„Мария Кюри” откри
основно ремонтира-
ните и обзаведени
работилници, които
се намират в призем-
ния етаж на учили-
щето.

На тържеството
по този повод при-
състваха евродепу-
татът Владко Пана-
йотов, народният
представител от

ГЕРБ за региона- Ире-
на Соколова, дирек-
торът по човешки-
те ресурси в „Сто-
мана Индъстри”- Ми-
лена Пешина, общин-
ски съветници, ди-
ректори на гимназии
от Перник, бивши
ученици. Пред при-
състващите на тър-
жеството директо-
рът на гимназията
Недялка Илиева при-
помни трудности-
те, през които са

преминали и учени-
ците, и учителите
по време на пребази-
рането на гимназия-
та от сградата на
Строителната гим-
назия, в тази на бив-
шата четвърта гим-
назия.

„С откриването на
новите работилници
и модерния ни вит-
нес клуб, на практи-
ка приключваме сага-
та с пребазирането
на нашето училище в

Кампания „Безопасно
поведение на пътя”

Любомира ПЕЛОВА
Български спортен тотализатор организира

национална кампания „Безопасно поведе-
ние на пътя”, която бе проведена в петък ед-
новременно в 15 града в страната. Целта на
кампанията е още със старта на учебната го-
дина да се дадат насоки на най-малките уче-
ници как да пресичат улиците безопасно и да
спазват правилата за движение. Тя е призив
към родителите да бъдат отговорни и да
пазят себе си и другите участници в движе-
нието.

«Сериозният обществен проблем с много
жертви по пътищата ни провокира да органи-
зираме кампания за безопасно поведение на
пътя, която специално да насочим към деца-
та. Поради своята възраст и неопитност деца-
та са най-уязвимите участиници в трафика и
често става жертви на пътнотранспортни
произшествия. Затова използавме началото
на учебната година, за да покажем на децата
и да ги обучим как безопасно да се придвиж-
ват по пътищата. Съвместно с Главна дирек-
ция «Национална полиция» - отдел Пътна по-
лиция и Министерство на образованието и
науката днес провеждаме събития в 15 града
в страната, с които ще разясним на децата
правилата за безопасно поведение на пътя»,
каза Нораир Нурикян, Председател на Упра-
вителния съвет на Български спортен тотали-
затор.

Събитията днес се провеждат в София,
Пловдив, Варна, Русе, Благоевград, Бургас,
Плевен, Велико Търново, Петрич, Монтана,
Стара Загора, Ямбол, Смолян, Габрово и Ве-
линград. В тези 15 града на основни пеше-
ходни локации представители на БСТ, заед-
но с пътни полици ще превеждат деца през
тротоари и пешеходни пътеки на път за учили-
ще, на тръгване от училище към дома или ще
направят специални практическо-образова-
телни обиколки с тях. По данни на Пътна по-
лиция за цялата изминала 2012 година на
пътя са загинали 601 души, като от тях 26 са
били деца и юноши до 17 години. За същия
период  при пътнотранспортни произшествия
в страната са ранени 8193 души, като 1080 от
тях са деца.

«Чрез  кампанията за „Безопасно пове-
дение на пътя” искрено се надяваме, че
ще научим децата и ще припомним на тех-
ните родители как безопасно да се прид-
вижват и как да бъдат отговорни към себе
си и другите участници в пътното движе-
ние», допълни Нораир Нурикян.

С тази кампания Български спортен тота-
лизатор продължава традицията си да про-
вежда различни социално отговорни ини-
циативи и да подкрепя обществено значи-
ми каузи.

Меглена Кунева преизбрана
за председател на ДБГ

Зоя ИВАНОВА
Меглена Кунева беше единодушно преиз-

брана за председател на “Движение България
на гражданите” на  второто Национално засе-
дание на партията. Обсъжданията на промени-
те в устава продължиха няколко часа. Голяма
дискусия породи въпросът дали областните
координатори да се определят от Национал-
ния съвет, както досега или да се избират от
областни събрания. В крайна сметка надделя
разбирането областните координатори да се
избират при ясни условия, които ще бъдат оп-
ределени в близките седмици. Останалите
предложения бяха гласувани анблок, като по-
лучиха подкрепата на 688 делегати. Една от
новостите в устава е създаването на Изпълни-
телен съвет от 11 до 15 души, който ще пред-
ставлява оперативно ръководство на партията.

Чрез конкурс ще търсят
“Доброволец на годината 2013”
Виктория СТАНКОВА

Фондация “Асти-
ка” обявява Нацио-
нален конкурс “До-
броволец на година-
та 2013”

Номинации за кон-
курса могат да се
правят до 17 ноем-
ври 2013 г.

Номинациите ще
бъдат подложени на
гласуване от 21

новия ни дом. В край-
на сметка, ние пос-
тигнахме своята
цел- имаме свой нов
дом и аз смело мога
да кажа, че от тук
нататък ние ще ра-
ботим само и еди-
нствено за издигане-
то на авторитета
на гимназията и за
подобряването на
качеството на прие-
ма.

Това е нещото, на
което ние много
държим”, заяви Илие-
ва. В словото си тя
подчерта, че заслуга
за това гимназията
да получи шанса да
се премести в нов
дом е имал главният
секретар на МОМН-
Красимир Вълчев,
чието отношение
към образованието
било професионално.
Според директора на
ТПГ”М. Кюри” заслу-

га за осигуряването
на средствата за ре-
монта на помещения-
та, в които са разпо-
ложени работилни-
ците, имал ексминис-
тър Томислав Дон-
чев. Недялка Илиева
отправи благодар-
ност към учениците
от гимназията, кои-
то оказали незамени-
ма помощ по време
на преместването на
училището по своя
воля, напълно добро-
волно.

Лентата за откри-
ването на работил-
ниците на гимназия-
та беше прерязана
от депутата Владко
Панайотов и Ирена
Соколова. След това
присъстващите на
тържеството имаха
възможност да раз-
гледат работилни-
ците и обзаведения
фитнес-клуб.

ноември до 27 ноем-
ври 2013 г.

Носителят на при-
за “Доброволец на
годината” и награ-
дените по катего-
рии доброволци ще
бъдат оповестени
на 5 декември 2013
г., на официална це-
ремония посветена
на “Международния
ден на доброволе-

ца”.
Конкурсът се реа-

лизира с подкрепата
на: Национална прог-
рама за младежта,
НЦЕМПИ и Община
Бургас.

Номинации за “До-
броволец на година-
та” се подават на
следния адрес:https:/
/ d o c s . g o o g l e . c o m /
spreadsheet

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобр-
яване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно из-
вършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектри-
чески табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно
и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профи-

лактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки нала-
га кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

Пернишка област
За периода 23.09-27.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Горна Диканя - чентрална

част, махалите: Гълъбова, Шипочка, Чупетловска, Йоргова, Парталина, Джор-
гова махала

На 23.09.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Перник - ул. Княз Александър Батенберг,
бл. 15, ул. Найчо Цанов бл.1, 2-4, 8, 8-10, 9, ул. Райко Даскалов, ул. Черешово
топче, бл 3, ул. Искър, ул. Тунджа, ул. Граховска, ул. Кракра, всички стопански
обекти в района

На 23.09.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Ярловци
На 23.09.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Врабча - махала Посъжда
На 23.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Друган - Чачолова махала
На 23.09.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Перник - кв. „Твърди Ливади”, ул. Първи

май, 6-ти Май,  8-ма Детска градина и всички останали стопански обекти в ра-
йона

На 23.09.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Лешниковци
На 24.09.2013 г. /09.00-09.20 и 11.40-12.00 ч/ - гр. Перник - кв. „Ралица”
На 24.09.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Зелениград
На 24.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Дрен - централна част
На 24.09.2013 г. /11.00-12.00 ч/ - гр. Перник - кв. „Ралица”, ул. Балван, ул. Ве-

нец, ул. Еделвайс, ул. Елбрус, ул. Лисец, ул. Морозов, ул. Протожерица, ул.
Славей, ул. Стара Планина, ул. Столетов, ул. Връх Богдан, ул. Краище и всички
останали стопански обекти в района

На 24.09.2013 г. /13.00-13.20 и 15.40-16.00 ч/ - гр. Перник - кв. „Ралица”, ул.
Балван, ул. Венец, ул. Еделвайс, ул. Елбрус, ул. Лисец, ул. Морозов, ул. Прото-
жерица, ул. Славей, ул. Стара планина, ул. Столетов, ул. Връх Богдан, ул.
Краище и всички останали стопански обекти в района

На 24.09.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Забел

На 25.09.2013 г. /09.00-09.20 и 15.30-15.50 ч/ - с. Черна гора, с. Лесковец и с.
Планиница

На 25.09.2013 г. /09.00-09.30 и 14.00-14.30 ч/ - с. Студена, Хижа „Върбица”, Ка-
риери Студена, Асфалтова база „СК 13”, Асфалтова база „Хемус”, Кариери
„ФЗС”, Кариери „ГУСВ”, СК 13 Пътстрой; с. Старо село, с. Долна Диканя, с.
Горна Диканя, с. Дрен, с. Гълъбник, с. Чуковец, база „Маврово”, Дренско хан-
че, „Светла” Долна Диканя, Помпи Гълъбник, SOS Детско селище Дрен

На 25.09.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Трън - ул. Денчо Знеполски 1-30, ул. 9-ти
септември

На 25.09.2013 г. /09.00-14.00 ч/ - с. Старо село
На 25.09.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Черна Гора, с. Ярджиловци, с. Долна Се-

кирна, с. Велиново
На 26.09.2013 г. /09.00-09.20 и 15.30-15.50 ч/ - гр. Перник - кв. „Варош”, кв.

„Марина Бара”, ВиК Перник
На 26.09.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - ул. Кракра, бл. 73 и бл. 71, ул.

Отец Паисий, блокове: 100, 102, 106, 108, 110, фирма „Диел” ЕООД, фирма „Ру-
тан МБИ” ЕООД, фирма „Фросини”, фирма „СД Роберто - ЕМИ Савови” и всич-
ки останоли стопански обекти в района

На 26.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Извор - централна част
На 26.09.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Стрезимировци - махала Бойна

На 27.09.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Перник - ул. Княз Александър Батемберг,
бл. 15, ул. Найчо Цанов, бл.1, 2-4 , 8 , 8-10,  9, ул. Райко Даскалов, ул. Черешово
топче, бл. 3, ул. Искър, ул. Тунджа, ул. Граховска, ул. Кракра и всички стопан-
ски обекти в района

На 27.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Дрен - централна част
На 27.09.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Перник - кв. „Твърди Ливади”, ул. Първи

май, 6-ти Май,  8-ма Детска градина и всички останали стопански обекти в ра-
йона

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за съз-
дадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

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

Уважаеми клиенти,



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

Рекламно  приложение

Понеделник, 23 септември 2013 г., брой 182 /5298 / година XХ

®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВИ СГРАДИ:
1. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни - 400 евро/кв.м
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ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2
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 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, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 28 000 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. 3, ТЕЦ, ремонт, отличен - 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. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

3. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

4. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,

по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

15. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

5. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Тв. ливади
2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
4. Гарсониера, с тераса, в Центъра
5. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
6. Гарсониера, Тева
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Голям тристаен в Центъра
10. Двустайни и Тристайни, Тева

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

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

ново строителство, с акт - 16
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   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 - 32 000 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. Албените, 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.
3. Двустаен, Албените, ТЕЦ, обзаведен - 300 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.
11. 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

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

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

0888/689 535
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв.
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
5. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
6. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
7. Радомир,  ет. 7, ет. 8 - по споразумение

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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



Имоти, реклами8 23 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.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

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

ИЗКУПУВАМ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

ОТ МЯСТО,

ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

 - ТЕЛ. 0892/202 293;

          0895/821 433

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

кв. м, Банкя, център, до гарата
и общината, с положени основи
- 50 000 евро - тел. 0877/966052
Собственик продава 3-

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти
УПИ, Димова махала, 1 100

кв.м, разрешително за строеж, с
Н=15 м и РЗП: 2 200 кв., продаж-
ба 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 помеще-
ние, 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 РЕКЛА-
МЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40
95; 0888/50 32 37

Продавам  пиролизно котле за ото-
пление, 60KW – тел. 0887/88 40 95

работа

разни

наем
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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.

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

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 - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в

изпълнение на Общите условия на
ЧЕЗ Разпределение България и в
съответствие с изискванията на
действащото законодателство в
страната, компанията извършва
планова подмяна на
електромерите на своите клиенти
в Западна България. Молим
клиентите на ЧЕЗ, които живеят
на посочените долу адреси, да
осигурят представител на
домакинството, който да присъства
на подмяната.

Подмяната на електромерите ще
се извърши както следва:

Пернишка област
На 23.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с.

Дрен
На 23.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр.

Радомир - ул. Шипка 1-10
На 23.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с.

Пещера
На 23.09.2013 /09.00-16.00 ч/ -

гр.Перник - Димова махала, ул.
Струма 80, вх. А, вх. Б, вх. В

На 23.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с.
Красава

На 24.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с.
Дрен

На 24.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр.
Радомир - ул. Шипка 11-20

На 24.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с.
Пещера

На 24.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр.
Перник - Димова махала, ул.
Струма 80, вх. Г, вх. Д, вх. Е

На 24.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с.
Завала

На 25.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр.
Перник - Димова махала - ул.
Струма 80, вх. Ж

На 26.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр.
Батановци - ул. Борова, ул. Стара
планина

На 27.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с.
Дрен

На 27.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр.
Радомир - ул. Шипка 21-30

На 27.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с.
Пещера

На 27.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр.
Батановци - ул. Борова, ул. Стара
планина

На 27.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с.
Кошарево

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

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Духът на здравето" /п./
06:30"Тази сутрин"- информационно предаване
09:30"Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 303
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 92, 93
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 14
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Африка: Звездите сигурно са полудели" -
риалити шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина" - комедийно предаване
00:00"Убийството" - сериал, еп. 6
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 6
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Модерно" /п./

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:10Вяра и общество с Горан Благоев /п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария Магазинно

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 /351 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:
17:05Дързост и красота /3236 епизод/
17:30Още от деня

18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Още от деня
19:00Втори шанс тв филм /9 епизод/
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас

20:45Спортни новини
21:00История.bg: 90 години
22:00В кадър документален филм
22:30По света и у нас и
22:55Зелена светлина
23:00В преследване на Царя  филм /

23:55Ретро следобед:
00:40Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:25Втори шанс тв филм /9 епизод/п/
02:15По света и у нас /п от 20:00/
03:00История.bg: 90 години
04:00В кадър /п/

04:30В преследване на Царя тв филм /

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще
ви позволи да контро-

лирате ситуацията. 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
информация.

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 пла- нирането на работните
задачи, ако искате да получите задо-
волителни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътнява-

не на времето и увелича-
ване на изискванията. Използвайте
този момент, за да внесете промени
в имиджа. Сега е момента да
постигнете всичко желано.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

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

же няма пълно щастие, ще се наложи
да се погрижите за финансовите си
дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден ще

започне не по начина,
по който очаквате. Ако не сте уве-
рени 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. Мо-
же да се чувствате малко измъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно
е, че не можете да разрешите проб-
лема на минутата, макар да търси-
те резултат, ефективност и полез-
ност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си,
защото прекалените емоции се от-
разяват неприятно на здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте

стомаха си, дори да ви
заведат в петзвезден

ресторант, стомахът ви си остава
същият. Бъдете внимателни.
Здравето е по-важно от всичко
останало.

Община Радомир е бенефициент по проект
„Интегриран воден проект за град Радомир”

Община Радомир реализира успешно проект „Интегриран воден проект за град
Радомир” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C005/
15.04.2011г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,
Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/03/19 -
„Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. Общата стойност на
проекта е 79 844 040 лв. Проектът е с продължителност 58 месеца и ще се изпълнява на
два етапа, както следва:

Първи етап: Подготовка на инвестиционен проект на стойност: 2 321 497лв.
Втори етап: Изпълнение на инвестиционен проект на стойност: 77 522 543 лв.

На 23 септември 2013 г. от 13 ч. в сградата на Младежкия дом в гр. Радомир ще се
проведе пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от първия
етап на проекта, а именно подготвения инвестиционен проект.

Предвиденото обновяване на водопроводната мрежа по трасето на канализационната
мрежа в рамките на Проекта, от своя страна ще способства за намаляване
значителните загуби на вода по водопреносната мрежа в района и областта.За
постигането на тези основна цел на проект „Интегриран воден проект за град Радомир”
се предвижда:• Реконструкция на съществуващата канализация и доизграждане на нова
канализация, с оглед избягване на течове, недопускане на инфилтрации и замърсявания
на подземните и повърхностни води. Предвижда се обновяване на цялата съществуваща
канализационна мрежа в гр. Радомир, включително градските  канализационни колектори.
Целта на Проекта е да бъдат адекватно обхванати и третирани битовите отпадъчни
води в агломерация Радомир;• Изграждане на нова ПСОВ или реконструкция и
модернизация на съществуващата  ПСОВ „ЛЕКО КО” ЕООД. • Рехабилитация на износена
водопроводна мрежа по трасето на канализационната мрежа, предмет на настоящия
проект. Така ще бъде осигурено достатъчно количество питейна вода, с необходимото
качество, подходящо за консумация от населението, предотвратяване на инфилтрации
и намаляване на загубите на питейна вода.

На събитието ще бъде предоставена информация за резултатите от направените до
момента технически разработки – Прединвестиционни проучвания и Идейни проекти за
ПСОВ и мрежите на канализационната и водопроводната инфраструктури.

Освен постигането на така описаните основни цели, реализацията на предлагания
инвестиционен проект ще има и социално-икономически ефект чрез създаване на нови
работни места, повишаване на атрактивността на община Радомир за инвестиции и
засилване на конкурентноспособността на икономиката.Проектът се финансира от
Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република
България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
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Виктория СТАНКОВА

Èâî Àíãåëîâ å ñâåòîâåí øàìïèîí
След европейската, перничанинът взе и световната титла

с поляка Едвард Барсе-
джан  -  8:2, а на полу-
финалите надви и
южнокорееца Сунг Ву

първенство, Алексан-
дър Костадинов  и
Христо Маринов се
представиха доста
под очакваниета.
След като свали цели
12 килограма, за да
влезе в категорията
до 55 кг, Александър
Костадинов загуби
още първата си сре-
ща и отпадна от със-
тезанието. Завчера
същата участ спо-
летя и Христо Мари-
нов. При 84-килогра-
мовите бившия све-
товен и европейски
шампион загуби на
старта от узбека
Асакалов. Съперни-
кът му после падна и
така българското
участие приключи.  

 

Страницата подготви Яне Анестиев

с 1:0.През този сезон
Ангелов ликува и с
европейската тит-
ла. За българина то-
ва е 7-мо отличие от
голямо първенство-
Това е трето отли-
чия за България след
среброто на Влади-
мир Дубов и Тайбе
Юсеин в свободния
стил.В кат. до 96 кг
европейският ни ви-
цешампион Владис-
лав Методиев дос-
тигна до репешажи-
те за бронза, но там
загуби в първия кръг
от иранеца Махди
Абас с 1:4. Другите
двама състезатели
на „Миньор“, които
се ориха до този мо-
мент на световното

Жените шахматистки
загубиха  от „Етър”

Само два отбора се явиха на женксото
отборно първенство по шахмат, група „Б”-
Кракра Пернишки” и „Етър” Вели Търново.
На първите три дъски се получи пълен па-
ритет. Първо Емиля Зратанова завърши на-
равно на първа дъска срещу Розалина  Ви-
танова, после Димитринка Батимирова за-
губи от Ива Пенчеча, а Ани Манева спечеи
срещу Мария Калбанова. На четвърта дъс-
ка обаче пернишкият отбор нямаше пред-
ставител и Венета Петкова спечели без
борба. Така срещата приключи при 2,5:1,5
за „Етър”. Пернишките шахматистки мина-
ла година изпаднаха от „А” групата, където
и в момента се състезават осем отбора.

Пълен хаос в
детската група

Пълно объркване настана  в групата на
най-малките футболисти само ден след ка-
то  беше публикувана програмата им –
съобщиха от ОС на БФС. Още от самото
начало беше ясно, че тази година отборите
ще са малко, след като само осем подадо-
ха заявки  за участие. Миналата година
бяха 12. Днес обаче се оказа, че „Ми-
ньор”(Пк) се отказва от участие в групата,
известна като Деца „Б”. Новият тим „Ми-
ньор”2013 пък не е картотекирал състеза-
телите си. Същата е ситуацията и в „Друж-
ба”(Мещица). Така от четирите пернишки
отбора само „Чорни”(Брезник) е готов по
документи. Четирите отбора от област Кюс-
тендил са наред, но, както е тръгнало, ще
си направят собствена група. Просто от
Пернишко почти няма кой да играе. Ако
все пак поне един от трите отказали се от-
бора бъде картотекиран шестте тима ще иг-
раят по два пъти помежду си и първенс-
твото ще бъде спасено. Друг е въпросът
редно ли е така да изглежда първенството
на най-малките, за които сме свикнали да
казваме, че те са бъдещето на футбола.

Спортният министър
поздрави Иво Ангелов

Спортният минис-
тър Мариана Георгие-
ва специално поздрави
новия световен шам-
пион по борба в кате-
гория до 60 килограма
класически стил Иво
Ангелов. “Бях убедена,
че представянето на
българските състеза-
тели на световното
първенство в Будапе-
ща ще се увенчае и
със златен медал. Ус-
пехът на нашето

момче, който през го-
дината спечели и ев-
ропейската титла
показва, че работата
на българската феде-
рация е в посока ут-
върждаване позиции-
те ни на европейския
и световния тепих.
Всички тези усилия
естествено са насо-
чени в перспектива
към Олимпиадата в
Рио де Жанейро през
2016 година. При пра-

вилна спортно-мето-
дическа работа и
тренировъчен процес
резултатите са на
лице. Представянето
на българските борци
в унгарската столица
е пример и стимул за
останалите състеза-
тели в различните
спортове, за да се
гонят върховете в
световния спорт”,
каза министър Геор-
гиева.

ставят Първан Аспа-
рухов и Ради Данов,
които имат актив
от по 4,5 точки от
пет възможни. Даян
Нинов има 4. Играе-
щите на първа и вто-
ра дъска Людмил Нен-
ков и Любомир Данов
също имат положите-
лен актив. Ненков е с

Пернишките шахма-
тисти от КШ „Юрий
Бендерев” са безапале-
цаонни лидери след
изиграването на пър-
вите пет кръга от
първенството на „Б”
група по шахмат –
отборно. Перничани
имат пет победи от
пет възможни и три
кръга преди края са
убедителни водачи в
класирането. Еди-
нствено шахматно
чудо може да ги спре
от класирането за
„А” група на следва-
щия шампионат, но
все пак трябва да за-
пазят концентрациу-
та ди со края на пър-
венството. Най-убе-
дително се пред-

3 т. От 5 срещи, Лю-
бомир Данов има 3,5
от пет. Йордан Нико-
лов е с 2 точки до то-
зи момент.В шестия
кръг пернишките шах-
матисти итраят с
отбора на „Враца”,
който е последен в
класирането до този
момент.

 

Пернишките шахматисти
бият наред в Слънчев бряг

Иво Ангелов триум-
фира със световната
титла на световно-
то по борба, класичес-
ки стил на първенс-
твото в Будапе-
ща. На финала на-
шият национал над-
деля над Иван Куйла-

ков (Русия) - с 3:2. Пре-
ди това пернишкият
национал  записа три
категорични победи –
технически туш за по
7:0 срещу Хуан Карлос
Лопес (Колумбия) и
сърбина Кристиян
Фриз, после се справи

ДЪРЖАВНО ОТБОРНО
ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ

„Б” ГРУПА – РЕЗУЛТАТИ:

1-ВИ КРЪГ
ШК Юри Бендерев – Славия 4:2
Людмл Ненков – Николай Ставрев         0:1
Любомир Данов – гм. Валентин Луков    1:0
Йордан Николов – Момчил Тодоров       0:1
Даян Нинов –Светозар Дончев                 1:0
Ради Данов – Георги Кръстанов               1:0
Първан  Аспарухов – Пламен Стоименов          1:0

ОСТАНАЛИ РЕЗУЛТАТИ:
Ловеч – Силистра     2:4
Враца – Сливн.герой           3:3
Тунджа(Ямб) – Виктори(Блгрд)      2,5:3,5

2-РИ КРЪГ
Сливнишки герой – Юри Бендерев         2,5:3,5
Мирослав Цанков – Людмил Ненков         0:1
Нино Влашки – Любомир Данов     0,5:0,5
Емил Младенов – Йордан Николов            1:0
Митко Първанов – Даян Нинов      0,5:0,5
Димитър Василев – Ради Данов       0:1
Валери Ставрев – Първан Аспарухов         0:1

ОСТАНАЛИ РЕЗУЛТАТИ:
Славия – Тунджа       3:3
Силистра – Враца     4,5:1,5
ЦСКА – Ловеч           5:1

З-ТИ КРЪГ:
Юрий Бендерев – Силистра          5:1
Людмил Ненков – Пламен Чаков    1:0
Любомир Данов – Красимир Стефанов     0,5:0,5
Йордан Николов – Петър Делчев    1:0
Даян Нинов – Теодор Димитров     1:0
Ради Данов – Стефан Георгиев       0,5:0,5
Първан Аспарухов – Господин Господинов          1:0

ОСТАНАЛИ РЕЗУЛТАТИ:
Враца – ЦСКА           2:4
Тунджа – Сливн.герой          3,5:2,5
Виктори – Славия     3:3

4-ТИ КРЪГ
ЦСКА – Юрий Бендерев   2,5:3,5
FM Георги Филев – Людмил Ненков         1:0
Алекси Йовчев  – Любомир Данов 0:1
Йордан Стойнев – Йордан Николов           1:0
Горан Кръстев – Даян Нинов          0,5:0,5
Станислав Андреев – Ради Данов  0:1
Илиян Попов – Първан Аспарухов 0:1

ОСТАНАЛИ РЕЗУЛТАТИ:
Сливнишки – герой – Виктори(Бл) 2:4
Силистра – Тунджа   3:3
Ловеч – Враца           3,5:2,5

5-ТИ КРЪГ
Юрий Бендерев – Ловеч   5:1
Людмил Ннеков – Митко Ватковски          1:0
Любомир Данов – Венцислав Нинов         0,5:0,5
Йордан Николов – Радослав Карайджиев  1:0
Даян Нинов – Вергил Василев        1:0
Ради Данов – Йото Йотов    1:0
Първан Аспарухов – Христо Йотов            0,5:0,5

ОСТАНАЛИ РЕЗУЛТАТИ:
Тунджа – ЦСКА        2:4
Виктори – Силистра 2:4
Славия – Сливнишки герой 4,5:1,

КЛАСИРАНЕ:
1.Юрий Бендерев(Пк)           10 т.
2.Силистра     7
3.ЦСКА          6
4.Виктори       5
5.Тунджа        4
6.Славия         4
7.Ловеч           2
8.Сливн.герой           1
Враца  1



АПРОПО

Îáèñêè â îôèñè è æèëèùà çàðàäè ÀÅÖ ”Áåëåíå”
В офисите на ТЕРС ”Мошино”  претърсване не е правено

ЩО МУ ТРЯБВАШЕ НА БА-
ТЕ БОЙКО ДА СПОМЕНАВА
ОТ ОНИЯ ДНИ, че е молил
баш банкера на държавата
Цветан Василев да спонсорира

Гигинския манастир, та сега настана една
богохулна история, която разтресе и ма-
настира, и монасите, и миряните, и самия
Цветан Василев. Човекът с парите люто се
обиди и нареди да му махнат образа от
иконостаса. Което  монасите със свито
сърце сториха, но вдигнаха вой чак до на-
чалника си на  небето. И сега Гигинският
манастир е с една икона по- малко. Въпро-
сът обаче не е в количеството, а в качес-
твото. Щото махнатата икона даваше па-
рите за всички останали. Както живи, така
и блаженопочивши. И манастирът става
тесен за душата, както беше казал Дяко-
на навремето по друг повод. Към духов-
ната криза ще се прибави и материалната.
Ето как иначе благозвучното слово на ба-
те Бойко стана богохулно. И сега биволи-
ците и козите на манастирската обител
трябва да се напънат неистово и да дават
двойно повече мляко, за да компенсират
спонсорската суша. Тая ситуация е по-
опасна и от църковен разкол. Манастир
без благодетел е като стадо без пастир.
По тоя въпрос и в Библията е писано. Ос-
тава храмът да мине на пряко финансово
управление от Господа. Или от Бойко Бо-
рисов, който доскоро беше такъв, но вече
не е . Макар че думите му продължават да
имат божествена сила.

ПРОКУРОРИТЕ КАЗАХА, ЧЕ СА
ОБИСКИРАЛИ ОФИСИТЕ НА “РИСК
ИНЖЕНЕРИНГ” В ПЕРНИК и хвърлиха
медиите в тъч. Тия офиси се оказаха тол-
кова потайни, че  никой не се нави да ги
търси, за да снима пльоснати по очи слу-
жители. Всичко мина в графата на дове-
рието. Щом са казали че има, значи има.
А и самата акция беше секретна Случаят
обаче беше сгоден да разберем, че Пер-
ник има нещо общо с АЕЦ “Белене”. От-
давна си знаехме, че от нас, перничани,
зависят повечето неща в държавата, ама
вече и официално ни го признаха. Ако се
построи “Белене”- ние сме причината. Ако
не се построи- ние сме виновни. Въобще,
“Белене” минава през Перник като проку-
рор на проверка. И ний сме дали нещо на
света, а на всички българи - за “Белене”
да говорят.

1223 септември 2013 г.

Иззеха пикап с
разминаващи се

идентификационни номера
Любомира ПЕЛОВА

Служители на пернишката областна
дирекция на МВР са иззели лекотова-
рен автомобил „Мерцедес” заради
несъответствие в идентификационни-
те номера.

Разминаването лъснало преди два
дни, когато служители на Първо ра-
йонно управление „Полиция” спрели
за проверка возилото, зад волана на
което е бил перничанинът  лекотова-
рен автомобил „Мерцедес”, управл-
яван от 31-годишния перничанин с
инициали С.В. При направената
справка се оказало, че има размина-
ване между идентификационните но-
мера на рамата на автомобила и тези
по талон.

Работата по изясняване на случая
продължава.

олигарсите в страна-
та ни. В момента той
е разследван във връз-
ка с консултанските
договори за спрения
проект АЕЦ “Белене”.
Манчев е сред най-го-
лемите защитници на
проекта АЕЦ “Белене”.

От Софийска град-
ска прокуратура офи-
циално потвърдиха,
че на 19 август 2013
г. там е образувано
досъдебно производс-
тво с предмет длъж-
ностно присвояване в
особено големи разме-
ри, представляващо
особено тежък слу-
чай, както и умишлена
безстопанственост.
Основната насока на
разследването са из-
вършените плащания
от НЕК ЕАД, за консул-
тантски услуги по
проекта АЕЦ Белене,
след решението на
компетентните дър-
жавни органи от 29
март 2012 г. за спира-

не на строителство-
то на атомната еле-
ктроцентрала. На 29
март 2012 г. парла-
ментът прие решение
за спиране на проекта
“Белене”.

Незабавното стар-
тиране на действия-
та по разследването
е наложено от получе-
ни от ДАНС в проку-
ратурата оператив-
ни данни за предприе-
ти действия по уни-
щожаване и укриване
на документи, касае-
щи предмета на раз-
следване по делото. С
оглед интересите на
разследването и
следствената тайна
на този етап проку-
ратурата няма да
оповести други дан-
ни. Те ще бъдат съоб-
щени след повдигане
на съответни обви-
нения на лица, чието
задържане се пред-
вижда в хода на опера-
цията.

тво с предмет длъж-
ностно присвояване в
особено големи разме-
ри, представляващо
особено тежък слу-
чай, както и умишлена
безстопанственост.
Основната насока на
разследването са из-
вършените плащания
от НЕК ЕАД, за консул-
тантски услуги по
проекта АЕЦ Белене,
след решението на
компетентните дър-
жавни органи от 29
март 2012 г. за спира-
не на строителство-
то на атомната еле-
ктроцентрала.

При акцията е поис-
кана помощ и от жан-
дармерията.

Манчев се свързва с
интерeси в атомната
енергетика и строи-
телството на центра-
ли у нас. Той е инженер
и специалист по ядре-
на енергетика. Според
публикации в чужбина
той е сочен за един от

Собственикът на
“Риск инженеринг” Бо-
гомил Манчев, в чий-
то офиси в петък бе
проведена операция
на ДАНС и прокурату-
рата заяви, че е жер-
тва съм на полити-
чески и частни инте-
реси   ”Политичес-
кият привкус е да нах-
раним очакванията на
улицата, а частният
интерес е да ме мах-
нат мен и да се даде
работата на друг. Ще
видите какво ще ста-
не, той си има лице,
висок е към 1.90", каза
Манчев. Той добави,
че е бил изненадан
от съобщението на
разследващите, че
имали информация, че

са се унищожавали до-
кументи по проек-
та ”Белене”.

“Ние нямаме такова
желание. Правим доку-
ментите, защото те
доказват какво вър-
шим”, обясни Мавчев
и отбеляза, че му се е
сторило странно, че
са били изискани доку-
менти, които вече са
били давани два пъти
и от които не може
да се научи нищо. 

“Решението на НС
за спирането на проек-
та “Белене” не дава
разпореждане какво да
се прави с вече дей-
стващите договори,
така че НЕК трябва да
ме уведоми, че спира
договора, но те про-

Богомил Манчев: Жертва съм на
политически и частни интереси

дължиха договорите
си с нас”, обясни Ман-
чев. Всичко свършено
от нас се проверява
от комисия от НЕК и
тогава ни се плаща,
добави той.

Манчев уточни, че
негови фирми не уча-
стват в арбитража,
но това, което се
случва е във вреда на
България, защото на-
помня времена от
близкото минало. “С-
траната прави всич-
ко необходимо, за да
загуби арбитража”,
смята той.

Манчев се свързва с
интерeси в атомната
енергетика и строи-
телството на цен-
трали у нас. Той е ин-
женер и специалист
по ядрена енергетика.
Според публикации в
чужбина той е сочен
за един от олигарси-
те у нас. Манчев е
сред най-големите за-
щитници на проекта
АЕЦ “Белене”.

Деца подпалиха пожар
Любомира ПЕЛОВА

Два по-
жара с ма-
т е р и а л н и
загуби са
гасени от
пернишки-
те огнебор-
ци. В чет-
в ъ р т ъ к ,
около 10

часа, бил подаден сигнал за горящо се-
но в село Черна гора. Незабавно към
мястото на произшествието се насочи-
ли два противопожарни автомобила.
Докато пристигнат на мястото огъня,
ламъците унищожили купа сено, но
бързите действия на двата екипа спаси-
ли от от опожаряване съседни стопан-
ски сгради. Според огнеборците причи-
ната за инцидента е детска игра с огън.
Хлапетата, оставени без надзор, играли
с огън, от който пожаръг лумнал за се-
кунди. От Пожарната за пореден път
апелират родитлите да внимават с как-
во и къде играят малчуганите, защото
една невинно драсната клечка кибри
може да причини голяма беля.

Пожар в апартамент в пернишкия
кварта Мошио пък е погълнал кухнен-
ско обзавеждане, домакинси електроу-
реди, компютър, ПВЦ дограма и други
вещи. Причината за лумналите в следо-
бедните часове завчера пламъци е неп-
равилно ползване на нагревателен уре-
д, поясниха от пожарната.

Любомира ПЕЛОВА
Обиски са извър-

швани вчера и на те-
риторията на Перник
във връзка с акцията
в „Риск Инженеринг”,
собственост на биз-
несмена Богомил Ман-
чев, свързана с проек-
та за АЕЦ „Белене”.
Спецоперацията, за-
почнала 8,30 часа вче-
ра, се е извършвала
съвместно от ДАНС,
МВР и Софийската
градска прокуратура
и е започнала едновре-
менно в София, Пер-
ник, Козлодуй и Беле-
не. Проверени са общо
17 помещения в офи-
си, жилищни и адми-
нистративни сгради.
Незабавното старти-
ране на действията

по разследването е
наложено от получе-
ни от ДАНС в проку-
ратурата оператив-
ни данни за предприе-
ти действия по уни-
щожаване и укриване
на документи, касае-
щи предмета на раз-
следване по делото. С
оглед интересите на
разследването и
следствената тайна
на този етап прокура-
турата няма да опо-
вести други данни. Те
ще бъдат съобщени
след повдигане на
съответни обвине-
ния на лица, чието за-
държане се предвижда
в хода на операцията.

На 9 август 2013 г.
в СГП е образувано
досъдебно производс- Силвия ГРИГОРОВА

Проверка на „Съпер-
ник” показа, че обиск
в офисите на фирма
„ТЕРС Мошино”, собс-
твеност на „Риск Ин-
женеринг”, която се
намира на площадката
на ТЕЦ”Република”, не
са правени. Това пот-

върдиха служителите
в предприятието.
Пернишкото то дру-
жество не е работило
на площадката на АЕЦ
„Белене” никога. Епи-
зодични поръчки са
изпълнявани по ре-
монтни

дейности само на

АЕЦ „Козлодуй”. „Въп-
реки това, нямаме ни-
какви притеснения
от евентуална про-
верка. Ще предоста-
вим на проверяващи-
те всички документи,
които поискат”, зая-
виха от „ТЕРС Моши-
но”.

Обиски в ТЕРС Мошино не е имало


