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Убедете се
в разликата!

са създали инциати-
вен комитет, който
официално е огласен
като Гражданско
сдружение „Екологич-
на среда и напредък
за квартал Тева”. Вче-
ра те поканиха на сре-
ща и зам.председа-
телят на Общинския
съвет Милан Мила-
нов, на когото са връ-
чили и подписка от
стотици жители на
квартала, с която
настояват в кварта-
ла да бъде построен
хипермаркет от типа
„Билла” или „Кауф-
ланд”.
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Тежки проблеми тормозят най-младия квартал на Перник

Мерките
на Меркел

Понеже сме си надвили на
собствения масраф, от няколко дена се
прехласваме пред изборния удар на Анге-
ла Меркел. Политици от всички цветове
я гледат в захлас, леят елейни слова и за-
виждат като за световно.

Немската канцлерка направи чудо, от
което нашенските партийци ги избива
пот на челото. Та кой не мечтае за тия
42 процента, с които тя постави евро-
пейски рекорд? Кой не желае три мандата
да е премиер на такава мощна държава?
Кой не иска да се мери с Меркел по по-
пулярност по света и у нас?

Всеки иска, но никой не може. Щастлив
ще бъде лидерът на българска партия да
вземе и половината от процента нейни
гласове. Още по-щастлив ще бъде да със-
тави широка коалиция и да управлява без-
проблемно четири години. А най-щастлив
ще бъде да ръководи икономика като
немската. И народ като немския.

Ама не. Мерките на Меркел са други. В
тях български политик не може да се впи-
ше. Може само да завижда и да пише хва-
лебствени телеграми за международно-
то положение и желязната лейди. Щото
такива са му мерките...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Преп. Ефросиния
Александрийска.
Успение на преп.

Сергии Радонежки
чудотворец.

Любомира ПЕЛОВА
В началото на 21-ви

век жителите на най-
младия квартал на
Перник – Тева, про-
пищяха от проблеми,
които не би трябва-
ло да съществуват
или поне да не са в
този тежък вид в
днешното съвремие.
След като от почти
всички инстанции,
към които са се обръ-
щали за съдействие,
до момента са полу-
чили само обещания,
но не и реално реше-
ние на болките си,
преди броени дни те

Лъжата се приема
за истина, докато
се докаже истината
за лъжата.

ЛАФ НА ДЕНЯ

70 - 260

Слънчево

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

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

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

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

“Съперник” чака вашите предложения на адрес:
sapernik_n@yahoo.com или sapernik_92@abv.bg.
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от трудовия му стаж
е преминал във „В и
К”. По образование
той е хидроинженер.
След приключването
на общото събрание
на акционерите, но-
вият управител на „В
и К” трябва да  бъде
вписан в Търговския
регистър, за да стане
напълно легитимен
управител и да полу-
чи договор за възлага-
не от Министерство-
то на регионалното
развитие и благоус-
тройството.

На въпрос на „Съ-
перник”- ще му трябва
ли време за адаптация,
с оглед на това, че
около четири години
не е бил в дружество-
то, инж. Каменов зая-
ви, че познава доста-
тъчно добре работа-
та в предприятието,
така че няма да има
нужда от време за ада-
птиране, още повече,
че има не малко важни
задачи за решаване.

Силвия ГРИГОРОВА
Инж. Камен Каменов

е новия управител на
„В и К”- Перник. Кадро-
вата промяна във во-
д о с н а б д и т е л н о т о
предприятие стана
факт след проведено-
то вчера общо събра-
ние на акционерите на
„В и К”. В него държа-
вата притежава 51%
от акциите на дру-
жеството,  а остана-
лите 49% се разпре-
делят между общини-
те в областта като
най-голям дял прите-
жава община Перник.

П ъ л н о -
м о щ е н
п р е д -
с т а в и -
тел на
д ъ р ж а -
вата на
провело-
то се
в ч е р а
о б щ о
с ъ б р а -
ние е
бил Гри-

гор Василев, който е
направил предложе-
ниято за кадровата
промяна във водос-
набдителното пред-
приятие.

Камен Каменов беше
управител на „В и К”-
Перник до януари
2010 година, когато
правителстгвото на
ГЕРБ взе решение за
смяната му. От того-
ва до сега инж. Каме-
нов работеше в общи-
на Перник като стар-
ши експерт в отдел
„Инвестиции и еколо-
гия”. Над 16 години

Камен Каменов е новия шеф на „В и К”
На страница 2
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Тежки проблеми тормозят най-младия квартал на Перник

Трън готов за кметския вот
Любомира ПЕЛОВА

Тевчани обаче пред-
почитат това да е
търговски обект на
българска фирма като
„Фантастико” напри-
мер. Над 9000 са оби-
тателите само на па-
нелните блокове, още
около 2000 души жи-
веят в къщите, а па-
заруват в няколко
малки магазина, разка-
заха на срещата вчера
тевчани. Нужна им е и
аптека, тъй като в
момента няма откъде
да купят и един аспи-
рин.

И покрай подписка-
та за хипермаркета,
отвориха дума за още
много тежки пробле-
ми, които тровят жи-
вота на хората в
квартала.

53 свободни работни места предлага Бюрото по труда
Силвия  ГРИГОРОВА

  53 свободни ра-
ботни места предло-
жи Бюрото по труда
на хората, които са се
озовали на трудова-
та борса. В сравнение
с предходните месеци
се наблюдава тенден-
ция на редуциране на
работните места.
Обяснението на този
факт е, че не малка
част от предлагани-
те работни места са
имали сезонен харак-
тер, освен това се
появиха и не малко
свободни работни
места в сферата на
образованието. Въп-
реки че учебната го-
дина вече започна, в
момента на борсата
се търсят 1 учител в
детска градина с пре-
дучилищна педагогика
и минимум една годи-
на стаж и 1 помощ-

ник-възпитател със
средно образование.
Освен това, Бюрото
по труда е обявило,
че търси още: 10 ши-
вачки с опит, 10 ра-
ботници в строи-
телството с опит, 5
заварчици с документ
за квалификация и
опит, 1 шивач-тапи-
цер, 1 готвач с опит,
1 автомонтьор с опи-
т, 1 гумаджия с опит,
1 електротехник с
опит, 3 заварчици-те-
некеджии с квалифи-
кация, 1 автоинс-
труктор със свиде-
телство за професио-
нална квалификация и
висше образование, 1
техник ДВГ, 2 мон-
тажници на дограма с
опит, 1 старши спе-
циалист с висше обра-
зование по архитек-
тура и строителс-
тво, 1 социален ра-

ботник 10 булдозе-
ристи с квалификация
машинист ПСМ, 1 аге-
нт за обслужване на
криенти по теле-
фон8кол център с
висше образование,
перфектен френски
или английски език и
компютърна грамот-
ност,  1 шофьор на
ТИР.

от страница 1

Основният  свър-
зан с екологията на
жилищния район, кой-
то системно е за-
мърсяван от шламох-
ранилището. Те нас-
тояват по-често там
да присъства подвиж-
на лаборатория ,коя-
то да измерва пара-
метрите на чистота-
та на въздуха.

Тевчани алармират
за системни незакон-
ни палежи на горски-
те насаждения около
квартала. Роми раз-
чистват терена и ко-
паят незаконно въг-
лища от незаконни
шахти, които после
продават под носа на
властта и полиция-
та, чиито представи-
тел според хората от
квартала за съжале-
ние много трудно мо-
же да бъде видян тук.
А възрастните са
притеснени от нарко-
мани и дилъри на дро-
га, които битуват
необезпокоявани от
никого в района.

Създателите на
гражданското сдру-
жение настояват да
се ремонтират ста-
рите детски площад-

ки, болшинството от
които са останали
без люлки, обръщат
се към общинската
управа с молба да бъ-
дат изградени и поне
две нови за малчуга-
ните от квартала.

Не е ново и искане-
то за параклис в квар-
тала, където хиляди-
те тевчани да могат

да запалят свещичка
за здраве или в труд-
ни дни. Вчера бе избра-
но и тричленно цър-
ковно настоятелс-
тво, което да движи
решението на пробле-
ма, още поече че пред
време получили увере-

ние от общинската
управа, че в квартала
има определен общин-
ски терен за тази цел.

За пореден път бе
повдигнат въпроса и
за разбитите от
тежките камиони,
извозващи боклука
към депото. В Стара
Тева вече има къщи
чиито стени и тава-

ни са пропукани от
вибрациите. Да се
изведе движението
от района, да се ас-
фалтират улиците в
квартала, за да не
газят тевчани кал
до колене в дъждов-
ните дни, да се пос-
тавят достатъчно
съдове за смет, тъй
като сега за няколко
блока има само един
съд, да се подобри
административно-
то обслужване, като
се направи всичко
възможно да се раз-
крие поне едно поме-
щение, в което да
могат да се плащат
данъци и такси, бяха
част от най-важни-
те проблеми, които
обсъждаха със
зам.председателя на
минипарламента хо-
рата от квартала.
Не бе подминат и
този, свързан с во-
доснабдяването и
канализацията. От
чешмите ни тече
кална, жълта вода,
която използваме
предимно за хигиен-
ни нужди. Плащаме
за питейна вода, а

купуваме такава от
магазина, кахъряха се
потърпевшите.

Хилядите жители
на най-младия квар-
тал в Перник заслу-
жават по-добро бла-
гоустрояване, бяха
категорични уча-
стниците в срещата
вчера. Един от най-
драстичните приме-
ри, които дадоха на
представителя на
ОбС Милан Миланов
бе с неокосените от
пролетта насам пло-
щи, из които през
лятото плъзнали и
змии.

З а м . п р е д с е д а -
телят на ОбС обеща
да направи всичко
възможно веднага
след Деня на града –
19 октомври да бъде
организирана среща
между жителите на
квартала и предста-
вители на МВР, об-
щинската админис-
трация, ВиК, за да се
чуят още веднъж
болките на тевчани
и да бъде намерено
съвместно решение
на най-актуалните
им проблеми.

В неделя, на 29 септимври в Трън ще бъ-
дат проведени частични избори за кмет на
граничната община. 3 895 са гласоподава-
телите, които ще могат да упражнят право-
то си на вот в изборните секции. Те са 24 на
брой, една от тях е подвижна и ще работи в
болницата в града. За предстоящия вот ще
се ползват съвсем нови печати, тъй като от
ЦИК не са разрешили повторна употреба
на старите, въпреки че са били запечатени,
съобщиха от Общинската избирателна ко-
мисия, чиито състав вече е уточнен. Очаква
се в петък заедно с бюлетините да пристиг-
нат  и 19 нови печата, останалите пет са от
предишните избори, но те не са били изпол-
звани тогава.

До частичния вот в Трън се стигна след
като управляващият втори мандат Станис-
лав Николов подаде оставка. Той бе обви-
нен в конфликт на интереси, а името му бе-
ше забъркано и в скандал с фиктивни до-
говори за аренда с починали хора. Нико-
лов бе избран от листата на ГЕРБ, местните
хора го харесваха заради осигурените ра-
ботни места в район, за който безработица-
та е бич, както и за коренно променения об-
лик на общинския център. Подавайки ос-
тавка, бившият градоначалник заяви, че
ще направи всичкопо силите си, за да из-
чисти името си. Включително и по съдебен
ред. И когато това стане, отново ще поиска
доверието на земляците си.

Любопитното в случая е, че обвиненията
срещу него бяха повдигнати от национа-
листите, които сега предлагат за кмет чо-
век, срещу когото е заведено дело за
убийство.

Паметна вечер за
Николай Хайтов в БАН

Виктория СТАНКОВА
Българските учени, общественици, писа-

тели и много почитатели на творчеството
на  акад. Николай Хайтов ще се съберат на
паметна вечер, посветена на народния пи-
сател на 25 септември т.г. (сряда) от 18 ч. в
големия салон на Централното управление
на БАН.

Вечерта се организира от Българската
академия на науките, Столична община и
издателство „Захарий Стоянов”, което то-
ку-що пусна от печат поредния том от съ-
чиненията на писателя. Този том е десе-
тият и носи заглавие „Гробът на Васил
Левски”. Той е сборник с исторически и
археологически свидетелства, излязъл
през 2002 г. Въпреки документалния ха-
рактер, разкрива умението на Николай
Хайтов да полемизира, да доказва тезите
си, да отстоява позиции и то с цветущ об-
разен език. В послеслова си Николай
Хайтов нарича филоксера опитите да се
пресуши националното самочувствие и
самосъзнание и презрението към родно-
то, към отечеството, към държавата, в
което е възпитано част от младото поко-
ление в ерата на социалистическия и ка-
питалистическия космополитизъм. За да
завърши  с думите: „Сред най-мощните
противоотрови срещу тази филоксера на
ХХ² век е примерът на един от най-съвър-
шените мъже, които човечеството е раж-
дало – Апостола на българската свобода
Васил Иванов Кунчев от Карлово с проз-
вището Левски. този талисман на Бълга-
рия трябва да бъде опазен, ако ни е дра-
го и мило оцеляването на  българите и
България.” 

 В предложените от
Бюрото по труда сво-
бодни работни места,
най-ощетени са отно-
во хората с висше об-
разование, на които
се предлагат само 5
свободни места. Ос-
таналите 48 са за хо-
ра със средно образо-
вание.От предложени-
те свободни работни

места става ясно, че
20 са свързани пряко
със строителство-
то, но озадачаващо-
то е, че няма наплив
към тези места. Оче-
видно предлаганото
трудово възнаграж-
дение не удовлетвор-
ява и работодатели-
те следва да по-
мислят по въпроса.
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Ôèëèï Àâðàìîâ îò “Äîìàøåí àðåñò” ñ ïðåìèåðà â Ïåðíèê
Музиката е главното действащо лице

ЗАМ. МИНИСТЪР ЛАЗАР
ЛАЗАРОВ: ПРОГРАМИТЕ
ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ

Виктория СТАНКОВА
Нека бъде музика! Та-

ка накратко може да се
обобщи лайтмотивът
в един нетрадиционен
one-man спектакъл на
Филип Аврамов.

Малко известен
факт е, че освен та-
лантлив актьор, Фи-
лип е и също толкова
добър музикант. Ком-

бинацията от двете
му дарби в рими и рит-
ми ще видим в “Бог
Рок” – музикално-
театрален пърфор-
мънс, специално създа-
ден за бар. Затова и
премиерата му за град
Перник е на 5-ти ок-
томври в club MAZE.

Вдъхновен от ини-
циативата на Бушмилс

Брадърс, Даниел Рашев
създава свежарски
текст с много хумор и
ето, че за нула време в
проекта вече са въвле-
чени: режисьорът Пе-
тър Калчев, пианис-
тът Красимир Спири-
донов, Венцислав Велев
(китара) и човекът,
който може да разсмее
всеки – ФИЛИП АВРА-
МОВ – завреният зет
от “Домашен арест”.

Тук обаче той ще
пее, ще свири на кита-
ра, ще свири и на хар-
моника, а ако и това
не ви е достатъчно,
то се подгответе за
много смях, докато
Филип ви разказва за

корените на…„дявол-
ската музика”. Всъщ-
ност именно тя – му-
зиката е и главното
действащо лице. Она-
зи „забранената” от
60-те, 70-те, 80-те,
заради която можеше
да си изпатиш и зара-
ди това (също като
„забранения плод”)
става все по-търсена
и слушана! Такова ще
е и настроението на
„Бог рок” – бунтар-
ско и изпълващо ни с
кеф, защото ще слу-
шаме и ще пеем Muddy
Waters, Nirvana, Joe
Kocker, Whitesnake,
James Brown, Metallica,
AC/DC и още много

Не дадоха общинска
земя на фирми,

добиващи доломит
Любомира ПЕЛОВА

Две фирми, добиващи строителни мате-
риали в в района село Студена, засега ще
трябва да почакат, докато стане ясно ще им
бъдат ли продадени общински земи, част от
концесионния контур по сключени вече до-
говори за концесия за добив на доломити,
след като вчера общинските съветници от-
ложиха за следващо заседание докладните
на кмета Янакиева с мотива, че не са доку-
ментно окомплектовани.

Дружествата, желаещи да купят земята,
са  “Магстрой” ООД - София и “Хидробетон”
ООД - Казичне.”Магстрой” има сключен до-
говор от август миналата година да доива
строителни материали в продължение на 35
години от находището в землището на Сту-
дена с концесионна площ 229 386 кв.м. от
която 224 256 кв.м. попада в общински зе-
ми. Гпадоначалникът Янакиева предлага за
продажбата на въпросните 224 декара да
бъде организиран и проведен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 59 900
лв.

Аналогичен е и казусът с терена от338 915
кв.м. концесионна площ, отдаден на “Хидро-
бетон” за 25 години. част от него - 227 883
кв.м. попада в в общински земи и кметът
предлага за въпросните 227 декара също да
бъде проведен търг с явно наддаване при
начална цена 65 260 лв.

Местните законотворци обаче не взеха ре-
шение по казуса, а го отложиха за следва-
що заседание, предлагайки кметът на общи-
ната Янакиева да изготви и представи пред
минипарламента подробен правен анализ на
предлаганата сделка.

Отпуснаха допълнително
пари за болниците у нас

Зоя ИВАНОВА
Надзорният съвет на Националната здрав-

ноосигурителна каса  е освободил резерва
за неотложни нужди. Вследствие на това
Здравната каса отпусна допълнителни 269
млн. лв., за да закърпи бюджета на болни-
ците до края на годината. Надзорният съвет
на касата ще решава кои болници ще полу-
чат парите.От Българския лекарски съюз
(БЛС) са пресметнали, че след освобожда-
ването на резерва, болниците ще успеят да
покрият 70% от годишните си разходи. От
съюза изчисляват, че за нормалното прик-
лючване на годината на болниците ще са
нужни около 150 млн. лв. Затова настояват
за спешна актуализация на бюджета на
здравната каса.

рок и блус идоли.
А ако желаете да раз-

берете какви са музи-
калните изненади, кои-
то бандатата е под-
готвила, ако желаете
да прекосите граници
и да махнете бариери и
ако желаете просто да
се изкефите, то резер-
вирайте местата си за
„Бог Рок” на 5-ти ок-
томври (събота) от
20.00 ч, в club MAZE

Дата: 5 октомври
(тази събота) 2013
г.Място: club MAZE,
Перник ул. Петко Кара-
велов №6

Начало 20:00 часа
Вход: 4 лв.Билети – на
бара в club MAZE

Кандидатът на ГЕРБ Станислава Асенова
обещава мъдрост в управлението на Трън

Кандидатът за
кмет на община Трън
от политическа пар-
тия ГЕРБ Станислава
Асенова влиза в теж-
ка битка за поста на
градоначалник на гра-
ничния район. Освен
нея още петима кан-
дидати ще участват
в частичните избори
на 29-ти септември.

Според неофициал-
но проучване, избира-
телите от Трънско
засега дават превес
на младата жена зара-
ди направеното до
момента от предиш-
ния кмет на община-
та Станислав Нико-
лов, избран също от
листата на ГЕРБ. При-
чините – отворените
нови работни места в
район, за който безра-
ботицата е тежък
бич, обновения моде-
рен вид на Трън, кой-
то вече не прилича на
селища със затихващи
функции, какъвто бе-
ше преди Николов да
влезе в кметския ка-
бинет, подобрените
пътища между сели-
щата в региона, как-
то и други социални
услуги. Не е случаен
факът, че граничната
община влезе в 2013-
та година със спече-
лени проекти за близо
18 милиона лева. Сега
Николова просто ще
надгражда, спечели ли
частичния воту тя
обещава да ръководи
Трънско с мъдрост и

далновидност.
3836 са избиратели-

те в община Трън,
които могат да гласу-
ват на предстоящи-
те местни избори.
От общинската изби-
рателна комисия
съобщават, че обста-
новката в района е
спокойна, подготов-
ката и организацията
на изборите върви
нормално. Засега няма
и подадени жалби за
нарушения.

Станислава Асено-
ва, която е завършила
ЮЗУ „Неофит Рил-
ски” и продължава об-
разованието си в СУ
„Св.Климент Охрид-

ски”,  има всички шан-
сове да се пребори за
доверето на своите
земляци, тъй като те
добре я познават от
досегашната й рабо-
та в управленския
екип на общината.
Асенова е експерт по
европейските проек-
ти и до голяма сте-
пен на нея се дължат
успешно спечелените
радработки по раз-
лични европейски
програми. „Ще про-
дължа с още повече
всеотдайност и упо-
ритост да работя за
жителите на община
Трън. Пътеката вече
я проправена,  ако спе-
челя вота, ще продъл-
жа заедно с екипа си
да доизграждам  нови-
те пътища на Евро-
пейска България”,спо-
дели кандидатът за
кмет на община Трън
от политическа пар-
тия ГЕРБ Станислава
Асенова.

Програмите за временна заетост ще
продължат, с оглед намаляване на без-
работицата това заяви зам. - министъ-
рът на  труда и социалната политика на
среща в Трън организирана от жените
социалистки и кандидата за кмет от
„БСП, ЗНС” – Георги Миленков. Лаза-
ров направи кратък отчет на социалната
политика на кабинета.

Правителството взема адекватни мер-
ки, за да се подобрява социалното по-
ложение, но има изначален проблем,
заяви зам.-министърът. „През предход-
ните години имаме отказ от адекватна
социална политика, такава не беше про-
веждана”, каза още той като допълни,
че с магическа пръчка, действия, които
изведнъж да решат всички проблеми,
не могат да бъдат предприети. Той при-
помни предприетия в началото на ман-
дата пакет от социални мерки. Подпо-
маганите с енергийни помощи през
2009 година са били 260 хиляди, а през
2012 година – 208 хиляди души. Хората
са намалели, но в същото време бед-
ността не е намаляла, за това първото
нещо, което от правителството са пред-
приели е да се увеличи границата за
достъп до тези социални помощи, за да
могат повече хора да могат да се въз-
ползват от тези мерки. „Очаквам около
270 хиляди души да се възползват през
предстоящия отоплителен сезон от це-
леви помощи за отопление”, разясни
Лазаров. 

„В последните две години месечните
добавки за деца с трайни увреждания
бяха замразени на равнище от 189 ле-
ва, което не отчиташе изменението на
минимална работна заплата”, посочи
още зам.-министърът. Сега размерът на
добавката е 217 лв. и е обвързана с 70%
от минималната работна заплата. „На-
мерението ни е при последващи изме-
нения в равнището на минималната ра-
ботна заплата тези добавки също да се
изменят в достигнатото съотношение”,
обясни Лазаров. 41 хиляди първолаци
са се възползвали от увеличената целе-
ва помощ. „Все още по тази мярка мо-
гат да се подават молби и до края на
месеца очакваме да надхвърлят 45 хил-
яди души. Размерът на увеличението на
тази добавка е от 150 лв. на 250 лв.,
което е значително”, категоричен е
зам.-министърът. С преструктурирането
на бюджета на министерство са се
предприели редица допълнителни мер-
ки за гаранцията на младежта в рамки-
те на пазара на труда, за да се даде по-
голяма възможност на младите да на-
мерят работа. За следващата година се
предвижда увеличаване на детските
добавки и изменение в гарантирания
минимален или границата за достъп до
социални помощи, така че повече хора
да могат да се възползват от тях. „Тук
става дума и за допълнителна мярка,
която е свързана с ефективен контрол
върху изразходването на средствата
точно по предназначение и това ще бъ-
де допълнителният ангажимент, който
ще имаме от министерството, така че
ограничените ресурси да могат да дос-
тигнат до хората, които се нуждаят най-
много от тях”, каза още Лазаров. 
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È Ïåðíèê ùå îòáåëåæè „Äåíÿ íà Åêñ-ïóøà÷à”
Кампанията поощрява постиженията на хората, отказали цигарите

Зоя ИВАНОВА
Р е г и о н а л н а т а

здравна инспекция в
партньорство с мла-
дежката организа-
ция на Българския
червен кръст в Пер-
ник ще организират
инициативи на ре-

гионално ниво, по по-
вод „Деня на екс-пу-
шача”.Тази година на
26-ти септември за
първи път в цяла Ев-
ропа се организира
събитието “Деня на
Екс-пушача”, което е
част от кампанията

на Европейската ко-
мисия (ЕК) “Екс-пуша-
чите са неудържи-
ми” и има за цел да
мотивира младите
хора на възраст 25-
34 години да нап-
равят първа крачка
към живот без цига-
рен дим, използвайки
позитивни посла-
ния.Тази кампания
поощрява постиже-
нията на екс-пушачи-
те от цяла Европа.
Тя предлага безплат-
на помощ за отказва-
не на цигарите чрез
i C o a c h
(www.eksmokers.eu) -
безплатен онлайн ин-
струмент за отказ-
ване на цигарите, ос-

„ МИНИ - ПЕРНИК” ЕАД – В ЛИКВИДА-
ЦИЯ

 град Перник, ул. „Найчо Цанов” № 42
тел. : 076 / 60 43 49 ;  е-mail :

mini_pernik@abv.bg
ОБЯВА

Живка Габрова – ликвидатор на
„МИНИ - ПЕРНИК”  ЕАД (л) гр. Пер-
ник, на основание чл.268, ал. 1 от ТЗ,
във връзка с чл. 14, чл. 15, ал.2 и чл.
15е от Правилника за реда за уп-
ражняване правата на държавата в
търговските дружества с държавно
участие в капитала, приет с ПМС №
112 от 23.05.2003г., и събразно Про-
токол № РД – 21 - 15 от 18.02.2010г.
обявява търг с  тайно наддаване за
продажба на  всички активи, собс-
твеност на дружеството,  при следни-
те условия и изисквания:

1. Начална тръжна цена:  Начал-
ната тръжна цена за всяка една по-
зиция поотделно е посочена в прило-
жението към тръжната документа-
ция. Стъпката на наддаване в слу-
чаите по чл. 15е, ал. 4 от ПРУПД-
ТДДУК е 5 на сто от началната тръж-
на цена.

2. Вид на търга: с тайно наддава-
не в закрито заседание.

3.Начин на плащане на цената:
Плащането се извършва в български
лева по посочената в тръжната доку-
ментация банкова сметка на дружес-
твото или в касата.

4. Дата, място и час на про-
веждане на търга: Търгът ще се
проведе на 16.10.2013 г. от 10.00 ча-
са на адрес: град Перник, ул. „Найчо
Цанов” № 42.

5. Ред за получаване на тръж-
ната документация, цената и
място за получаване:  Тръжната
документация може да се получи от
07.10.2013 до 15.10.2013 г.  в дело-
водството на дружеството, на адрес:
гр.Перник,ул.“Найчо Цанов“ № 42,
срещу представен платежен доку-
мент за внесена невъзстановима па-
рична сума в размер на  50 (петде-
сет) лева.

6.Депозит за участие:  Депозитът
за участие в търга, е в размер на 20
% от началната тръжна цена за всяка
една позиция поотделно и се внася
по посочената в тръжната документа-
ция банкова сметка на дружеството
или в касата.

7. Условия за оглед на обекти-
те:  Оглед на обектите може да се из-
върши от желаещите кандидати, от
9,00 до 15,00 часа от 07.10.2013 г. до
15.10.2013 г, но най-късно до 13,00
часа на 15.10.2013 г. – деня преди
провеждане на търга в присъствието
на представител на „ Мини - Перник ”
ЕАД (л), гр. Перник и след представ-
яне на документ за закупена тръжна
документация.

8. Краен срок за приемане на
заявления за участие:  Заявления
за участие в търга се приемат  на ад-
рес: град Перник, ул. „Найчо Цанов”
№ 42 – деловодство до 13.00   часа
на 15.10.2013 год.

9. Ден, място и час на повторно
провеждане на търга: Повторен
търг ще се проведе на  30.10.2013г.,
06.11.2013г., 20.11.2013г., 04.12.2013г.,
18.12.2013 г., 15.01.2014 г.,
29.01.2014г., 12.02.2014г., 26.02.2014г.,
12.03.2014 г.  и 26.03.2014 г. от 10.00
часа   на същия адрес и при същите
условия. Краен срок за приемане на
заявления за участие: до 13.00 часа
на деня предхождащ датата на търга.

Списъкът на активите, предмет на
търга е изложен на разположение на
всички заитересовани кандидати в уп-
равлението на дружеството, находящо
се на адрес: гр. Перник, ул.„Найчо Ца-
нов” № 42 и на електронната страница
на Министерството на икономиката и
енергетиката: www.mee.government.bg

Потребителски съвет  
призова за единна
фактура за тока

Силвия ГРИГОРОВА  
Новият модел на ценообразуване на

електроенергията и предложението на
ЧЕЗ за въвеждане на единна форма на
фактурата за всички битови потребители
в България бяха обсъдени на третото за-
седание на Потребителския съвет към
„ЧЕЗ България”. Това информираха от
компанията. Участие в дискусията взеха
представители на неправителствени орга-
низации, експерти, потребителски и бран-
шови организации. От страна на ЧЕЗ при-
състваха Кремена Стоянова, изпълните-
лен директор на “ЧЕЗ Електро България”
и Зорница Генова, мениджър “Регулатор-
ни дейности” в “ЧЕЗ България”. В диску-
сията се включи и енергийният омбуд-
сман Радослав Димитров.

„Получи се изключително ползотворна
дискусия. Радвам се, че предложението
на ЧЕЗ за въвеждане на единна фактура
предизвиква силен интерес. Чухме много
ценни идеи и предложения от гражданите
и бизнеса, които ще представим на
ДКЕВР с цел да се намери най-ясната и
разбираема форма на бъдещите фактури.
Крайното решение обаче се взема от не-
зависимия държавен регулатор ДКЕВР,
който единствен има правомощия да оп-
ределя вида и съдържанието на фактури-
те”, каза Тодор Матев, председател на
потребителския съвет.

„Имаме волята и желанието да решим
уравнението между пълна и разбираема
информация в месечните сметки”, каза
Кремена Стоянова, изпълнителен дирек-
тор на „ЧЕЗ Електро България”.

На 11 септември 2013 г. ЧЕЗ предложи
пред парламентарните Комисия по ене-
ргетика и Комисия за взаимодействие с
гражданските организации и движения
да бъде въведена единна форма на фак-
турата за електроенергия с еднакъв фор-
мат и съдържание за всички битови пот-
ребители в България. Целта е тя да съ-
държа една и съща информация, подне-
сена по един и същи начин за  всички
клиенти.

Потребителският съвет е консултативен
орган към ЧЕЗ, който бе учреден на 23
май 2013 г. в продължение на политиката
на дружествата от групата на ЧЕЗ да по-
добряват обслужването и комуникацията
с клиентите. Основната цел на съвета е
да извършва независима оценка за рабо-
тата на компаниите на ЧЕЗ в България и
да ги консултира с цел въвеждане на мо-
дерните европейски практики в сферата
на обслужването и предлаганите услуги.

Галина Асенова за казуса със
заплатите на съветниците
Любомира ПЕЛОВА

Общинския съвет
от БСП и коалиция се
надява окончателно да
е изяснила казусът с
възнагражденията на
общинските съветни-
ци, скандалът около
които се вихри в пер-
нишките медии от на-
чалото на мандата им.
Тя се позовава на Зако-
на за изменение и до-
пълнение на Закона за
местното самоуправ-
ление и местната адми-
нистрация, в който се
казва, че размерът на
основното възнаграж-
дение на общинския съ-
ветник за един месец е
равен на минималната
работна заплата в
страната за съответ-
ния месец.

Общинският съвет-
ник получава допълни-
телно възнаграждение
за участието си в ра-
ботата на постоянни-
те и временни комисии
на Общинския съвет,
но общият размер на
парите за един месец
не може да бъде повече
от 70 на сто от  брут-
ната работна заплата
на Председателя на об-
щинския съвет за
съответния месец, а на
Председателя на об-
щинския съвет - 90 на
сто от възнагражде-
нието на кмета на
съответната община.

Мотивите за проме-
ните на вносителите
е, са че Общинските съ-
вети са ключов орган
на местно самоуправле-
ние, от който зависят
всички важни решения
и приемането на поли-
тиките на общината.
Именно затова е изклю-
чително важно да се
стимулира приемането
на добре обмислени и

нован на задълбоче-
ни научни изследва-
ния и клиничен опит
на психолози и кому-
никационни експер-
ти. В този сайт до
момента са се регис-
трирали близо 400
000 мъже и жени от
цяла Европа, за да на-
мерят подкрепа в
борбата си с цигари-
те.

На 26 септември
2013 г. от 15:00 до
17:00 часа пред Дво-
реца на културата
експерти от Кабине-
та за отказване от
тютюнопушене на
РЗИ - Перник ще из-
вършват измерване
на въглероден оксид

качествени решения.
Една от стъпките в
тази посока е осигур-
яването на възможнос-
тта общинските съ-
ветници да могат да
отделят достатъчно
време и внимание за
формиране на качес-
твени политики за об-
щината в условията и
на финансова независи-
мост. Общинските съ-
ветници в страната са
над 5200 и от качес-
твото на тяхната ра-
бота и решения зависи
в много голяма степен
развитието на общи-
ните и регионите на
страната.В допълне-
ние в големите общини
в България работата в
общинския съвет не е
допълнително занима-
ние, за което са необхо-
дими няколко часа сед-
мично, а е необходимо
отделяне на голяма
част от времето на об-
щинските съветници
за изготвяне на докла-
ди, запознаване с докла-
ди в дневния ред на ко-
мисиите и заседанията
на общинския съвет,
присъствие и активно
участие в самите засе-
дания на комисиите и
сесиите на общинския
съвет. Активното уча-
стие в работата на об-
щинския съвет отнема
сериозен брой работни
часове на месечна база
и затруднява извър-
шването на нормална
трудова дейност в час-
тния или държавния
сектор.

За да бъдат компен-
сирани и стимулирани
експерти и отговорни
личности да влизат и
да работят активно в
общинските съвети,
както и да взимат най-
добри, обмислени и

ефективни решения, е
необходима преоценка
на метода и размера на
заплащане за дейнос-
тта на съветниците
именно като се взима
предвид тяхната ак-
тивна работа в коми-
сиите на общинските
съвети и за формира-
нето на политики за
решаване проблемите
на града.Определеното
възнаграждение за об-
щинските съветници е
коригирано нееднок-
ратно през последните
години, като то беше
систематично намал-
явано от популистки
подбуди, като в сега
действащия закон то е
до 30% от средната
заплата в администра-
цията на общината. То-
ва на практика означа-
ва, че общинските съ-
ветници получават
под минималната ра-
ботна заплата за дей-
ността си във всяка
от общините в стра-
ната и не могат да бъ-
дат осигурявани
спрямо доходите, кои-
то получават. От дру-
га страна възнагражде-
нията на общинските
съветници следва да
бъдат съотнасяни към
аналогични дейности и
в тази връзка те след-
ва да се изчисляват на
база възнаграждения-
та получавани от пред-
седателя на общинския
съвет.С оглед на го-
реизложените аргумен-
ти е необходимо да се
приемат съответните
промени в ЗМСМА, за
да се осигури справед-
ливо заплащане на об-
щинските съветници
на база тяхната нато-
вареност и възможнос-
тите на общините,
които управляват.

в издишан въздух и
количество на кар-
боксихемоглобин в
кръвта на пасивни и
активни пушачи.

На желаещите граж-
дани ще се дават
необходимите консул-
тации, а чрез лаптоп
ще се осигури достъп
до интернет за изпол-
зването на iCoach
(www.eksmokers.eu),
безплатния онлайн
инструмент за отказ-
ване от цигарите.

Доброволците на
БМЧК – Перник ще
разпространяват ин-
формационни мате-
риали, свързани с
инициативата “Деня
на Екс-пушача”.



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

Рекламно  приложение

Сряда, 25 септември 2013 г., брой 184 /5300 / 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. 27 500 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, ул. Отец Паисий, ет. 1, 3 тер., ТЕЦ, по БДС - 27 000 евро
5. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
7. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
8. 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
3. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни  - 400 евро/кв.м

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. II-ри етаж, и полуетаж, кв. Клапало, с гараж, лукс, с обзавеждане - 80 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
5. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
6. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 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
13. УПИ, Драгичево, 1 700 кв.м - 19 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, 28 кв.м, ТЕЦ, тх. - 25 000 лв.
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, Ид.ц., ет. 2, напълно обзаведена, ТЕЦ, тер. - 250 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 9, необзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
4. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 180 лв.
5. Двустаен, Пашов, ет. 2, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв.
6. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 лв.
7. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
8. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
9. Магазин, Ид.ц., 76 кв.м, ТЕЦ, подходящ за бяла техника, банка, офис - 1 750 лв.
10. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
11. 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, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг,
ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
5. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
8. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
9. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6 - 50 000 лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
12. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
граж, пл., дв. 830 кв-.м - 27 000 лв.
13. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
14. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
15. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
16. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
17. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
18. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
19. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 20 000 лв.
20. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
21. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
22. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
23. 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.
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ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Търговски обект, Изток, топ-място,

200 кв.м, + градина 80 кв.м,

работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

1. Боксониера, 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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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 7/н/, ТЕЦ, панел - 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 25 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, разреши-
телно за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв.,
продажба или обезщетение – тел. 0899/19
42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,

ЕПК, преустр. в Тристаен,  усвоена тер. с
алум. дограма, теракот,  с обзавеждане,
40 000 лева
/без посредник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/
503 237

Давам под наем, помещения
за офиси в гр. Перник, кв.
Х. Смирненски - тел. 0888/
13 78 85
Давам под наем, охраняемо складово

помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв.

Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20;
0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение, 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 РЕКЛАМЕН АГЕНТ  с

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

Продавам  пиролизно котле за отопление, 60KW
– тел. 0887/88 40 95

работа
наем

разни
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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. Двустаен, Център, преустроен, 72

кв.м - 57 000 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

Конституционният съд не реши
скандалния случай „Пеевски”

Конституционният съд разгледа
делото за несъвместимост и прекрат-
яване пълномощията на Делян
Пеевски като депутат, но и днес не
взе решение. Магистратите решиха,
че първо ще изслушат медийния
магнат на 8 октомври като страна по
делото.

След това съдът ще се произнесе,
обяви пред журналисти конститу-
ционният съдия Пламен Киров.

До процеса се стигна след избира-
нето на Пеевски за председател на
ДАНС и последвалото му оттегляне.

От ДПС твърдят, че той реално не е
встъпил в длъжност и има право да
продължи да бъде депутат. Според
ГЕРБ обаче Пеевски няма това право
по Конституция, защото е положил
клетва пред Народното събрание
като шеф на Агенцията.

След спора народни представители
решиха да внесат запитване до
Конституционния съд.

Красимир Ципов от ГЕРБ заяви, че
“решението за отмяна на решението
на НС за избора на Делян Пеевски
като председател няма как да произ-
веде ефект поради простата причина,
че бе осъществен изборът на Пеев-
ски, той се закле и подписа клетвения
си лист. Той вече встъпи в длъжност”.

От ГЕРБ искат да се прекратят
правомощията на Пеевски и да бъде
определен следващият народен
представител от съответните листи.

По всяко дело съдът може да реши
да направи изслушване, което пред-
ставлява допълнително събиране на
доказателства, коментира пред БНР
конституционалистът проф. Емилия
Друмева. 

Тя добави, че съдът формулира
становището си, след като проучи
фактическия материал и след като
изучи делото от правна страна, тогава
се произнася. Очаква се, че с изслуш-
ването ще допълни нещо към инфор-
мацията, която има и трябва да
прецени.

“Съдът е господар на процеса и ако
смята, че му трябват допълнителни
доказателства и изяснявания, ще ги
търси”, подчерта Друмева.

Конституционният съд все още не е
разгледал делото за несъвместимост
и прекратяване пълномощията на
Иван Иванов като народен предста-
вител. Той беше назначен от премие-
ра Пламен Орешарски за заместник-
министър на вътрешните работи на 19
юни, а часове по-късно беше освобо-
ден от поста - след разкрития, че е
бил свързан с групировката СИК.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 15
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. 305
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 96, 97
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 16
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Африка: Звездите сигурно са полудели"
21:00"Столичани в повече" - комедийна драма
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина" - комедийно предаване
00:00"Убийството" - сериал, еп. 8
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 8
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Духът на здравето" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера" - предаване на НТВ
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Федерални свидетели" - сериен
филм, 4 сезон
01:15"Сделка или не" - телевизионна игра
/п/
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота  /3237 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария 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 /353 епизод/
15:10100-те подвига на Еди Макдауд т
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: "Кюп шоу"
17:05Дързост и красота /3238 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Още от деня
18:55Втори шанс тв филм /11 епизод/
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
20:55Момчетата от "Медисън авеню" тв
филм /3 и 4 епизод/
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00В преследване на Царя тв филм
23:55Ретро следобед: "Кюп шоу" /п/
00:40Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:25Втори шанс тв филм /11 епизод/п/
02:15По света и у нас /п от 20:00/
03:00Момчетата от "Медисън авеню" тв
филм /3 и 4 епизод /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
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но да-

ли винаги казвате всичко, което
трябва? Днес е момента да бъдете
по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнообра-
зие в обичайните неща. Хубав мо-
мент да направите някои промени в
обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването

ви днес ще е много по-
приятно от обикно-

вено, благодарение на сърдечните
вълнения, които ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

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

контролирате страстите си. Наб-
легнете на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
мнение. Опитайте се

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

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес, но ще се раз-
пилявате в твърде много посоки.
Хубаво е да отделите малко повече
време за нещата, които обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

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

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да ви

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

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се

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

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели. Ще ви вълну-
ват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.
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Èâî Àíãåëîâ  äîêàçà, ÷å å íàé-äîáðèÿò
Семейството му липсва най-много и ще е така поне до Рио

- Не бях виждал дъ-
щеричката си Яна 21
дни. И тогава се по-
чувствах зле. Знаете
ли колко е прекрасна и
колко бързам да я на-
целувам? Сега е на
осем месеца и 22 дни и
невероятно интерес-
на.

- Колко време ще
имате да се порадва-
те на воля?

- На 27 септември
ми предстои мач от
Бундеслигата. Вие из-
числете колко, че аз се
ядосвам... Но няма как.
Големият спорт иска
лишения и това не е
клише, повярвайте.
Близо четири месеца
имам лагери между ев-
ропейското в края на
март и световното
сега. Но си струваше,
нали?

- След златото в
Тбилиси бяхте крити-
чен към спортния ми-
нистър от служебно-
то правителство. Се-
га какво е положение-
то?

- Тогава просто ис-
ках да ни осигурят
нормални условия за
работа. Нищо пове-
че. Имаше забавяне
на пари за лагери и
други проблеми. Сега
нещата вече са окей,
тренираме нормал-
но. Искам обаче да
благодаря на няколко
души персонално.
Може ли?

- Разбира се, на кого?
- Има трима души,

които също стоят
зад световната ми
титла - Гриша Ган-
чев, Вальо Йорданов
и Армен Назарян. За
треньора вече ви ка-
зах. Преди първенс-
твото се видяхме с
г-н Ганчев, който ви-
наги ни подкрепя ка-
то отбор. И той
уверено каза, че в Бу-

понякога сме обект на
фолклора.

- Чували ли сте нап-
ример лафа: “Пред “Го-
лфо” всички сме бавни,
а пред винкела - рав-
ни”...

- Естествено. И
много други подобни.
Гледам нормално на
всичко това. Чувс-
твото за хумор е за-
дължително

- Как разпускате?
- Нормални неща -

разходки със семей-
ството, риболов, иг-
рая и футбол на мал-
ки вратички. Трябва
да дойдете да види-
те как борците иг-
раем футбол. Като в
онова мултфилмче
“Как казаците иг-
раят футбол”. Мно-
го сме добри на мал-
кия терен, направо
го превръщаме в жа-
рава. Обичам и да
гледам футбол - от
чуждестранните от-
бори съм почитател
на Манчестър Юнай-
тед, а в България на
Литекс.

- Трудно ли сваляте
килограми?

- Не, обикновено съм
три-четири килогра-
ма над бойното ми
тегло. Не знам как ще
е с новите категории,
дано не се налага да
минавам през ада на
глад, сауни и постоя-
нното броене на хапки
и глътки.

- Имате репутация-
та на борец, спазващ
железен режим?

- Вероятно защото
купоните и шумоте-
вицата не ме изкуша-
ват. Имам цели и ги
следвам с воля и с
цялото си сърце. Ис-
кам само да съм жив,
здрав и семейството
ми да е добре. Друго-
то с труд ще го пос-
тигна. Обещавам ви. Страницата подготви Яне Анестиев

дапеща ни върви и
след като Назарян и
Николай Гергов са ли-
кували тук със све-
товни титли, сега е
мой ред. Позна, как-
то също и президен-
тът на нашата фе-
дерация Вальо Йорда-
нов. Той е уникален.
Не само велик спор-
тист, но и безкрайно
добър човек. Гово-
рихме си преди със-
тезанието като
приятели, даде ми
ценни съвети и съм
щастлив, че не го ра-
зочаровах. Както и
целия ни щаб - Милчо
Радуловски, Янко Шо-
пов и всички от еки-
па. Всеки един има
частица от златния
ми медал.

- Най-критичният
момент в досегашна-
та ви кариера?

- Олимпиадата в
Лондон. За там също
бях отлично подгот-
вен, но просто нямах
ден. Нищо не върве-
ше. След игрите дори
мислех за отказване.
Нямах клуб, бях разо-
чарован, обезверен.
Но приятелите и съп-
ругата ми Венета,
моето семейство ме
окуражиха да продъл-
жа. И ето сега съм ве-
че световен шампион
и се целя в олимпий-
ската титла. Това е
животът - борба!

- Живеете в Перник,
състезавате се вече
за Миньор, но според
мнозина не сте ти-
пичният представи-
тел на бойните нату-
ри от региона. Така ли
е?

- Може би, може би.
Не обичам да съм цен-
тър на внимание или
да парадирам, да вди-
гам аларма. Но иначе
съм шовинист, обича-
м си града. Нищо че

В Будапеща Иво
Ангелов спечели
най-ценното си отли-
чие досега - светов-
ната титла, с което
медалите му от голе-
ми първенства вече
са седем. Тази годи-
на се оказа изключи-
телно успешна за на-
ционала, който през
март стъпи и на евро-
пейския връх. А на 1
януари му се роди
дъщеря.

- Два пъти триум-
фирахте над руснака
Иван Куляков тази го-
дина - на финала на ев-
ропейското в Тбилиси
и сега на световното
в Будапеща. Кога беше
по-трудно?

- Няма лесно на фи-
нал. Независимо сре-
щу кого си се изпра-
вил. В един финал
всичко може да се слу-
чи и няма недосегае-
ми. Това световно съ-
що го доказа. Но раз-
воят на схватката
мина сравнително по-
лесно в Тбилиси, от-
колкото в Будапеща.
Тук губех с 0:2 точки,
но нито за миг не ми
мина мисълта, че мога
да загубя. Много сил-
но вярвах, че ще съм
шампион.

- Руснакът беше ли
си написал домашно-
то за реванш?

- Той си знае, но не
успя да ме изненада.
Докато аз бях под-
готвен за всяко него-
во движение. Наблю-
давах схватките му
в шампионата на Ру-
сия и на универсиада-
та в Казан. Там той
спечели, но... мен ме
нямаше.

- В ключовите мо-
менти от схватката
чувахте ли българ-
ската агитка, която
даде много от себе
си?

- Преди двубоя и

след победата - да. Но
по време на схватка-
та бях концентриран
да чувам само един чо-
век - легендата Армен
Назарян, който имах
щастието първо да
ми е съотборник, а се-
га старши треньор в
националния отбор. И
в този финал, и в Тби-
лиси, той все едно се
бореше заедно с мен -
даваше указания поч-
ти във всяка ситуа-
ция.

- А какво ви говори
през онези петнайсе-
тина секунди преди
да стъпите на тепи-
ха?

- Каза ми: “Ти си
най-добрият! Остава
само да го докажеш.
Имаш шест минути
да го направиш, но
ти разрешавам и по-
бързо да приключиш
спора!” После когато
поведох с 3:2 и оста-
ваше малко повече
от минута до края,
ми крещеше: “Ша-
мпион си, шампион
си! Нито крачка на-
зад!”

- Имаше опасен мо-
мент и при 4:4 срещу
вървящия като танк
напред поляк Едуард
Барсегян?

- С него имаме раз-
менени победи - по
две. Но последно ме
надви през 2009-а. А за
тези четири години
много сълзи изплаках
по състезанията,
много битки пре-
живях. И вече опитът
и успехите ми дават
повече самочувствие
и сила. Затова не се
огънах и на полуфина-
ла срещу корееца Сунг
Во, който направо се
бореше на живот и
смърт.

- Най-трудното по
пътя към върха в Бу-
дапеща?

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО

ГРУПА 1 - 4-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Дружба – Габер         5:2
Витоша – Спортист  11:2
Големи връх – Черногорец –       не се играе
Верила – Балкан       0:3
Рудничер – Чорни    2:1
Минерал – Ерма       2:0
Пирин – Струма       1:1
Ботев – Енергетик    4:3

КЛАСИРАНЕ:

1.Габер           12:11   9 т.
2.Дружба        7:4       7
3.Ботев           9:6       7
4.Струма        5:3       6
5.Черногорец 5:4       6
6.Минерал     6:8       6
7.Витоша        5:8       6
8.Ерма                        4:2       6
9.Пирин         3:3       5
10.Енергетик 9:8       4
11.Рудничар  3:8       4
12.Чорни        9:5       4
13.Балкан       5:8       3
14.Спортист  6:16     3
15.Верила      4:8       2

ГРУПА 2 - 3-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Сарата – Металург    0:4
Бенковски – Стр. сокол          7:2
Ботев – Студена                 не се играе
Свраките – Върба     4:1
Светля – Китка         1:1
Вихър – Буря 1:2
1.Светля         11-1    7 т.
2.Металург     10:0     6
3.Свраките     11:8     6
4.Сарата         7:6       6
5.Китка          6:3       4
6.Бенковски   8:6       4
7.Студена       4:6       3
8.Буря             4:8       3
9.Струмски сокол     3:9       1
10.Левски      1:7       1
11.Върба        2:5       1
12. Вихър       1:10     0

 ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ

1-ВИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Миньор – Вихрен     2:0
Пирин – Банско        2:1
Струмска слава – Германея 5:0
Марек – Дупница     2:1
Пирин(ГД) – Пирин(Рз)      0:1

КЛАСИРАНЕ:

1.Марек          2:1       3 т.
2.Миньор       2:0       3
3.Струмска слава      5:0       3
4.Пирин(Бл)  2:1       3
5.Пирин(Рз)   1:0       3
6.Банско         1:2       0
7.Перун          1:2       0
8.Пирин(ГД)  0:1       0
9.Вихрен        0:2       0
10.Германея   0:5       0

ДО ИВО АНГЕЛОВ,
СВЕТОВНИЯТ ШАМПИОН ПО БОРБА КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми, г-н Ангелов,
Поздравяме ви за спечелената титла на световен шампион по борба

класически стил. Вие накарахте перничани и целия българския народ да
се гордее със своите шампиони, и то в навечерието на 22 септември-Денят
на независимостта. Показахте силата на българския характер на тепиха и
доказахте, че България е световна сила в този спорт. Вашият триумф пот-
върждава и смисъла на това борбата да е олимпийски спорт. Гордеем се с
вас и с това, че сте от нашия роден град Перник. Благодарим ви! Пожела-
ваме ви нови успехи, здраве, щастие и още много шампионски титли.

С уважение,
Областният съвет на БСП-Перник и народните представители-

Евдокия Асенова и Станислав Владимиров
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Нападнали ги на паркинг до “Макдоналдс” при Студена

И ТЕВЧАНИ РЕШИХА ДА
ВЗЕМАТ В РЪЦЕТЕ СИ
СВОЕТО СВЕТЛО БЪДЕ-
ЩЕ. Вчера избраха местен
инициативен комитет, който

да колекционира проблемите на квар-
тала, да ги донася в общината и да
ръчка за тяхното решаване. А пробле-
ми в Тева колкото щеш. За какъвто и
проблем да се сети човек – там ще го
намери. Та по тая причина създаването
на инициативен комитет не беше проб-
лем. Не липсваха и желаещи да се за-
пишат в него. И както се казва в една
реклама „и сега какво?” Има два ва-
рианта. Единият е всичко да се реши с
кметската помощ, което значи с пари и
желание. От последните две желание-
то не е проблем. Вторият начин е Гос-
под да помага. Затова точно на място
си дойде и втората новина с източник
Тева. Избрано бе църковно настоя-
телство, което да движи нещата около
построяването на бъдещ параклис в
околностите на квартала, който да
приютява хората за добро и лошо. И
да им дава надежда, че Господ види
тегобите им и евентуално може да по-
могне. С две думи – два комитета, една
цел. Кой ще свърши повече работа –
бъдещето ще покаже. Дали земното
или небесното царство ще решат проб-
лемите на квартала, зависи и от „коми-
тите”. Стига да не са много войнствени
като македонските, че може да го уда-
рят на война с институциите и да ръг-
нат ножа в тъпана. И да не се изжив-
яват като квартални кметове, щото не
им се полага по закон.

ТО СИ Е КАЗАНО, ЧЕ МНОГО
ДОБРО НЕ Е НА ДОБРО. ОЩЕ НЕ
СА СЕ НАРАДВАЛИ жителите на
квартал Изток на новия си футболен
отбор Металург, и вече заформиха
футболна война с побратимите си от
Миньор. Искат да гонят юношите на
жълто-черните от игрището, за да не
тренират и играят мачовете си на не-
го. Теренът бил тесен за два отбора.
Което може и да стане, но от това пер-
нишкият футбол няма как да се заси-
ли, а просто ще се изнерви ненужно.
Не стига, че нямаме отбор в елита, а и
тия, които ги имаме, се дърлят типич-
но по селски.
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Пиян шофьор се потроши
при катастрофа

Любомира ПЕЛОВА
Поредният пиян шофьор е предизвикал

пътно-транспортно произшествие в Пер-
ник, при което  е пострадал той самият.

Катастрофата е станала късно вечерта в
понеделник на кръстовище на една от най-
натоварените улици в Перник - Софийско
шосе, по която минава и целият автомоби-
лен трафик към Радомир и Кюстендил.
Лек автомобил „Роувър”, шофиран от 32-
годишен перничанин, навлязъл в лентата
за насрещно движение и ударил движе-
щия се срещу него „Пежо 206”, управл-
яван от 41-годишна жителка на град Бата-
новци.

В резултат на пътния инцидент почерпе-
ният водач на роувъра, при изпробването
на който за алкохол дрегерът отчел 1,7
промила, се оказал със счупена китка на
дясната ръка. На нарушилия закона за
движение по пътищата е взета и кръвна
проба и работата по случая продължава.

лог, пътуващи с мик-
робуса.

В МБАЛ „Р. Ангело-
ва” Перник са наста-
нени за лечение 28-го-
дишният С.Т. с фрак-
тура на ръка и под-
бедрица и 17-годишно
момче със съмнение
за комоцио. По-късно
28-годишният мъж е
преместен в „Пиро-
гов” – София. Има и
трети пострадал,
който се отръвла са-
мо с охлузни рани.
След извършения му
преглед в пернишката
болница той е бил ос-

вободен да се прибере
у дома, тъй като
нямал сериозни трав-
ми и не се нуждаел от
стационарно лечение.
Нападателите са из-
бягали с автомобили.

По непотвърдена
инфромация  напада-
телите са фенове на
Левски, а пътуващи-
те в микробуса – на
ЦСКА.  Криминалисти-
те уточняват дали е
имало скандал между
тях преди инцидента
или не. Работата по
изясняване на случая
продължава.

неделник..
Група от 7-8 младе-

жи с качулки на глави-
те, въоръжени с бу-
халки и метални пръ-
ти нападнали пътува-
ща  с микробус към
Разлог 7 - 8 човека.
Групата от лекото-
варния автомобил
спряла за почивка и
храна, когато била на-
падната. Нападатели-
те изпочупили стък-
лата на буса, спукала
и една от гумите му.
При развихрилото се
меле са пострадали
двама жители на Раз-

Виктория СТАНКОВА
Около 360 милиона

лева се въртят го-
дишно в индустрия-
та за частни уроци у
нас. Половината от
учениците в България
посещават или са хо-
дили при платен пре-
подавател след часо-
вете, като се позова-
ва на данни от Докла-
да на младежта за
2012 година, който бе
приет от образова-
телната комисия в
парламента.

Това на практика оз-
начава, че от допъл-
нително обучение
имат нужда над 375
000 ученици. Така при
цена от 20 лева за
урок и посещение по 8
пъти месечно в про-
дължение на половин
година се получава
внушителната цифра
от 360 млн. лева.

„По всяка вероя-
тност родителите
на настоящите уче-
ници не преценяват
образованието като
достатъчно добро за
успешното развитие
на децата им. Посеща-
ването на частни
уроци е интензивно
преди кандидатства-
не в университет. То-
ва обяснява и високия

дял студенти – 62%,
посещавали частни
уроци“, пише в докла-
да.

Всеки десети ученик
е повтарял годината
или е бил на поправи-
телен изпит, сочат
още данни от доку-
мента. Свободните
часове в училище пък
са част от ежедневие-
то на 20% от учащи-
те у нас.

Отпадащите учени-
ци продължават да са
голям проблем на об-
разователната ни
система. Според док-
лада най-честите при-
чини за това са бед-
ността и нежелание-
то на подрастващи-
те да посещават клас-
ната стая. Тревожна
тенденция е, че ин-
ституциите не
търсят децата, кои-
то излизат трайно

360 млн. лв. потъват в частни уроци

от училище.
Почти половината

от учениците у нас
владеят добре един
чужд език, пише още в
доклада.

12 000 младежи пък
са напуснали страна-
та през последната
година, като са смени-
ли адресната си регис-
трация. 74% от гим-
назистите ни пък
имат положителна
нагласа към идеята да
работят в чужбина.

Половината от ра-
ботещите младежи у
нас пък не са доволни
от заплатата си и са
на мнение, че трудът
им е подценен.

Друга тревожна
констатация е, че ед-
на трета от работе-
щите младежи не се
осигуряват на запла-
тата, която реално
получават.

Богата театрална
програма за перничани

Виктория СТАНКОВА

Богата театрална програма за перни-
чани ще бъде представена в театрален
салон “Георги Русев”.

ПРОГРАМА:
2 октомври 2013г., 19.00ч.
“Престъпления на сърцето” с Яна Ма-

ринова, Деси Бакърджиева, Елен Коле-
ва, Тони Минасян, Божидар Попчев,
Аделина Петрова

16 октомври, 19.00ч.
“АРТ” с участието на Владимир Кара-

мазов, Захари Бахаров, Юлиан Вергов
30 октомври, 19.00ч.
“Завещанието на целомъдрения жен-

кар” с участието на ВАСИЛ МИХАЙЛОВ,
Тигран Торосян, Леонид Йовчев, Герга-
на Дандова

Все повече затлъстяли
деца у нас

Зоя ИВАНОВА
Според обявени наскоро данни от

направено проучване България се на-
режда на шесто място в цяла Европа
по детско затлъстяване.Също така ние
сме на едно от първите места по сър-
дечно-съдови заболявания. Резултати-
те са доста стряскащи за страната
ни.Затлъстяването и проблемите с тег-
лото се появяват още преди детето да
се е родило. Ако майката не желае ней-
ното дете да страда от проблеми със
сърцето и да има наднормено тегло е
добре тя да не качва повече от 15-20 кг
по време на бременността.Освен всич-
ко друго българските деца не спорту-
ват, водят заседнал начин на живот и
не се хранят здравословно, категорич-
ни са специалистите.

Любомира ПЕЛОВА
28-годишен е със

счупени ръка и под-
бедрица, а 17-годишен
младеж – със съмне-
ние за комоцио след

побой в Пернишко.
Инцидентът е станал
на главен път Е79 на
паркинг до „Мак-
донлдс” в село Студе-
на около 23 часа в по-

Любомира ПЕЛОВА
Незаконно притежа-

вано оръжие, цигари и
алкохол без бандерол
са иззели радомирски
полицаи.

Акцията е проведе-
на с участието на
представители от
Митница София. Ор-
ганите на реда пре-
търсили два леки ав-
томобила на улица

„Люлякова” в  Радо-
мир. В колите са наме-
рени и иззети 176 ку-
тии цигари без банде-
рол. При последвалите
процесуално-следстве-
ни действия, на меж-
дустълбищна площад-
ка в жилищна коопера-
ция са били открити и
13 литра алкохол. В
близост до автомоби-
лите и в коридор на

претърсваната сграда
са намерени пистолет
9-ти калибър и газов
пистолет, прерабо-
тен в боен с боеприпа-
си за него.

Радомирските поли-
цаи все още се опи-
тват да изяснят са-
моличността на собс-
твеника на иззетите
акцизни стоки и оръ-
жието.

Незаконно оръжие, цигари
и алкохол иззеха в Перник


