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Убедете се
в разликата!

мнозина вчера се пи-
таха „Защо ручахме
жабетата”, сега
ябълката на раздора
се оказа освобожда-
ването на управи-
теля на общинското
дружество „Тролей-
бусен транспорт” и
изборът на време-
нен нов шеф на пред-
приятието. Офи-
циалният мотив бе
здравословното със-
тояние на досегаш-
ния управител Але-
ксандър Шаламанов,
който заради пре-
търпяна сърдечна
операция отсътвал
91 дни и и поради
това е бил във фак-
тическа невъзмож-
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Съветници дори не искаха да изслушат досегашния управител Шаламанов

Кой избра
Пеевски?

Най-после е ясно кой избра
Пеевски. Конституционният съд го избра.
Вчера бе историческа дата за българския
съд. Без никаква ирония – наистина истори-
ческа. И сега протестиращите остават с
един въпрос по-малко – кой избра Пеевски.
По-точно – с единствения си въпрос.

Това налага преминаване към друг жанр на
вечерните дефилета по жълтите павета.
Щото поименно се знае кой как е гласувал
от конституционните съдии. И да се гони
Орешарски, да се ляга пред автомобила му и
да се барикадират столичнит улици с кофи
за боклук е демоде, ретро и направо тъпо.

Протестите, ако искат да просъществу-
ват в реално време и да имат аудитория,
би трябвало да се пренесат пред Консти-
туционния съд. Исканията за оставката да
се преадресират. Може и до президента.
Може и до други партии, излъчили въпрос-
ните конституционни съдии.

Явно масовката бе заварена неподготве-
на. Инерцията „анти -Орешарски” сработи
на емоционално ниво. На рационално не мо-
же да сработи даже системата „анти -
Пеевски”.  Както върви, последният ще се
окаже най-емблематичния депутат в бъл-
гарския парламент – за цвят и мирис, а и за
политически морал. Явно който избра Пеев-
ски, не сбърка.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. мчци
Евлампий и
Евлампия.

Преп. Теофил
Изповедник.

Любомира ПЕЛОВА
Поредният нели-

цеприятен скандал
се разигра вчера на
извънредното засе-
дание на пернишкия
общински съвет.
След като мирно и
кротко, без каквито
и да било коментари
местните законот-
ворци приеха кме-
тът на Перник Роси-
ца Янакиева да пред-
ставлява общината
при приемането на
регионалния генера-
лен план на Вик асо-
циацията, проблем,
заради който едва
не се сбиха в заседа-
телната зала преди
десетина дни, там

Всички мисли,
които имат огромни
последствия
са прости.

ЛАФ НА ДЕНЯ

80 - 210

Облачно,
слаб дъжд

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

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

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

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

“Съперник” чака вашите предложения на адрес:
sapernik_n@yahoo.com или sapernik_92@abv.bg.
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Маринов. Спорде не-
го Министерството
на вътрешните ра-
боти е създадено не,
за да генерира тър-
говска печалба, а да
генерира сигурност.

След като полицей-
ският СОД бъде зак-
рит, над 10 000 ох-
ранявани от тях обе-
кта в цялата страна
ще бъдат „подаре-
ни” на частните ох-
ранителни фирми.

Служителите, кои-
то в момнета ра-
ботят в сектор СОД
няма да бъдат съкра-
тени, а ще излязат
на улицата като ре-
дови полицаи, обясни
още силовия минис-
тър.

Любомира ПЕЛОВА
Поради прекрат-

яване дейността на
СОД, изпълнявана
от органите на поли-
цията, е необходимо
гражданите, който
имат договори с Об-
ластната дирекция
на МВР в Перник, да
посетят дирекция-
та с цел прекратява-
не на контрактите.
За допълнителна ин-
формация или въз-
никнали въпроси,
абонатите могат да
се обаждат на теле-
фон 076/676317 или
на място в дирекция-
та.

Полицейския сек-
тор „Сигнално-охра-
нителна дейност” бе

закрита от вътреш-
ния министър Цвет-
лин Йовчев, който
заяви, че това е
част от структур-
ната промяна в МВР,
планирана от нови-
те управляващи. Та-
ка той премахна еди-
нствената структу-
ра в МВР, която носи
приход в бюджета
от над 25 млн. лева
годишно.

Дейността на сек-
тор „Сигнално-охра-
нителна дейност” се
прекратява, тъй ка-
то е търговска и
създава сериозен
конфликт на интере-
си, заяви зам.-минис-
търът на вътреш-
ните работи Васил

И в Перник СОД към МВР
прекратява договорите

На страница 2

ност да изпълнява
поетите функции
като управител на
дружеството.



2 10 октомври 2013 г. СъперникОбластта

Äåâåò ìèëèîíà çà àñôàëòèðàíå íà ïúòèùà
Областният управител арх. Михайлов се срещна с кметове от Земенско

Обущар оглави ...

Любомира ПЕЛОВА
Изнесени приемни в

общините започна
областният управи-
тел на Перник арх.Ми-
хаил Михайлов. Пър-
вата от тях бе в Зе-
мен. По време на сре-
щата с представите-
ли на местната адми-
нистрация губерна-
торът съобщи, че ще
бъдат отпуснати де-
вет милиона лева за
рехабилитацията и
асфалтирането на
пътните участъци
от радомирското се-
ло Извор до Земен и
от село Стрезими-
ровци до Трън, От
Агенция „Пътна ин-
фраструктура” ще
открият процедура-
та за обществена по-
ръчка и през пролет-
та на 2014 година ще
започнат дейности-
те по рехабилитация-
та и преасфалтира-
нето на тези участъ-

ци. Областният уп-
равител заяви още,
че ще се търсят на-
чини за рехабилита-
цията на всички пъ-
тища от третоклас-
ната пътна мрежа в
целия регион.

Състоянието на
пътищата беше и ос-
новната тема, която
поставиха кметове-
те и кметските на-
местници от община
Земен пред губерна-
тора. Сериозен проб-
лем за жителите и
преминаващите през
Калотинци и Раянци е
свлачище в района,
което от години съз-
дава проблеми особе-
но през зимния сезон.
Това сподели с облас-
тния управител
кметският намес-
тник на двете села
Светла Тошева. В
много лошо състоя-
ние е и пътят от Зе-
мен до Дивля и Враня

Помощ за пострадало момиче
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на Радомир
Пламен Алексиев Пла-
мен Алексиев обеща да
помогне на семейство-
то на пострадалото
при катастрофа в
Плевенско момиче. За-
ради тежките травми
29-годишната Евелина
Методиева бе изпад-
нала в кома, но от вче-
ра тя вече е в съзна-
ние и диша самостоя-
телно. Градоначални-
кът заяви, че община-

та ще поеме разходи-
те по операциите, ако
се наложи, ще се по-
могне и с кръводар-
яване. Досега в града е
имало два аналогични
случая, в които мес-
тните хора са дарява-
ли кръв за спасяване-
то на човешки живот.
Минимум още пет
операции вероятно
ще бъдат направени
на младата жена, сред
които сред които ли-
цево-челюстна, корем-

Перничани на конкурс
Виктория СТАНКОВА

Издателство „Колибри“, клуб „Галактики“,
българският фензин „Шадоуденс“ и „Книго-
ландия“ обединяват усилия с цел популяризи-
ране и насърчаване развитието на фентъзи и
фантастичния жанр в България. Те обявяват
конкурс за фентъзи и фантастичен разказ.

Набирането на разкази от първия кръг прик-
лючва на 16 октомври 2013. Всички текстове,
подадени след 24:00 часа на тази дата, авто-
матично ще бъдат прехвърлени за участие в
следващото издание (кръг) на конкурса.

Победителите ще получават отличия в рам-
ките на редовните срещи на клуб „Галактики“
в края на съответния месец. Годишно ще се
състоят 4 кръга от конкурса, а най-впечатлява-
щите умотворения ще бъдат публикувани в
електронна книга-антология „Галактики“!

на и на крайници.Евели-
на пострада при звер-
ска катастрофа на
пътя за Русе. На раз-
клона за Плевен тя бе
ударена от 61-годиш-
на шофьорка от село
Семерци, чиито авто-
мобил навлезе челно в
лентата за насрещно
движение и удари пра-
вомерно движеща се
кола. При катастрофа-
та загинаха трима ду-
ши, сред които и прия-
теля на радомирката.

стена. Хората пла-
щат винетки, а са
принудени да чупят
колите си по изрове-
ните пътища, каза То-
шева. Тя потърси съ-
действие от Михай-
лов за осигуряване на
средства от Между-
ведомствената коми-
сия по бедствия и
аварии за укрепване-
то на подпорна стена
край гробищния парк
в Раянци и Калотин-
ци.

Проблеми със със-
тоянието на пъти-
щата за селата Горна
Врабча и Мурено пос-
тави и кметският на-
местник на Горна
врабча Митко Соти-
ров. Сходни бяха и
въпросите на намес-
тника на село Бла-
тешница. Облас-
тният управител
увери, че ще направи
необходимото всички
проблемни пътища в

посочените населени
места да бъдат реха-
билитирани. Решение
ще се намери и за ре-
шаване на проблема с
водоснабдяването на
село Глоговица.

Директорът на
детската градина в
Земен пък потърси
съдействие за от-
пускане на допълни-
телни средства за

детското заведение
и осигуряване на по-
добри грижи за мал-
чуганите от малко-
то градче. За решава-
нето на този проб-
лем ангажимент пое
народният предста-
вител Евдокия Асено-
ва, която заедно с
областния управи-
тел изслуша пробле-
мите на хората.

от страница 1

Това заявява в докладна записка до
съветниците Светлин Иванов - контро-
льор на финансовата и стопанска дей-
ност в „Тролейбусен транспорт”. На не-
гово място дясното мнозинство предло-
жи свой човек –завършилият в Дупница
през 1989 година СПТУ по облекло и
обувно производство, с придобита ква-
лификация „оператор в обувното произ-
водство”,а после-6-то СОУ Емил Ден-
ков.

Съветниците от БСП и коалиция от-
стояваха тезата, че въпреки заболява-
нето си, Шаламанов е продължил да ра-
боти в интерес на общината и работещи-
те в дружеството, което вече започва
да се стализира, след като предшестве-
ниците му го бяха докарали почти до
фалит. Гласовете им не само не бяха
чути, но председателят на минипарла-
мента Владислав Караилиев се опита и
да прокара гласуване, без да даде ду-
мата на нарочения за смяна шеф на
тролеите. След бурни разправии и 15-
минутна почивка Шаламанов все пак
получи полагащото му се право да из-
ложи становището си. Той припомни на
какъв хал е заварил общинското пред-
приятие, какво е променил по времето,
в което го е управлявал – рециклирани
са първите два от старите тролеи, дого-
ворена е доставката на нови возила и
на асинхронни двигатели, обновено е
депото, „Тролейбусен транспорт” има
вече лиценз за допълнителна дейност –
извършване на технически прегледи,
които биха гарантирали допълнителни
приходи в предприятиетоу редовно из-
плащани възнаграждения на персонала
и т.н. И всичко това въпреки здравос-
ловните му проблеми. Не мога да про-
меня решението, което явно сте взели
предварително, но можехте поне да ми
благодарите за свършената работа. И
да ми предложите например да продъл-
жа възстановяването си в Профилакто-
риума, щом сте толкова загрижени за
здравето ми, не скри болката си Шала-
манов. И допълни – готов бях и съм да
помогна на онзи, който ще поеме ръко-
водството на дружеството, стига той да
е млад, амбициозен специалист. Но вие
предлагате неподхозящ човек, който
само ще върне „Тролейбусен тран-
спорт” на стария му хал.

Кметът на общината Росица Янакиева
също не скри огорчението си от поведе-
нието на дясното мнозинство. „Това, на
което станахме свидетели днес в пле-
нарната зала, е изключително грозно.
За мен лично липсата на морал, липсата
на човечност винаги са много болезне-
ни. Случилото се днес е типичен пример
как може с лека ръка да се зачертаят
всички усилия на един човек, който
добросъвестно се опита да помогне на
това търговско дружество, да го изпра-
ви на крака. Резултатите мисля, че са
налице. Не говоря за политика, говоря
за морал. Причините за овобождаване-
то му? Според мен вероятно има инфор-
мация при хората от дясно, които гласу-
ваха по този начин, че проектът „Елена”
върви успешно напред. Ние сме пригот-
вили апликационната форма, одобрена
ни е, очакваме сериозни инвестиции в
това търговско дружество, само че до-
като дойдат тези инвестиции има още
време. Някой може би си мисли, че ще
управлява много пари...”

Прделоженият човек на ГЕРБ Емил
Денков бе помолен да изложи пред ми-
нипарламента вижданията си за бъде-
щото ръководство на дружеството, но
той отказа, тъй като според него било
още рано. В крайна сметка политичес-
ките и икономически интереси наддел-
яха и Общинският съвет освободи Ша-
ламанов и като ръководител на новоуч-
реденото транспортно предприятие “Е-
котрол”. За временно изпълняващ
длъжността управител на общинските
дружества “Тролейбусен транспорт” и
“Екотрол”  пернишките законотворци
избраха  60-годишния Емил Денков, ра-
ботил досега в администрацията на об-
щина Ковачевци, където е и общински
съветник от ГЕРБ.

Миньорите и синдикатите в Мината се споразумяха с ръководството
Силвия ГРИГОРОВА

Председателите
на федерациите на
миньорите към
КНСБ и КТ”Подкре-
па” взеха участие в
проведените вчера
преговори с ръко-
водството на „Ми-
ни открит въгледо-
бив”.. Поводът за
разширената среща 
бе недоволството
на миньорите от на-
лаганите от рабо-
тодателя санкции в
размер на 20%. Въп-
реки че от вторник
тази седмица  те
възстановиха рабо-
та, защото им пре-
ведоха удържаните
от заплатите суми
за юли и август,
вчера преди обед те
протестираха мъл-
чаливо пред сграда-
та на Минната ди-
рекция. При среща-
та ни с миньорите,
те заявиха, че са ка-
тегорично против
удържането на 20%

от заплатите им.
Някои от тях поя-
сниха, че са им пре-
ведени по-малко от
реално удържаните
от заплатите им
пари. Други негоду-
ваха, че работят по
12 часа, а понякога
и повече, а ги водят
на 11 часа.

„На срещата при-
съства и Валентин
Терзийски като
представител на
собственика. Той
беше запознат с ис-
канията на хората и
с финансовото със-
тояние на дружес-
твото. Постигнах-
ме договореност на-
лаганите санкции да
бъдат намалени от
20 на 12%. Ако си из-
работваме планови-
те количества, сан-
кциите ще бъдат
напълно премахна-
ти. По време на раз-
говорите поставих-
ме и други пробле-
ми- за облеклото,

работното времи,
храната и други”,
поясни Никола Спа-
сов- председател на
синдикалната орга-
низация на КНСБ в
„Мини открит въг-
ледобив” и зам.-
председател на Фе-
дерация на независи-
мите синдикати на

миньорите към
КНСБ .На въпроса-
защо се стигна до
протести в Мина-
та, той поя-
сни:”Според мен
липсата на диалог
доведе до изостра-
нето на социалното
напрежение. Мисля,
че възстановихме

диалога с работода-
теля и проблемите
ще се решават спо-
койно и без напреже-
ние”. Според синди-
катите, всички зве-
на в „Мини открит
въгледобив ра-
ботят нормално, па-
дават се и въглища
към ТЕЦ”Република”.
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Партията на Сидеров е големият победител в парламента според президента /2002-2012/

Бежанският поток
се увеличава

Зоя ИВАНОВА
 Бежанският поток се увеличава, потвърди

министърът на отбраната Ангел Найденов и
уточни, че държавата прави всичко възможно
да осигури места за настаняване, храна, за-
вивки, ваксини и медицински изследвания на
сирийските граждани. Според Найденов по-
мощ се търси и от международни организа-
ции.

Той определи като неоснователна идеята за
вот на недоверие по повод на бежанците. Рис-
ковете, които бежанците носят за национална-
та ни сигурност, са отчетени, коментира ми-
нистърът на отбраната. Част от притесненията
са от хуманитарна гледна точка. В местата,
където сирийците са настанени, има както со-
циално-икономическо напрежение, така и
съмнения за здравето на бежанците. Освен
това, под въпрос е и дали сред тях не биха се
внедрили и членове на радикални групировки.

Имаме ресурс да затворим границите, но
това е крайно решение, до което не бива да се
прибягва, коментира министърът на отбраната.

“Дали представлява заплаха? Да, ние раз-
глеждаме бежанската вълна тъкмо като една
от основните заплахи за страната ни. Но нека
не истеризираме ситуацията около бежанците
и да разглеждаме само и единствено запла-
хата за България. Пак казвам: Имаме между-
народни ангажименти, от които няма как да
се абстрахираме.”

Президентът няма да
свиква консултативен

съвет заради бежанците
Зоя ИВАНОВА

Президентът Росен Плевнелиев  изрази ре-
зервираност към призивите да свика Консул-
тативен съвет по национална сигурност зара-
ди бежанския поток от Сирия. Плевнелиев оп-
редели като странно изявлението на военния
министър Ангел Найденов, според когото за-
ради бежанския поток има основание да се
свика КСНС, но не и Съвета по сигурността
към Министерския съвет. Плевнелиев обясни,
че Консултативният съвет към президента е
консултативен орган, а този, който планира,
решава и осигурява финансирането при
справянето с подобни ситуации е Съвета по
сигурността към Министерския съвет. Плене-
лиев подчерта, че справянето с проблема с
бежанците е изцяло в компетенциите на из-
пълнителната власт и припомни, че заради
изострянето на кризата в Сирия в края на ав-
густ към него също е имало много призиви за
спешно свикване на КСНС. Той обясни, че то-
гава е решил да прецени внимателно ситуа-
цията и така впоследствие се е оказал прав.
Плевнелиев даде да се разбере, че и сега ще
има същия подход. Според него ако няма на-
лежаща нужда, а свика КСНС - има опасност
органът да се превърне в говорилня, място за
политическо противопоставяне и така да се
провали.

Регламентират основните
критерии за третиране

на биоотпадъците
Силвия ГРИГОРОВА

Министерският съвет  утвърди Наредба за
третиране на биоотпадъците. В нея са взети
предвид изискванията на Рамковата директи-
ва за отпадъците, които са въведени в новия
Закон за управление на отпадъците. С тази
Наредба се регламентират основните крите-
рии за третиране на биоотпадъците, включи-
телно изискванията за качество на компоста,
ферментационния продукт, органичния поч-
вен подобрител и стабилизираната органична
фракция от механично-биологично третиране.
Определени са и условията, при които ком-
постът и ферментационният продукт престават
да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати
свободно на пазара

  Наредбата включва изискванията за взе-
мане на проби за качество на материалите, по-
лучени при третиране на биоотпадъците, както
и минимални изисквания за етикетиране и об-
ластите на употреба на крайните продукти от
биологичното третиране на биоотпадъците.

 

Зоя ИВАНОВА
Президентът в

периода 2002-2012
г. Георги Първанов
обрисува парламен-
тарната обстанов-
ка в момента и зая-
ви, че според него
ГЕРБ не е опозиция,
а група за полити-
чески натиск. Това
той направи в сут-
решния блок на БТВ.
За кворума в парла-
мента в случая по-

голяма е отговор-
ността на опози-
цията, разбира се, и
на съпътстващата,
на подкрепящата
формация в лицето
на “Атака”, защото
на практика те не
се държат като
п а р л а м е н т а р н и
формации.

ГЕРБ е група за по-
литически натиск,
в случая. Мнозинс-
твото си има своя-

та отговорност,
защото виждаме, че
има случаи, в които
кворумът рухва, за-
щото ги няма пред-
ставители на мно-
зинството, включи-
телно и на основна-
та управляваща
партия, коментира
Първанов. „Когато
всички се радваха на
моралната победа,
предупредих за опа-
сността. Загубихме
тези избори, взехме
твърде малко, по-
малко от планира-
ните гласове. Това
ни връзва ръцете
да работи парла-
ментът”, заяви
Първанов. Според
него правителство-
то трябва да пред-
приеме непопулярни
мерки.По думите му
по време на Тройна-
та коалиция е имало
икономически рас-
теж и много малко
от постигнатото
от онова прави-
телство това може

да се случи сега.”Аз
и досега апелирам
да се намерят пара-
метрите на едно
ново национално
съгласие, да седнат
на една маса в един
момент ръководи-
телите управлява-
щите и на опози-
цията, да се разбе-
рат по онези пет,
седем приоритета,
така както ни с
Костов го напра-
вихме 1997 г., и от-
там нататък отно-
шенията са като
между управляващи
и опозиция. Не мо-
же да има всеуп-
равляващи, не може
да се размият тези
отговорности и,
разбира се, онова,
което предстои,
трябва да бъде
ясно поето като
ангажимент от
онези, които са в
правителството”,
каза Първанов. По
думите му голе-
мият победител в

парламента е „Ата-
ка”. „БСП е залож-
ник на „Атака”, но и
на собственото си
ръководство и лип-
сата му на готов-
ност да провежда
промяна и да от-
варя партията, за-
щото тя е в изола-
ция, която не поз-
наваме от години”,
категоричен беше
Първанов.Той заяви
още, че обкръже-
нието на Сергей
Станишев има свои
собствени интере-
си, които не зас-
ягат политиката
на БСП, а обслуж-
ват свои икономи-
чески интере-
си.Първанов загат-
на още, че вероя-
тно ще има нови
политически фор-
мации, защото не
може да има моно-
пол в политиката.
„Има хора с леви
р а з б и р а н и я , к о и т о
нямат своя избор”,
каза той

„Екотрол” с първи успехи
Любомира ПЕЛОВА

Общинското дру-
жество «Екотрол» ве-
че притежава лиценз
за нова дейност – в
депото на “Тролейбу-
сен транспорт” ще се
извършват и годиш-
ни технически прегле-
ди на автомобили. От
ръководството се
похвалиха, че пред-
приятието вече носи
средства, а не калку-
лира единствено загу-
би. Още веднага след
издаването на лицен-
за за новата му дей-
ност, дружеството е
донесло печалба от
около 3 000 лева. Това,
според управителя му

Александър Шалама-
нов,  е едно добро на-
чало, което дава на-
дежди за излизане от
кризата Шаламанов.
«Екторло» вече ще ра-
боти целогодишно.
Продължават и прего-
ворите за съвместна
работа с чешка фир-
ма. Очаква се учред-
яване на дружество
за възстановяване и
рециклиране на тро-
лейбуси, автобуси и
други превозни средс-
тва.

Преди да получи
разрешение за новата
си дейност, общин-
ското дружество вед-
нъж годишно правеше

Осигурен е нов кредитен
ресурс за Фонд ФЛАГ

Силвия ГРИГОРОВА

Одобрено е сключването на заемно
споразумение за 35 млн. евро между
„Фонд за органите на местно самоуп-
равление в България – ФЛАГ” ЕАД и Ев-
ропейската банка за възстановяване и
развитие. Средствата ще позволят удъ-
лжаване на Инфраструктурния проект
на ФЛАГ.

От създаването си през 2007 г. Фонд
ФЛАГ финансира широк диапазон от ин-
фраструктурни проекти, вкл. в областта
на енергийната ефективност, общинска-
та инфраструктура, рехабилитацията на
пътища и инвестиции в съоръжения за
ВиК. Фондът е основният инструмент за
финансиране на проекти, които се из-
пълняват със средства по линия на Ев-
ропейския съюз от общините в Бълга-
рия. Заемът ще позволи разширяване
на капацитета му за предоставяне на
заеми на общините при реализираните
от тях проекти..

ФЛАГ има ключова роля в процеса на
гарантиране на ефективно усвояване от
местните власти на средствата по линия
на Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд. Той допринася за
изграждането на капацитет за финанси-
ране и изпълнение на проекти по опера-
тивните програми „Регионално разви-
тие”, „Околна среда”, „Развитие на сел-
ските райони”, „Трансгранично сътруд-
ничество”, както и по Финансовия меха-
низъм на ЕИП.

единствено техничес-
ки прегледи на тро-
леите. Сега предприя-
тието ще заработи
по-пълноценно, ще се
обособи автомивка и
ще има пункт за ре-
монт и смяна на гуми.
Постепенно се оча-
кват и приходи, за да
започне дружество-
то да се разплаща със
своите кредитори.
Най-много задлъже-
ния общинското дру-
жество има към ЧЕЗ.
Вече са водени прего-
вори с електроразпре-
делителното дружес-
тво, по време на кои-
то е изготвен нов по-
гасителен план.

Експерти подготвят нова
методология на преподаване
Виктория СТАНКОВА

Разработва се нова
методология на пре-
подаване, която ще
направи математика-
та по-лесна и по-инте-
ресна за изучаване за
учениците.

Атанасов посочи, че
курсът за учениците,
които са печелили
различни награди в на-
ционални и междуна-
родни състезания, е
по инициатива на ми-
нистерството. Лек-
тори са изявени бъл-
гарски учени от Со-
фийския университе-
т и БАН. Освен деца-

та в едноседмичния
лагер участват и тех-
ните учители. В стра-
ната има прекрасна
система за откриване
и развитие на талан-
тливите ученици.

Той посочи, че в раз-
работването на нова-
та методология за
преподаване на тази
дисциплина, активно
участват членовете
на Съюза. Кендеров
посочи, че през лято-
то на следващата го-
дина страната ни ще
бъде домакин на две
големи състезания -
Балканиада по матема-

тика и по информати-
ка. Участниците в ла-
гер-школата се срещ-
наха и със сина на съз-
дателя на компютъра
Джон Атанасов. Пред
медиите Джон Атана-
сов-син сподели, че ве-
че вижда дух на пред-
приемачество в бъл-
гарското общество,
което е успяло да из-
лезе от рамките на
социалистическата
скованост.

Според него потен-
циалът, който има
страната в областта
на информатиката, е
много голям.
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Това показва анализът на огнеборците

Любомира ПЕЛОВА
С настъпването на

есенно-зимния сезон
зачестяват случаите
на пожари в жилищни
и стопански построй-
ки предимно от ото-
плителни и нагрева-
телни уреди, самоза-
палване на сажди и
строителна неизправ-
ност в коминните те-
ла на сградите. Напра-
веният от Областно
управление „Пожарна
безопасност и защи-
та на населението”
анализ показва увели-
чение на пожарите
през всеки следващ
отоплителен сезон
спрямо предишния.
Възникналите пожари
през сезон 2012/2013
година са 75, през
2011/2012 година –
47, 2010/2011 година
– 33, а през сезона
2009/2010 година са
били едва 15. През
последния  сезон 19
от пожарите са пре-
дизвикани от самоза-
палване на сажди в ко-
минните тела, поради
което от управление-
то обръщат особено
внимание на ото-
пляващите се на
твърдо гориво да по-
чистят комините на
жилищата си от нале-
пи и сажди.

Във връзка със зна-
чителното увеличе-
ние на броя на пожа-
рите през последния
отоплителен сезон,
ОУПБЗН – Перник  на-
помня някои мерки и
основни изисквания
за пожарна безопас-
ност.

СРЕД НАЙ-
ГЛАВНИТЕ СА

 да не се използват
нестандартни и само-
ръчно направени ото-
плителни уреди, да не
се претоварва ел. ин-
сталацията и да не се
подсилват електри-
ческите предпазите-
ли. Никога не бива да
се оставят електроу-
редите без наблюде-
ние, а напуснете ли
дома или офиса още
веднъж се убедете, че
сте изключили уреди-
те. Нежелателно е да
се използват отопли-

телни уреди с откри-
ти реотани. Върху
или в близост до еле-
ктрическите уреди
никога не оставяйте
горими предмети. Не
ги използвайте за су-
шене на дрехи. При по-
жар на уреди под нап-
режение или включени
към електрическата
мрежа първо изключе-
те електрическия
ток от централното
електрическо табло
или от етажното та-
кова! При инсталира-
нето на

ОТОПЛИТЕЛНИ
УРЕДИ НА ТВЪРДО

ГОРИВО
спазвайте следните

изисквания: отстоя-
ние от горими пред-
мети не по-малко от
50 см, стената зад
печката не трябва да
се облицова с горими
материали; задължи-
телно поставяне на
негорима подложка;
стабилно укрепване
на кюнците. Зидани-
те печки /камини/
трябва да бъдат мон-
тирани/ изградени
върху негорима осно-
ва.

Проверявайте из-
правността на коми-
ните в сградата и не
допускайте използва-
нето на комини с от-
крити фуги към поме-
щенията и подпокрив-
ните пространства.
Почиствайте ги пе-
риодично от налепи и
сажди – не използвай-
те леснозапалими
течности и материа-
ли като нафта, бен-
зин, гума, нафталин и
др. Преминаването на
комините през гори-
ми междуетажни
конструкции, както и
през таваните
трябва да е специално
защитено с негорими
материали. Горимите
конструкции - дърве-
ни мебели, ламперии,
каси на врати, покрив-
ни обшивки, трябва
да са на поне 10 см.
разстояние от комин-
ните тела. Комините
трябва да са измазани
отвън и отвътре–
проверявайте ги и
ако мазилката е напу-

кана или паднала, я
възстановете.

Не разпалвайте печ-
ките с леснозапалими
течности, пепелта и
сгурията изхвърл-
яйте на пожарообезо-
пасени места. Винаги
след ползване на печка
на твърдо гориво тя
трябва да се угаси
докрай. Опасно е т.
нар. непълно горене
или тлеене на дърве-
сината, при което се
отделя силно токсич-
ният продукт на го-
ренето въглероден
окис. Той не се усеща,
но може да доведе до
задушаване.

СПАЗВАЙТЕ
ПРАВИЛАТА ЗА

СЪХРАНЯВАНЕ НА
ГОРИВАТА.

Това трябва да ста-
ва в специално ус-
троени места, като
се избягва непосредс-
твената близост с
помещенията за жи-
веене. Пристроените
към къщите навеси
трябва да са с негори-
мо покритие до плът-
ни негорими стени.
При наличие на влага
въглищата могат да
се самозапалят! Въг-
лищата складирайте
най-много до 2 метра
височина на отделни
купчини. Отоплявани-
те с газови печки по-
мещения задължител-
но трябва да са с пос-
тоянна естествена
вентилация. Недопус-

тимо е устройването
и съхранението на га-
зови бутилки в бани и
спални, в помещения
под кота нула, в бли-
зост до печки, радиа-
тори и каквито и да е
източници на топли-
на, както и на места с
пряко слънчево нагр-
яване, в гаражи, общи
тавани и стълбища.

С цел установяване
на течове на газ у нас
към пропан-бутана се
добавя мирис на че-
сън. В случай, че усе-
тите специфичната
миризма, веднага зат-
ворете вентилите и
започнете проветр-
яване на помещение-
то. Пропан-бутанът
е по-тежък от възду-
ха и се наслагва в нис-
ките части на поме-
щението, поради кое-
то проветряването
трябва да се извърши
и за най-ниските точ-
ки. В случай на теч
над допустимата кон-
центрация, при из-
точник на запалване с
минимална мощност
може да се възпроиз-
веде взрив. Ако е тъм-
но, не палете лампата
и не ползвайте откри-
ти огнеизточници –
запалки, свещи и др.
По най-бързия начин
изключете електри-
чеството.

Проверката за из-
тичане на газ в ника-
къв случай не извър-
швайте чрез поднас-
яне на открит огън
към съмнителното
място. Това можете
да извършите чрез са-
пунен разтвор на
мястото на еве-
нтуалното изтичане.

Профилактиката,
която трябва да бъде
извършвана, задължи-
телно е посочена в ин-
струкциите на произ-
водителя на съот-
ветния газов уред.
Изисквайте от тър-
говците при покупка
на отоплителни уре-

Талантливи жени с
изложба за имиграцията

Виктория СТАНКОВА
Талантливата българска художнич-

ка Паола Минекова, заедно с шест
свои млади колежки, смело поставят
въпроса „Къде е домът?“. На 11 ок-
томври 2013г в Български културен
институт – Лондон, ще се открие из-
ложбата: „Home: Contemporary Fe-
male Masters“, с любезното съдей-
ствие на директора на института
Светла Дионисиева. Авторките са
представителки от цял свят, свърза-
ни с Великобритания, в разцвета на
тяхната кариера, които работят в раз-
лични сфери на изящните изкуства –
от живопис до художествената фо-
тография, инсталация и видео.

Както самата организаторка Паола
Минекова каза: „Нашето женско по-
коление може да няма всички отго-
вори по въпроса как влияе миграция-
та на жените, но сме готови да го
подвигнем“. И точно това правят. Се-
дем изключителни млади таланта,
представителки на различни точки на
света - Европа, Близкия Изток, Аме-
рика и Африка, застават и ни показ-
ват опита, който имат в установява-
нето и изграждането на елементите
на това, което се възприема като
“дом”, където и да се намираме по
света .

Концепцията на творбите, включе-
ни в изложбата и интернационалният
й полъх, поставят въпрос по две важ-
ни теми – тези за еманципацията на
жените и наболялата напоследък те-
ма за имиграцията.

Паола, която ще покаже собствени
работи по време на изложбата, заед-
но с колегите си художници, е вдъх-
новена да излезе с тази концепция
от собствените си преживявания. Тя
живее в България, Израел, САЩ и
Холандия, преди да се премести в
Лондон през 2008 година. Като приз-
нание за безспорните й качества, е
поканата да нарисува слона на Инту,
както и мозайка в Института на обра-
зованието, University of London. Ос-
таналите художнички, участващи в
изложбата са:

Всяка една от тези млади и талан-
тливи авторки е отдала творбите си
за идея, която вълнува дълбоко не
само тях, но и резонира в много же-
ни по света.

ди да Ви бъде предос-
тавена съответната
инструкция на бъл-
гарски език. Упражн-
явайте постоянен
надзор над децата.
Никога не ги оставай-
те сами вкъщи при ра-
ботещи отоплителни
уреди! Никога не ги
заключвайте! Укрепе-
те добре всички ото-
плителни уреди, пора-
ди опасността от об-
ръщане. Последното е
особено важно и за бе-
зопасността на Ваши-
те близки, ако те са
т р у д н о п о д в и ж н и ,
възрастни или болни
хора!
ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ

НА ПОЖАР,
първото действие

на всеки трябва да е
подаване на сигнал на
тел. 112, след което
може да се пристъпи
към гасене на пожара
с подръчни средства,
но не с риск за живо-
та. Организирайте
евакуацията на зас-
трашените от пожа-
ра хора и ценно иму-
щество.

В задимени помеще-
ния се движете полу-
наведени  или пълзеш-
ком покрай стените,
като се опирате в
тях. Притиснете
плътно до устата и
носа намокрена кърпа
или парче плат. При
пожар или задимяване
в стаята, търсете
децата под легла, зад
печки, в гардерoби и
други места, където
могат да се скрият.
Ако пътищата за ева-
куация са силно зади-
мени и има опасност
да пострадате, не из-
лизайте от жилища-
та си. Влезте в бан-
ята, уплътнете доб-
ре с мокър памучен
или вълнен плат вът-
решната страна на
вратата, пуснете ду-
ша, и при необходи-
мост застанете под
него.

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н
2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков”, №1,

тел.: (07731) 2265

З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-05-427/24.09.2013г.
Във връзка с постъпило искане по

чл.135, ал.3 от ЗУТ за изменение на
ПУП по приложена скица-проект от
Николай Петров Николов, пълномощ-
ник на  Маргрета Николаева Николо-
ва, собственик по НА№178, т.I,
рег.№278, д.189 от 09.08.2013г. на
УПИ V-386 в кв.42 от ПУП на гр.Трън,
Становище №УТ-15-16/24.09.2013г. на
и.д.гл.арх. на община Трън и на осно-
вание чл.44., ал.1, т.13, от ЗМСМА и
чл.134, ал.1 т.1 и ал.2,т.6 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М
Да се изработи  проект за частично

изменение на ПУП на гр.Трън,  в об-
хват  УПИV-386 и УПИ VII-388, кв.42,
гр.Трън съгласно приложената скица-
проект.

Настоящата заповед да се счита за
отмяна на действащия ПУП в горния
обхват с цел спиране на приложение-
то му съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинте-
ресуваните лица като същата подле-
жи на обжалвани по реда на чл.215,
ал.4 от ЗУТ.

Вр.и.д.Кмет:
/Цветислава Цветкова/

С Реш. на ОбС№94/10.06.2013г.
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Рекламно  приложение

Четвъртък, 10 октомври 2013 г., брой 195 /5311 / година XХ

®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 2, 59 кв.м, преустроена в Двустаен,
тх., тер., ул. Бл. Гебрев, тх., ТЕЦ, 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, ет. 1, ТЕЦ, подобрения - 23 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., 63 кв.м - 34 500 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 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. 7/8/, 3 тер., подово, отремонтиран, подобрения - 27 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
8. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
9. 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, РЗП: 160 кв.м, и дв. 150 кв.м - 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 - 37 000 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, Тв. ливади, ет. 9, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
3. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 160 лв.
4. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 лв.
5. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен, лукс - 400 лв.
6. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
7. Магазин, Ид.ц., 76 кв.м, ТЕЦ, подходящ за бяла техника, банка, офис - 1 750 лв.
8. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
9. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

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

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

1. Гарсониера, 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. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
13. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
14. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
15. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
16. Парцел, Бучино, 960 кв.м - 15 000 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, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
8. Гараж, ул. Кракра, нова кооперация - 50 лв.
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КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 180 кв.м, сам. дв., с гараж и мазета, ЛО - 31  900 евро
3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
5. Над Болницата, РЗП: 371 кв.м,
 търговско хале 83 кв.м, дв. 415 кв.м - 51 900 евро
6. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро
7. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
8. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
9. с. Кладница, дв. 466 кв.м, РЗП: 135 кв.м,
модерно стр. целогод. достъп, панорама - 58 500 евро
10. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 9 999 евро
11. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 000 евро
12. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 93 999 евро
13. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро

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

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Боксониера, Изток, ет. 8, юг, - 8 700 лв.
2. Гарсониера, Албените, ет. 8, добър вид - 21 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 7 - 19 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 3, ремонт - 52 000 лв.
5. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
6. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
7. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро
8. Двустаен, Пашов, ет. 1, РVС, юг - 22 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
11. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв.
12. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустроен - 32 000 лв.
13. Двустаен, Мошино, ет. 4, тх. - 27 000 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 6, ул. Ю. Гагарин - 28 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 6, преустроен, лукс - 30 000 лв.
16. Двустаен, ул. Бл. Гебрев, ет. 7, лукс - 45 000 лв.
17. Двустаен, ул. “Бл. Гебрев”, тх., пл., ет. 3 - 55 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
19. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 33 000 лв.
20. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
21. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
22. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
24. Тристаен, Изток, Албените, ет. 1, непреходен - 45 000 лв.
25. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 лв.
26. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро
27. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
28. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
29. 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 - 14 500 евро
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. Гарсониера, Дараци, ет. 1, нап. обзаведен - 180 лв.
2. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв.
3. 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, Тева, ет. 5, 46 кв.м, ТЕЦ РVС - 20 000 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. - 38 000 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

18. 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, Пашов, ет. 10, напълно обзаведен - 300 лв.

3. Тристаен, Изток, ет. 8, 86 кв.м, ТЕЦ, необзаведен - 230 лв.

4. 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. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - по договаряне

2. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 23 000 лв.

3. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

4. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг - 16 900 лв.

5. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 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. Двустаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 2, лукс - 45 000 лв.

11. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.

12. Двустаен, Тева, ет. 2, РVС, подобрения - 24 500 лв.

13. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт - 25 000 лв.

14. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, 2 тер. - 29 500 лв.

15. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 31 500 лв.

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

17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 27 000 лв.; 31 500 лв.

18. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин - 34 000 лв.

19. Тристаен, Ид.ц., Площада, ТЕЦ, ет. 2 - 42 000 евро

20. Тристаен, Ид.ц., ет. 3, ТЕЦ, РVС, 82 кв.м - 52 000 лв.

21. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро

23. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 32 900 евро

24. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.

25. Тристаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 1, лукс - 55 000 лв.

26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.

27. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.

28. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх. - 35 000 лв.

29. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.

30. Къща, Соф. шосе, 1 ет. - 35 000 лв.

31. Къща, Д. Раковец, пл., 2 ет. х 40 кв. м, парцел: 900 кв. м - 60 000 лв.

32. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 38 000 лв.

33. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.

34. 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. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 35 000 лв./коментар/
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
3. Гарсониера, Дараци, ет. 8, много добра - 18 000 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. - 41 000 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- 28 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, непреходен, ет. 3, с подобр. лукс - 34 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
17. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 29 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 55 000 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., ЕПК,  юг, спешно - 37 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
27. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
28. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
29. УПИ над Болницата, 500 кв.м - 22 000 лв.
30. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
31. 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. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
4. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 32 000 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. 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. Изток, ет. 2, ЕПК, без ТЕЦ - 25 000 евро
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 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. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
4. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
5. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
6. 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
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.

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
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. Къща, с. Садовик, 40 кв.м, 2 ет., 1 025 кв.м - 15 000 лв.
11. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
14. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща - 10 000 лв.
15. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
17. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
18. Парцел, Могиличе, 435 кв.м - 15 225 евро
19. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
23. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
24 Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, обз. /печка, перална, хладилник - 250 лв.
2. Гарсониера, София, Зона Б-5, нап. обзаведена - 300 лв.
3. Етаж от къща, над Автогарата, кв. Ралица - 130 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

 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
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Имоти, реклами8 10 октомври 2013 г. Съперник

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 вторник и четвъртък от 17 00 до 19 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

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

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

М
яст

о

за

реклама

Продавам двустаен апартамент, 87
кв.м, гр. Радомир, лукс, без посредник,
40 000 лв. с коментар - тел. 0893/ 708
809; 0885/330 397
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 договар-
яне – 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
– тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти
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, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел -
0888/952 264

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

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

Давам под наем гарсониера, ИЦ, без
посредник - тел. 0898/228379

Търсим кравари, за паша - тел. 0878/200 035

Набирам международни шофьори с опит,
категория “С” и “Е” - тел. 0888/ 200 090

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

работанаем

разни

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. Гарсониера, Изток, Утинор, ет. 5, ТЕЦ, тер., южна - 18 000 евпро
2. Гарсониера, Изток, Р. Димитров, ет. 7, нова дограма - 24 000  лв.
3. ДВУСТЕЕН, ИЗТОК, БЛ. ГЕБРЕВН, ЕТ. 6, ЮЖЕН, СЛЕД РЕМОНТ - 27 000лв.
4. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
5. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток-запад, светъл и топъл - 27 000 лв.
6. Двустаен, Изток, Утинор, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ, преустроен в мезонет - договаряне
7. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
8. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
9. Магазин, Център, 30 кв.м, добър вид - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Лом, ет. 5, ТЕЦ - 120 лв.
2. Офис, Център, 35 кв.м, бизнес сгреда, в много добър вид, близо до Съда- 200 лв.

КУПУВА ЗА РЕАЛНИ КЛИЕНТИ АПАРТАМЕНТИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОНИ НА
ГР. ПЕРНИК, КЪЩИ В ПЕРНИК И РАЙОНА, ПАРЦЕЛИ ЗА

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И ПАРЦЕЛИ
В ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА ГРАДА

РЕМОНТ И
ПОДРЪЖКА
НА РVС И AL

ДОГРАМА
безплатно

посещение и
консултация

- тел. 0878/288 714
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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. 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 - 21 500 лв.

2. Двустаен, Тева, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ
тип звезда - 24 500 лв.

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

2. Гарсониера, Изток, РVС -
18 000 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.Спешно Двустаен, Пашов, ет. 4,
до Пощата - 26 000 лв.

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

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.  Помещение, ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място, подходящо за
магазин, фр. салон, промишлени стоки

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.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Парцел 665 кв.м, кв. “Радина
чешма”, панорама, слънчев,
ток, вода, на улица, 19 500 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Собственик
продава:

Съдията по делото ”Пеевски”:
Не съм убеден, че КС е независим
Съдията докладчик по делото “Делян

Пеевски” заяви, че не е убеден в незави-
симостта на Конституционния съд. Румен
Ненков е един от петимата, които бяха
против той да остане депутат. Магистратът
отрече да е в конфликт на интереси,
защото синът му е депутат от ГЕРБ.

Вчера КС се раздели по казуса с това
дали Пеевски може да остане народен
представител от ДПС, след като положи
клетва като шеф на ДАНС. Тези, които
бяха против, се оказаха малцинство и в
крайна сметка искането на ГЕРБ не беше
уважено.

„Разделението не е нещо ненормално в
съдебната практика, но в КС трябва да
има хора с високи морални и професио-
нални качества. Аз също смятах, че
такова ще бъде разпределението на
гласовете и не се гордея с това”, заяви
Ненков в сутрешния блок на bTV.

Шестима от КС прецениха, че макар да
има несъвместимост между депутатския
статут на Пеевски и този на шеф на ДАНС,
той се е възползвал да се освободи от
нея, като подаде оставка.

Другите приемаме, че Конституцията
има пряко действие и не препраща към
никакъв друг закон, заяви Ненков по
повод това, че в мотивите си шестимата се
позовават на други закони.

„Смущаващо е когато решенията на КС
са предвидими не от гледна точка на
закона и Конституцията, а от гледна точка
на политическите пристрастия на съдиите.
Досега не съм се убедил, че КС действа
независимо. Не ми се иска да казвам дали
съдът е компрометиран. Поставен е под
въпрос авторитетът на КС, мога само да
подозирам за политически влияния”,
добави Ненков.

Той подчерта, че самият не се среща с
други политици, освен със сина си -
депутата от ГЕРБ Александър Ненков.
Именно заради това той бе обвинен от
самия Пеевски в конфликт на интереси.
Магистратът обаче бе категоричен, че
няма такова нещо и изтъкна, че предсе-
дателят на съда определя докладчика по
всяко дело. Самият председател - проф.
Димитър Токушев, вчера гласува в полза
на Пеевски.

“Имам повече от 30 г. стаж. Законът
казва, че конфликт има когато от вземане-
то на решението може да възникне
облага. От решението на това дело няма
да получа никаква облага, нито разчитам
на повишение. Имам мандат още 5 г.,
след което ще се пенсионирам”, обясни
Ненков.

Той заяви, че няма да влиза в личен
конфликт с човек, който е страна по
делото. И иронизира думите на Делян
Пеевски, че не е виновен, че на 33 години
е успял човек:

“Аз на 33 г. бях обикновен районен
съдия. Бях щастлив с моята професия, не
съм толкова успял”.

Вчера от ГЕРБ и Реформаторския блок
също заявиха, че КС не е независим, а
подвластен на икономически и полити-
чески интереси на БСП, ДПС и “Атака”

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 26
06:30"Тази сутрин"- информационно
09:30"Преди обед"
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Ангели пазители" - сериал, еп. 4
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 27
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Монк" - сериал, с. 8, еп. 6
01:00"Безсрамници" - сериал, еп. 6
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Кухнята на Звездев" /п./
04:40"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 27

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
21:00Х Factor - музикално шоу, на живо
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
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота  /3246 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм /363 епизод/
15:10Бурен свят тв филм /10 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: "Кабаре"
17:05Дързост и красота  /3247 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Теглене на тиражите на ТОТО 2 и
Втори ТОТО шанс
19:00Доктор Живаго тв филм
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
20:55Денят, който промени живота на
мис Петигрю игрален филм
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00В преследване на Царя тв филм
00:00Ретро следобед: "Кабаре" /п/
00:45Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:30Доктор Живаго тв филм
02:15По света и у нас /п от 20:00/
03:00Денят, който промени живота на
мис Петигрю игрален филм/п/
04:30В преследване на Царя тв филм

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

ОБЯВА

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Сутринта ще се съ-

будите изпълнени с
куп прекрасни идеи, но

ако си губите времето в безцелни
разговори, може да загубите и идеи-
те си.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Философски гледате

на нещата и това ви
кара да се чувствате

свободни и независими. Все пак обръ-
щайте по-голямо внимание на детай-
лите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво

и как правите, за да
объркате нещата. Трудно ще устоя-
вате на съблазните, а това ще ви ка-
ра да гледате по съвсем друг начин

на нещата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес може да се чувс-

твате не толкова прекрасно, колко-
то би ви се искало, току ще се появ-
яват разни недовършени домашни
нещица.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Няма да ви свърта на

едно място и това мо-
же да ви подтикне да

направите едно наистина изумител-
но пътешествие.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте недоразу-

мения е службата, закъс-
нения на транспорта,

проблеми с телефона. Изобщо днес
всичко ще е като по развален теле-
фон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете време-

то в празни приказки
по телефона, а дей-

ствайте. Спазвайте обещанията
си и бъдете навреме на уговорени-
те срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да

организирате неща-
та, колкото и да ви се

иска да го направите. Най-добре
е да ги оставите да следват
собствения си ход.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни цели

и нищо не е в състоя-
ние да ви накара да не

ги преследвате, освен собствените
ви страхове. Вярвайте повече в се-

бе си.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Хубаво е да си сложи-

те автоцензура иначе може много
да съжалявате след няколко дни.
Готови сте да кажете всички не-
ща, които ви тормозят.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Приемате всичко,

което ви се случва
твърде драматично. Това може да
стане повод за доста изненади, а
те определено не са ви любимото

нещо.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще ви е доста

нервно и напрегнато. Нали знаете,
че по този начин не си помагате.
Просто се опитайте да бъдете
по-концентрирани.

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2000

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1377

гр. Перник 09.10.2013г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ

Да се заличи от Заповед № 1347 от дата 03.10.2013г. т. 32, а
именно: земеделски земи с обща площ 205,610 дка., намиращи се в
землището на кв. Църква, Община Перник.

МОТИВИ

Земеделските земи, описани в т. 32 от горецитираната
Заповед № 1347/03.10.2013г. са  описани в т. 31 на същата
заповед.

Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед № 1347/
03.10.2013г. на Кмета на Община Перник.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.
кмета П. Първанов.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от
публикуването и чрез Кмета на Община Перник пред Пернишки
административен съд.

  КМЕТ: Р. Янакиева
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Èâî Àíãåëîâ – ïî÷åòåí ãðàæäàíèí íà Ïåðíèê
Перничанинът спечели и втора победа в Бундеслигата

Страницата подготви Яне Анестиев

„Светля” разби
„Студена”

Отборът на „Светля”, който е водач в кла-
сирането на Група 2, спечели убедително 
мача си от петия кръг. Първото полувреме
не е предвещавало такъв разгром, тъй като
е завършило 1:1. Още  в осмата минута на
мача Мартин Кирилов е открил резултата
за домакините. Веселин Лазов в 32-та е из-
равнил за гостите. През второто полувреме
обаче домакините са се развихрили и са
вкарали четири гола, без да получат нито
един. В 55-та Радослав Василев е направил
резултата 2:1, Венелин Тренев в 72-та е
увеличил за 3:1.Минута по-късно голмай-
сторът на първия гол Мартин Кирилов е
увеличил до 4:1. Последното попадение за
домакините е вкарал Даниел Василев в 86-
та минута. След тази победа „Светля”  с три
точки пред втория в класирането – „Кит-
ка”(Витновци).

„Чорни” спечели
убедително в Земен

Отборът на „Чорни”(Брезник) спечели
безапелационно мача си в Земен, при гос-
туването си на местния „Пирин”.Гостите от-
криха резултата още в 6-та минута чрез Ни-
колай Ангелов, а в 30-та Петър Стойчев с
второто попадение за брезничани на прак-
тика лиши мача от интрига. Превъзходс-
твото на гостите продължи и през второто
полувреме в 66-та минута отново Николай
Ангелов вкара гол. Марио Миленков в 76-
та минута направи резултата 0:4 , а в 80та
минута Илиян Славчев  вкара почетното
попадение за домакините.

„Дружба” се справи с
„Витоша” за 25 минути

Отборът на „Дружба” постигна убедител-
на победа срещу „Витоша”(Долна Диканя).
Отборът на гостите в началото гостите де-
монстрираха сериозна амбиции, но в мо-
мента са чак на деветото място в класира-
нето. „Дружба” пък излезе начело след то-
зи успех. Всичко по-интересно на терена
се е случило в последните 25 минути на
срещата, до тогава резултатът е бил 0:0.До-
макините са открили резултата  чак в 67-та
минута с попадение на Борислав Рудар-
ски. В последните десет минути на мача са
паднали още три гола, всичките в мрежата
на гостите.Борислав Рударски е отбелязал
още един в 80-та минута, в 82-та точен е
бил Мирослав Богослов. Последният гол в
мача е дело на Симеон Симеонов в 87-та
минута.

„Левски” (Егълница)
спечели  първа победа

Отборът на „Левски”(Егълница) спечели
първата си победа от началото на първенс-
твото. Като гост в Копаница „Левски” спе-
чели с 3:1 срещу домакините.Домакините
са повелби с гол на Дани Харалампиев в
37-та минута, но през второто полувреме
гостите са вкарали три безответни гола.
Точни за „Левски” са били Сашко Сашов,
Кирил Кирилов и Даниел Данчев.След та-
зи победа „левски” изпревари „Бенков-
ски” и е седми във временното класиране
с 5 точки, а четири „Бенковски” е осми.

на града. Имахме удо-
волствието първи да
съобщим новината
на Иво, който първо
се изненада, после се
зарадва от поредно-
то признание. Ето
какво каза Иво:”рад-
вам се на всички наг-
ради, които получих
след спечелването на
световната и евро-
пейската титла. Рад-
вам се и на двете
първи места, които
получих, в класация-
та „Спортист на ме-
сеца” – за март и сеп-
тември. Много инте-
ресно и вълнуващо
беше и посещението
ми в парламента, къ-
дето не очаквах в
първия момент чак
такова посрещане.
Що се отнася до ан-
кетата за „Спор-
тист на годината”,
надявам се да я спе-
челя,но това е повече
работа на журналис-
тите. Аз моята рабо-

та вече я свър-
ших..Кубрат Пулев
също има достатъч-
но заслуги за първо-
то място. Все пак
обаче аз съм еди-
нственият през тази
година, който става
европейски и свето-
вен шампион в оли-
мпийска дисциплина.
Сега предстоят пър-
венства на щангисти
и боксьори, пожела-
вам им и те да реали-
зират плодовете от
своя труд.Разбира се,
Армен Назарян заслу-
жава да е на първо
място в анкетата за
треньор на година-
та.. В поредния кръг
от първенството на
Бундеслигата по бора
Иво донесе поредна-
та победа на своя „А-
делхаузен”, надвивай-
ки с 3:0 румънски със-
тезател, който е ев-
ропейски вицешам-
пион в категория до
66 кт.

„Миньор“ (Чикаго) разби „Реал“
Завчера „ Миньор“(

Чикаго) победи с 5:1
(3:1 на полувремето)
ФК Реал в мач от
първи кръг на групо-
вата фаза за купата
на лигата. Двубоят
започна лошо за „Чу-
ковете”, които до-
пуснаха гол от събле-
калнята, след грешка
на македонският вра-
тар Милчо Ристески.
Негативният резул-
тат се запази до 18-
та минута когато
Петър Танев с плъ-
тен удар от 30-сет
метра свари непод-
готвен вратаря на

гостите и изравни за
1:1. Няколко минути
по-късно, след изпъл-
нение на ъглов удар
от дясно, професио-
налният футболист
Росен Каптиев засече
топката с глава и от
два метра вкара за
2:1. Преди края на
първата част Ивалин
Гунчев отбеляза кра-
сиво от 20-сет мет-
ра за 3:1. След почив-
ката на терена се
появиха перничани-
нът Владилен Симео-
нов и дебютанта Ди-
митър Стойков, кои-
то добавиха по още

един гол за крайния
резултат 5:1. И две-
те резерви се разпи-
саха за първи път в
официален мач на Ми-
ньор. На вратата за
“Винкелите” през
втората част дебю-
тира бившият вра-
тар на Локо Пловдив
и Пирин Благоевград
– Атанас Аршинков.
След тази победа Ми-
ньор оглави очаквано
група „ДИ”. Следва-
щия мач на “Чукове-
те” е срещу румън-
ския „Триколори“, ка-
то гост в Оак Броок
тази неделя.

 

Златното момче на
пернишката борба
Иво Ангелов стана
почетен гражданин
на Перник. На вче-
рашната сесия на
ОбС  всички съветни-
ци единодушно гласу-
ваха това да стане.
Удостояването му с
почетното звание
ще стане на тържес-
твена сесия на деня

ЗОНА „ПЕРНИК-КЮСТЕНДИЛ”
ДЕЦА „А” - 3-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Миньор(Пк) – Кюстендил   6:1
Стр.слава – Велбъжд           1:2
Германея –  Миньор(Бд)      5:2
Марек 2010 – Черногорец   2:0

ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Марек 2007 – Миньор 1919 3:0
Миньор- Аякс           2:0

ПРЕДСТОЯЩИ МАЧОВЕ
ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ

ЗОНА „СТРУМА”
4 КРЪГ –

10.10 – 16,00 ЧАСА
16 ФК ВИХРЕН - ФК ПЕРУН
17 ФК ГЕРМАНЕЯ -
     ФК ПИРИН (РАЗЛОГ)     
18 ФК БАНСКО ООД -
     ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)   
19 ФК МИНЬОР - ФК МАРЕК 2010
20 ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД) -
     ФК СТР. СЛАВА 1927

ДЕЦА „Б“
(РОДЕНИ СЛЕД 2000 ГОДИНА)

3-ТИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Марек 2010 – Чорни 12:1
Велбъжд – Дружба 0:5
Германея – Миньор(Бд) 2:6

1.Велбъжд 18:3  9 т.
2.Марек 20:4 7
3.Миньор(Бд)  12:12 4
4.Германея 7:12 3
5.Дружба 0:10 0
6.Чорни  1:17 0
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Ïàðàêëèñ íà ïåðíèøêè çàâîé - óáèåö îòâàðÿ âðàòè
Поставят и паметен знак за 17-годишната Кристина

ЯВНО НЯКОИ ПАРТИИ С
ТРЪН ДА ВЛАЧАТ, НЯМА
КАКВО ДА ЗАКАЧАТ В
БАНКАТА „КАДРИ”. На
вчерашната сесия на пер-

нишкия Общински съвет се разигра
трагикомедия, в която обаче смехът
отсъстваше. Щекотливият въпрос за
смяна на шефа на тролеите бе решен
толкова нестандартно, че на някои не
им го побра умът. Нищо лично, както
се казва по традиция в такива случаи.
Обаче за управител на дружеството
мнозинството избра човек с обущар-
ско образование. Вярно, и тролеите
се нуждаят от обувки, в смисъл гуми,
ама профилът на икономическата и со-
циална дейност далеч надхвърля хо-
дилата. Потресът беше пълен и пора-
ди факта, че до последно кандидату-
рата му беше държана в тайна. Гило-
тината на гласуването за нула време
отряза главата на досегашния управи-
тел Шаламанов, който прие съдбата
си философски – иронично. Филосо-
фията на промяната обаче така и оста-
на пълна загадка поне за половината
общински съветници. А за пътниците
на евтиния социален транспорт загад-
ката ще се разгадава в близките дни и
месеци, когато се види дали се движи
транспортът по жици или пак са му
паднали презрамките.

ПО СТАР СЪВЕТНИЧЕСКИ ОБИ-
ЧАЙ, КОГАТО НА ЕДНА СЕСИЯ СЕ
ВДИГНЕ ТУПУРДИЯ ДО БОГА, въп-
росът остане да виси, на следващата
се реши тихомълком, все едно нищо
не е било. Мастер планът за водния
проект попадна в същата схема. Преди
десетина дена бе обруган и отхвърлен
като непрозрачен, а вчера бе приет
скоропостижно като най-прозрачното
нещо на света. Затова се казва, че ко-
гато човек се колебае по някакъв
проблем, най-добре е да преспи и пос-
ле да решава на бистра глава. Затова
може би трябва  да се помисли по
въпроса за сесии в два дена. През
първия ден минават дискусиите, раз-
правиите и обидните квалификации, а
гласуването да става веднага след
първото кафе на следващия, когато
страстите са забравени. Вярно, губят
се два дена, но се печели една нощ.

1210 октомври 2013 г.

Хлапаци крали мантинели
от автомагистрала „Люлин”

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи задържаха два-

ма тийнейджъри в момент на превоз-
ване на крадени мантинели. Сигналът
за посегателството е бил подаден в
пернишкото Второ РУП. Граждани
алармирали, че в района на село Го-
лемо Бучино ке свалят мантинелите.
Служителите на реда реагирали неза-
бавно, предприемайки заградителни
мероприятия в района. На ул. „Юрий
Гагарин” в Перник бил спрян микро-
бус „Фиат Дукато”. Зад волана се
оказал 18-годишният К.Б. Заедно с
него пътувало и 17-годишно момче. В
буса били намерени свалените от ав-
томагистралата метални парапети,
коитодвете момчета тръгнали прода-
ват в пункт за вторични суровини.

Работата по започнатото разследва-
не продължава.

Перник, прегазени от
друга пияна шофьор-
ка. Решението бе взе-
то на вчерашното
заседани на перниш-
кия Общински съвет.
Параклисът ще бъде
наречен „Св. Петка“,
каза Магдалена Мил-
тенова, председател
на ТК „Бус – Перник”,
по чиято инициати-
ва се стигна до реше-
нието.

Параклисът е прено-
сим, той вече е изгра-
ден, остават само до-
вършителни работи.
Стойността по дос-
тавката и монтажа е
8 260 лева. Към момен-
та са преведени 2 000
лева – 1 000 от тях са
предоставени от
Транспортен клъстер
Перник и 1 000 – от
частен съдебен из-
пълнител. По сметка-
та е постъпила и до-

пълнителна сума, пре-
ведена от Ненко Те-
мелков като частно
лице, и от две пер-
нишки фирми. 14-ти
октомври е Денят на
Св. Петка, затова
инициаторите се над-
яват дотогава парак-
лисът да бъде отво-
рен. В момента се раз-
чиства теренът, къ-
дето той ще бъде
поставен.

Съветниците вчера
дадоха съгласието си
да бъде поставен и
паметен знак на
мястото, на което за-
гина 17-годишната
Кристина Методиева.
В района вече има еди-
н, който близките на
зверски премазаните
от пияната Живка Ил-
иева младежи, поста-
виха на лобното им
място при бензинос-
танцията.

дишна велосипедит-
ска, на пътя край
бензиностанцията
през 2007 загинаха и
трима младежи от

Скъпи пощенци,
На днешния ден всички ние си дава-

ме сметка, че в ерата на комуникациите
пред „Български пощи” стои предизви-
кателството да докажат своето място в
живота на всички нас. С времето значе-
нието на пощенските връзки не се е из-
черпало, независимо от изобретяване-
то на телеграфа, телефона и радиото.
„Български пощи” единствени осигур-
яват на населението в нашата страна
универсалната пощенска услуга и то на
достъпни цени. На тях разчитат хората
в отдалечените населени места, пенсио-
нерите и тези с ниски доходи.

Затова, на днешния празник, искам
от името на всички хора, които разчи-
тат на вас и от свое име да ви благо-
даря за всеотдайния труд и да ви чес-
титя празника.

Желая на вас и вашите семейства
здраве и благоденствие.

Честит празник!
Росица Янакиева

Кмет на Община Перник

Любомира ПЕЛОВА
Параклис ще има в

района на бензинос-
танция „ШЕЛ” , близо
до завоя –убиец, кой-

то досега е отнел че-
тири човешки живо-
та. Там през април
т.г. бе убита от
пиян шофьор 17-го-
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
По повод 9 октомври -

Световния ден на пощата, искам най-
сърдечно да поздравя многолюдния
колектив на „Български пощи” ЕАД
и колектива на Областна пощенска

станция - Перник.

Любомира ПЕЛОВА
Мъж е пострадал

вчера при пътнот-
ранспортно произ-
шествие в Радомир-
ско.

Инцидентът е ста-
нал около 18,40 ч. на
300 метра преди Радо-
мир в посока към село
Кошарите. Лек авто-
мобил „Деу Ланос”, уп-
равляван от 55-го-

дишния радомирец А.
К., най-вероятно пора-
ди движение с несъоб-
разена скорост и след
употреба на алкохол,
излязъл от пътя и се
забил в крайпътна ни-
ва. В резултат на то-
ва е пострадал возе-
щият се в колата 54-
годишен мъж от  Ко-
шарите, който е със
счупени ребра, без

опасност за живота.
При изпробване на
шофьора за алкохол,
дрегерът е отчел це-
ли 2,50 промила. Ви-
новният шофьор е
отказал е кръвна про-
ба за химичен анализ.
Арестът, който оби-
кновено в подобни
случаи следва, му се
разминал по здравос-
ловни причини.

Пиян шофьор катастрофира,
пострада пътник в колата му

Виктория СТАНКОВА
По инициатива на

кмета на Община Пер-
ник Росица Янакиева
на 15 октомври, в на-
вечерието на Деня на
града, в Перник на
празник се събират
колективи и индиви-
дуални изпълнители
от третата въз-
раст. Празникът е на-
речен  „Златна есен
край Струма”. Орга-
низира се от Община
Перник, Общинския
младежки дом и Регио-
налния читалищен
център. Празникът е
със специалното уча-
стие на:

Живото човешко
съкровище, разказвач-
ката ЛИДИЯ ДОБРЕВ-
СКА – вписана в на-
ционалната предста-
вителна  листа на не-
материалното кул-
турно наследство за
2010 г. представена

от НЧ „Миньор-2005
г.” град Перник с из-
пълнение на граовски
хумор.

Женската фолклор-
на певческа група за
„Високо пеене” вписа-
на в националната
представителна  лис-
та на нематериално-
то културно наследс-
тво за 2010 г. пред-
ставена от НЧ ”Св.
Св. Кирил и Методий-
1926 г.”, с. Сатовча,
Обл. Благоевград, с
ръководител Мария
Чобанова

Детската фолклор-

“Златна есен край Струма” с
художествените колективи в Перник

на група при НЧ „Про-
буда-1937 г.” с. Клад-
ница.

Над 200 участника
от 20 читалища  и клу-
бове  се събират на 15
октомври в 13.30 часа
на площад „Св. Иван
Рилски” в Перник за
празнично хоро. Инди-
видуални изпълните-
ли и колективи ще
представят творчес-
твото си  на сцената
на лятното кино в
Перник в празничната
програма с начален час
14.00  под мотото
„Не сме от вчера”. 


