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ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

Перник. Основите на
твърдината са върху
непечен кирпич на
дълбочина 70 см и
нямало да издържат
тежестта. Освен то-
ва под сегашните зи-
дове има поне два кул-
турни пласта, които
може още да се проу-
чават, поясни още
градоначалникът в
отговор на назряло-
то недоволство сре-
щу проекта  за прев-
ръщането на крепос-
тта в туристическа
атракция.

Янакиева заяви,че
никога не е ставало
дума за реставрация
или възстановяване
на крепостта, а само
за визуализация. След
становището на на-
ционалния институт
в община Перник е по-
лучено писмо от МК,
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.448 лв.

Петък, 27 септември 2013 г., бр. 186 /5302/ год. XXЦена: 0,60 лева

Национални експерти против надграждането на стените й с камък

Номерът
е ясен

Номерът отдавна е ясен,
обаче номерата в Народното събрание
продължават. Знае се, че историята, ко-
гато се повтори, обикновено е във вид
на фарс. Такъв, в какъвто се превърна
вчерашното пленарно заседание. Преми-
нало в номера и контраномера.

След като оня ден от ГЕРБ приложиха
номера с присъстващите отсъстващи
депутати, вчера се опитаха да го пов-
торят. Обаче парламентарният шеф Ми-
хаил Миков им приложи друг номер и ги
завари неподготвени – преброи ги ръчно,
вместо електронно. Отчете кворума,
откри заседанието и пак го закри след
повторното пропадане на вота на недо-
верие.

Сега се чака следващото заседание, на
което сигурно ще се потърси нов номер.
Въобще, българският законодателен ор-
ган е обречен да работи с номера и анти-
номера. Въпросът е дали са продуктивни.
И щом като номерът с вота е ясен, колко
подномера могат да му се измислят, за
да стане интересен. Вчерашното повто-
рение беше фарсово. Третото сигурно ще
бъде пародия, а ако се стигне до четвър-
то - не ни се мисли. Да му мислят тия с
номерата...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. мчк Калистрат
и дружината му.

Св. Флавиан,
патр. Антиохийски

Любомира ПЕЛОВА
Вече повече от ме-

сец в Перник се вихри
неописум скандал око-
ло случващото се на
историческия хълм
край града, носещ име-
то на болярина Крак-
ра. Срещу кмета на
общината се от-
правят остри упре-
ци, което принуди
градоначаланикът ро-
сица Янакиева вчера
да направи официално
изявление. Тя катего-
рично заяви, че На-
ционалният инсти-
тут за недвижимо
културно наследство
не е разрешил над-
граждане на същес-
твуващите стени на
средновековната кре-
пост на Кракра с ло-
мен камък, каквото е
било първоначалното
намерение на община

 Маймуната
си остава маймуна,
дори и да носи
златна огърлица.

ЛАФ НА ДЕНЯ

90 - 220

Облачно,
слаб дъжд

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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ка, Ерика Крино - пиа-
но и Майкъл Пепа -
композитор.

В програмата музи-
ка от: Й.С. Бах, Й.
Хадй, Дж. Вайнцвайг и
М. Пепа.

Вход 2.00 и 4.00 лв.
на каса преди начало-
то на концерта.

Виктория СТАНКОВА
Концерт на Камерен

оркестър „Орфей” с
диригент Райчо Хрис-
тов ще се състои  30
септември в Перник.
Проявата ще започ-
не  от 18.30 часа в Га-
лерия „Л. Гайдаров” в
Двореца на култура-

та. С този концерт
се открива творчес-
ки сезон 2013/2014 г.
и е посветен на 1 ок-
томври - Междуна-
родния ден на музика-
та. На представле-
нието ще гостуват
музикантите от Ка-
нада: Лин Куо - цигул-

КО “Орфей” открива сезона

с което се препоръч-
ва да се търси друг
вариант съобразен с
Венецианската кон-
венция. Вариантите
са три – метал и
стъкло, само метал и
метал с полимербе-
тон. Националния ин-
ститут одобрява
третия вариант. Та-
ка на практика проек-
тът е получил карт-
бланш веднъж от кул-
турното ведомство
и втори път от
МРРБ с одобряването
и подписването на
договора, каза Яна-
киева. На всички е
ясно, че преди под-
писване на договора
всеки проект минава
на щателна проверка
от управляващия ор-
ган на оперативната
програма, каза още
Янакиева и добави, че

хора, които
нямат компе-
тенции не
трябва да из-
земват фун-
кциите на
държавата,
още повече
че това е
станало в
един период,
която общи-
на Перник не е била
любимата община на
централната изпъл-
нителна власт. Тя до-
пълни още, че догово-

рът за проекта е под-
писан за 4.2 млн. лева,
а след тръжните про-
цедури е анексиран на
3 711 000 лв.  
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Болницата в момента няма парно и топла вода

Кметът на Перник:
ОбС работи срещу

интересите на Перник

Любомира ПЕЛОВА
Общинският съвет

в Перник даде съгла-
сие да бъде поет  дъл-
госрочен дълг от об-
щината за финансира-
не на проект за  об-
следване и внедряване
на мерки за енергийна
ефективност на Спе-
циализираната болни-
ца за долекуване, про-
дължително лечение и
рехабилитация, по-из-
вестна сред пернича-
ни като Профилакто-
риума. Максималният
размер на дълга е 150
000 лв. без ДДС.
Средствата ще бъ-
дат изразходвани за
прилагане на енергос-
пестяващи средства
в здравното заведе-
ние с помощта на
фонда “Енергийна
ефективност и въ-
зобновяеми източни-
ци”.

Максималният срок
на погасяване на задъл-
жението е 60 месеца.

Болницата няма парно
отопление и топла во-
да. Само в няколко
стаи има бойлери,
уточни управителят
на здравното заведе-
ние д-р Йорданка Але-
ксандрова. Тя извежда
като водещ приори-
тет подобряване на
отоплителната сис-
тема. Текущото със-
тояние на сградата е
незадоволително и е
крайно наложително
да се предприемат дей-
ствия за прилагане на
енергоспестяващи
мерки, смята и кме-
тът Росица Янакиева.

Вчера кметът Яна-
киева предложи ва-
риант, който би по-
могнал на стационара
не просто да бъде
спасен, а и да продъл-
жи напред - да бъде
изтеглен банков кре-
дит от общината в
размер на 300 000 лв,
който да бъде изпол-
зван само за нуждите

на Профилакториума,
но при условия през
следващата 2014 го-
дина да не бъдат иска-
ни допълнителни
стредства от общин-
ския бюджет за пла-
щания на здравното
заведение. Десните
съветници обаче не
приеха идеята и така
бъдещето на Профи-
лакториума отново
остана неясно. Спе-

циализираната болни-
ца за долекуване и ре-
хабилитация е  бивш
п р о ф и л а к т о р и у м ,
строен от мината в
подножието на мес-
тната планина Голо
бърдо. Той е с разгъ-
ната застроена площ
10 000 кв. м и над 40
дка двор. Здравното
заведение е отворило
врати през 1959 г. ка-
то база на Институ-

Две години вече мнозинството в перниш-
кия Общински съвет, представлявано от
представителите на ГЕРБ и десноцентрис-
тки структури упреква непрекъснато кмета
Росица Янакиева и административният й
екип за недостатъчни постъпления в мес-
тната хазна от собствени приходи. Вчера
градоначалникът отвърна на удара с кон-
кретни факти. На извънредното заседание
на минипарламента и на специална прес-
конференция веднага след сесията тя зая-
ви категорично, че с решенията си съветни-
ците от мнозинството правят всичко необхо-
димо, за да се блокира възможността за съ-
биране на повече собствени приходи. На
миналото редовно заседание съветниците
отказаха да разглеждат докладни, които
биха гарантирали приходи в общинския бю-
джет за минимум 100 хиляди лева, на пред-
ходно заседание ситуацията бе аналогична,
но тогава пък ставаше дума за три пъти по-
голяма сума, заяви кметът.

Според Янакиева няма логика в действията
на мнозинството в местния ОбС, а ако имало
такава, то тя целяла истеризиране на ситуа-
цията по подобие на това, което се случи мина-
лата година след земетресението - с обвине-
нията за всъщност неизвършени злоупотреби,
с прокурорските проверки и цялата чрна пиар
кампания срещу Янакиева и управленския й
екип бе осуетена възможността  пострадалите
да получат по-големи обезщетения, за да въз-
становят домовете си. Това е акт на хора, во-
дени от идеята да пречат на кмета, но всъщ-
ност пречат на гражданите на Перник, каза
Янакиева. Като пример тя посочи и проекта за
зелена и достъпна зелена среда. В управлява-
щия орган нямат аналогична практика. Там не
могат да възприемат как е възможно предста-
вители на община да си позволят да откажат
запис на заповед, която гарантира предостав-
янето на аванс за започване на проекта, както
стори пернишкия ОбС , каза кметът.  Тя не
спести остри критики и за отказа да се гласу-
ва 50 000 лева бюджет за общинското социал-
но предприятие за озеленяване „Флор”. Спо-
ред нея съветниците са гласували в противо-
речие с правилата и са отказали бюджет на
създаденото по проект общинско предприятие
„Флор”. Освен, че оставали на улицата 25-26
човека,услугите на външна фирма биха стру-
вали много по-скъпо, поясни градоначални-
кът„Има достатъчно работа, която да възложа
на това предприятие”, категорична бе Янакие-
ва и припомни, че не е много далече времето,
когато ше започне да работи и регионалното
депо за битови отпадъци, което също ще оси-
гури ангажименти за хората от „Флор”.

Кметът допълни, че за да й пречат, съ-
ветниците не гласували и записана запо-
вед за средства, с които да бъде започ-
нат проекта за „Зелена градска среда”.

„Хубавата новина е, че сме одобрени за
разработване на проекти за интегрирания
план на Перник.  Това ще стане с 560 000
лева” добави градоначалникът.

Любомира ПЕЛОВА

та по физиотерапия,
курортология и реха-
билитация в столич-
ния квартал “Овча ку-
пел”. Сега болницата
е общинска и в нея ра-
ботят 41 кинезите-
рапевти, сестри, лека-
ри, санитари, рехаби-
литатори, психолози
и други. Тя разполага
с 60 легла, а изпол-
зваемостта им е 70
процента.

Пациентски организации
погнаха Здравната каса

Зоя ИВАНОВА
От федерация „Български пациентски

форум” дадоха нарочна пресконферен-
ция по повод отказваните от здравната
каса средства за онколечение. Според
председателя на фондацията Ивано Ди-
митров НЗОК няма право да отказва пари
за лечение, тя е длъжна да намери
средства. „Ще се наредим пред всички
дипломатически мисии и ще искаме да
ни приемат като здравни бежанци”, ко-
ментира още Димитров. По думите му от-
тук нататък пациентската общност не ис-
ка да чува от касата думи като “лимит”,
“невъзможно е”, “малко пари”, “този или
онзи не дава”.От името на Българския ле-
карски съюз (БЛС) главният секретар на
съюза Димитър Ленков изрази подкрепа-
та си към пациентските организации. По
думите му действително в НЗОК няма
достатъчно средства, като в момента “ду-
пката” в бюджета на касата е 130 млн. лв.

Той заподозря умишлено заложена
“бомба” в бюджета на НЗОК от предиш-
ното управление в лицето на Пламен Це-
ков. „От резерва на здравната каса сега
са разблокирани 269 млн. лв. или 10%, ка-
то през последното тримесечие на годи-
ната се очертава лекарите да работят без
пари”, алармира Ленков.Той отново при-
помни настояването на БЛС да се въведе
електронната здравна карта и апелира
лекарите да се обединят около това дър-
жавата да стане коректен платец към бю-
джета на здравната каса. Той поиска още
мерки за намиране на допълнително
средства в системата и така да се възста-
нови доверието в нея и финансовата й
стабилност.Д-р Станимир Хасърджиев,
председател на Националната пациент-
ска организация изрази притеснения, че
поведението на НЗОК напомня ситуация-
та от 2007 г. - “пари няма, спираме да ле-
куваме”. Той добави, че “здравната каса
в лицето на своя сегашен управител едва
ли не вменява вина на пациентите, че се
разболяват, и на лекарите, че търсят ва-
рианти чрез различни клинични пътеки да
не ги оставят да умрат”.Финансирането
на здравната каса е дългогодишен проб-
лем и изисква дългосрочни решения,
смята Хасърджиев.

И Перник в кампания  на БЧК
в подкрепа на деца в риск
Зоя ИВАНОВА

Българският червен
кръст започна нацио-
нална информационна
кампания за популяри-
зиране на приемната
грижа. Тя ще се из-
пълнява съвместно
с партньорите по
„Програма за предос-
тавяне на услуги и
подкрепа на деца и
млади хора, напускащи
социалните институ-
ции”, Българският
младежки Червен
кръст стартира на-
ционална информа-
ционна кампания за
популяризиране на
приемната грижа.
Сред партньорите са
Уницеф, Фондация
„За нашите деца”,
Международната со-
циална служба – Бъл-
гария, Института за
социални дейности и

практики (ИСДП),
Сдружение „Самар-
яни” и др. Представи-
телите на младежка-
та организация на
д о б р о в о л ч е с к а т а
структура в Перник
от години работят
много успешно в тази
насока. На практика в
Перник няма толкова
голяма нужда от по-
пуляризиране на
приемната грижа – по
скоро ще се работи с
вече утвърдените
приемни родители с
цел улесняване на гри-
жите им с децата. 

Българският мла-
дежки червен кръст
залага на модел за
партньорство и ро-
дителство, при кой-
то младите добровол-
ци, обучавани и под-
помагани от профе-
сионалисти и приемни

родители, се опитват
да предадат послания-
та на добрата воля.
Инициативата израс-
тва от дългогодиш-
ния опит на общин-
ските клубове на
БМЧК в подкрепа на
децата в нужда и от
убеждението, че еди-
нствено разгръщане-
то на мрежи от под-
ходящи социални услу-
ги в общността може
да им предложи среда
и грижи, близки до се-
мейните. 

Кампанията ще об-
хване 83 общини от
24 области в страна-
та и се реализира с
финасовата помощ на
фондация „Велукс” и в
партньорство с Меж-
дународната Федера-
ция на Червения
кръст и Червения по-
лумесец, Зона Европа.
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Ïîëèòè÷åñêè çàèãðàâêè â ïåðíèøêèÿ ÎáÑ
Блокираха реализацията на регионалния ВиК мастерплан

Да продължи ремонтните
работи в училището в Трън,

обеща Станислава Алексиева,
кандидат за кмет от ГЕРБ

Любомира ПЕЛОВА
Политически заиг-

равки в пернишкия ми-
нипарламент удариха
лошо и бъдещето на
останалите общини
от региона след като
съветниците вчера
отказаха за втори
път да оторизират
кмета на община Пер-
ник Росица Янакиева
да представлява об-
щината в областната
ВиК асоциация.

На извънредното
заседание на местния
законодателен орган
вчера областният уп-
равител Михаил Ми-
хайлов обясни ясно
пред местните избра-
ници, че в момента
Перник, който е на

първо място в стра-
ната с готовност на
мастерплана, има уни-
калния шанс, като пи-
лотен регион  да полу-
чи от МРР и МОСВ,
без да влага собстве-
ни средства, предап-
ликационните проуч-
вания и апликационна-
та форма за кандидас-
тване в републикан-
сикя мастеплан до
2020 година за ВиК
сектора.  Ако това
стане областа може
да е сред първите,
които могат да полу-
чат средства за
проекти по ВиК прог-
рамата.

За да бъде приет Ре-
тионалният генера-
лен план за Вик систе-

мите и съоръженията
обаче съветниците
трябва да дадат пра-
во на кмета на общи-
ната, която е най-
голям мандатоноси-
тел във ВиК Асоциа-
цията, да гласува, за
да се приеме разра-
ботката, както е нап-
равено в останалите
общини от региона.

Ако генералният
план не бъде приет, и
областта, и общини-

те не могат да полу-
чат нито цент за фи-
нансиране на ВиК
проекти от европей-
ски фондове, припом-
ни губернаторът Ми-
хайлов.

Здравият разум
обаче не надделя.
Дясното мнозинство
в минипарламента
отхвърли предложе-
нието на губернато-
ра с мотива, че проб-
лемът не е внасян за
разглеждане в коми-
сии, местните избра-
ници не са запознати
и с генералния генера-
лен план на ВиК-систе-
мите и системите.
Не стана ясно обаче
как да им бъде размно-
жена разработка от
1200 страници, коя-
то обаче е на разполо-
жение на всеки съвет-
ник в дирекция „Адми-
нистративен кон-
трол, регионално раз-
витие и държавна
собственост” в об-
ластната админис-
трация. Групата от

Милена Миланова:
Дадени са само 107 000 лв.

Любомира ПЕЛОВА
На извънредно-

то си заседание
Общинският съ-
вет взе изключи-
телно важно ре-
шение, което ка-
сае пряко бъде-
щето на Профи-
лакториума. Ста-
ва дума за канди-

датстване за кредит с който да се реши
проблемът с отоплението в стационара.
Проблемът би бил по-малък, ако общинската
аминистрация и изпълняваше коректно ре-
шението на ОбС за парите,  с които трябва
да се дофинансира дейността на болницата.
Местният законодателен орган е гласувал в
бюджета на общината сумата от 320 000 лв
годишно, с които да става това.

„В края на септември са изплатени едва
107 000 лв. Кметът на общината в зала даде
предложение да бъде изтеглен кредит от
300 000 лева, с които да се разплатят натру-
паните задължения. Като условие за този
заем тя предлага незалагането на допълни-
телно финансиране в бюджет 2014 година ,
след това пък оттегли олбаче направеното
предложение. Като председател на групата
съветници от ПП ГЕРБ декарирам, че за нас
съществуването на Специализираната бол-
ница е приоритет, изпълнението на решения-
та на ОбС е приоритет и искаме от кмета да
гарантира допълнителните средства,  които
са крайно необходими за оцеляването на
Профилакториума, да бъдат разплагтени на
100 процента.  Бихме обсъдили тегленето на
един бъдещ кредит, с който да се покрият
борчовете на стационара, но такова не може
да бъде направено в зала, без никаква кон-
кретика”, заяви Миланова

политическа партия
ГЕРБ, която държи
мнозинството в пер-
нишкия ОбС, забрави
и фактът, че искане-
то на областния уп-
равител бе включено
в дневния ред и на ре-
довната сесия преди
седмица и времето е
било достатъчно мес-
тните законотворци
да се запознаят с раз-
работката, касаеща
бъдещето и на оста-
налите четири общи-
ни от региона, стига
да са имали добро же-
лание.

Вместо делово ре-
шение, общественос-
тта вчера стана сви-
детел на поредните
политически заиграв-
ки, които за съжале-
ние рефлектираха
върху бъдещето на
цялата област с про-
валянето на възмож-
ността да се приеме
Регионалният генера-
лен план на ВиК систе-
мите и съоръжения-
та.

Ненко Темелков поиска отново
разпускането на пернишкия ОбС
Любомира ПЕЛОВА

Лдерът на облас-
тната и общинска
структура на БСП в
Перник Ненко Темел-
ков, който е и общин-
ски съветник за вто-
ри път в рамките на
седмица заяви офи-
циално, че местният
законодателен орган
трябва да се самораз-
пусне и да бъдат
произведени нови из-
бори. Изявленито му
бе провокирано от
вчерашния отказ на
местните законот-
ворци да упълномощя-
т кмета Росица Яна-
киева да представл-
ява общината в общо-
то събрание на ВиК
асоциацията. При то-
ва предложението
пред ОбС областният
управител Михаил
Михайлов направи зо
втори път и за вто-
ри път чу от мно-
зинството „не”. „Така
съветницит от Пер-
ник вървят не само
срещу интересите на
своите съграждани, а
и срещу тези на цяла-
та област, защото
без мастерплан, без
бизнес план на ВиК
асоциацията, перниш-
кото водоснабдигел-
но дружество няма да
има бюджет за след-
ващата година, няма
да има право да канди-
датства по проекти,
включително и в след-

ващия планов период
2014- 2020 година”,
заяви Темелков.

Втората причина
поради, която соцли-
дерът поиска само-
разпускането на ОбС,
бе свързана с отказа
на мнозинството в
минипарламента да
приеме предложение-
то на градоначалника
Янакиева за дългосро-
чен кредит от
300 000 лв, които би-
ха спасили Профилак-
ториума. „Това е уни-
калн политически ина-
т, на базата на който
елементарни неща,
които са в интерс на
хората, не се правят.
И аз отново вотарям
своето предложени
този общински съвет
да се саморазпусне и
да се отиде към нови
избори. Категоричен
съм – колкото по-рано
се само разпусне той ,
толкова по-добре за
Перник и вече за цяла-
та област”, заяви Те-
мелков.

Можем да кажем, че
извънредната сесия
все пак нещо свърши -
гласувахме кредит от
150 000 за подновява-
не на отоплителната
система на Профилак-
ториума, което ще
даде възможност да
се мине на по-съвре-
менна технология на
отопление, да има
топла вода за нужди-

те на болните и ста-
ционара. За съжаление
общинските съветни-
ци от ГЕРБ и остана-
лите им колеги от
дясното политическо
пространство не
приеха предложение-
то на кмета Янакиева
да гласуваме кредит
от 300 000 лв за бол-
ницата, с който да се
покрият задължения
и към персонала, и към
НАП, НОИ, кредито-
ри. А това щеше да е
достатъчна глътка
въздух за Профилак-
ториума, за да оцеле
той, тъй като вече
става дума за оце-
ляване на здравното
заведение. След като
правителството на
ГЕРБ закри болниците
в Радомир, Брезник,
Расомир, сега местни-
те съветници от пар-
тията на Борисов об-
ричат на същата уча-
ст и Профилакториу-
ма” отсече Темелков..

Кандидатът за кмет от ГЕРБ Станислава
Алексиева обеща да работи в полза на
гражданите ако бъде избрана на местния
вот в град Трън, който ще се проведе
на  29.09.2013г.  „За нашия град беше нап-
равено много през последните години, но
има доста неща за вършене.” Като огромно
постижение за общината тя отчита извър-
шеният ремонт на училището в Трън.  Уче-
бното заведение, в което се обучават около
300 ученици от Трън и петдесет околни села
вече може да се похвали с обновена топ-
лоизолирана сграда.  Енергопотреблението
е намалено и са създадени условия про-
веждането на качествен образователен
процес. Средствата за ремонта са постъпи-
ли от Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013”.  Училището обаче все
още се нуждае от обновяване на някои от
стаите и санитарните възли и амбициите на
Алексиева са , ако бъде избрана за кмет,
да спомогне това да се случи още в близ-
ките месеци. „Моят основен приоритет са
хората и решаването на техните проблеми.
Смятам , че училището е институция, на
която трябва да се гледа с уважение. Деца-
та ни заслужават да се учат в модерни стаи
и уютна обстановка.”-категорична е Але-
ксиева. Кандидатът за кмет вече заяви, че
е нужен нов мениджърски подход на уп-
равление в град Трън.Усвояването на
средства по европейски програми е най-
добрия начин за привличане на повече па-
ри в общинския бюджет , което от своя
страна дава възможност за промяна в
цялостния облик на града.

6,5 милиона лева на
„Български пощи” заради

универсална услуга
Силвия ГРИГОРОВА

Правителството предостави 6,5 млн. лв.
от централния бюджет за 2013 г. На „Бъл-
гарски пощи“ ЕАД. Средствата са за ком-
пенсиране на несправедливата финансо-
ва тежест от извършване на универсална-
та пощенска услуга през 2011 г.

Осигуряването на тези средства има за
цел да гарантира предоставяне на уни-
версалната пощенска услуга на населе-
нието на достъпни цени на територията
на цялата страна. Това би гарантирало
защитата на потребителите с ниска пла-
тежоспособност, както и социална зак-
рила на работещите, предоставящи уни-
версалната пощенска услуга, особено в
малките населени места, характеризира-
щи се с голяма безработица. Осигурява-
нето на финансирането ще допринесе и
за финансовото оздравяване на дружес-
твото и ще намали социалното напреже-
ние сред работещите в него.
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 Èçâúíðåäíà ñåñèÿ çà ñúäáàòà íà êðåïîñòòà
Скандал около проекта за превръщането на крепостта „Кракра” в туристическа атракция

Любомира ПЕЛОВА
Председателят на

пернишкия Общин-
ски съвет Владислав
Караилиев заяви, че
до дни ще свика мес-
тните законотвор-
ци на извънредно за-
седание с една – еди-
нствена точка,
свързана с възста-
новяването на сред-
новековната кре-
пост, наречена на
името на болярина
Кракра. Поводът е
изключителното не-
доволство на общес-
твеността от са-
мия проект, наречен
„Подобряване на ту-
ристическата ат-
кракция – Среднове-
ковна крепост „Крак-
ра Пернишки” в
гр.Перник и свърза-
ната с нея инфрас-
труктура” и самата
му реализация. На
първата кръгла маса
завчера присъстваха
ръководителят на
проекта Цветан Ан-
дронов, председа-
телят на общинския
съвет Владислав Ка-
раилиев, съветници

от ГЕРБ и граждани.
Проектът се реа-

лизира по Оператив-
на програма “Регио-
нално развитие” и е
на стойност 3 711
658лв., съобщи ръко-
водителят на разра-
ботката Цветан Ан-
дронов. Безвъзмез-
дната финансова по-
мощ е 3 553 732 лв., а
с ъ ф и н а н с и р а н е т о
от страна на общи-
ната възлиза на 157
926 лв. Извършено е
частично надграж-
дане на крепостта
със стоманена конс-
трукция с полимер-
бетонни плочи. Па-
ната са захванати за
метална носеща
конструкция, из-
граждаща скелета на
стената, бастиони-
те и западната пор-
та, уточни Андро-
нов. Освен надс-
тройване на стени-
те, е предвидено из-
граждане на алеи, по-
сетителски център
и ефектно осветле-
ние. Проектът ще
бъде завършен до
Деня на града – 19

октомври.
Едва изчакали ек-

спозето на историка
Николай Иванов, кой-
то представи исто-
рията на твърдина-
та във времето и
презентацията на
ръководителя на
проекта за свърше-
ното до момента, и
буквално заваляха
въпроси кой е автор
на нелепата разра-
ботка, кой е коорид-
натор, коя е фирма-
та –изпълнител, има
ли пернишки подиз-
пълнители и други
от този род, както
и и констатации кол-
ко грозна и бута-
форна е реставрира-
ната в момента кре-
пост. В отговорите
стана ясно, че облас-
тният и общински
лидер на БСП в Пер-
ник Ненко Темелков е
координатор, а воде-
щият архитект е Ян-
ко Петров от фирма
„Пи ес инвент”.

С направеното
надграждане на кре-
постта е поругано
историческото нас-

Удължават срока за
алкохол със стар бандерол

Силвия ГРИГОРОВА
С промяна в Наредбата за реда и начина за

въвеждане на бандеролите за бутилирани ал-
кохолни напитки правителството удължи от
шест на дванадесет месеца крайния срок за
реализация на наличните в търговския обо-
рот количества бутилирани алкохолни напит-
ки с бандерол, действащ до датата на въвеж-
дане на новия образец на бандерол.Съглас-
но действащата уредба министърът на финан-
сите може, при необходимост, със заповед
да удължи този срок, но с не повече от 6 ме-
сеца. Това създава затруднения за лицата
да реализират в търговската мрежа налични-
те количества алкохолни напитки, облепени
със стария образец на бандерол. Друга цел
на предложената промяна е създаване на
предвидимост за данъчното задължените ли-
ца.Предлагат се и изменения в съответствие
с Правилника за прилагане на Закона за ак-
цизите и данъчните складове. Срокът, в който
лицата са длъжни да върнат неизползваните
бандероли в митницата, от която са получени,
се променя от 60 на 30 дни от датата на въ-
веждане на новия образец. Целта е да се уе-
днаквят сроковете и да се премахне същес-
твуващото в момента противоречие между
Наредбата и Правилника за прилагане на За-
кано за акцизите.

Нов режим за
касова отчетност

Силвия ГРИГОРОВА
Министерският съвет одобри проекта на За-

кона за изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност и пред-
лага на Народното събрание да го приеме. П-
редложенията са свързани с хармонизиране
на българското данъчно законодателство с
изискванията на европейските директиви и
решения на Съвета на Европейския съюз и
Съда на ЕС в областта на косвеното облага-
не, както и с прецизиране на разпоредбите,
които създават затруднения при практичес-
кото прилагане на закона.Въвежда се нов
специален режим за касова отчетност на да-
нък върху добавената стойност. Специалният
режим цели подпомагане на малките пред-
приятия, които срещат затруднения при пла-
щане на ДДС към бюджета преди да са полу-
чили плащане по извършените от тях достав-
ки на стоки и услуги от клиентите си.Отчита-
нето на ДДС по специалния режим за касова
отчетност ще позволи на лицата, които го при-
лагат, да се разчитат към бюджета при пла-
щането по доставката от техните клиенти. Ед-
новременно с това е регламентирано, че при
прилагане на този режим правото на приспа-
дане на данъчен кредит за данъчно задълже-
ните лица, които го прилагат, ще възниква от
момента, в който ДДС върху доставените им
стоки или услуги е платен на техния достав-
чик.Режимът не е задължителен, малките и
средни предприятия имат право да направят
избор за неговото прилагане. Режимът може
да се прилага от малки и средни предприя-
тия, които не са достигнали максималния
праг на облагаемия оборот до левовата рав-
ностойност на 500 000 евро. Облагаемият
оборот трябва да е реализиран за период не
по-дълъг от последните 12 последователни
месеца преди текущия месец. Друго изи-
скване е доставките по режима да са с място
на изпълнение на територията на страна-
та.Със законопроекта са предложени изме-
нения, свързани с доставките на стоки при
условията на финансов лизинг. Регламенти-
рани са критерии в кои случаи сделката по
лизингови договори следва да се приравни
на придобиването на стока. Регламентирани
са и нови правилата за формиране на данъч-
ната основа при бартер, дерегистрация, внос
и безвъзмездно подобрение при прекратява-
не на договор за наем.Срокът, в който регис-
трираното лице може да упражни правото на
приспадане на данъчен кредит за наличните
към датата на регистрацията активи, се уве-
личава от три на 12 месеца. Промените са
свързани с практиката на Съда на ЕС и уед-
наквяване на сроковете за упражняване пра-
вото на приспадане на данъчен кредит с тези
по чл. 72 от ЗДДС.Въведен е режим на обла-
гане на доставки на стоки и услуги на Грани-
чен комбиниран мост „Видин-Калафат“ с цел
улесняване пътния и железопътния тран-
спорт.В законопроекта е прецизиран текстът
относно корекциите на ползван данъчен кре-
дит. Регистрираните лица по ЗДДС няма да
извършват корекции на ползван данъчен
кредит при констатирани липси на стоки при
тяхното съхраняване и транспортиране, кога-
то липсите са регламентирани в нормативен
акт или фирмени стандарти и нормали.

ЧЕЗ извърши успешно тестовете на ново оборудване

ледство на град,
възроптаха съвет-
ници. Според архео-
лога Филип Михай-
лов в проекта не са
предвидени археоло-
гически проучвания,
ползвани са същес-
твуващи такива. На-
правеното прилича
на декор на филм, не
внушава мощта на
крепост, негодува
пернишката общес-
твеност. В града е
започната подписка,
с която да сезират 
Европейската коми-
сия за изпълнението
на проекта, бе съоб-
щено още на кръгла-
та маса.

„Заведох един мой
приятел журналист
от Шотландия и
той каза, че това е
бутафория. нападна
пръв съветникът
Сашо Диманов от
ГЕРБ. „Аз пък заведох
мои приятели от
Америка и на тях
направо им падна
шапката”, контрира
Андронов.

По време на кръг-
лата маса стана
ясно, че крепостна-
та стена е пос-
троена върху ели-
нистична стена,
която пък била от
квадри от пясъч-

ник и кирпич. Това
не позволявало
върху нея да се над-
гражда с камъни.
„Без да взимам от-
ношение по есте-
тиката, реставра-
цията трябва да се
отличава от ориги-
нала. А на крепос-
тта това е напра-
вено”, заяви архео-
логът Филип Ми-
хайлов.

Според съветника
Милан Миланов пък
проектът е не за
възстановяване на
крепостта, а изграж-
дане на атракция.
Повечето от при-
състващите обаче
се обединиха около
мнението, че въз-
становяването на
крепостта прилича
на декор.

Пред участниците
в първата кръгла ма-
са, чиято основна
цел бе да се попул-
яризиратцелите и
дейностите по
проекта, Караилиев
заяви още, че заради
недопустими разхо-
ди, направени по
проекта ще бъде се-
зирана Агенцията за
държавна финансова
инспекция, Сметна-
та палата и други
контролни органи.

Силвия
ГРИГОРОВА

“ЧЕЗ Раз-
пределение
България”
извърши ус-
пешно тес-
товете на но-
вата уре-
дба 110 ки-
л о в о л т а ,
която бе
монтирана в
столичната
подстанция

„Средец“. Новата уредба е доставена от Германия. Мон-
тажът и  изпитателните работи се извършиха с участието
на експерти от завода производител. Предстоят довър-
шителни дейности в подстанцията и подготвителни рабо-
ти за присъединяване на новата кабелна линия 110 ки-
ловолта от подстанция „Хиподрума“. Периодът на оча-
квани смущения в електрозахранването на клиентите
приключи.

„С извършените тестове бе завършен първият етап на
един от най-важните проекти в инфраструктурата на Со-
фия за последните 30 години. Инвестицията ще повиши
значително качеството на снабдяване в двумилионна
София и ще осигури електрозахранване, каквото отго-
варя на изискванията на една модерна европейска сто-

лица. Благодаря на  колегите, създали необходимата ор-
ганизация, за да  се ограничат до минимум неудобства-
та за нашите клиенти. Поздравявам ги за техния профе-
сионализъм и всеотдайност ”, каза Стефан Апостолов,
изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия.

Към момента дейностите по проекта протичат безава-
рийно и по план. Компанията работи в пълна координа-
ция и съгласуване със Столична община и компетентните
органи и институции и извършва редовни проверки и ог-
леди на местата, където се извършват ремонтните дей-
ности.

Проектът е на стойност 8 милиона лева и е част от
дългосрочния план на ЧЕЗ за модернизация на кри-
тичната електроенергийна инфраструктура на София.
Предстои да завърши модернизацията и на подстан-
ция „Хиподрума“, след което двете подстанции ще
бъдат свързани посредством новата суха кабелна
електропроводна линия 110 кV „Гешов“. Тя ще бъде с
дължина на трасето около 3 км и ще осигури трети из-
точник на електрозахранване за два от диагоналите
на София.

В столицата „ЧЕЗ Разпределение България“ АД има 23
подстанции  и 30 километра110 киловолтови кабелни ли-
нии, които формират четири диагонала. Съоръженията са
проектирани и въвеждани в експлоатация през 70-те и 80-
те години на миналия век. За тяхното обновяване и модер-
низация е необходимо да бъдат инвестирани 130 милиона
лева  в продължение на 10 години.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 2, 59 кв.м, преустроена в Двустаен, тх., тер. - 27 000 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
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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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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 - 35 000 лв.

8. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 32 000 евро

9. Тристаен, ул. Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, 80 кв.м - 37 000 евро

10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.

11. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.

12. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 39 000 евро

13. 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

14. Къща, Пригаров район, 2 ет., 100 кв. м, 2 гаража, дв. 340 кв. м - 55 000 лв.

15.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.

16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро

17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна

с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро

118. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.

19. Вила, Рударци, РЗП: 42 кв.м, 2 ет., дв. 330 кв.м - 30 000 евро

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, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро

26. Парцел, с. Стефаново, 880 кв.м - 9 000 лв.

27. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м

28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,

 Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

29. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро

30. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Гарсониера, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 250 лв.

2. Двустаен, Ид. ц., ет. 4, обзаведен - 250 лв.

3. 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. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 32 000 лв.
6. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
7. 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.

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. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., основен ремонт - 30 000 евро
7. 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 - 17 200 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 - 48 000 евро
3. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 29 000 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 - 250 лв.
3. Двустаен, Тева, необзаведен, без ТЕЦ, ет. 1 - 160 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
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 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

     “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

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
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 дого-
варяне – тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-

решително за строеж, с Н=15 м и РЗП:
2 200 кв., продажба или обезщетение

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

– тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади,

ет. 4, ЕПК, преустр. в Тристаен,
усвоена тер. с алум. дограма,
теракот,  с обзавеждане, 40 000 лева
/без посредник/ - тел. 0887/ 884 095;
0888/503 237

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

помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20;
60 39 20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно помеще-

ние, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил
и Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74
Давам под наем гарсониера, ИЦ, без

посредник - тел. 0898/228379

Фирма търси ел. заварчици I и II степен и
монтажници на метални и стоманобетонни
конструкции. Добро заплащане - тел. 0887/267
713
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

ИЗКУПУВАМ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

ОТ МЯСТО,

ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

 - ТЕЛ. 0892/202 293;

          0895/821 433
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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

Орешарски: Имам подкрепа,
няма да подавам оставка

Премиерът Пламен Орешарски ко-
ментира внесения от ГЕРБ нов вот на
недоверие с думите, че не го притесн-
ява нищо, което засяга работата на
кабинета и е готов винаги да дебатира
какъвто и да е вот “с тези или други
мотиви”. На коментар за оставка об-
ясни, че има подкрепата на две пар-
тии.

ГЕРБ внесе в деловодството на пар-
ламента втори вот на недоверие към
кабинета по същата тема - провал с
Министерството на инвестиционното
проектиране. Това стана, след като
управляващите изненадващо им от-
върнаха с процедурна хватка, обяви-
ха кворум и проведоха обсъждане на
първия вот, като ще го гласуват утре. 

„Все още имам подкрепата, и се
надявам да я имам и за в бъдеще, на
другите две парламентарни групи”,
каза премиерът в коментар на това,
че няма подкрепа от ГЕРБ и „Атака”
(които не дойдоха в залата - б.р.), а бе-
ше заявил, че ще си подаде оставка-
та, ако няма парламентарна подкре-
па.

По думите му в пленарна зала на об-
съждането на вота ръкоплясканията
са били значително повече от сканди-
ранията „оставка”, и определи скан-
диранията и ръкоплясканията като
малко по-нервна обстановка в общес-
твото, защото парламентарното
представителство било огледало на
обществото. 

„По-голямата нервност пречи на
цялото ни общество да вървим по-ус-
тремено напред”, заяви Орешарски.

Той съжали, че ГЕРБ не са дошли да
си развият мотивите за вота и нямало
истински дебат. Вместо това говорил
на основата на писмените им мотиви,
които определи като “неверни, неточ-
ни или хипотетични твърдения”. 

Премиерът отрече за Министерство
на инвестиционното проектиране да
са харчени много пари, както се гово-
ри за милион, и обясни, че на невер-
ни твърдения няма какво да отговаря.

“Дайте да видя поне една фактура
за изхарчени милиони в министерс-
твото”, призова той.

Орешарски каза още, че в началото
на мандата били направени между 5 и
10 на сто съкращения във всички зве-
на на централната власт. 

Всички допълнителни щатни брой-
ки извън прехвърлените от регионал-
ното министерство били за сметка на
други министерства, без изключения,
и нямало нито една щатна бройка в
повече. 

В отговор на въпрос за предупреж-
денията на синдикатите за масови
протести Орешарски каза, че очаква
синдикатите да дойдат на среща и да
заявят исканията си. Премиерът бил
готов да коментира всякакви синди-
кални въпроси, които са в правото си
да представят. 

Според него техните искания са би-
ли удовлетворени много преди да взе-
мат решение за протести, но ако имат
нови – може отново да разговаря с
тях.

По повод решението за освобожда-
ване на преференциалната акция в
БТК коментира, че правителството е
изпълнило условията по приватиза-
ционния договор, сключен от друг ка-
бинет. 

По-късно от Димитър Главчев от
ГЕРБ коментира, че не премиерът не
е легитимен, защото има подкрепата
на 120 депутати - на БСП и ДПС, пре-
даде БТА. 

“Нужни са му 121 народни предста-
вители. Да каже кой е единият”, при-
зова  зам.-председателят на ПГ на
ГЕРБ.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Комиците” /п./
06:30"Тази сутрин”
09:30"Преди обед” - токшоу
11:30"Кухнята на Звездев”
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави” /п./
13:30"Опасни улици” - сериал, еп. 307
15:00"Цветовете на любовта” - сериал
16:00"Пепел от рози” - сериал, еп. 18
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице”
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Нищо лично” - комедийно риалити
20:30"Домашен арест” -  комедия
21:00"Комиците” - комедийно шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави”
23:30"Голата истина”
00:00"Убийството” - сериал, еп. 10
01:00"Цялата истина” - сериал, еп. 10
02:00"Преди обед” /п./
03:40"Клуб Веселие” /п./ - сериал
04:40"Кухнята на Звездев” /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” редаване на НТВ
18:00"Сделка или не”
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
21:00Х Factor - музикално шоу
23:00"Господари на ефира”
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Федерални свидетели” -  филм
01:15"Сделка или не”
02:15"На кафе” - предаване на НТВ /п/
04:00"Готова на всичко” - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:00Днес и утре /п/
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота т /3239 епизод
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:10Денят отблизо: Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол
14:00Япония днес
14:15Сен Тропе тв филм /355 епизод/
15:10Бурен свят 26-сериен тв филм
15:35Европа на фокус
16:00По света и у нас и
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване
16:35Звездите на българския балет
17:30Още от деня
18:25Зелена светлина
19:00Втори шанс тв филм /13 епизод/
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
Публицистично обзорно предаване
22:00Торчууд: Денят на чудото тв филм /
2 епизод/(12)
23:00Денис и приятели късно вечерно
шоу
00:30По света и у нас информационна
емисия
00:40Зелена светлина
00:45Китаецът 2-сериен игрален филм /
копродукция, 2011г./, 1 част, режисьор
Петер Кеглевич, в ролите: Сузане фон
Бозроди, Михаел Нюквист и др.(16)
02:20Втори шанс тв филм /13 епизод/п/
03:05По света и у нас /п от 20:00/
03:50Панорама с Бойко Василев /п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Напълно владеете

две сили – силата на
любовта и силата на

разума. От вас зависи да ги обедини-
те и да осъществите намеренията
си. Проявете разбиране към чужди-
те пропуски.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще се налагате фи-

но, чрез малки красиви
жестове, съвсем ненатрапчиво и до-
ри няма да го приемете като налага-
не, а молба за взаимност.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Подсъзнателните

сили ще са по-мощни
от съзнателните и

резултатите ще са твърде неочак-
вани дори за вас. Не предприемайте
решителни стъпки.

РАКРАКРАКРАКРАК
Толкова много ще

сте ангажирани с обществени каузи,
че може да забравите някои елемен-
тарни неща. Слава, Богу, че имате
приятели, иначе закъде сте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Бързо ще се ориен-

тирате за нещата,
които ви водят към
постигането на целта

ви. Важното е да не помитате други-
те междувременно. Бъдете велико-

душни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Моралните ви ценнос-

ти, чувството за спра-
ведливост днес са включени на мак-
симална степен и сте готови дори
да се борите за тях.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Недостатъчни-

те финансови
средства могат да

станат причина за емоционални
проблеми. Затова пък ще имате
силата да прекратите вредните
модели.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Човекът до вас ще

ви уравновесява и хар-
монизира. Единствената опасност
е да се впуснете в безкрайни споро-
ве, които само ще развалят нещата.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
За да се чувствате

здрави и емоционално
стабилни ви е нужна

работа, която да ви харесва. А дали е
така, дали правите компромис със
себе си?

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се стремите

към преживявания,
носещи ви реални усещания и резул-
тати. Дори сте склонни да рискува-
те за това. Май сменяте моделите
си?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Може да има емо-

ционални недоразу-
мения у дома ви. Сетете се да се оба-
дите на родителите си, погрижете
се за нещата около домакинството.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще се водите най-

вече от емоциите си,
особено при пазаруване. Заради то-
ва може да се сдобиете с куп неща,
които не са ви нужни. Внимавайте!
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перничани просто се
класираха за следва-
щия кръг. За  него ще
се тегли жребий меж-
ду победителите от
областите Благоев-
град, Кюстендил и
Перник. Един от от-
борите ще почива, а
другите два ще се
срещнат помежду си.
Засега сериозни амби-
ции даже за спечелва-
не на купата демонс-
трира отборът на
„Септември”(Симит-
ли), който тази годи-
на играе под името
„Перун”(Кресна)

Шахматистите ни
влязоха в „А” група

Отборът на  ШК „Юрий Бендерев” 1912
спечели първенството на „Б” група в
Слънчев бряг и догодина ще играе в „А”
групата. В последните два кръга пернича-
ни регистрираха две равенства от по 3:3
съответно срещу „Тунджа” и „Викто-
ри”(Благоевград), които се оказаха доста-
тъчни с актив от 14 точки да имат цели две
аванс пред втория от ЦСКА.

Ето и крайното класиране:
1.Юрий Бендерев”(Перник)            14 т.
2.ЦСКА           12
3.Славия         11
4.Силистра     10
5.Виктори       10
6.Тунджа         5
7.Ловеч           4
8.Враца           3
9.Сливнишки герой   3

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ
7-МИ КРЪГ

НЕДЕЛЯ, 17,00 ЧАСА

Велбъжд – Миньор
Германея – Перун
Чепинец – Струмска слава
Ботев – Места
Септември – Вихрен
Оборище – Сливнишки герой
Балкан – Беласица
Спортист- Пирин

ГРУПА 1

КРЪГ 5

28/29.09 - 17,00 ЧАСА

33 ФК ЕНЕРГЕТИК - ФК ДРУЖБА - С
34 ФК СТРУМА - ФК БОТЕВ(ДРУГАН) –   С (11,00Ч)
35 ФК ЕРМА - ФК ПИРИН - Н
36 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК МИНЕРАЛ - Н
37 ФК БАЛКАН - ФК РУДНИЧАР   - Н
38 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ВЕРИЛА - Н
39 ФК СПОРТИСТ - ФК ГОЛЕМИ ВРЪХ - Н
40 ФК ГАБЕР - ФК ВИТОША - С

ГРУПА 2

4 КРЪГ 

28/29.09 - 17,00 ЧАСА

19 ФК КИТКА - ФК ВИХЪР  - Н
20 ФК ВЪРБА - 1917 - ФК СВЕТЛЯ 2000 - Н
21 ФК СТУДЕНА - ФК СВРАКИТЕ - Н
22 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК БОТЕВ 1 - Н
23 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК БЕНКОВСКИ - С
24 ФК ЛЕВСКИ - ФК САРАТА - С
ФК БУРЯ – ПОЧИВА

ДЕЦА „А” (РОДЕНИ ПРЕЗ 1999 Г.)
И ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

2-РИ КРЪГ

28-МИ СЕПТЕМВРИ 9,30  И 11,00 Ч.

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

Чикагските „чукове“
разбиха румънци

 Завчера в осем часа Чикагско време на
Олимпик Парк в предградието Шамбург
Миньор победи с 5:0 (3:0 на полувремето)
Триколори. Румънците са редовни спаринг
партньори на “Чуковете”, а и за купата на
лигата двата отбора са в една група. През
първата част за „Чуковете” се разписаха
Петър Танев, капитанът Благой Вълчев и
Кристиян Цветков от дузпа. Второто по-
лувреме майсторство показа звездата Ива-
лин Гунчев, като вкара за 4:0, а крайният
резултат 5:0 оформи, отново Кристиян
Цвтков със силен плътен удар от далеч. В
мача участие взеха и двама перничани
Владилен Симеонов от Тева и Любомир
Велков от Мошино. Тази неделя (29 сеп-
тември) от 9:30 часа сутринта Илйноиско
време Миньор играе в последният си мач
от първенството срещу шампиона Нейпър-
вил Страйкърс. Лидерът Нейпървил е недо-
сегаем на върха с 43 точки с шест точки
преднина пред Миньор, който има 37 точ-
ки. „Чуковете” превъзхождат противника
единствено по голова разлика. Миньорци
също не могат да бъдат настигнати от тре-
тия Арлингтон Аксес Лайтенинг, който има
31 точки. От шести октомври започва тур-
нира за купата на лигата в който ще се
включат отборите и от двете дивизии Мей-
джър и Фърст, там жълто-черните ще имат
нова възможност да атакуват първото
място.

Отборът на „Ми-
ньор” стартира с по-
беда участието си в
турнира за Купата на
аматьорската лига
срещу „Струмска сла-
ва” в мач, игран в
сряда на стадион „Ми-
ньор”. Перничани не
стигнаха лесно до ус-
пеха. Топлото време,
малкото зрители и
неособено силното
желание за игра напра-
ви срещата леко неп-
ривлекателна особено
през първото полув-
реме. Двата отбора
се бореха на терена,
но така и не стигнаха
до голови ситуации.
През втората част
играта леко се раздви-
жи и домакините по-
натиснаха малко. В
средата на полувреме-
то натискът им беше

Топскандал в  Югозападната „В“ АФГ
Първенството в

Югозападната „В“
група е на път да бъде
взривено. Зоналниятна
„Пирин“ (Благоевград),
който е новия водач в
третия ешелон. И до-
като трите точки
при гостуването на
„орлетата“ в Радомир
изглеждаха до извес-
тна степен справедли-
ви, то втората побе-
да мина всякакви ра-
зумни граници. Потър-
певш този път се ока-
за един  традиционни-
те отбори в трета
дивизия – „Чепинец“
( В е л и н г р а д ) . К а к в о
всъщност се случва
преди мача между „Че-
пинец“ и ОФК „Пирин“
(Благоевград)?При про-
верката на медицин-
ския лист на велин-
градчани се оказва, че
е допусната техничес-
ка грешка. Общият
брой на прегледаните
състезатели, който е
отразен в документа
е 20. Реално написани-
те имена са 19, тъй
като името на един
от състезателите не-
волно е написано два
пъти за сметка на вра-
таря на Чепинец –
Станислав Томов. Ле-
карят извършил прег-
леда и удостоверил с
подписа си съответ-
ният предсъстезате-
лен преглед, се оказва
че е дежурно медицин-
ско лице на мача. При
създалата се ситуа-
ция, медикът извър-
шва нов предсъстеза-
телен преглед на вра-
таря Томов в намира-
щия се на стадиона ле-
карски кабинет, за да
потвърди отново
пред длъжностните
лица, че състезателят
е здрав и се допуска до

участие. В същото
време делегатът Кос-
тадин Стоичков про-
вежда личен разговор с
шефа на Зоналния съ-
вет Валентин Чакъ-
ров. Крайното реше-
ние на отговорните
фактори е срещата да
започне, като състеза-
телят Станислав То-
мов да бъде допуснат
до участие в среща-
та.Мачът между „Че-
пинец“ и „Пирин“ прик-
лючва при резултат
1:1. Разочаровани от
факта, че губят нови
точки в първенство-
то, гостите от Бла-
гоевград почват мощ-
на офанзива „извън
терена“. В действие
влиза доказаното лоби
на благоевградския
клуб в БФС.Тръгват
„совалки“ по оста Бла-
гоевград – Зонален съ-
вет, където шеф №1 е
благоевградчанина Ва-
лентин Чакъров. Пред-
ставителите на БФС,
обаче изпадат в кон-
фузна ситуация – поз-
волили са мача да за-
почне при доста запле-
тени обстоятелства.
Те добре знаят, че ни-
кой не може да докаже,
че въпросният състе-
зател на домакините
не е минал предсъсте-
зателен преглед, за да
бъде считан за нередо-
вен в мача. Повече от
ясно е, че в медицин-
ския лист се касае еди-
нствено за техническа
грешка. Документът е
регистриран с из-
ходящ номер в лечеб-
ното заведение, извър-
шило прегледа.  За да
замажат ситуацията
от Зоналния съвет ис-
кат становище от
Спортно-медицинска-
та комисия на БФС.

Двама професори, два-
ма доценти и още пе-
тима лекари имат ед-
на основна задача – да
изкарат медицинския
лист за нищожен. Ста-
новището на медици-
те е достатъчно оп-
равдание на Зоналната
СТК, която само
трябва да „отреже“
главата на „Чепинец“.
Комисията присъжда
служебна победа с 3:0
за „Пирин“ и глобява
велинградския клуб с
200 лева.От БФС взи-
мат и изкупителна
жертва, защото прос-
то няма как да зама-
жат своя сериозен
гаф. За 1 месец са
спрени делегатските
правомощия на Коста-
дин Стоичков. Подо-
бен ход е повече за
публичност от страна
на благоевградчанина
Валентин Чакъров. С
този трик бившият
секретар на АФЛ и
настоящ шеф на Зо-
налния съвет се опи-
тва да създаде измам-
ното впечатление, че
футболната централа
е безкрайно принципна.
Само че за клубовете
от Югозападната „В“
група лъсна друга ис-
тина – все по-ясно се
откроява директива
„Пирин“ да бъде първи
в трета дивизия и то
на всяка цена. До мо-
мента благоевградча-
ни вече взеха две от
трите си гостувания
по служебен път. По-
добен прецедент няма
аналог в историята на
Югозападната „В“
група. Всички следи
водят към Валентин
Чакъров, който дължи
безкрайно много об-
яснения на футболна-
та общественост...

 

материализиран. Пър-
во , в 73-та минута
при изпълнение на
пряк свободен удар
от около 25 метра То-
мислав Павлов улучи
напречната греда на
вратата, защитавана
от Кристин Станчев.
Последва хубава ата-
ка шест минути по-
късно. При нея, след
продължително дома-
кинско нападение, ПАК
Томислав Павлов пое
топката на граница-
та на наказателното
поле и с красив диаго-
нален удар нацели пър-
во лявата странична
греда и след това мре-
жата на радомирска-
та врата. Това беше
поредния изключител-
но красив гол на Пав-
лов, който освен,че
вкарва често, то пра-

ви по един наистина
запомнящ се начин. До
края на мача не се слу-
чи нищо интересно и

Резултат:
МИНЬОР –

СТРУМСКА СЛАВА 1:0
Голмайстор: 1:0 79-

та Павлов
Състави: МИНЬОР:

Младенов, Райчев,
Олегов, Арсов, Сте-
фанов, К. Йорданов
(56 М.Найденов), Пав-
лов, Д.Стоянов (67
Томов), Недялков,
Кал. Евгениев, (56
Матеев), Васев

СТРУМСКА СЛАВА:
Станчев, Ер.Иванов,
Ашимов, Стефанов,
Зюмбулев, Гълъбов,
Семержиев, Станев,
Петков, Джайеоба



АПРОПО

Òåðàñèòà Êàïîòå äîéäå ñ ìèñèÿ â Ïåðíèê
Кубинската посланичка се срещна със стари приятели в Двореца

ДА СЕ РАЗПУСНЕ ПЕР-
НИШКИЯТ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАТО НЕРАБО-
ТЕЩ ОРГАН, предложи
вчера червеният лидер Нен-

ко Темелков. Идеята може да е добра,
обаче има една съществена причина,
поради която няма да стане. Чисто и
просто според закона делото за раз-
пускането на съветниците е дело на
самите съветници. Които едва ли ще
отрежат клона, на който седят удобно.
Особено мнозинството, което играе
контра на кмета и провокира постоя-
нно гнева на червените. Така е у нас –
добрите идеи често си остават голи
пожелания, докато лошите се превръ-
щат в практика...

ПРОФИЛАКТОРИУМА СЕ РАЗМИ-
НА ВЧЕРА С ЕДНИ ТРИСТА ХИЛЯ-
ДИ ЛЕВА, които можеха да изпълнят
ролята на сламката за удавника. Спо-
ред ръководството на лечебното заве-
дение и кметската управа тия пари
щяха да изчистят старите борчове и
болницата да тръгне на чисто. Обаче
заемът не беше разрешен, с което
Профилакториума глътна поредната
голяма глътка вода и се насочи към
дъното. А прословутите 150 бона за
ремонти щели да отидат само за кот-
лето и отоплителната инсталация, оба-
че това трудно ще стопли някого, що-
то там не останаха нито пациенти, ни-
то медицински персонал...

КРАСТАВИЦАТА НА МИРЧА КРИ-
ШАН СТАНА МОДЕРНА В ПЕРНИК
НАПОСЛЕДЪК. Каквато и тема да се
захване на някакво публично събитие,
веднага се намират разбирачи, които
да поставят въпроса за естетиката на
крепостта Кракра. И вчера беше така –
и на общинската сесия, и на партийни
пресконференции се дъвкаше еди-
нствено надстройката на средновеков-
ната обител на болярина. Хубавото е,
че вече терминологично се изчистиха
някои неща. Например това, че проек-
тът предвижда визуализация, а не
реставрация на антентичния вид на
крепостта. Спецовете и дума не дали
да се издума за надграждане с камъ-
ни, за да не се срутят и тези, които са
останали. Това е визуализацията – да
гледаш, па да си мислиш, каквото ис-
каш.

1227 септември 2013 г.

Откраднаха
лек автомобил

Любомира ПЕЛОВА
Лек ав-

томобил
е бил от-
к р а д н а т
от Пер-
н и к ,
съобщи-
ха от по-

лицията.
В сряда в Областната дирекция на

МВР 47-годишният Р.З. е подал сигнал,
че е отнет противозаконно лекият му
автомобил Фолксваген пасат. Колата е
била паркирана на улица „П.Славей-
ков” в областния град.

Откраднатият автомобил е обявен за
общодържавно издирване.

Работата продължава по сручй про-
дължава Първо РУП – Перник.

ничани дипломатката.
На срещата в Дворе-

ца на културата Пос-
ланик Капоте призова
перничани да под-
крепят Декларацията
за солидарност с Пе-
тимата, която меж-
дународна кампания е
в подкрепа на петима
кубински мъже, осъде-
ни несправедливо и
излежаващи присъди-
те си в САЩ. Тази го-
дина е 15-та от об-
явяването на присъ-
дите за Херардо Ер-
нандес, Рене Гонсалес,
Рамон Лабаниньо, Ан-
тонио Герреро и Фер-
нандо Гонсалес - дос-
тойни кубински граж-
дани, антитерорис-
ти, които изтърп-
яват в различни зат-
вори на САЩ неспра-
ведлива присъда, пос-
тановена въпреки до-
казаната им невин-
ност. Подп

исите към деклара-
цията ще се из-
пратят на Обама.

Досега в света са
събрани 1 милион под-
писи, а в България под-
крепилите декларация-
та са 1000, допълни
дипломатката.

„Аз се чувствам по-
лубългарка, благодаре-
ние на Перник, “, това
сподели пред пернича-
ни посланикът на Куба
у нас Терасита Капоте
.

Кметът на община
Перник Росица Янакие-
ва поздрави Нейно
Превъзходителство
Терасита Капоте Кама-
чо за гостуването й в
нашия град. Тя й пода-
ри реплика на печата
на Цар Петър, която
е открита при разкоп-
ки на крепостта
„Кракра”.

По време на срещата
в Двореца на култура-
та  имаше изпълнения
на КО „Орфей” с дири-
гент Райчо Христов и
Народния оркестър с
ръководител Венцис-
лав Андонов 

Виктория СТАНКОВА
Извънредният и

пълномощен посланик
на Куба в България
Нейно Превъзходи-
телство Терасита Ка-
поте Камачо посети
Перник и се срещна с
нейни стари приятели
в Двореца на култура-
та. Преди това дипло-
матката бе приета в
общината от кмета
Росица Янакиева.

Виктория СТАНКОВА
Провеждащият се

фестивал- “Балканска
черга” в кюстендил-
ско набира все по-гол-
яма популярност меж-
ду три съседни стра-
ни. България, Македо-
ния и Сърбия ще изло-
жат на показ, не само
битови плетива, тъ-
кани черги и други ав-
тентични предмети,
но успоредно с това
те ще бъдат съпрово-
дени с песни, танци и
народни игри, харак-
терни за близките

крайгранични райони.
Официална покана е

изпратена до Народ-
но Читалище-”Зуница-
2012" лично от кмета
на родното село на
Майстора с. Шишков-
ци. В намерение за бъ-
дещи планове с нова-
та формация на Радо-
мир г-н Климент Тер-
зийски с приятелски
жест гласува доверие.

В селото, почуто с
картините на гениал-
ния български худож-
ник- Владимир Димит-
ров- Майстори, за по-

Читалище “Зуница” на фестивал
реден път ще оживее
неповторимата ат-
мосфера на фолклора. 

От радомирското
Народно Читалище
“Зуница-2012” се оча-
ква да бъде инициато-
р за общи проекти с
форума “Балканска
черга”. Примерът на
първенците в с. Шиш-
ковци е докрай увлека-
телен и в близко вре-
ме може да стигне до
Радомир. Стартът
ще бъде даден на
27.9.2013 г петък от
14.00часа.

МВР погва подкупни
катаджии

Любомира ПЕЛОВА
МВР въвежда система, чрез която хората

ще могат да подават оплаквания от непра-
вомерни действия от патрулите на КАТ,
съобщи вътрешният министър Цветлин Йов-
чев. Сигнали ще могат да се подават по те-
лефона или в интернет.

Йовчев потвърди, че патрулите на КАТ ще
могат вече да спират автомобили само в
определени случаи, когато има фрапиращо
нарушение на правилата на движение по
пътя. когато има видимо нарушаване на
правилата на движение от шофьора, когато
шофьорът вози неправилно опасен товар,
който създава заплаха за останалите уча-
стници в движението, когато поведението
на шофьора и движението на колата му по-
раждат съмнения, че е употребил алкохол и
упойващи вещества, когато има данни, че
шофьорът е участвал в катастрофа или пък
в някакво престъпление

Всеки от служителите на Охранителна по-
лиция и патрулите на КАТ ще бъде снабден
с GPS. По този начин ще се знае къде точно
се намира той в момента и дали точно из-
пълнява разпорежданията на съответния си
ръководител.

В патрулните автомобили пък ще бъдат
раздадени таблети на пътните полицаи. В
тях ще бъде въвеждана информация за
всички случаи, при които има спрян авто-
мобил.

“Всичко това се прави, за да се предот-
вратят случаите на корупция в поделенията
на “Пътна полиция”. За всички спрени авто-
мобили ще бъде съобщавано по радиостан-
цията, като ще бъде уточнявана и конкрет-
ната причина за спирането. За момента
няма да има сериозни кадрови промени в
поделенията на КАТ”, обясни Цветлин Йов-
чев.

Той уточни, че операциите на МВР до мо-
мента срещу корупцията в КАТ са били
разгледани на националното съвещание
вчера. Ако новите мерки не дадат резултат,
ще има сменени и уволнени началници в
полицията.

Цветлин Йовчев все пак подчерта, че не
очаква мерките да дадат резултат още от
първия ден след въвеждането им.

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски крими-

налисти откриха из-
вършител на кражба.

Сигналът за прес-
тъплението е пода-
ден вчера. Служител
на местна фирма се
оплакал, че от помпе-

на станция са от-
краднати метална
врата и решетка. Ор-
ганите на реда пред-
приели разследване.
След проведени опе-
ративно-издирвател-
ни действия било ус-
тановено, че извър-

шител на деянието е
криминално прояве-
ния А.С./23 г./ от гр.
Радомир. Открадна-
тите вещи са намере-
ни и иззети.

Работата по доку-
ментиране на случая
продължава.

В Радомир задържаха апаш,
посегнал на помпена станция

Тересита Капоте е
учила и живяла в Пер-
ник. „Завършила съм
специалност „Черна
металургия” , нищо
общо с дипломацията,
но на мен ми беше мно-
го интересно. 

Общото между два-
та народа – кубинци и
българи е, е че са доб-
ри хора. И българите и
кубинците са и много
умни - вие в Европа,

ние в Латинска Амери-
ка  Също сме и с висо-
ко чувство за хумор,
освен това сме и мно-
го музикални. Еди-
нствено се различава-
ме по това, че поняко-
га българите са песи-
мистично настроени,
а ние винаги намираме
положителната сила,
която много ни пома-
га”, сподели пред пер-

Виктория СТАНКОВА
Н Ч ” С ъ з н а н и е -

1922г.” кани любите-
лите на изобразител-
ното изкуство да се
насладят на творби-
те от пленер”Божен-
ци-2013г.Официално
изложбата бе откри-
та на 2 август 2013
на открито пред чи-
талище”Съзнание” по
време на илинденския

събор на кв.Моши-
но.Поради интереса
,който предизвикаха
творбите,те могат
да се видят в галерия-
”Марин Гогев”.Плене-
ра се организира  от
Кметство”Изток” и
тази година се прове-
де от 18 до 21.06. в
с.Боженци.

Творбите на 12 ху-
дожници са повлияни

от неповторимата
атмосфера на краси-
вото място,съхрани-
ло в дебрите на Балка-
на много от българ-
ското- и в далечните
години,когато е съз-
дадено и сега.

С тази изложба се от-
крива официално и се-
зон 2013-2014 на гале-
рия”Марин Гогев” при
НЧ”Съзнание - 1922 г.”

“Съзнание” с изложба в Боженци


