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Убедете се
в разликата!

мократичните сили”.
3777 са избиратели-

те в община Трън,
които имаха право да
упражнят правото си
на избор вчера. Триде-
сет и един от тях
днес ще гласуват за
първи път, 15 гласо-
подаватели имат
рожден ден. Най-въз-
растният избирател
в общината е 102-го-
дишната Надежда

Гьорева, която жи-
вее в Дома за възрас-
тни хора в Трън. 24 са
били разкритите сек-
ции, една от тях е била
подвижна и е била по-
зиционирана в сграда-
та на бившата болни-
ца в града. От Общин-
ска избирателна коми-
сия  съобщиха, че под-
готовката и организа-
цията на изборите е
протекла нормално.

Спокойно е започнал
и самият изборен ден
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Шестима се бориха за горещия стол на градоначалника

Отработване
на неработеното

Започва седмица, в която
България ще се пита има ли пилот в
самолета. Не че сме литнали чак толкова
високо, та да ни притеснява
безвъздушното пространство, обаче
комай останахме без въздух. Още една
седмица, в която няма да се знае какво
работи парламентът, щото ще отработва
неработеното миналата седмица. Което, с
други думи казано, означава, че пак ще
прелива от пусто в празно. Става дума за
вотовете – единия срещу кабинета, другия
срещу шефа на парламента. При два вота
едновременно няма как и въздухът под
налягане да не е с двойни атмосфери. А
дали ще гръмне двойна бомба – едва ли.
Щото и любителите на бомбастичните
номера – „Атака”, вече се прибраха от
Брюксел, обаче си траят като монахини
след изповед и въобще не може да се
предположи каква въздухарска история ще
се раздуха след някой и друг ден в
парламента.

А това значи, че изборите в Трън, Гърмен
и в още няколко общини със затихващи
функции са по-важни от обреченото
бутане на кабинета и още по-обреченото
махане на Миков. Така влизаме в седмицата
на нищоправенето. Какво да се прави – и
това е работа за някои ...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. свщмчк
Григорий,

просветител
на Армения. Свв.
мчци Рипсимия

Любомира ПЕЛОВА
Вчера в граничната

община Трън бяха про-
ведени частични из-
бори за нов кмет, след
като бившият градо-
началник Станислав
Николов, избран от
листата на ПП ГЕРБ,
бе уличен в конфликт
на интереси.

Шестима кандида-
ти се бориха за кмет-
ския пост вчера  - Си-
мона Минева от ПП
„Българска социалде-
мокрация”, Виктор
Витомиров – канди-
дат на българско на-
ционално движение
ВМРО, Николай Геор-
гиев, представляващ
ПП „Нова алтернати-
ва”, Станислава Але-
ксиева от ПП ГЕРБ,
кандидатът на мес-
тната коалиция БСП-
ЗНС  Георги Миленков
и Николайчо Станчов
от ПП „Съюз на де-

От законите на
природата
не можеш да
се скриеш.

ЛАФ НА ДЕНЯ

130 - 230

Предимно
облачно,

кратък 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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СТР. 11
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със сменени табели.
Няколко са версии-

те, по които ра-
ботят криминалисти-
те във връзка с новия
случай. В града се го-
вори, че се проверява
дали не става дума за
канал за крадени коли.
И тъй като и двата
автомобила, открити
в Радомир, са открад-
нати в Перник в един
и същи ден, се търси
връзка между двата
случая.

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски полицаи

намериха краден лек
автомобил в пункт за
вторични суровини.

В четвъртък орга-
ните на реда провери-
ли площадка да изку-
пуване на скрап в Ра-
домир с отговорник
25-годишния местен
жител Т.А. На тери-
торията на пункта е
открит обявен за из-
дирване и откраднат
от Перник лек авто-

мобил „Фолксваген
Пасат”. Колата бе от-
крадната на 22 сеп-
тември т.г. от облас-
тния град и е намере-
на без регистрацион-
ни табели. Возилото е
иззето и работата по
случая продължава.

Това е втората кра-
дена кола е намерена в
Радомир за около сед-
мица. Преди броени
дни пак тук бе наме-
рен голф, задигнат в
Перник, който се оказа

Втори краден автомобил
намерен в Радомир

вчера. Според предсе-
дателя на Общинска-
та избирателна коми-
сия Роза Златанова
съществени наруше-
ния няма, а изборната
активност около 13
часа е била близо 30
процента. До края на
изборния ден тя може
да стигне до 40 про-
цента, допълни Зла-
танова.

Малко преди края на
деня обаче се оказа, че
трънчани са станали
по-активни в следо-
бедните часове и по-
ловин час преди да
затворят изборните
секции, правото си на
вот бяха упражнили
73 % от правоимащи-
те. Резултатите от
избора ще станат
ясни днес. От общин-
ската избирателна ко-
мисия съобщиха, че се-
риозни нарушения на
закона не е имало.
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85-тата му годишнина беше отбелязана в края на миналата седмица

Работници от „Стройинженеринг”
на протест за заплати

Любомира ПЕЛОВА

Зоя ИВАНОВА
Осемдесет и пета-

та годишнина от ос-
новаването на чита-
лище “Георги Димит-
ров”- с.Ковачевци бе
отбелязана официал-
но в последния ден
на миналата работна
седмица.Основите са
положени през далеч-
ната 1928 г.от учи-
телите Павел Велич-
ков и Асиот Велич-
ков и до 1949 год.
читалището носи
името “Светли-
на”.След смъртта на
Георги Димитров е
п р е и м е н у в а н о , а
днешната внушител-
на сграда,която е и
Дом паметник с му-
зейна експозиция, е
от 1957 год.Помнят
се изявите на много-

то самодейци и със-
тави през годините
,но и днес читалищ-
ните дейци,въпреки
трудното вре-
ме,продължават да
защитават българ-
ските традиции,да
съхраняват фолкло-
ра и да опазват бъл-
гарщината,подчер-
та в доклада си
Председателят Ива-
н Бодуров.Прочетен
бе поздравителен
адрес от кмета на
общината Васил
Станимиров.

Над два часа на
площада продължи
музикалната програ-
ма,в която участва-
ха Фолклорен танцов
ансамбъл “Български
ритми”от читали-
щето в кв.Църква

гр.Перник,Фолклор-
ните певчески групи
“Земенски полъх” -
гр.Земен, “Славена” -
с.Косача, Калищенски-
те баби и “Веселие”
от с.Ковачевци,коя-
то е създадена само

Втори рециклиран
тролейбус е в

движение из Перник
Любомира ПЕЛОВА

Миналата седмица по улиците на
Перник бе пуснат в движение вторият
рециклиран тролейбус. Подобно вози-
ло беше пуснато на 1-ви юни, до края
на годината се очаква да тръгнат още
два, уточни управителят на общинско-
то дружество Александър Шалама-
нов. Вторият рециклиран тролей е с
нови седалки, има диодно осветле-
ние, както и повече място за детски
колички. Тролеят и външно е обновен,
облепен е и с реклама на общинското
предприятие. Според Шаламанов това
демонстрира пред бизнеса в града
как изглеждат рекламите върху тро-
лей, тъй като вече има и заявки от
фирми. В следващите два, които се
подготвят, ръководството предвижда
да се монтират и приспособления за
хора с увреждания.

В момента автопаркът на предприя-
тието разполага с 20 мотриси, които
са в движение  повече от 30 години и
са в окаяно състояние. В по-дългос-
рочен план се предвижда всички на-
лични превозни средства да бъдат об-
новени.

Шаламанов допълни, че пернишкото
общинско предприятие “Екотрол” ве-
че е започнало да функционира. Дру-
жеството, което държи част от активи-
те на общинското предприятие “Тро-
лейбусен транспорт”, е получило пъ-
лен лиценз за преглед на всякакви
видове автомобили. Освен това то ще
рециклира тролейбуси, заяви Шала-
манов. Водят се преговори за съвмес-
тна дейност с чешка фирма за учред-
яване на дружество с предмет на дей-
ност възстановяване и рециклиране
на тролейбуси, автобуси и други пре-
возни средства. За новото производс-
твено звено община Перник предлага
територията на съществуващото тро-
лейбусно депо и работна сила, чешка-
та страна ще осигури технологии и
мотриси.

Община Перник кандидатства по
програма “Елена” и за подмяна на ка-
белната мрежа на тролейбусите, което
ще подобри електротранспорта в об-
ластния град.

Кулинар от Света гора приготви
ястия в Гигинския манастир
Любомира ПЕЛОВА

В петък кулинар от
Света гора приготви
благословени ястия в
Гигинския манастир
“Св. св. безсребрени-
ци Козма и Дамян”.

Инициативата бе
посветена на храмо-
вия празник на нова-
та черква в манасти-
ра, която носи името
Св. Силуан Атонски.
Масторът  кулинар
Дядо Епитафий е

смятан за най-изкус-
ния готвач между мо-
насите в Атон. Той е
демонстрирал май-
сторството си във
Франция, Италия, Ис-
пания и Германия. То-
ва е второто посеще-
ние на атонския мо-
нах в Гигинци. Преди
две години той пак
готвил тук и блюдо-
то имамбаялдъ се за-
помнило.

Атонският монах

преди две години,но
вече има успехи на на-
ционални фестива-
ли.Изпълненияита на
наскоро създадената
в община Ковачевци
фолклорна танцова
група зарадваха зри-

телите и са още едно
доказателство,че и
днес читалищата
продължават да са
ни необходими.По
стара традиция
празникът завърши с
български хора.

представи и собстве-
ната си готварска кни-
га по време на Седми-
цата на православна-
та литература във
Варна. Тя съдържа 126
рецепти за гозби, кои-
то са част от менюто
на атонските монаси.
Двеста дни в година-
та те се отдават на
пост, затова в ястия-
та няма месо. Книгата
е издавана на англий-
ски, руски и немски.

Работниците от  най-крупната пер-
нишката фирма „Стройинженеринг”,
ангажирана със сметосъбирането и
сметоизвозването и други комунални
услуги в града, в петък организираха
протест пред сградата на общинската
администрация заради неизплатени
заплати. Хигиенистите обясниха, че не
знаят къде е проблемът и кой е вино-
вен за него, но мнозина от тях не са
взимали заплати от месец май насам.
Други пък са назначени в дружество-
то по различни програми за заетост,
но също не вземат никакви пари.

„Никой не ни обяснява, защо не по-
лучаваме заработките си. А как се
живее без пари?”, негодуваха работ-
ниците от „Строинженеринг”. Бол-
шинството от тях са от ромски произ-
ход, а семействата им са повече от
бедни. Тъй като не получават заплати-
те си, мнозина са взели пари от лих-
вари, гарантирайки с лични и дебитни
карти връщането на борчовете и така
са станали техни заложници. „Щом
получим някакви пари, ни ги теглят.
За нас оставят, колкото преценят”,
признават работници на фирмата.

Представители на недоволните бяха
приети от кмета на Перник Росица
Янакиева.  На срещата градоначални-
кът представил пред хората подробна
справка за това, което общината пла-
ща на фирмата, изяснявайки, че не
общината е  виновна за забавянето на
заплатите.

От началото на август т.г. „Стройин-
женеринг” е с нов управител – поста
пое Велко Романов. До назначаването
му дружеството неколкократно бе
санкционирано от общинската управа
за лошо или изобщо несвършена ра-
бота.

Община Перник е одобрена за
техническа помощ по оперативна
програма “Регионално развитие”

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник е одобрена за тех-

ническа помощ по оперативна програ-
ма “Регионално развитие”, съобщи
кметът Росица Янакиева. Предоставе-
ни са 560 000 лв. С тези средства ще
можем да възложим в най-кратки сро-
кове работни проекти по обектите, за-
легнали в интегрирания план за раз-
витие на общината през периода 2014-
2020г. , доволна е Янакиева. Според
нея още в първите мерки на новия
програмен период общината ще има
готовност да внесе работни проекти и
обектите да се изпълняват по-бързо.

Община Перник е заложила усвоя-
ването на 1 млрд. лв. През новия
програмен период. Приоритет ще бъ-
дат развитие на инфраструктурата,
подпомагане на местния бизнес и
разгръщане на културния туризъм,
уточниха още от направление “Евро-
пейски програми и проекти” в общи-
ната.

Работата на болниците с НЗОК
трябва да бъде по нови критерии
Зоя ИВАНОВА

Трябва да се из-
готвят ясни кри-
терии по които да
се определя кои бол-
ници ще могат да
работат с Нацио-
налната здравноо-
сигурителна каса  -
категорична е
здравната минис-
търка д-р Таня Ан-
дреева. Според нея
трябва да се от-
сеят и лечебните
заведения с които
лекарите да сключ-
ват договори.   Ми-
нистър Андреева
напомня, че и в мо-
мента в закона
ясно е разписано, че
изпълнител по кли-
нична пътека може
да бъде специа-
лист, който е на ос-
новен трудов дого-
вор в определена
болница. „В момен-
та обаче какво се
получава, и това е
допуснато да се

случва в годините,
една диплома оби-
каля през пет-шест
болници. Явно коле-
гите работят в ед-
на или в две като
допълнителен тру-
дов договор”, каза
министърката. По
отношение на дъл-
говете на болници-
те д-р Андреева ка-
за че се готвят оз-
дравителни плано-
ве за тези, които с
в лошо финансово
положение. От ду-
мите и също така
стана ясно, че дър-
жавата няма меха-

низъм как да изпла-
ща задължения на
търговски дружес-
тва, каквито са ле-
чебните заведения.
Според нея смяната
на директорите им
не задълбочава кри-
зата в здравеопаз-
ването. Тя заяви че
ако някоя болница
не работи както
трябва, съвсем нор-
мално е да бъде сме-
нен екипът, който
я управлява, защо-
то очевидно до мо-
мента, в който е
бил, нищо не е нап-
равил.
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Двамата закриха предизборната кампания на кандидата за кмет на ГЕРБ

ЕПУ открива новата
учебна година

Виктория СТАНКОВА
Европейският политехнически универси-

тет открива четвъртата си академична годи-
на на днес на 30 септември. Официалната
церемония ще започне в 10.00 ч. в зала 2
на 8-ми етаж в сградата на учебното заве-
дение.Университетът се намира в Перник
на ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 23.

Гости на церемонията по откриването ще
бъдат кметът Росица Янакиева  и облас-
тният управител арх. Михаил Михайлов,
както и партньори, преподаватели и студен-
ти.

Перничани подкрепят
кубинските герои в

американските затвори
Зоя ИВАНОВА

Клуб „Приятели на Куба” в Перник изле-
зе с нарочна декларация в която изразяват
солидарността си с петимата кубински ге-
рои, които в момента са в различни затвори
на САЩ с обвинения в шпионаж. Деклара-
цията е подкрепена и от участниците в сре-
щата с г-жа Терасита Капоте- извънреден и
пълномощен посланик на Република Куба в
България, която се проведе в Перник мина-
лата седмица.

Изминаха вече 15 години, откакто пети-
мата кубински граждани изтърпяват тежки
присъди в пет различни затвора на САЩ.
Обвинени в шпионаж и заплаха за сигур-
ността на САЩ, петимата бяха подложени
на манипулиран и силно политизиран про-
цес, подпомогнат от платена медийна кам-
пания, се казва в декларацията.

В отговор на тази несправедливост в
света възникна мощно международно
движение в защита на петимата кубинци
и за солидарност с тяхната антитерорис-
тична борба. През 2005 г. съдът в щата
Атланта, Джорджия, отхвърли решението
на манипулирания съд в Маями и тежките
присъди над кубинските граждани: глав-
ният обвиняем, Херардо, беше осъден
двукратно на доживотен затвор и петна-
десет години лишаване от свобода; Анто-
нио Герреро и Рамон Лабаниньо получи-
ха присъда доживотен затвор, както и
допълнително десет и осемнадесет годи-
ни лишаване от свобода. Фернандо Гон-
салес и Рене Гонсалес бяха осъдени
съответно на деветнадесет и петнадесет
години. Работната група за необоснова-
ни задържания към Комисията за човеш-
ките права към ООН заяви, че е незакон-
но лишаването от свобода на петимата
кубински антитерористи. Кубинското пра-
вителство от своя страна обяви неспра-
ведливо осъдените петима граждани за
герои на Куба.

В мощните протестни изяви на нацио-
налните комитети в тяхна защита уча-
стват хиляди изтъкнати интелектуалци,
общественици, юристи и парламентарис-
ти от целия свят. Сред тях са и десетима
носители на Нобелова награда. В Европа
бяха събрани хиляди подписи за неза-
бавното освобождаване на Петимата.
Към президента Обама полетяха 50 000
картички от цял свят с настояване за
прекратяване на огромната несправедли-
вост, проявена от съдебната система на
САЩ. Женски комитети и организации
настояват пред съпругата на президента
Обама- Мишел, за незабавното завръща-
не на петимата кубински граждани при
децата им, отрасли без бащина грижа и
ласка.

Българският национален комитет за ос-
вобождаване на Петимата е солидарен и
активно участва във всички мероприятия
заедно с хилядите приятели на свободна и
независима Куба.

Отбелязвайки 15-годишнината от аресту-
ването на Петимата кубински герои антите-
рористи, ние, българските приятели на Ку-
ба, отново категорично заявяваме подкре-
пата си за справедливата им борба и изи-
скваме незабавното им освобождаване.

Силно вярваме, че настоящата междуна-
родна кампания за победата на свободния
човешки дух ще възтържествува.

Любомира ПЕЛОВА
Има опасност

през февруари или
март еврофондове-
те да бъдат спре-
ни, алармира пред
журналисти в Трън
лидерът на ГЕРБ
Бойко Борисов.
Причина за това
било недоброто им
управление. Той
заяви, че строи-
телството ще ос-
тане приоритет за
бъдещо правителс-
тво на ГЕРБ, ако
партията отново
поеме кормилото
на властта”,  зая-
ви на митинг пред
събралото се мно-
жество Борисов.

Бойко Борисов и
Цветан Цветанов
присъстваха на
закриването на
п р е д и з б о р н а т а
кампания на  канди-
дата  за кмет на
Трън от партия
ГЕРБ Станислава
Алексиева.

През шестте го-
дини, в които ГЕРБ
управляваше  Трън,
са усвоени проек-

ти за 18 млн. лв.,
подчерта Цветан 
Цветанов. В петък
на централния пло-
щад той бе пос-
рещнат от някол-
костотин души.
След кратка раз-
ходка и разговори с
много от тях, той
се срещна с члено-
ве и симпатизанти
на ГЕРБ от община-
та. На срещата
присъстваха и на-
родните предста-
вители от ГЕРБ
Ирена Соколова и
Красимир Велчев,
както и кандида-
тът на ПП ГЕРБ за
кмет на община
Трън Станислава
Алексиева. Зам.-
председателят на
ПП ГЕРБ Цветан
Цветанов връчи
членски карти на
нови членове на ПП
ГЕРБ от община
Трън.

Пред стотици
жители на Трън на
празинка Цветан
Цветанов заяви,
че бившият кмет
на Трън Станислав

Николов символич-
но предава поста
на Станислава Але-
ксиева, за бъдеще-
то кметуване в ос-
таващите две го-
дини от сегашния
мандат.

„За тези послед-
ни четири години
Станислав Николов
и неговият екип
успяха да под-
готвят проекти на
стойност 18 000

лева. Това са пари-
те, които влязоха
в Трън, парите
които дават въз-
можност Трън да
изглежда много по-
различно отколко-
то 2007 година,
когато Станислав
Николов стана
кмет на община-
та”, заяви Цветан
Цветанов. Той из-
рази надежда, че
обещаното от
страна на кандида-
та за кмет ще се
случи, а именно да
продължи това,
което има като ос-
нова.

П р е д с е д а т е л я т
на ПП ГЕРБ Бойко
Борисов, който по-
закъсня за предиз-
борния форум на
ГЕРБ в гранчината
община пък заяви:
„Понаправихме дос-
та неща в страна-
та, направихме и в
Трън, но действи-
телно още може да
се направи. С това

Бившето поделение
в Радомир вече е

собственост на общината
Любомира ПЕЛОВА

Бившето военно поделение в Радомир става
общинска собственост, след подписаните от
военния министър Ангел Найденов два акта за
безвъзмездно прехвърляне на терена и 35-те
сгради върху него. Някогашната казарма е на
площ от 160 декара. Само около 15 декара от
тях с няколко сгради ще бъдат обособени в
оделен парцел, който ще бъде предоставен за
нуждите на „Гражданска защита”. Предстои и
Министерският съвет да вземе решение, уто-
чни кметът на общината Пламен Алексиев.

Казармата е първата в страната, строена
веднага след Освобождението и в нея е би-
ло съхранявано и Самарското знаме. След
закриването на поделението сградите, бяха
подложени на разграбване, а най- старата
от туях, която общината имаше идея да
превърне в музей, беше унищожена при по-
жар.

От години община Радомир прави постъпки
да се сдобие със собствеността на поделение-
то  и сега това най- после ще стане факт. Едно
от намеренията на местната управа след като
процедурата по прехвърлянето бъде приклю-
чена, е на терена на бившето поделение да за-
почне да функционира логистичен център.

правителство в
момента ви гаран-
тирам, че нищо
няма да стане и то
и не става. Затова,
благодарим ви, че
сте дошли, пожела-
вам успех на нашия
кандидат, ще й по-
магаме много и най-
вече всички да сте
живи и здрави. В
Банкя, половината
Банкя са трънчани.
Около моята къща
има поне 20 семей-
ства от Трън. Има-
ме много топла
връзка, да продъл-
жите да строите
България. По това
си приличаме - на-
шето правителс-
тво и трънските
майстори!”

Бившият кмет на
община Трън Ста-
нислав Николов и
к а н д и д а т - к м е т ъ т
Станислава Але-
ксиева, подариха
икона на Свети То-
дор Стратилат на
местната черква.

Пернишката Областната дирекция
„Земеделие” има нов шеф
Силвия ГРИГОРОВА

След като повече
от 10 години ръко-
води пернишката
Областна дирекция
„Земеделие” досе-
гашният й шеф сда-
де поста. Неговото
място поема Георги
Георгиев от Радо-
мир, който вече е по-
лучил заповед за наз-
начение като дирек-
тор.

Нямам още яснота
какви са мотивите
за освобождаването
ми, заяви вчера Ра-
дославов. Когато
този въпрос се из-
ясни, ще реша как ще
действав по-.ната-
тък и дали отново
няма да заведе съ-
дебно дело, поясни

уволненият земедел-
ски шеф. Да него то-
ва не е първото ос-
вобождаван от пос-
та. Пред няколко го-
дини със заповед на
тогавашния земедел-
ски министър Валери
Цветанов той бе
уволнен , след което
той обжалва запо-
ведта в съда и бе
възстановен. Радос-
лав Радославов е ро-
ден през 1957 г. в
Перник. Завършил е
задочно Агрономи-
ческия институт в
Пловдив. Целият му
трудов стаж е в
сферата на селското
стопанство.

Поемащият длъж-
ността му Георги
Георгиев е шест го-

дини по-възрастен,
завършил е „Управ-
ление и икономика на
аграрно-промишле-
ното производс-
тво“ във ВИИ „Карл
Маркс“ – днешният
УНСС. През по-гол-
ямата част от тру-
довия си стаж е ра-
ботил в структури-
те на земеделието
като председател на
земеделска коопера-
ция в радомирското
село Кондофрей, а
през последните 4
години е ръководил
общинската служба
„Земеделие“ в Радо-
мир, откъдето бе
освободен след мес-
тните избори. Бил е
и кмет на село Кон-
дофрей.
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Приет е на първо четене нов член в закона

Любомира ПЕЛОВА
Депутатите от

правната комисия
приеха на първо чете-
не нов член в Закона за
задълженията и дого-
ворите. С него се въ-
вежда 10-годишна аб-
солютна давност за
задълженията на граж-
дани. Това предложе-
ние на депутата от
ГЕРБ Емил Радев е полу-

чило в сряда вечерта
изненадваща подкрепа
на правната комисия.

В момента давнос-
тта за дългове е 5 го-
дини или 3 години за
ток, парно, вода и т.н.,
но тя започва да тече
наново с всяко дей-
ствие на кредитора за
събиране на дълга - за-
веждане на дело в съда
или при съдебен изпъл-

нител.
Това може да продъл-

жи до безкрай и хората
се превръщат във веч-
ни длъжници, защото
не могат да направят
нищо, за да излязат от
тази ситуация, твър-
ди Радев.

В мотивите за пред-
ложението пише след-
ното: “С въвеждане на
10-годишна абсолютна
погасителна давност
няма да се промени дей-
стващия в момента
режим за обща дав-
ност и длъжниците ще
могат по досегашния
регламент да се въз-
ползват от 3- и 5-го-
дишната давност, но
ще има ясен и предви-
дим момент, когато
независимо от дей-
ствията на страните
ще се погасява взема-
нето.”

Десетгодишната
давност ще се отнася
за всички задължения
на физически лица - за

Актуализираха Правилник
за прилагане на Закона за

насърчаване на заетостта
Силвия ГРИГОРОВА

Правителството одобри промени в
Правилника за прилагане на Закона
за насърчаване на заетостта. Те са с-
вързани с допълване на процедурите
за финансиране и ползване на нови-
те мерки за насърчаване на младеж-
ката заетост. Промените са свързани
и с подобряването на предоставяни-
те посреднически услуги, допълване
на процедурата за възстановяване
на изплатените средства по договори
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Развитие
на човешките ресурси”. Тези проме-
ни прецизират  условията за получа-
ване на средства за насърчаване на
заетостта под формата на схеми за
минимална помощ от работодателите
или институциите осъществяващи
обучение или професионално ориен-
тиране,взаимодействието между ин-
ституциите с цел облекчаване на ад-
министрирането на процеса за пре-
доставяне на услуги на търсещите
работа лица.

Разширява се приложното поле на
Правилника за възстановяване на
разходите като се включват разхо-
дите, извършени по договори за пре-
доставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ от ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси”, които са верифи-
цирани, платени и допустими по ЗНЗ.

 С цел облекчаване на процедурата
за поддържане на регистрацията на
безработните лица в дирекциите
„Бюро по труда” и преодоляване на
формалния подход, ще се изготвя
план за действие и график за посе-
щенията им, вписан в регистрацион-
на карта. Лицата ще потвърждават
статуса си на място в бюрата по тру-
да на определената им дата при сре-
ща с трудовия посредник.

Трудовите посредници ще предос-
тавят информация за посреднически-
те услуги по заетостта, организирани
и предоставяни от дирекциите „Бюро
по труда” на лицата, които не са ре-
гистрирани, не учат и не работят и за
които са получили информация по
реда на споразумението между ми-
нистъра на труда и социалната поли-
тика и министъра на образованието.
С цел подобряване на ефективността
на взаимодействието между държав-
ните институции,обменът на инфор-
мация за регистрираните лица ще се
извършва по служебен път. Няма да
се издават документи, удостовер-
яващи регистрацията на лицата на
хартиен носител, като по този начин
информационният обмен между ин-
ституциите ще се облекчи и ускори.

Допълнени са процедурите при кан-
дидатстване и са регламентирани
изискванията, на които следва да от-
говарят работодателите, обучаващи-
те институции, както и лицата които
започват самостоятелна стопанска
дейност, за да се гарантира законо-
съобразното отпускане на средства.
Работодател, който е декларирал не-
верни данни и е получил минимална
помощ, следва да възстанови пълния
размер на получените средства -
заедносъс законната лихва.

  Очакваните резултати от прилага-
нето на измененията в Правилника
за прилагане на Закона за насърча-
ване на заетостта са: подобряване
на услугите за регистрираните без-
работни лица; повишаване прозрач-
ността при предоставяне на бюджет-
ни средства на работодатели, безра-
ботни лица и обучаващи институции
при ползване на различни насърчи-
телни мерки, както и подобряване на
взаимодействието между държавни-
те институции за администриране на
процедурите, свързани с безработни-
те лица.

 

ток, парно, вода, те-
лефон, потребител-
ски кредити, за заеми
между приятели и съ-
седи. Тази давност
няма да важи за физи-
чески лица, упражн-
яващи търговска дей-
ност като еднолични
търговци. Тя няма да
се прилага за ипотеч-
ните кредити и за
всеки друг заем, по
който парите са от-
пуснати срещу обе-
зпечение, с което
длъжникът може да
се разплаща. Но пром-
яната ще облекчи оне-
зи длъжници, чиито
ипотекирани жилища
са продадени, но част
от кредита остава
дължима. 10 години
след като е продадено
ипотекираното жили-
ще, дългът ще се за-
личава.

От давността няма
да се ползват разсро-
чените или отсрочени-
те дългове.

Емил Радев защитава
промяната с аргумен-
та, че с изтичането на
10 години дори държа-
вата заличава задъл-
женията за данъци.

В мотивите за пром-
яната се казва още, че
и към настоящия мо-
мент съществува раз-
поредбата на чл.171
ал.2 от Данъчно-осигу-
рителния процесуален
кодекс, с която през
2005 г. е въведен 10-го-
дишен давностен срок
за погасяване на всич-
ки публични вземания,
независимо дали се
дължат от физически
лица или търговци. С
уеднаквяване на режи-
ма за 10-годишен дав-
ностен срок за погас-
яване на публичните и
частни задължения на
физически лица, ще се
даде шанс на граждани-
те да започнат от ну-
лата и на чисто да
градят своята семей-
на икономика.

Нов есенен грип в страната
Зоя ИВАНОВА

Още преди настъпването на есента в стра-
ната са регистрирани доста случаи на нов
есенен грип, който се изразява основно в
стомашно разстройство, висока температу-
ра и отпадналост. Вирусолози твърдят, че
заразата се разпространява прекалено бър-
зо. Тя няма да отшуми поне до октомври
месец.Главният здравен инспектор доктор
Ангел Кунчев обясни, че при младите хора
може да се стигне до удряне в бета-клетки-
те на панкреаса, които произвеждат инсу-
лин и така се отключва диабет.Заразата се
разпространява при контакт с болен човек
и  от замърсена храна.

Започнаха плащанията
за приети планове

Силвия ГРИГОРОВА
 Субсидия в размер на 4 579 913 лв. по-

лучиха двама бенефициенти по схемата
„Групи производители”. Това е първо пла-
щане на кандидатите по тази схема, кои-
то са подписали договори с фонд „Земе-
делие“ през 2012 г., информираха от фон-
да. Тази финансова помощ покрива раз-
ходите им, извършени през миналата го-
дина. Средствата са осигурени от Евро-
пейския фонд за гарантиране в земеде-
лието и националния бюджет. Целта на
схемата е да насърчи обединяването на
българските производители в организа-
ции, за да могат да бъдат по-конкурентни
на пазара. Това ще стимулира и произ-
водството на родни плодове и зеленчуци
в ситуация, в която над 90% от тази про-
дукция е внос.

Финансовото подпомагане по схемата
покрива 100% от разходите за учредява-
не и улесняване на административната
дейност на групите и до 75% от разходите
за инвестиции, необходими за получава-
нето на признаване. Извършените инвес-
тиции през 2012 г. са свързани с покуп-
ката на земеделска техника: трактори,
мотокарни уредби, машини за бране на
ябълки, плугове и други, както и купува-
нето и монтажа на

мрежи за защита от градушки. Разхо-
дите за улесняване на административна-
та дейност включват компютри, офис
оборудване, програмни продукти и др.

Отбелязахме Деня на сърцето
Зоя ИВАНОВА

Вчера за шеста по-
редна година Бълга-
рия отбеляза Светов-
ния ден на сърцето.
Според статистика-
та над 60% от смър-
тността в България
се дължи на сърдечно-
съдови заболявания и
по този показател
заемаме челни пози-
ции в Европа

Най-голям принос за
смъртността в Бълга-
рия имат инфаркта и
инсулта. В България,
за разлика от повече-
то Европейски страни
повече са инсултите.
Средно на година има
около 12-13 хиляди ин-
фаркта и два пъти по-
вече инсулти.

При една четвърт
от засегнатите има

фатален край, а па-
циентите, които пре-
живяват са тежко ин-
валидизирани. Една
от причините за то-
ва е нездравословния
начин на живот. Въп-
реки забраната за тю-
тюнопушене на закри-
ти обществени мес-
та, все още 44% от
населението са пуша-
чи.

Мандатността на училищните
директори отново е на дневен ред

Виктория СТАНКОВА
Идеята директори-

те на училищата в
страната да имат
мандати е отново на
дневен ред, като тя
може да бъде прокара-
на в новия Закон за
средното образова-
ние.

Самата идея не е не-
що ново и отдавна е
обсъждана многок-
ратно, но така и не е
приета чрез нормати-
вен документ в парла-
мента.

Според сегашния ми-
нистър на образова-
нието Анелия Клисаро-
ва мандатността оз-
начава на всеки пет го-
дини директорите да
бъдат атестирани, а
не след избора им да ос-
тават едва ли не зави-
наги начело на съот-
ветното училище. Об-
разователните синди-
кати също желаят да

има мандатност, но с
различен период от
този, за който говори
Клисарова и реално те
не искат атестация, а
задължителна смяна.
Синдикатите искат
най-много два мандата
по четири години, а
след изтичането им
съответният дирек-
тор да може да си из-
бере друго училище.

Някои специалисти
твърдят, че ако един
директор развива
добре училището, то

няма смисъл той да се
сменя – особено при
изпълнение на дългос-
рочни стратегии, ин-
формира Нова теле-
визия. Други обаче
казват, че твърде
дългото управление
на едно учебно заведе-
ние води до деграда-
ция – директорът за-
почва да разглежда
подопечното му учи-
лище като вид частна
собственост и заб-
равя, че това далеч не
е така.
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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. Боксониера, Изток, ет. 8, ремонт - 12 900 лв.
3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
4. Център, ет. 6, тх., пл. ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
6. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
7. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
8. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв.
9.  Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., асансьор - 20 000 лв.
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. Ул. Струма, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв.
4. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
5. Проучване, ет. 1, ет. 7 - по договаряне
6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
8. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
9. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.
10. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 47 000 лв.
12. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
13. 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. Тева, ет. 4, ТЕЦ непреходен, вътрешен- 33 000 лв.
6. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне
8. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 17 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.
2. Къща, над Автогарата, дв. 280 кв.м, гараж - 28 800 лв.
3. Къща, Кладница, 2 ет., таван,
масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.
4. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
5. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.
6. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
8. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро
9. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
10. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
11. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.
12. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
13. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
14. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
15. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 7 000 лв.
16. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.
17. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 14 800 лв.
18. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Проучване, ремонтиран,1 обз.- 200 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер. нап. обз.- 250 лв.
3. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
4. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.
5. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.
6. Гараж, Ид. ц., тх., 25 кв. м - 60лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

ново строителство, с акт - 16
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   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
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“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:
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.
7. Изток, ет. 2, 59 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 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, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7, сменена дограма, метална врата - 24 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
6. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
7. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 29 900 лв.
8. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
9. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 27 000 ЛВ.
10. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 55 000 лв.
11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
12. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
13. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
14. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
15. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
16. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
17. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
18. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
19. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
20. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
21. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 25 000 лв.
22. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ул. Лом - 120 лв.
2. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв.
3. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

СПЕШНО КУПУВА:

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

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

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

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

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

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



Имоти, реклами8 30 септември 2013 г. Съперник

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация
v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А (до
винпром) 076/60 85 85

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,
дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема от 14 00 до 18 00 ч
прегледи, консултации,
цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8
GSM: 088/8700 258,  тел. 7 49 05

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

техникум)
v автомивка външно и
вътрешно
v пране на килими
v денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък
от 16 00 до 18 00 ч

в Стоматологията
кв. Иван Пашов

тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260

Набираме охранители
за строителен обект
в центъра на гр. Перник

- с предимство бивши
служители на МВР и МО

тел. 0882/449518

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

Набирам международни шофьори с опит,
категория “С” и “Е” - тел. 0883/ 200 090

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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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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тел. 076/ 60 03 01

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

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна

програма за подобряване на услугите за своите
клиенти. Компанията всекидневно извършва дей-
ности, свързани с изнасяне или рециклиране на
eлектрически табла, ремонт на съоръжения по еле-
ктрическите мрежи средно и ниско напрежение,
присъединяване на клиенти, кастрене, профилак-
тика на трафопостове и други. Успешната реализа-
ция на тези мерки налага кратковременни прекъс-
вания на електрозахранването, както следва:

Пернишка областПернишка областПернишка областПернишка областПернишка област
За периода 30.09-04.10.2013 г. /09.30-За периода 30.09-04.10.2013 г. /09.30-За периода 30.09-04.10.2013 г. /09.30-За периода 30.09-04.10.2013 г. /09.30-За периода 30.09-04.10.2013 г. /09.30-

16.00 ч/16.00 ч/16.00 ч/16.00 ч/16.00 ч/ - с. Горна Диканя - централна част, маха-
ли: Гълъбова, Шипочка, Чупетловска, Йоргова,
Парталина; с. Житуша

На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Перник
- ул. Средец, ул. Струма, ул. Черноризец Храбър,
ул. Крепок, ул. Китка

На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./На 30.09.2013 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Велков-
ци, с. Врабча, с. Вукан

На 30.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 30.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 30.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 30.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 30.09.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с Кошари-
те

На 01.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Перник
- кв. Тева, бл. 1-9, 16, 17, 18, 30 и 31; ул. Освобож-
дение, ул. Велчова завера, автосервиз „Фламин-
го”, фурна „Анимекс”, хипермаркет „Марден” и
всички стопански обекти в района

На 01.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Кресава,
с. Лева река

На 01.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Дрен -
централна част

На 01.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник
- ул. Средец, ул. Струма, ул. Черноризец Храбър,
ул. Крепок, ул. Китка, ул. Отец Паисий, бл. 86, 88,
90, 92, 94, 96, 98

На 01.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/На 01.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Перник
- кв. Тева, ул. Балканджи Йово, ул. Крушовска ре-
публика, ул. Парижка комуна, ул. Петко Евтимов,
ул. Радомирска република, ул. Република, ул. Си-
ни вир, ул. Чипровско въстание, бл. 19 и 45-59 и
всички стопански обекти в района

На 02.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/ На 02.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/ На 02.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/ На 02.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/ На 02.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Перник
- кв. Църква, ул. Александър Стоянов, ул. Вела
Пеева, ул. Еднофамилни къщи, ул. Кирил Тупанков,
ул. Кюстендил, ул. Никифор Панкев, ул. Тинтява,
ул. Църква, ул. Черно море, ул. Ваклин Церковски,
ул. Ковачевци, ул. Мануш войвода, ул. Пещера и
всички стопански обекти в района

На 02.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 02.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 02.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 02.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 02.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Брез-
ник - ул. Шейново, ул. Нов живот, ул. Чайка, ул. Яс-
на поляна

На 02.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 02.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 02.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 02.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 02.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Белани-
ца

На 02.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/ На 02.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/ На 02.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/ На 02.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/ На 02.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Перник
- кв. Църква, ул. Атанас Накев, ул. Владайско въс-
тание, ул. Вулкан, ул. Димитър Благоев, ул. Дими-
тър Рибарски, ул. Никифор Панкев, ул. Кирил Ту-
панков, ул. Иван Шишман, ул. Калофер, ул. Огоста,
ул. Превалец, ул. Стримон, ул. Тодор Йорданов, ул.
Аврора, ул. Айдарица, ул. Баба Парашкева, ул. Бе-
лоградчишки скали, ул. Бор, ул. Братя Кокарешко-
ви, ул. Волга, ул. Драва, ул. Жива вода, ул. Ивайло,
ул. Йордан Лютибродски, ул. Костенец, ул. Лазар
Робев, ул. Леденика, ул. Ленин, ул. Лиляна Димит-
рова, ул. Рилски езера, ул. Станке Димитров, ул.
Христо Кърпачев, ул. Христо Македонски, ул.
Христо Смирненски, ул. Черни връх, ул. Чехов и
всички стопански обекти в района

На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник
- ул. Средец, ул. Струма, ул. Черноризец Храбър,
ул. Крепок, ул. Китка, ул. Отец Паисий, бл. 86, 88,
90, 92, 94, 96, 98

На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник
- ул. Отец Паисий, бл. 100, 102, 106, 108, 110, фир-
ма „Диел” ЕООД, фирма „Рутан-МБИ”, фирма „Фро-
сини”, фирма „СД Роберто-Еми”

На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Брез-
ник - ул. Октомври

На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 03.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Трън -
ул. Георги Димитров 1-25, бл. 8-10, ул. Христо Бо-
тев

На 03.10.2013 г. /09.30-16.00 чНа 03.10.2013 г. /09.30-16.00 чНа 03.10.2013 г. /09.30-16.00 чНа 03.10.2013 г. /09.30-16.00 чНа 03.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Чуковец
На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник

- ул. Средец, ул. Струма, ул. Черноризец Храбър,
ул. Крепок, ул. Китка

На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ На 04.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долна
Секирна, с. Глоговица

На 04.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 04.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 04.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 04.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/На 04.10.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Клено-
вик - централна част

Ръководството на дружеството поднася извине-
ния на своите клиенти за създадените неудобства
от планираните прекъсвания на електрозахранва-
нето.

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

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Духът на здравето" /п./
06:30"Тази сутрин"
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. 308
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 19
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Африка: Звездите сигурно са
полудели" - риалити шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина" -
00:00"Убийството" - сериал, еп. 11
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 11
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Модерно" /п./

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

05:15Вяра и общество с Горан Благоев
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария Магазинн
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм/355 епизод/
15:10Бурен свят тв филм/2 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Клуб "НЛО"
17:05Дързост и красота  /3240 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
18:50Зелена светлина
18:55Втори шанс тв филм /14 епизод/
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.bg: 100 години
22:00В кадър: Банатските българи
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00В преследване на Царя тв филм
23:55Ретро следобед: Клуб "НЛО" /п/
00:40Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:25Втори шанс тв филм /14 епизод/п/
02:15По света и у нас /п от 20:00/
03:00История.bg: 100 години
04:00В кадър: Банатските българи
04:30В преследване на Царя тв филм

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще се наложи всич-

ко да пипнете със
собствените си ръце.

Следобед ще трябва да се погрижите
за някои роднински ангажименти.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще сте доста само-

надеяни. Това е хубаво
по принцип, но не и ако

нагрубявате твърде много хората
заради собственото си его.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Един спокоен есе-

нен ден от онези,
които се водят “дъ-

ждовни”, сиреч ще отложите рабо-
тата за друг път. Правете днес лю-
бимите си неща.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще ви слушат

без излишни спорове, така че можете
да прокарате вашата линия, а и да
направите неща, които все отлага-
те.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Нищо, че времето е

есенно, на душата ви
ще е празнично. Не се

затормозявайте с неща, които са ви
неприятни или се опитайте да ги

направите по-приятни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Ще ви се иска просто

да си останете в къщи и
да се поглезите. Общо взето един
мързелив ден, в който ще ви се иска
никой да не ви закача.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще се опитате да

разчупите рутина-
та като направите нещо ново
или пък тръгнете на пазар и купи-
те неща, които са ви абсолютни

ненужни.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Добре ще се чувс-

твате днес, нищо
няма да може да ви притесни. Е,
ще има някои изненадващи неща,
но те може само да ви забавляват.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Това с грижата за

вас е по-скоро прин-
цип, но приятни занимания по-
скоро ги пренебрегвате в името
на нещо, понякога неоправдано.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Днес до обяд ще сте

заети да подреждате
разни неща, за които все не нами-
рате време. След обед нещата ще
добият по-различен характер.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Няма да търпите

намеса в личните ви
дела или оспорване на

мнението ви, така не се работи
лесно.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Прекалено много не-

ща сте планирали за
днешния ден, дано имате доста-
тъчно време, а и да не се изпари
желанието ви, за да ги свършите.

www.eufunds.bg 
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Ïåðíè÷àíè ìåñòÿò íà „Ãðàíä îóïúí“
Яне Гелемеров загуби от „машината“

Страницата подготви Яне Анестиев

първия кръг Иванов
се справи с Момчил
Момчев. Както може-
ше да се очаква, Ива-
нов се справи с Геле-
меров. Вторите пар-
тии се оказаха доста
неуспешни за перни-
чани и никой от тях

Жена би Джокович
на тенис

Китайката На Ли победи Новак Джоко-
вич в демонстративен мач, игран в Пе-
кин.Битката на половете трябваше да се
състои между Анди Мъри и Серина Уил-
ямс, но американката се отказа. Китай-
ката Ли се справи с Джокович, в мач, в
който сърбинът преди всичко се забавл-
яваше.Мачът се игра пред 12 хиляди
зрители, а приходите ще бъдат дарени
на китайски деца.

Ще кръщават площад
на Камило Плачи

В най-скоро време един от площадите
в Спекия ще се казва “Камило Плачи”.
Това разкри кметът на италианския град
Антонио Биаско пред вестник “Кориере
дел медзоджорно”. Според него българ-
ският треньор е идол на всички жители
на родния си град.”Той е идол за нас и
винаги подкрепяме отбора, за който ра-
боти“. - заяви градоначалникът.В Спекия
живеят около 4800 души и според Биас-
ко всички познавали волейболния спе-
циалист. “Сигурен съм, че един ден ще
кръстим на негово име някой площад в
града. Това е най-малкото, което можем
да направим за Камило”, добави Биас-
ко.Кметът няма търпение да се срещне
лично с наставника ни. “Той има къща в
Спекия, но заради ангажиментите си се
прибира много рядко. Винаги обаче се
обажда и пием по едно кафе, подчертава
Биаско. Родното място на треньора се
намира върху полуостров и е едно от
най-предпочитаните за туризъм през
лятото.

Ради Данов ще ни
представя на европейското

Пернишкият шахматист Ради Данов ще
представя България на поредния сериозен
турнир – европейското първенство за деца
и юноши, което се провежда в Будва (Чер-
на гора). Българската делегация за Евро-
пейските индивидуални първенства за
юноши и девойки до 18 г.  замина в съота
в 5 сутринта  от паркинга на хотел „Банкя
Палас“, кв. Банкя и наброяваше цели 19
участници. Само преди дни Ради Данов се
върна от държавното отборно първенство
за мъже в Слънчев бряг, където беше част
от тима на ШК”Юрий Бендерев”, който
спечели първенството в „Б” група и се кла-
сира за „А” през следващия сезон. В Буд-
ва обаче той не е сред фаворитите, в него-
вата възрастова група има няколко ФИДЕ-
майстори, като водач в ранглистата е Да-
вид Антон от Испания с внушителното ЕЛО
от 2574. Ради е с 2031, което му отрежда
65-то място от общо 79 записани за уча-
стие състезатели. Противникът му в първия
кръг е Матей Блажека от Хърватска, който
също го превъзхожда значително по кое-
фициент. Хърватинът е 26-ти с ЕЛО 2312 и
също е ФИДЕ майстор.

Хазуров с победа
и жълт картон

Бившият миньорски  нападател Костадин
Хазуров влезе като резерва при победата
на Лиерс с 3:2 като гост на втородивизион-
ния Ломел в мач от 1/16-финалите на турни-
ра за купата на Белгия по футбол. Хазуров
се появи в игра в 68-ата минута на мястото
на Юлиен Веркаутерен при резултат
1:2.Лиерс стигна до обрат в края след попа-
дения на Антъни Уот в 83-ата минута и на
Хосам Гали в 90-ата минута. Малко след по-
бедния гол Хазуров получи жълт картон. 

След сериозният ус-
пех, който постигна-
ха пернишките шахма-
тисти на държавно-
то отборно първенс-
тво в група „Б“ , от
събота  те  се състе-
зават на внушител-
ния „Гранд оупън“ в
Благоевград, който
ще продължи до пети
октомври.  Наград-
ният фонд е много се-
риозен за нашите ма-
щаби, само първото
място е оценено на
10 000 лева. Както мо-
же да се очаква, това
е привлякло и куп из-

Осем отбора от „А” група
може да са само от чужденци

Александър Тонев,
Георги Миланов и То-
дор Неделев са послед-
ните ни надежди за
светлина в тунела.
Отдолу няма никой.
Ако има, стават все
по-малко и никой не им
дава шанс. По-лесното
е да се вземат чужден-
ци на килограм и да се
дават заплати по 15
хиляди евро. После
клубовете реват, че
ги съдят в УЕФА и
ФИФА знайни и нез-
найни герои. Прези-
дентите и треньори-
те са виновни, защо-
то ги взимат и им
предлагат договори-
те с парите. Нима Ли-
текс игра лошо мина-
лия сезон при Стоич-
ков само с българи?!
Или Любимец тази
есен. С какво помага
Черноморец за разви-
тието на българския
футбол в момента. С
Манзоро, Бакари, Мра-
бат, Чико, Мико и

тем подобни попълне-
ния. Да не би като има
10 чужденци Локомо-
тив София да се бори
за медалите?! Едва
крета на дъното. Има
още безброй примери
за клубове, които
нямат нужда от „гос-
тите“.Ако си напра-
вим труда да броим,
ще установим, че в
момента в „А“ група
има точно 93-ма чуж-
дестранни футболис-
ти, т.е. малко повече
от 8 титулярни със-
тава. Те са от 27 раз-
лични страни. Преоб-
ладават бразилците –
20, французите са 18.
Лидер по наличие на
чужденци е Лудогорец
– 16. Пълен парадокс в
Разград – 16 чужденци
и 10 българи, като в
числото на нашите
сънародници включва-
ме и юноши, които не
припарват до терена.
Резултатите на Лудо-
горец до момента оп-

равдават наличието
на толкова много чуж-
денци, но все
пак...Преди няколко
дни срещу Нефтохи-
мик Стойчо Стоев
можеше съвсем спо-
койно да заложи на
втория състав, кой-
то да бъде само от
българи. Няма нужда
на резервната скамей-
ка да стоят със сигур-
ност скъпоплатените
Себастиян Ернандес,
Жуниор Кайсара, Шо-
ко, Бургзорг, Кишада,
Абало и още и още.
Всички те не хващат
ръка в титулярния
състав и търкат пей-
ката, но в същото
време изтърбушват
джоба на Домусчиев. И
по-важното, колкото
и тривиално да звучи,
взимат мястото на
някой българин. Защо
да не играят Георги
Терзиев и Димо Бака-
лов, а Бургзорг и Кай-
сара?!

вестни състезатели,
с най-висок коефи-
циент ЕЛО 2627 е Ива-
н Савич от Хърват-
ска. 11 са гросмайсто-
рите, а общият брой
на участниците е 148.
Сред тях е и скандал-
ният Борислав Ивано-
в, набеждаван, че ма-
нипулира партии, че
има имплантиран чип
в главата и какво ли
не още. Ето съста-
вът на перничани:
Първан Аспарухов, Ки-
рил Борисов, Илия Со-
тиров, Любомир Да-
нов, Васил Славов, Яне

Гелемеров и Димчо Ве-
селинов. Освен основ-
ният турнир, ще има
и два турнира по
БЛИЦ, където първо-
то място е 2000 лева.
Днес рано сутринта
пък за Будва(Черна
гора) замина Ради Да-
нов, който ще вземе
участие в европей-
ското първенство по
шахмат за юноши до
18 години. С промен-
лив успех започна
представянето на
пернишките шахма-
тисти в първия кръг.
Първан Асппарухов,
Любомир Данов, Яне
Гелемеров и Димчо Ве-
селинов спечелиха
партиите си. По-въз-
растните участници,
Кирил Борисов и Илия
Сотиров, загубиха. С
победа започна и иг-
ралият за ШК „Юрий
Бендерев“ на отбор-
ното шахматист от
Мездра Даян Нинов.
Твърда интересен се
очертаваше  вто-
рият кръг. В него Яне
Гелемеров се изправ-
яше срещу Борислав
Иванов, човекът, на-
беден,че играе с им-
плантиран компютъ-
рен чип в главата. В

не взе победа. Загуби-
ха още Първан Аспару-
хов, Любомир Данов и
Димчо Веселинов. Ки-
рил Борисов и Илия
Сотиров регистираха
ремита. Ето всички
резултати на перни-
чани:

1-ВИ КРЪГ
FMДеян Динев(Мкд) – Илия Сотиров 1:0
Кирил Борисов – гм.Любен Спасов     0:1
Зоран Тевдовски(Мкд) – Любомир Данов      0:1
Димчо  Веселинов – Георги Чепандов            1:0
Първан Аспарухов – Иван Димитров 1:0
Атанас Стоянов – Яне Гелемеров        0:1

2-РИ КРЪГ
Яне Гелемеров – Борислав Иванов    0:1
Любомир Данов – Светломир Стоянов           1:0
мм.Срърджан Цветкович(Хърв) –
     Първан Аспарухов               1:0
гм.Милен Василев – Димчо Веселинов           1:0
Иван Димитров – Кирил Борисов ?:?
Илия Сотиров – Атанас Киряков           ?:?

КЛАСИРАНЕ:
1. гм.Владимир Петков               2 т.
2. гм.Младен Палас(Хърв
3. гм.Максим Длуги(САЩ
........................................................
23.Любомир Данов      1
............................................................
36.Димчо  Веселинов  1
...........................................................
40.Първан Аспарухов  1
41.Димчо Веселинов   1
..................................................................
64.Кирил Борисов 0,5
65.Илия Сотиров           0,5 Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че в изпълнение на Об-
щите условия на ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария и в съответствие с изискванията на
действащото законодателство в страната,
компанията извършва планова подмяна на
електромерите на своите клиенти в Запад-
на България. Молим клиентите на ЧЕЗ, кои-
то живеят на посочените долу адреси, да
осигурят представител на домакинството,
който да присъства на подмяната.

Подмяната на електромерите ще се из-
върши както следва:

Пернишка област
За периода 30.09-04.10.2013 /09.00-16.00 ч/

- с. Дрен, с. Извор, с. Пещера
На 30.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Батанов-

ци - ул.3-ти март
На 30.09.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Кривонос
На 01.10.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Батанов-

ци - ул. Св. Св. Кирил и Методий
На 01.10.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Кривонос
На 02.10.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Батанов-

ци  - ул. Александър Стамболийски
На 02.10.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Конска
На 03.10.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Батанов-

ци - ул. Христо Ботев
На 03.10.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Горна Се-

кирна
На 04.10.2013 /09.00-16.00 ч/ - гр. Батанов-

ци - махала Делниче
На 04.10.2013 /09.00-16.00 ч/ - с. Горна Се-

кирна

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

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ



АПРОПО

„Ñ.Ó.Ï. Áúëãàðèÿ” óñïåøíî ïðèêëþ÷è åâðîïðîåêò
300 работещи във фирмата повишиха квалификацията си

ВТОРИ ПЕРНИШКИ ФОЛК-
СВАГЕН ОТИВА В РАДОМИР
ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Са-
мо преди няколко дни поли-
цаите хванаха крадена кола,

прекарана от големия град в по-малкия с
пренабити номера. Оня ден номерът се
повтори. Движението отново е от Перник
към Радомир. Не сме криминални спецо-
ве, обаче сме почти сигурни, че става ду-
ма за някакъв канал. Истинските крими-
налисти знаят за какво иде реч. Така Ра-
домир засмуква като космическа черна
дупка пернишките автомобили и донякъ-
де удря по имиджа на Перник като град
на голфове екстра качество. Ако скоро не
се пресече тая порочна практика, сигурно
на магистралата между двата града
трябва да се постави нещо като караулка,
която да проверява всяка кола, идваща
към Радомир от Перник, по каква работа е
натам.

ДОБРЕ ЧЕ БЯХА ИЗБОРИТЕ В ТРЪН
ВЧЕРА, ТА БАЯ ОТ МЕСТНИТЕ ЖИ-
ТЕЛИ ДА СЕ ОБЛЕКАТ за предстоящи-
те студове. В последния ден, позволен за
агитация, баш босовете на ГЕРБ Бойко
Борисов и Цветан Цветанов доагитираха
неагитираните, предизвикаха традицион-
ния фурор в градчето и изпълниха социал-
на политика, за каквато Орешарски може
само да мечтае. В смисъл, че раздадоха
невъобразимо количество фланелки и
шапки на мало и голямо, което, обладано
от великата сила на авантата, грабеше ка-
то за последно. Вярно е, че фланелките са
летни и с къс ръкав и вече не се връзват
към сезона, обаче като облечеш три – че-
тири една върху друга и не ти трябват дър-
ва за огрев. А и не е трудно да се досети
човек, че за мнозина от облечените това
ще бъдат най-новите и най-модерни дре-
хи, с които ще се кипрят чак до другите
избори. Затова извънредните избори са
жива благодат за трънските роми, уха-
жвани в продължение на няколко седми-
ци от кого ли не. Те и след месец са гото-
ви да ходят пак пред урните, щото преди
това ще дойде камионът с подаръците.  И
грандиозната победа, с която ще се пох-
вали победителят, ще се отчете като круп-
на победа на прогресивното човечество,
равна на изземването на химическите
оръжия на сирийската власт.

1230 септември 2013 г.

Пожар в Трънско
Любомира ПЕЛОВА

Въпреки
п р о д у п -
реждения-
та на по-
жарника-
рите за
по-голяма
б д и т е л -
ност при боравене с открит огън, чо-
вешката небрежност причини поред-
ния случай в региона. Този път по-
жарът е станал в Трънското село Бу-
синци. Пламъците лумнали в следо-
бедните часове в четвъртък и погъл-
нали паянтова посторайка. Освен ба-
раката от около 12 кв.метра, няма
други нанесени материални щети, не
са пострадали и хора, уточниха от
полицията.

група, преминало обу-
чение по проекта, е
от 133 човека, които
са между 35 и 44 годи-
ни. 106 от завършили-
те са получили отлич-
ни оценки. Друга лю-
бопитна подробност
уе, че 233 от обучава-
ните са с гимназиално
образование.

Получените съвре-
менни теоретични
познания и практи-
чески умения гаран-
тират по-добри уме-
ния за комуникация,
взаимозаменяемост в
работата, възмож-
ност за по-добра реа-
лизация на пазара на
труда.

Ефектът за самото
дружество от реали-
зацията на проекта е
както в подобряване-
то на организацията
на труда, така и в по-
вишаването на произ-
водителността, кое-
то гарантира по-ка-
чествено производс-
тво, а от там – и по-
широки пазари.

В петък на официал-

на пресконференция,
на която бяха отче-
тени резултатите
от разработката, от-
личниците получиха и
удостоверения, доку-
ментиращи успешно-
то им обучение. Те им
бяха връчени от из-
пълнителния дирек-
тор на „С.У.П. Бълга-
рия” Теодорос Цидзи-
рис.

Гост на форума бе
и кметът на Перник
Росица Янакиева,
която поздрави ръ-
ководството на дру-
жеството за успеш-
ната работа със
средства от ев-
рпоейска програма, за
инициативата да по-
вишава знанията и
уменията на персона-
ла и заяви, че общин-
ската администрация
е готова да помогне и
за други подобни ини-
циативи, тъй като
светът се развива
изключително дина-
мично и пазарът има
нужда от знаещи и
умеещи хора.

Любомира ПЕЛОВА
Най-голямото ши-

вашко предприятие в
региона, чиято про-
дукция е предназначе-
на само за износ –
„С.У.П. България”, ус-
пешно реализира
проект „Професио-
нална квалификация и
устойчива заетост”.
Той е на стойност
285 789 лв. 70 процен-
та от тях са безвъз-
мездна помощ по Опе-
ративна програма
„Развитие на човеш-
ките ресурси”, оста-
налите 30 процента

Любомира ПЕЛОВА
Спешна проверка

на крепостта „Крак-
ра“ разпореди Ми-
нистерството на
културата

Заповедта е на за-
местник-министъра
Велислава Кръстева,
съобщиха от инсти-
туцията.

Причината за про-
верката са появили-
те се твърдения, че
тя се реставрира с
пластмаса и полимер-
ни плоскости, с цел
да се „пестят пари“.
По нареждане на
Кръстева Главна Ди-
рекция „Инспекто-
рат за опазване на
културното наследс-

тво” при Минис-
терството на кул-
турата ще извърши
спешна инспекция на
място и по докумен-
ти на изпълнението
на консервационно-
реставрационните
работи на обекта “С-
редновековна кре-
пост “Кракра” – нед-
вижима културна
ценност с национал-
но значение.

До 10 дни ще ста-
нат ясни резултати-
те от проверката,
уточниха от прес-
центъра на Минис-
терството на кул-
турата.

Мналата седмица
стана ясно също, че

като заместник-ми-
нистър на благоус-
тройството Лиляна
Павлова през 2011
година е дала 101
точки на проектно-
то предложение на
община Перник. В
писмо до кмета на
Перник Росица Яна-
киева се казва, че те
са повече от допус-
тимия минимален
брой точки и доста-
тъчни за финансира-
не на проекта. Градо-
началникът поясни,
че 85 точки са макси-
мумът, който е
необходим, за да бъ-
де разрешено финан-
сирането на проек-
та.

Депозит за всяка
разкопана дупка

предвижда наредба
Любомира ПЕЛОВА

В Перник разкопаните заради авариен
ремонт на подземни съоръжения улици
трябва да бъдат възстановени в идеалния
им вид в 14- дневен срок след отстранява-
не на повредата. Ако по обективни причини
това не е възможно да бъде направено,
дружествата се задължават да възста-
новят настилките до осигуряване на прово-
димост и да гарантират с депозит, че повре-
дите ще бъдат отстранени.

Това е регламентирано в специална На-
редба за реда и условията за издаване на
разрешение за извършване на разкопава-
не на тротоари, улични настилки и зелени
площи и аварийно възстановяване на тери-
торията на община Перник, чийто проект е
предложен за обществено обсъждане. На-
редбата е съобразена със Закона за ус-
тройство на територията, а проектът й е ка-
чен на сайта на общината. Очакванията са с
новия нормативен акт да се сложи край на
разкопките и зеещите ями след ремонти по
улиците.

Депозитът, който ще внасят дружествата
се определя на базата на разкопаната
площ плюс 30 см от всички страни, като
таксите са  60 лв. на кв. м. за възстановява-
не на асфалтова настилка, 40 лв. за тро-
тоарна настилка, 20 лв. за зелени площи и
10 лв. на кв. м. за неблагоустроени терито-
рии. 70 % от внесения депозит ще се връща
при възстановяване на участъка, а остана-
лите 30  процента – след изтичане на гаран-
ционния срок. Това обаче не освобождава
от отговорност фирмите при появата на
скрити дефекти, се казва в документа.

Освен депозита при неспазване на раз-
поредбите в наредбата ще се налагат и
глоби. За физическите лица те са в размер
от 20 до 300 лв., а за фирмите- от 100 до
5000 лв, поясниха от общинската админис-
трация.

са собствено финан-
сиране, поясни ръко-
водителят на проек-
та Димитрина Лазова
– икономически дирек-
тор на „С.У.П. Бълга-
рия”. Изпълнението
на разработката, коя-
то приключи на 30
септември,  е започна-
ло на 1 октомври
2012 година. Проек-
тът гарантира по-
добряване на човеш-
кия капитал в дружес-
твото, постигане на
високи нива на зае-
тост, постигане на
по-високи професио-

нални умения на база-
та на успешно профе-
сионално обучение,
повишаване на зае-
тостта в дружество-
то.

Триста са били ра-
ботниците на фирма-
та, включени в обуче-
ние по проекта. 293 са
завършилите успеш-
но. Това, поясни Ди-
митрина Лазова, е  98
процента успевае-
мост. Най-голямата

Спешна проверка на крепостта
от Министерство на културата


