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ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ    ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

гр. София, ул. “Сердика” №22
/с/у чешмите на централната баня до Халите/

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Радомир, ул. “Кирил и Методий” №12
/до казиното на центъра/

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

ставен ад

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в цяла България  плащане веднага

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

купува

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

в тях. С Кодекса, кой-
то е първият по рода
си документ, регла-
ментиращ поведение-
то и задълженията
на местните зако-
нотворци,  се създава
и гаранция за проз-
рачност и отчет-
ност при вземане на
управленски решения
и осъществяване на
цялостната дейност
на общинските съ-
ветници.
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Пернишкият минипарламент вчера гласува документа

Пълен
невървеж

В нашата държава совите
не са това, което са. Така би казъл в
някой нов психотрилър режисьорът Дей-
вид Линч, ако можеше да снима нова лен-
та по хита си „Туин Пийкс”. Вчера консул-
тативният съвет при президента не оп-
равда нито едно от многото си прилага-
телни, освен че беше при президента. Що-
то там стана като на циганска сватба с
пияни сватбари от двете роди. Сидеров
захапа Плевнелиев за добро утро, прези-
дентът даде 15 минути кафе пауза, а
Бойко Борисов мина през Додуков 2 като
из турско гробище. Така прокламираният
предварително политически катарзис не
само че не се състоя, но остави още бая
материал за нов катарзис.

В момента България е в мъртва хватка.
И общополитическа, и вътрешнапартий-
на. Даже президенстка. Само църквата
още не се е омешала в скандалите и слава
богу. Каквото и да захване някой от от-
говорните държавни мъже, срещу него
скача отбор опозиция и слага прът в ко-
лелото на историята. А и тия, които пи-
шат историята, сякаш жалят, че не я пи-
шат с кръв.

Прав е Дейвид Линч – совите не са, то-
ва което са...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Любомира ПЕЛОВА
По средата на ман-

дата, пернишкият
минипарламент най-
сетне прие така чака-
ния Етичен кодекс за
поведението на об-
щинския съветник,
чиито проект бе ка-
чен на сайта на ОбС
за обществено об-
съждане две седмици
през февруари т.г.
Амбициите на мес-
тните законотворци
са да се повиши об-
щественото доверие
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Виктория СТАНКОВА
144 са приетите и

вече записани пър-
вокласници за следва-
щата учебна година
в основно училище
“Св. Иван Рилски”,
съобщи директорът
на учебното заведе-
ние Бойко Свиленов.
Тази бройка показва,
че учебното заведе-
ние отново е най-
предпочитаното от
родителите. Училищ-

144 първолаци наесен
в ОУ “Св. Иван Рилски”

ното ръководство
не е успяло да удо-
влетвори 40 заявле-
ния поради невъз-
можност да поеме
всички желаещи. За
повечето родители
записването на деца-
та в „Свети Иван
Рилски“ е рационален
избор, но и семейна
традиция. През уче-
бната 2013-2014 го-
дина в Основното
училище „Свети

Иван Рилски“ е основ-
ната материална ба-
за за целодневната
форма на обучение на
първокласниците.

По думите на ди-
ректора още на пър-
вата среща с родите-
лите се представя
учебното заведение,
възможностите, кои-
то то предлага за
развитието на та-
лантите и възмож-
ностите на децата,
както и  педагогичес-
кия екип, който ще
поеме най-малките
ученици.

Зоя ИВАНОВА
От Българският

червен кръст призова-
ват хората да бъдат
особено внимателни в
горещите дни. Оттам
напомнят да се пият
много течности, пре-
димно вода – не по
малко от два литра на
ден. Хората да не изли-
зат навън между 10 и
17 часа. Разходките на
открито са много опа-
сни, особено за малки-

БЧК със съвети към хората в горещините
те деца, възрастните
хора и страдащите от
сърдечно-съдови за-
болявания. Жегата е
опасна както за хора-
та с ниско кръвно, та-
ка и за тези с високо
кръвно налягане.
Трябва да се консуми-
рат леки храни, пре-
димно зеленчуци и пло-
дове. Абсолютно е
забранена употреба-
та на алкохол, дори на
бира. Усещането за

разхлаждане е фалши-
во. От БЧК напомнят
какво трябва да се
прави, ако ни прило-
шее. Поставете пос-
традалия да легне на
хладно. При затрудне-
но дишане поставете
пострадалия в стра-
нично положение. Раз-
хлабете дрехите. Не
поливайте пострада-
лия със студена вода,
а го обтрийте с мокра
кърпа с вода.
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Ïåðíèøêèÿò ìèíèïàðëàìåíò ñå îò÷åòå
Стана ясно какво е свършено през втората половина на 2012 г.
Любомира ПЕЛОВА

Вчера председа-
телят на пернишкия
минипарламент напра-
ви отчет на свърше-
ното за втората по-
ловина на 2012 година.
Според Владислав Ка-
раилиев всички заседа-
ния на ОбС са проведе-
ни открито, осигуре-
на е била възможност
на гражданите да взе-
мат участие в тях,
както и в работата на
постоянните коми-
сии. През отчетния
период нсе са били до-
пуснати отклонения
от нормалното уча-
стие и активност на
съветниците по вре-
ме на заседания, а ма-
кар и относителен по-
казателят за присъс-
твие на местните за-
конотворци на сесии е
висок - 95 процента.

След всяко заседа-
ние на минипарламен-
та на Окръжна проку-
ратура са изпращани
подробни протоколи,
съдържащи решения-
та и гласуванията по
тях в законово регла-
ментирания срок. Ко-
пия от взетите реше-
ния са изпращани в за-

коновия 7-дневен срок
и на кмета на община-
та и областния упра-
вител.

През периода от 1
юли до 31 декември
2012 година Общин-
ския съвет е провел
11 заседания, от кои-
то 6 са били редовни,
четири - извънредни и
една - тържествена.
160 са взетите от съ-
ветниците решения, а
в деловодството на
Общинския съвет са
регистрирани и обра-
ботени 355 преписки,
докладни, внесени от
градоначалника Росица
Янакиева, от общин-
ски съветници, отче-
ти, доклади, писма, пи-
тания, молби и заявле-
ния.

81 от внесените в
м и н и п а р л а м е н т а
проекти за решения,
по които е било гласу-
вано становище, са на
кмета на общината,
12 са на председателя
на минипарламента,
14 са внесени от об-
щински съветници,
от отделни съветни-
ци са били подадени 7
и от други лица - 46
проекта за решения.

Детски празник
зарадва малчугани
от детска градина

Виктория СТАНКОВА
Детски екологичен празник „Нашето ша-

рено лято“ зарадва малчуганите от ОДЗ
№4 „Чуден свят“ в Перник. Събитието се
проведе в навечерието на предстоящия
рок фест „Китариада“, който ще събере
след седмица в Перник музиканти от цяла
България и техни фенове. За да подгреят
за Китариадата, децата пяха, танцуваха и
участваха в различни игри с екологична
насоченост. Децата показаха, че са научи-
ли много неща за природата и могат да се
грижат за нея. Чрез играта „Трите цветни
кофи“ те проявиха своите умения да съби-
рат разделно отпадъци. С много усмивки и
настроение участваха в програмата и де-
монстрираха положително и грижовно от-
ношение към природата. С много рисунки и
декорация от отпадъчни материали малки-
те художници бяха подготвили изложба на
тема „Лятото рисува“. Този празник е по-
редната изява от дейността на детското за-
ведение, чийто основен приоритет е форми-
ране на екологосъобразно поведение и от-
ношение у подрастващите към природата.

Драгичево ще има
детско заведение

Любомира ПЕЛОВА
Едно от най-големите пернишки се-

ла - Драгичево, се радва на много
младост, на много малчугани на раз-
лична възраст. В осемте паралелки
на местното основно училище
“Св.Св.Кирил и Методий” през уче-
бната 2012 / 2013 година са се обуча-
вали 93 деца, в трите групи на гради-
ната към школото пък са били обхва-
нати 67 малчугани на възраст от 3 до
6 години. В момента има подадени и
22 молби от млади родители за ясле-
на група. Учениците използват 8
класни стаи - по четири на първия и
втория етаж от учебния корпус на
школото, групите от детската гради-
на са разположени на първия етаж от
триетажната сграда на администра-
тивния корпус на учебното заведе-
ние. Трите стаи на третия етаж не се
използват, поясни пред пернишкия
минипарламент кметът Росица Яна-
киева. Тя припомни, че от есента в
школото ще влязат 97 деца, малчуга-
ните пък ще бъдат 83, включително и
бебетата от яслената възраст. Според
пернишкия градоначалник сравни-
телно постоянният брой на учениците
се дължи именно на наличието на
детска градина в селото. Наличието
на деца и свободни помещения в
сградата на местното училище дава
възможност тук да се разкрие лип-
сващото до момента самостоятелно
детско заведение - проблем, създа-
ващ дискомфорт на младите семей-
ства. За да бъде решен той директо-
рът на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”
Адриана Ольова е внесла докладна
записка, придружена и от списък на
децата за яслена група, а градона-
чалникът Янакиева я подкрепи, ис-
кайки съгласието на минипарламен-
таристите да бъде разкрито ОДЗ в се-
лото. Защото освен свободни стаи,
школото има и подходящи специални
помещения, в които може да бъде
разкрита кухня за питомците на гра-
дината. За да няма недоразумения
около тока, водата и парното, за час-
тта на бъдещото ОДЗ ще бъдат поста-
вени допълнителни измервателни
уреди.

Решението, което взеха вчера пер-
нишките законотворци бе категорич-
но “да” на предложението. Така мла-
дите семейства от селото вече няма
да се притесняват за деня на малчу-
ганите, които ще бъдат предоставени
на компетентните грижи на екипа на
бъдещото ОДЗ.

В средата на мандата ...

Две са оспорените и
върнати по жалба на
кмета решения на мес-
тния законодателен
орган. Първото касае
освобождаването на
МБАЛ “Рахила Ангело-
ва” със 70 процента
от дължимата такса
битови отпадъци за
2011 година, по което
се водиха съдебни
битки. Администра-
тивният съд в Перник
отмени решението на
на ОбС да освободи
болницата от налога
със съответни про-
цент, ОбС обжалва
пред ВАС и спечели.

Кметът Янакиева е
обжалвала и решение
на минипарламента
някои разпоредби от
Правилника за органи-
зацията и дейността
на ОбС, неговите ко-
мисии и взаимодей-
ствието му с общин-
ската администрация.
И тук спорът стигна
до Темида, но делото
бе спряно по взаимно
съгласие на двете
страни, информира
председателят на ми-
нипарламента Владис-
лав Караилиев.

От постоянните

ЧЕЗ осигурява онлайн достъп
до електронните фактури
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ Електро Бъл-
гария въвежда спе-
циална секция на
корпоративния си
у е б с а й т
www.cez.bg, съдър-
жаща архив на еле-
ктронните факту-
ри на битови
клиенти. Това ин-
формираха от ком-
панията. Входът
за приложението
се намира в горна-
та дясна част на
заглавната стра-
ница на сайта. To е
достъпнo от 20-
ти юни 2013 г. и
дава възможност
за персонален дос-
тъп с висока сте-
пен на сигурност.

Всички битови
клиенти, регистри-
рани за електронна
фактура, ще полу-
чат имейл и парола
за  онлайн достъп
до новото прило-
жение. В персонал-
ния профил на
клиента може да се
намери налична  де-
тайлна информа-
ция за издадените
електронни доку-
менти за всички
заявени от потре-
бителя клиентски

номера. Приложе-
нието дава въз-
можност за фил-
триране по
клиентски номер и
сваляне на доку-
ментите. Клиенти-
те ще продължа-
ват да получават
фактурите си и по
имейл в PDF фор-
мат като прикачен
файл.

„ В ъ з м о ж н о с т т а
нашите клиенти да
следят задълже-
нията за всичките
си клиентски номе-
ра (битови и биз-
нес) на едно място
гарантира по-удо-
бна, качествена и
сигурна услуга. Из-
ползвам възмож-
ността да поканя
всички клиенти на
ЧЕЗ, които все още
не са се регистри-
рали за електронна
фактура, да го нап-
равят”, каза Пе-
тър Докладал, ре-
гионален мениджър
на ЧЕЗ за България.

Освен безспорни-
те си екологични
ползи, електронна-
та фактура е по-
сигурна и удобна
алтернатива на
хартиения носи-

тел. Тя е напълно
легитимен доку-
мент, идентичен с
хартиената вер-
сия. Изборът й да-
ва достъп на
клиентите до
сметката им за
електроенергия по
всяко време и ели-
минира риска от
недоставяне на
фактурите поради
грешен или непъ-
лен адрес.

Е л е к т р о н н а т а
фактура е без-
платна услуга и по-
лучаването й ста-
ва чрез еднократна
регистрация. Тя
може да бъде нап-
равена през корпо-
ративния сайт
www.cez.bg, с оба-
ждане на денонощ-
ната информацион-
на линия на ЧЕЗ
0700 10 010 или в
центровете за об-
служване на клиен-
ти в Западна Бъл-
гария.

Oт въвеждането
на електронната
фактура през ав-
густ 2011 г. до мо-
мента тя е предпо-
четена от над 120
000 клиенти на
компанията.

комисии отличник с
най-много заседания -
20 и брой взети ста-
новища - 127, е била
тази по бюджет и фи-
нанси. С най-малко
сбирки - 9, и 21 стано-
вища е комисията
потранспорт, общес-
твен ред и сигурност
и паркинги.

Караилиев припом-
ни и най-важните ре-
шения, взети от ми-
нипарламента. Сред
тях са тези за пром-
яна в структурата
на общинската адми-
нистрация, създава-
нето на общинското
предприятие “Флор”,
одобрените зони за
въздействие по

проект “Интегриран
план за градско въз-
становяване и разви-
тие на град Перник”,
приемането на наред-
ба за финансовото
подпомагане на спор-
та в общината, създа-
ването на временна
комисия за подготв-
яне на промените в
действащата наредба
№1 за обществения
ред, приети вчера.

Нито едно решение
на ОбС не е било
спряно от областния
управител като неза-
коносъобразно, похва-
ли се още предсда-
теилят на минипарла-
мента Владислав Караи-
лиев.

от страница 1

Предполага се, че документът ще
регламентира ясни и ефективни прави-
ла за взаимодействие между гражда-
ните от една страна и общинските съ-
ветници от друга. Сред мотивите за
подготовката и приемането на Кодек-
са като цел е записана и формулиров-
ката: „Утвърждаване на ценности като
честност, почтеност и морал в общин-
ския съветник и в обществените отно-
шения като цяло.” Което поражда пре-
зумпцията, че без документа е въз-
можно местният народен избраник да
бъде нечестен, непочтен, неморален,
коментираха формулировката гражда-
ни, наблюдаващи работата на ОбС.
Обществеността се надява, но и се
съмнява, че очакваните резултати ка-
то безпристрастност в работата на ми-
нипарламентаристите, недопускане на
конфликт на интереси в дейността на
минипарламента например ще се реа-
лизират. Впрочем, отново по презум-
пция, те всъщност не трябва да се
формулират със специален документ,
трябва да са постулат.

Даденост.
Иначе Кодексът е амбициозен доку-

мент, който, ако бъде спазен, най-вече
в частта му, касаеща недопускането
съветникът да използва положението
си на такъв за лична изгода и отноше-
нието към местната изпълнителна
власт, към която не бива да проявява
неуважение, ще направи управление-
то на Перник много по-ефективно, в
полза наистина на избирателите – да-
нъкоплатци. Което в момента не се
случва съвсем. Медиите пък също ще
спечелят от приемането на документа,
тъй като той задължава местните за-
конотворци да отговарят открито и из-
черпателно на всички техни запитва-
ния, свързани с работата на минипар-
ламента.
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Отметнаха тежък дневен ред с петдесетина точки за около 5 часа

Вътрешният министър
назначи и уволни

заместника си в един ден
Любомира ПЕЛОВА

Министърът на МВР Цветлин Йовчев поиска
оставката на на зам.-министър Иван Иванов в
същия ден, в който го назначи. Оповестените
от медиите данни за зам.-министър Иван Ива-
нов не позволяват оставането му на работа в
МВР,заяви Йовчев. Полковникът от резерва и
бивш шеф на дирекция “Управление на чо-
вешките ресурси” към Министерство на от-
браната Иван Иванов е юрист и в последните
шест години е работил като главен юрискон-
султ на „Билдинг Строй Експрес”. Компания-
та е собственост на на баща му – шуменският
бизнесмен Валентин Иванов-Шошо, е показа-
ла справката във фирмените регистри. Преди
това е ръководил офиса на „Воинтех” ЕООД в
Шумен.

Кратката биография, разпространена от
правителствената пресслужба, бе пропуснала
един съществен факт – Иванов е бил управи-
тел на клона на СИК (Секюрити иншуранс
къмпани) в Шумен.

„Приех едно такова политическо назначе-
ние, воден от мотивите, че политическите пар-
тии, които подкрепят кабинета, трябва да имат
възможност, посредством заместник-минис-
трите, да упражняват контрол върху политики-
те – тяхното изграждане и провеждане в съот-
ветните министерства, заяви министърът на
вътрешните работи Цветлин Йовчев пред БНР
по повод уволнението на Иван Иванов като за-
местник-министър на вътрешните работи вед-
нага след назначението му в сряда.

„Считам, че такива факти силно подриват
доверието в ръководството на МВР, което е
абсолютно неприемливо и недопустимо. В
системата на МВР, както и в ДАНС няма дан-
ни, които да са компрометиращи за г-н Иван
Иванов. Не съм си и помислял дори, че е въз-
можно, тъй като той все пак е народен пред-
ставител”, заяви Цветлин Йовчев и допълни,
че вече ще бъдат извършвани изключително
подробни проверки.

На въпрос дали все още е актуално предло-
жението той да бъде силов вицепремиер, Йов-
чев отговори, че е провел разговори с минис-
тър-председателя по тази тема.

„И двамата сме на мнение, че не бива да се
прибързва с едно такова решение и назначе-
ние, по простата причина, че реформите, кол-
кото и тежки и радикални да са, могат да бъ-
дат извършени и без да има посочен и назна-
чен силов вицепремиер”, заяви лаконично
той.

Йовчев обяви, че изцяло подкрепя станови-
щето на министър-председателя, че оттегл-
янето на правителството в момента би било бе-
зотговорен акт. Ако в момента то се оттегли и
остави нещата така, това означава, че тази
криза ще се задълбочи през следващите ме-
сеци. Има неща, които наистина са критични
за държавата”, заяви вътрешният министър.

Искат матурите да не
са задължителни

Виктория СТАНКОВА
Профсъюзът настоява да се обмисли въз-

можност учениците, които няма да продъл-
жават да трупат знания в университети,
да бъдат освобождавани от зрелостните
изпити. Те настояват още за промяна на
формата на матурите.

“От това обаче ще изгуби сивата индус-
трия, пропила като октопод висшите кръ-
гове на МОН”, пишат синдикалистите в от-
крито писмо. Те твърдят също, че минима-
турите след 4 клас са неефективни в този
формат и предлагат да отпаднат от нова-
та учебна година. Според тях резултати-
те, които се получават, са манипулативни.
“Един ученик дори и при никакви знания, са-
мо с произволно чекиране на отговорите
може да постигне поне половината от точ-
ките на теста. Това е в защита на ромските
ученици, но категорично дискриминира уче-
ниците от българската общност”, пише
синдикатът. Според него това натоварва и
финансово образователната система. Син-
дикалистите ще искат проверка на похарче-
ните пари за изпитите, които по непот-
върдена информация били 13 милиона.

Любомира ПЕЛОВА
Състоянието и бъ-

дещата съдба на теж-
ко пострадали сгради
общинска собстве-
ност каквито са тези
на Професионалната
гимназия по облекло и
туризъм, на основно
училище „Св.Иван Рил-
ски” и на Втора полик-
линика бе темата на
традиционните пит-
яния, с които започна
вчера заседанието на
пернишкия минипарла-
мент.  Милан Миланов
от „Патриотично
обединение за Перник”
алармира, че вторият
етаж на т.н. Втора по-
ликлиника, в която в
момента има настане-
ни десетки специали-
зирани кабинети, мо-
же всеки момент да се
срути заради постра-
далия от земетресе-

нието гредоред.
Местните зако-

нотворци от дясно-
то политическо
пространство поис-
каха от кмета Яна-
киева на следващото
заседание да изнесе
информация за броя
на служебните погре-
бения, коя фирма ги е
извършила и срещу
какви средства от
общинския бюджет.
Преди лятната ва-
канция на минипарла-
мента градоначални-
кът ще трябва да
подготви справка и
за изпълнението на
плана за приходите в
местната хазна за
първото тримесечие
на годината. Кме-
тът ще трябва да
информира съветни-
ците и за проблеми-
те около изграждне-

то на спортната пло-
щадка в Езиковата
гимназия, което все
още не е започнало,
въпреки че това е
трябвало да стане
още миналата година.

Съветниците вчера
показаха, че могат да
работят експедитив-
но, стига да имат
добра воля – за по-
малко от пет часа те
пребориха тежкия
дневен ред от близо
петдесет точки.

Местните зако-
нотворци актуализи-
раха най-сетне без-
крайно остарялата
наредба №1 за общес-
твения ред на тери-
торията на община-
та, датираща от
2000 година. Те дадо-
ха право на упрвит-
лите на етажната
собственост да със-

тавят констативни
протоколи на гражда-
ни, позволяващи си
да нарушават норма-
тивния документ в
частта му за опазва-
не на чистотата и
обществения ред  и
спокойствието на
гражданите. В доку-
мента е създадена и
нова глава, даваща
възможност да се
отнема разрешител-
ното за удължено ра-
ботно време на заве-
денията, ако в рамки-
те на една година са
установени наруше-
ния на Наредба №1 с
акт за администра-
тивно нарушение или
констативен прото-
кол, както и след по-
лучаване на аргумен-
тирано искане от ор-
ганите на МВР за от-
немане на даденото
разрешително.

Остана в сила раз-
поредбата, даваща
възможност да се по-
лива с питейна вода,
тъй като друг во-
доизточник в общи-
ната няма.

Съветниците вче-
ра избраха и контро-
льори на общинските
търговски дружес-
тва, които ще полу-
чават месечно по ед-
на минимална работ-
на заплата. През сеп-

тември вероятно ще
бъде разгледано ико-
номическото им със-
тояние, за да бъде ре-
шено кои от тях има
смисъл изобщо да
същствуват, които
трябва да бъдат при-
ватизирани или об-
явени в ликвидация.

За пръв път с реше-
нието на минипарла-
мента, взето вчера,
започва да действа
нарочна наредба за
принудително изпъл-
нение на заповеди за
премахване на неза-
конни строежи или
части от тях на те-
риторията на общи-
ната.

Взети бяха и редица
градоустройствени
решения, касаещи про-
мени в градоустрой-
ствени планове, из-
граждане на трафо-
постове и др. Като
обект от първосте-
пенно значение бе об-
явено и обявяването
на инвестиционното
предложение за проек-
тирането и изгражда-
нето на пътната
връзка при село Голе-
мо Бучино с автома-
гистрала „Люлин”.

Още за работата
на пернишкия мини-
парламент – в следва-
щия брой на „Съпер-
ник”.

Мениджъри от цял свят
се срещат в Пловдив

Силвия ГРИГОРОВА
България е домакин на междуна-

родна корпоративна среща, която се
провежда от 18 до 21 юни в Раков-
ски. Над 30 топ регионални и нацио-
нални мениджъри, чиито бизнес е в
областта на производството на про-
дукти с ниското напрежение, се съб-
раха, за да обсъдят възможностите
за повишаването на ръста на произ-
водството.

Участниците в нея са топ регионал-
ни и национални мениджъри в облас-
тта на ниското напрежение и присти-
гат от Швейцария, Китай, САЩ, Фран-
ция, Германия, Италия и други стра-
ни. Събитието се организира за първи
път в България и има за цел да събе-
ре на едно място бизнесмените,  кои-
то да обсъдят възможностите за уве-
личаваното на производството на
продукцията за ниско напрежение.
„Щастливи сме да бъдем домакини
на тази важна среща в България.

Това е знак на признание за спо-
собностите на AББ в страната“, ко-
ментира Екехард Нойрайтер, региона-
лен мениджър продукти ниско напре-
жение за Румъния и България.  Сре-
щата се провежда в производствена-
та база на АББ в Раковски, в която
концернът е инвестирал 20 млн. дола-
ра.

Участниците в срещата реализират
продукцията си не само на нашия, но
и на европейския пазар.

Д-р Вяра Церовска: Подкрепям
справедливия граждански протест
Зоя ИВАНОВА

О б щ и н с к и т е
структури на ПП
ГЕРБ –Ковачевци  и
Брезник отчетоха  и
анализираха  изборни-
те резултати на от-
четни събрания,про-
вели се тази седмица.
Общинските отчет-
ни  събрания бяха от-
крити от областния
координатор д-р
Вяра Церовска . От-
чет на работата
направиха  общински-
те ръководители на
структурите в Кова-
чевци и Брезник. Те се
спряха в детайли на
направеното по вре-
ме на кампанията,
както и на намере-
нията си за обогат-
яване на партийния
живот по места. В
Ковачевци предстои
да се учреди МГЕРБ,а
в Брезник бе номини-
рана за общински ръ-
ководител Виолета
Младенова.

Освен анализ на нап-
равеното до момен-
та, на събранията
ясно бе изразено ста-

новището на облас-
тния координатор на
ПП ГЕРБ-Перник д-р
Вяра Церовска, че пар-
тийният живот не
трябва да замира,
напротив – да се ак-
тивизира. Хората
трябва да бъдат ин-
формирани за всичко,
което се случва  не са-
мо в страната, но и в
общинските струк-
тури на партията в
област Перник. Сре-
щите по места, поли-
тически събития и
форуми, организира-
ни от общинските
структури, срещи по
браншове и други по-
добни инициативи ще
се провеждат, за да се
разяснява позицията
на ГЕРБ по един или
друг въпрос, както и
да се коментира с хо-
рата това, което пра-
вителството на но-
вата тройна коали-
ция – БСП-ДПС-Атака,
прави,каза облас-
тният координатор
на ПП ГЕРБ-Перник.
Важно е не само да чу-
ваме гласа на хората,

но и ние да разяснява-
ме една или друга
мярка на кабинета до
какво води, допълни д-
р Церовска. „Обста-
новката в страната е
вече предизборна.Под-
крепям справедливия
граждански протест.
Всички искат нещо
различно, една сигур-
ност, една стабил-
ност, една нова Бълга-
рия. Най-хубавото е
,че никой не вижда
развитието на стра-
ната без ПП ГЕРБ”,ка-
за на общинското съб-
рание в Ковачевци об-
ластният координа-
тор д-р Вяра Церов-
ска. Този парламент
изчерпа доверието на
гражданите. Парла-
ментарната група на
ПП ГЕРБ напусна пар-
ламента, защото сме
подложени на постоя-
нни провокации, с про-
цедурни хватки се
приемат закони, кои-
то обслужват инте-
ресите на тройната
коалиция,поясни си-
туацията в страната
д-р Церовска.
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В него могат да участват всички български градове с не по малко от 50 000 жители

Петдесетница, Свети Дух
Ден Рожден на Църквата

И ВНЕЗАПНО БИДЕ ШУМ ОТ НЕБЕТО,И ВНЕЗАПНО БИДЕ ШУМ ОТ НЕБЕТО,И ВНЕЗАПНО БИДЕ ШУМ ОТ НЕБЕТО,И ВНЕЗАПНО БИДЕ ШУМ ОТ НЕБЕТО,И ВНЕЗАПНО БИДЕ ШУМ ОТ НЕБЕТО,
КАТО ЧЕ ИДЕШЕ СИЛЕН ВЯТЪР, И НАПЪЛ-КАТО ЧЕ ИДЕШЕ СИЛЕН ВЯТЪР, И НАПЪЛ-КАТО ЧЕ ИДЕШЕ СИЛЕН ВЯТЪР, И НАПЪЛ-КАТО ЧЕ ИДЕШЕ СИЛЕН ВЯТЪР, И НАПЪЛ-КАТО ЧЕ ИДЕШЕ СИЛЕН ВЯТЪР, И НАПЪЛ-
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Велик празник за юдеите бил Петдесе-
тият ден след Пасха-възпоменание на Бо-
жите десет заповеди. На този ден в Йеру-
салим се събирали поклоници от всички зе-
ми на тогавашния свят.

А Божията майка, апостолите и други мъ-
же и жени на благочестието биват в молит-
ва в една къща...

Шум от Небесата тогава изпълва къщата
и огнени езици над всекиго.

От Дух Свети вдъхновени апостолите за-
говарят на чужди, непознати на тях езици.

Чудото не остава незабелязано, но мно-
жество се струпва около къщата. Мидяни,
Египтяни, Фригийци, критяни, римляни, гър-
ци... удивени слушаха собствените си гово-
ри от устата на галилейци. А неверници се
присмиват: „Със сладко вино са се напи-
ли”.

В отговор ап. Петър глас извисява в сло-
во за убеждение и назидание. И най- нап-
ред реченото от пр. Йоиля припомня: „ В
последните дни ще излея, казва Бог от Моя
Дух... синовете ви и дъщерите ще проро-
честват, младежите ще виждат видения, а
старците ще сънуват сънища.

Тогава Иисуса когото вие разпънахте
Бог направи Господ... Покайте се и всеки от
вас да се кръсти в името на Иисуса Христа
за прошна на греховете и ще приемете да-
ра на Свети Дух... Спасявайте се от тоя опъ-
к род!

Това слово на св. Петър остава в история-
та на омилетиката църковна реч като първа
мисионерска проповед.

В Оня ден около 3000 човека се кръща-
ват в името Христово – Първи ден на Хрис-
товата църква. И постоянстваха в учението
на апостолите в общуването, в хлеболоме-
нието, в молитвите.

Под благодата на Св.  Дух е родена Цър-
квата. Дух Свети с благодатните си сили и
тайнства живее постоянно в нея и в нас ка-
то ни освещава и напътства в Живота.

Радослав ЙОВЧЕВ

Задънена улица за
бюлетините в Костинброд

Любомира ПЕЛОВА
Няма член от НК, по който да се търси отго-

ворност за бюлетините в Костинброд.
Разследването дотук може да доведе само

до предложение за законодателни промени
В наказателния ни кодекс няма член, по

който да се потърси вина за откритите в печат-
ницата в Костинброд бюлетини,съобщиха от
Софийската градска прокуратура. Резултати-
те от техническата експертиза ще докажат са-
мо колко от иззетите по време на акцията на
ДАНС и прокуратурата бюлетини са били год-
ни за манипулация на вота на 12 май.

В откритите 480 000 бюлетини има партиди
за почти всички избирателни райони, както и
бели листове и бюлетини с лош печат. Според
вещите лица това е около 4% от подадената
от МС поръчка, което се определя като надпе-
чат. Действието обаче не е криминализирано
в наказателния ни кодекс - в нито една от 100-
те му поправки през последните 23 години.

Въпреки това разследването продължава.
От прокуратурата обясняват, че надпечатът
обикновенно се използва за един от методите
за манипулация на вота - така наречената ин-
дианска нишка.

„Дава ви се бюлетина, която е абсолютно
попълнена и готова за пускане в урната. Вие
влизате с нея, получавате в СИК бюлетина,
която обаче остава във вас. Вие пускате в ур-
ната това, което ви е дадено отвън”, обясни
прокурор Стоил Тойчев пред БТВ. Според
наблюдаващия прокурор разследването до-
тук може да доведе до предложение да зако-
нодателни промени.

Зоя ИВАНОВА
Европейската коми-

сия кани участници
за наградата „Дос-
тъпен град” 2014.
Ежегодната награда
отличава и дава
признание на градо-
ве, които са отдаде-
ни на идеята да оси-

гурят достъпна сре-
да за всички, особе-
но на хората с ув-
реждания. Награда-
та е част от по-ши-
роките усилия на ЕС
за създаване на Евро-
па без бариери. Това
съобщават от прес-
центъра на Минис-

терството на тру-
да и социалната по-
литика.

Право на участие в
конкурса имат гра-
довете с население
не по-малко от 50
000 жители. Те мо-
гат да подадат свои-
те заявления за уча-
стие до 10 септем-
ври 2013 г. на ан-
глийски, френски или
немски език на адрес:
http://ec.europa.eu/
justice/access-city. Гра-
довете-кандидати
ще се оценяват за
техния интегриран
подход в четири клю-
чови области: зас-
троена околна среда
и обществени прос-
транства; тран-
спорт и свързаната
с него инфраструк-

тура; информация и
комуникации, вклю-
чително нови техно-
логии и обществено
достъпни съоръже-
ния и услуги. Подбо-
рът ще се проведе
на два етапа - пред-
варителен на нацио-
нално равнище и
краен на европейско
равнище. Журито на
конкурса, съставено
от експерти по дос-
тъпност, ще избере
четирима финалис-
ти измежду номини-
раните, които ще
участват в церемо-
нията по награжда-
ване в Брюксел.

Приблизително 80
милиона са европей-
ските граждани с ув-
реждания. Със зас-
таряването на наше-

то общество броят
на хората с уврежда-
ния или на тези със
затруднена подвиж-
ност нараства с все-
ки изминал ден. Оси-
гуряването на дос-
тъпност на тези хо-
ра носи икономичес-
ки и социални ползи и
допринася за устой-
чивостта и целос-
тта на градската
среда. В съответс-
твие с Конвенцията
на ООН за правата
на хората с уврежда-
ния, достъпността
е един от стълбове-
те на Стратегията
на Европейския съюз
за уврежданията
2010-2020 г., която
има за цел създаване-
то на Европа без ба-
риери за всички.

Доброволци издирват
безследно изчезнали

Любомира ПЕЛОВА
Като навсякъде по света, и в България

изчезват хора – възрастни се губят, деца
и тийнейджъри, девойки бягат от къщи и
потъват в неизвестното, по всяка вероя-
тност ставайки жертви на насилие или тра-
фик на хора. И  Перник не прави изключе-
ние от правилото – издиват се главно из-
чезнали престъпници, бяташи от закона и
правосъдието, за щастие деца все още
няма изгубени, но не са един и два слу-
чаите на изчезнали старци. Само тази зи-
ма такива случаи имаше няколко.

Това е накарало доброволци да се обе-
динят и да помогнат в издирването на из-
чезналите, разлепвайки плакати с техни
снимки и описание. Инициативата тръгна
от доброволческата платформа TimeHe-
roes. Всеки, който иска да помогне, може
да отпечата информация за хората, които
са в неизвестност, от профилите им в
Lipsva.com - регистър на безследно изчез-
налите в България. Ако живеете в града, в
който наскоро е изчезнал човек, можете
да помогнете за издирването му, като раз-
лепите плакати с негово изображение по
спирки, магазинчета, входове и офиси,
както и да ги покажете на ваши колеги
или клиенти. “Така има най-голяма вероя-
тност някой да се сети за изчезналия”, пи-
шат организаторите на кампанията.

Доброволците могат да се регистрират в
сайта Lipsva.com или да следят във Face-
book или Twitter за нови изчезнали хора.

“Отговорността за издирване е колкото
на полицията, толкова и на всеки един от
нас”, подчертават от платформата. Тя поз-
волява на близките на безследно изчезна-
ли да пускат съобщения за тях директно в
сайта. По този начин се визуализира все-
ки случай - създава се профил и карта,
която посочва мястото на изчезването на
човека.

21 фирми се конкурират по
програма „Благотворителност”
Силвия ГРИГОРОВА

Общо 21 фирми са
допуснати до уча-
стие в открита про-
цедура по реда на
ЗОП за възлагане на
обществена поръчка
с предмет:„Доставка
на хранителни про-
дукти за разпределе-
ние на лица в нерав-
ностойно положение
по обособени пози-
ции – план 2013”. са-
мо 5 от кандидатите
са отстранени, тъй
като е установено,
че не отговарят на
критериите за под-
бор, заложени в доку-
ментацията за уча-
стие. Отварянето
на офертите стана в
присъствието на
представители на
фирмите- кандидати
и бе открито за жур-
налисти.

„Прави впечатле-
ние изключителната
конкуренция между
кандидатите по
всяка от позициите,
което само по себе си
е предпоставка за
постигане на най-
добра цена при спаз-
ване на заложените
изисквания. Това е в
интерес на тези над
350 000 бенефициен-
ти, които ще полу-
чат възможно най-
голямо количество
продукти с добро ка-
чество”, заяви замес-
тник- изпълнител-
ният директор на
ДФ”Земеделие”- Ва-
сил Грудев.

Нуждаещите се ли-
ца, по списък от Аге-
нцията за социално
подпомагане, ще по-

лучат 11 вида храни-
телни продукти –
ориз, брашно, захар,
олио, спагети, оби-
кновени вафли, леща,
зрял фасул, плодов
конфитюр, картофе-
но пюре на прах и пче-
лен мед.

Най-много ценови
предложения бяха от-
ворени за доставка
на ориз – на общо 11
фирми, следвани от 8
– за леща, и 7 – за дос-
тавката на вафли и
спагети, а най-малко
са отворените офе-
рти за картофено
пюре и олио - по 4.
Единственият кри-
терий за избор на по-
бедител в отделни-
те позиции хранител-
ни продукти е пред-
ложената най-ниска
единична цена.

При отварянето на
предложенията ста-
на ясно, че 10 различ-
ни участника са пред-
ставили най-добри
ценови оферти по
11-те позиции. Анали-
зът на офертите по-
казва, че те са под
нивата на борсовите
цени в момента.

Списък на фирми-
те, допуснати до от-
варяне на ценови

оферти за доставка
на продукти по прог-
рама „Благотвори-
телност”: ЗАХАР
ЕАД; ЗАХАРНИ ЗАВО-
ДИ АД; ПАНДА - И.П.
ЕООД; АГРАНА ТРЕЙ-
ДИНГ ЕООД; КООП
СИМИД 1000; ЧЕХ –
ЙОСИФ НОВОСАД
ООД; ОБЕРОН – Х
ООД; ЗАХАРЕН КОМ-
БИНАТ ПЛОВДИВ АД;
ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ
ЕАД; КОНСОРЦИУМ
АРОН РАЙС-РОСА; ЕУ-
РИКОМ ЕЛАС АД; ЗА-
ХАРНИ ИЗДЕЛИЯ-ВАР-
НА ЕООД; СПАНОС
С.А;.СТЕЛИТ 1 ЕООД;

В.М.В. ЕООД; БИО-
СЕТ ЕООД; БЪЛГАР-
СКА ЗАХАР-ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ ЕООД;

СУИКО ЕООД; ВЯРА
2001 ООД; КАСТРЕЛ
ФУУД АД; ЦИМА 99
ООД

Крайните резулта-
ти за победителите
по всяка позиция от
обществената по-
ръчка за доставка на
хранителни продук-
ти за лица в нерав-
ностойно положение
ще бъдат оповесте-
ни веднага след взе-
мане на решение от
страна на възложи-
теля.

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро
2. Търговски обект, Изток, топ-място,
200 кв.м, + градина 80 кв.м,
работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана- 12 900 лв.
2. Център, тх., пл., ет. 2, юг - 19 300 лв.
3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
4. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
7. Изток, ет. 1, ТЕЦ РVС - 21 000 лв.
8. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
10. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 800 лв.
11. Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., юг, след рамонт
12. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ново строит., 72 кв.м, юг - 56 000 лв.
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 23 500 евро
4. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
5. Проучване, ет. 1, ет. 2, ет. 7 - по договаряне
6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
8. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
9. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.
10. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 35 000 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
12. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс- 47 000 лв.
13. Албените, ет. 1, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв.
14. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
15. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 800 лв.
16. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен- 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро
2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
3. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 43 800 лв.
4. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне
6. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
7. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 18 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.
2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,
масивна, дв. 488 кв.м - 85 000 лв.
3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
4. Къща, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м- 39 500 евро
5. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.
6. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
7. Къща, с. Витановци, с доп. постройки,
дв. 700 кв.м - 19 300 лв.
8. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
9. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 10 500 евро
10. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
11. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
12. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.
13. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
14. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
15. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
16. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
17. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 8 000 лв.
18. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 13 000 лв.
19. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 15 000 лв.
20. Къща, с. Негованци, 2 ет.,
нова масивна, дв. 1 100 кв.м - 20 000 евро
21. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр.- 150 лв.
2. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК,
ТЕЦ, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, Радомир, ет. 7/8, нап. обз. - 100 лв.
4. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
5. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане, климатик, преустроена - 30 500 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 22 500 лв.
5. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 1, добър вид - 22 000 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, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
4. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро
6. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 3, ул. Рашо Димитров, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв.
5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
6. Тристаен, около Болницата, ет. 1, 80 кв.м, ТЕЦ, удобен за кабинет - 47 000 евро
7. Тв. ливади, ет. 2, 75 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 47 000 лв.
8. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 28 000 лв.
9. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 45 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, с 1/12 част от двор - 90 000 евро
2. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 63 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 45 000 евро
8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро
2. Магазин, Център, 73 кв.м, с гараж, лукс - 140 000 лв.
3. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
4. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро
5. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
6. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 240 000 лв./с ДДС
7. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро
8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м
12. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, тер., нап. обзаведена, ремон, /става и за офис/ - 220 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен - 170 лв.
3. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 5, ТЕЦ, тер., необзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Бл. Гебрев, 2 тер., без ТЕЦ, ет. 4 - 170 лв.
5. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 200 лв.
6. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
7. Магазин, Център, 35 кв.м, лукс, около Болницата - 500 лв.
8. Магазин, Проучване, лукс, 40  кв.м - 350 лв.
9. Офиси, Център, луксозни, 30 кв.м, 15 кв.м - 300 лв.; 240 лв.
10. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.
11. Хале, кв. Караманица, РЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 187 кв.м - 1 200 лв. /с ДДС/

Продава Апартаменти, в нова сграда, Пашов Боксониери, Двустайни
и Тристайни, напълно завършени с акт 16, луксозни, обзаведени - 500 евро/кв.м

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 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. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв.
2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв.
3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв.
4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв.
5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв.
2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро
3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв.
4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв.
6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв.
9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв.
2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.,
мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв.
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв.
7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв.
8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен,
с части от магазин - 63 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

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

1. Гарсониера, Изток, ет. 6, РVС - 23 000 лв.
2, Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв.
5 Двустаен, Изток, среден, 1 тер., ет. 5 - 25 000 лв.
6. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
7. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
8. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
9. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
16. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
17. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
21. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
23. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
24. 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.
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1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро
2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро
3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
4. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро
5. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро
6. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро
7. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро
8. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер,  РVС -28 500 евро
9. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
10. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
11. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., за ремонт - 21 500 евро
12. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., луксозно изпълнение - 39 900 евро
13. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро
14. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро
15. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро
16. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
17. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро
18. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 11 999 евро
19. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро
20. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро
21. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро
22. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
23. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 31 000 евро
24. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
25. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
26. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
27. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро
28. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 23 000 евро
29. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
30. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 800 евро
31. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
32. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро
Четиристаен, ЦГЧ, П. Каравелов, ет. 4, тх - 62 000 евро

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 5 - 22 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 4, юг, тер., без ТЕЦ - 16 000 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв.
4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
5. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
6. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро
7. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
9. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт - 28 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 3, в добър вид - 30 000 лв.
14. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 33 000 лв.
15. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
16. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
19. Тристаен, Изток, Албените, ет. 3 - 41 000 лв.
20. Тристаен, Изток, Албените, ет. 1, непреходен - 45 000 лв.
21. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 лв.
22. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро
23. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
24. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
25. 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. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.
2. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро
3. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 20кв.м - 200 лв.
5. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет. 2, обзаведен - 200 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. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, РVС, преустр., ТЕЦ - 25 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 2, тх., пл., таван, гараж - 42 000 евро
4. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
5. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро
8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 44 000 лв.
9. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро
13. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро
14. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тераси, ТЕЦ, таван - 52 000 евро
15. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
16. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
17. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
18. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.
21. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
22. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
23. УПИ, Драгановец, 330 кв.м; 350 кв.м, съседни - 15 800 лв.; 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 350 лв.
2. Двустаен, ул. Струма, ТЕЦ, нап. обзаведена - 270 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 5, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
3. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 18 000 лв.
4. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 31 000 лв.
5. Двустаен, Център, Кракра, тх., ет. 4, 68 кв.м - 35 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ - 37 000 лв.
7. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер. - 34 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв.
9. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв.
10. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро
11. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро
12. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
14. Тристаен, София, кв. Лагера, ет. 2, ЕПК, 120 кв.м, РVС, за ремонт - 65 000 евро
15. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро
16. 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
17. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
18. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
19. Къща, кв. Ралица, 700 кв.м, дв., сут. + 2 ет.,
лукс ремонт, застр. площ 95 кв.м - 58 000 евро
20. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
21. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро
22. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен
със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв.
23. Стара Къща, Байкушева, ЗП: 60 кв.м, с УПИ-340 кв.м, ток, вода- 29 000 лв.
24. Къща, с. Катрище /Кюстендилско/, строена - 80 год.,
дв. 2 дка, лозе, черошова градина и др. плодни дръвчета - 49 000 лв.
25. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
26. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
27. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
28. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 20 000 лв.
29. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
30. УПИ, кв. Клепало, 340 кв.м, ток, вода - 26 000 лв.
31. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
32. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
33. УПИ 880 кв.м, с фургон, отлична панорама, Ковачевци - 7 500 евро
34. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
35. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв.
36. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
37. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/
38. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Изток, отличен, нап. обзаведен - 500 лв.

КУПУВА:
1. Къща в близките до Перник села - до 20 000 лв.
2. Двустаен, Изток, без ТЕЦ - до 35 000 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. Боксониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

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

3. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 31 000 лв.

4. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв.

5. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 3, РVС, тер., eт. 5 - 21 000 лв.; 21 500 лв.

6. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 5, лукс, с обзавеждане - 26 000 лв.

7. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 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, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 30 000 лв.

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

12. Двустаен, Тева, ет. 3, ремонтиран, РVС - 27 500 лв.

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

14 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен - 30 000 лв.

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

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 24 000 лв.

17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 30 000 лв.; 31 500 лв.

18. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 500 лв.

19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин - 35 500 лв.

20. Тристаен, Ид.ц., тх., 98 кв.м, ет. 7, непрех., РVС, тер., асансьор - 37 000 евро

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

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно - 33 200 евро
23. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.
24. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.
25. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.
26. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.
27. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.
28. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
32. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 55 000 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 - 65 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.
3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 18 500 лв.
6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 25 000 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.
11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.
12. Двустаен, до Болницата, ет. 1, тер. - 39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 40 000 лв.
14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.
15. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.
18. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер., отл.- 39 000 лв.
19. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
21. Двустаен, Тева, ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.
22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.
23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
24. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
26. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл.  - 62 000 евро
27. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
28. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 50 000 лв.
29. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 38 000 лв.; 57 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
32. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
33. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

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

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Тв. ливади,
ЕПК, ет. 4, тер., 60 кв.м

- 21 900 евро
/без посредник/
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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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

дом. тел. 076/60 57 67
GSM 088 /8240 895

НИКОЛ
0886/149 700

0886/149 701

дом. 076/60 55 83
         076/60 58 11

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра
и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛЕООД

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

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев,

апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Гарсониера, ул. Струма, ТЕЦ, ет. 2, юг - 36 500 лв.
2. ГАРСОНИЕРА, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕР., ЕТ. 6, ЮГ - 38 000 ЛВ.
3. Гарсониера, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 3 - 31 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 4, без ТЕЦ, с тер. - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., ТЕЦ, тер. - 17 500 лв.
6. Двустаен, около Пазара, ет. 4 - 42 000 лв.
7. Двустаен, около Пазара, юг, тх., тер., ет. 6 - 39 000 лв.
8. Двустаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 1, таван, мазе - 46 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер., отл. - 41 500 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 2, обзаведена, ТЕЦ - 180 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 1, обзаведена, без ТЕЦ, около Колелото - 160 лв.
3. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, обзаведена, отлична - 180 лв.
4. Гарсониери, Изток до БИЛЛА, ет. 2, ет. 5 - 150 лв.
5. Двустайни, Център, обзаведени - 250 лв.; 200 лв.
6. Двустаен, Пашов, необз., ет. 2 , мн. добър - 160 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 и Гарсониера - 200 лв.
8. Двустаен, Изток, обзаведен, добър - 220 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Спешно Голяма Гарсониера, на Соф. шисе, ет. 2, 53 кв.м
 + таван 18 кв.м, тер., изолация, ремонтирана с ново обз. - 25 000 лв./коментар/
2. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 37 000 лв./коментар/
3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 18 000 лв.
6. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
7. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв.
8. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
9. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  44 000 лв.; 38 000 лв.
11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 46 000 лв.
12. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 45 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 32 000 лв.
14. Двустаен, Тева, ет. 2, след основен ремонт - 33 000 лв. /с коментар/
15. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
16. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв.
17. Двустаен, Мошино, ет. 5, преустр. в Тристаен,
и/з, след основен ремонт - 33 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз.- 39 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 60 000 лв./коментар/
21. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
22. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
23. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
27. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
29. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
30. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
31. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв.
32. УПИ над Болницата, 450 кв.м - 24 000 лв.
33. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, 2 тер., обзаведена - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, преустр. в Двустаен, обзаведена, лукс - 200 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, Проучване, ет. 4, обзаведен - 190 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
8. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
9. Офис, до Съда - 100 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 18 500 лв.
2. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, ремонт, преустроена, лукс - 46 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
5. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 29 800 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв
6. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
4. 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. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, обзаведена, ремонт - 190 лв.
2. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
4. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 200 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1.  Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7
076/67 30 55;

0896/751 787

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м,
РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро
2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м,
дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за
гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро
3. Къща, Сладк. коопер., тх.,
пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м,
нова, завършена - 40 000 лв
5. С. Ярджиловци, 3 стаи,
дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв.
6. Къща, Ковачевци, 3 ет.,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв.
8. Къща, Прибой, нова,
2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв.
9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м,
2 ет., гараж - 58 000 евро

СПЕШНО КУПУВА:
1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро
2. Тристаен, Център - до 40 000 евро
3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв.
4. Боксониера, Център - до 32 000 лв.
5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

 Телефони:
076/67 34 03;

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè
ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 18 500 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт,
среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата,
сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4,
по БДС, мет. врата, възлово място - 32 500 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 7,
асанс., ламинат, сменена дограма, усвоена тер. - 34 000 лв.
5. Двустаен, до 3-та Поликлиника, ет. 5,
РVС дограма, ламинат, плочки в коридора,
поръчкова кухня, преустроен - 37 500 лв.
6. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
7. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
8. 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

0888/689 535
9. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
10. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
11. 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:

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

СПЕШНО ГАРСОНИЕРА,
АЛБЕНИТЕ, РЕМОНТИРАНА,

САНИРАНА, РVС, ЮГ, С НОВО
ОБЗАВЕЖДАНЕ - 25 000 ЛВ.,

БЕЗ ОБЗАВЕЖДАНЕ - 21 000 ЛВ.

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

 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. 5, преустроена - 24 700 лв.

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

6. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., РVС, ет. 1 - 29 800 евро

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

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

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

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

14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв.

15. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв.

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

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

18. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 45 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

27. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

28. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне

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

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

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

32. 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.

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
5. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня,
шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 30 000 евро
6. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
7. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
9. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ.
10. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 59 000 лв.
12. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 43 000 лв.
13. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
14. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв.
15. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
19. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
20. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
21. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
22. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
23. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
24. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
25. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 30 000 лв.
26. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

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

СПЕШНО КУПУВА:

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв.
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Красно село, ет. 2, 51 кв.м, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
5. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 3, 4 - по договаряне
7. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
8. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв.
9. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 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. - 40 000 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. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
10. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 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. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Самостоятелна Боксониера, Байкушева - 70 лв.
2. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв.
3. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.
5. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

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

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Тел: 0894/066 921

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв.
7. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро
8. Къща, Проучване, сут. + 2 ет., дв. 400 кв.м - 45 000 евро
9. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул. - 40 евро/кв.м
10. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м
11. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв.
игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро

КУПУВАМ ИЗГОДНО ОБРАБОТВАЕМА

ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО

ЦЕГРИЛОВЦИ, ОБЩ.ТРЪН.  ЦЕНА -

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОЛЕМИНАТА И

КАТЕГОРИЯТА.

ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА 0889 623-146, 02/981-73-98.

- улуци
- саниране
- мазилки
- шпакловки
- гипсокартон
- обръщане на

- боядисване
- теракот
- фаянс
тел. 0876/945 423

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234

Място
за

реклама РVС



Съперник 9Имоти, обяви 21 юни 2013 г.

ÀËÄÈÍÀ ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÅÄÀ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

CONTACT

ÍÈÊÎË

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 03 01 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/ 67 34 03

тел. 076/ 59 28 66 тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

тел. 076/ 60 13 15 тел. 076/ 60 13 38 тел. 0877/ 698 384

тел. 076/ 60 26 26

ïåðíèøêè  èìîòè

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх.,
пл., юг,  - 19 300 лв.
2. Двустаен, Албените, ет. 1,

ТЕЦ, тер, килер - 30 800 лв.

1. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг,
РVС, таван - 29 000 евро
2. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непрех.,

с част от магазин - 63 000 евро

1. Двустаен, Изток, ет. 5, тер., на
спирка - 23 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ет. 3, 2 тер., РVС,
напр. баня, ламинат - 35 000 лв.

1. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 2,
ТЕЦ,  3 тер.  - 47 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс,

обз., климатик, преустр. - 30 500 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. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС,
подобрения - 44 800 лв.

2. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 40 кв.м -
26 500 лв.

1. Къща в кв. Ралица, 700 кв.м, дв.,
сут. + 2 ет., лукс ремонт, застр. площ
95 кв.м - 58 000 евро

2. Двустаен, Център, Кракра, тх.,
ет. 4, 68 кв.м - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт  -  34 000 лв.

2. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен -
34 000 лв.

1. Двустаен, Център, тх., 75 кв.м,
ТЕЦ, юг - 43 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 25 000 лв.

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

2. Гарсониера, Изток, РVС -
18 000 лв.

1. 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, цел. достъп - 39 000 евро

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 голяма Гарсониера, на
Соф.шосе, ет. 2, 53 кв.м + таван, 18
кв.м, тер., изолация, ремонтерана, с
ново обз. - 25 000 лв. /с коментар/

1. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, тх.,
ет. 7, 3 тер., ТЕЦ, юг - 42 000 лв.

2. Двустаен, Ид.ц., ЗП: 75 кв.м, нова
кооперация, изток/юг, направена баня на
шпакловка и замазка - 30 000 евро

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ,
преустр. в Двустаен - 21 500 лв.

2. УПИ, Център, 2 400 кв.м, + ЗП 1300
кв.м - 250 000 лв.

Продавам Рено-Клио, 94 г., със
зимни и летни гуми, отлична  - 1
500 лв. - тел. 0886/841 508

Продавам  масивна къща,
вертикален близнак, сутерен + 2
етажа х 57 кв.м, с малък двор, 59
000 лв. - тел. 0879/454 577

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, це-
на по договаряне   – тел. 0879/88
20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,
разрешително за строеж, с Н=15
м и РЗП:2 200 кв., продажба или
обезщетение – тел. 0899/19 42 00;
0899/19 42 02

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.
4, ЕПК, преустр. в Тристаен,  усвоена тер.
с алум. дограма, теракот,  с
обзавеждане, 21 900 евро /без
посредник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/
503 237

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

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

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

Фирма за бетонови изделия
“Софурбан”  кв. Мошино, търси
помощник счетоводител с
квалификация и компютърна
грамотност - тел. 0888/851 280; 076/
67 04 09

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/
88 40 95; 0888/50 32 37

Продавам холна гарнитура /ди-
ван, 2 фотьойла, 2 табуретки, из-
годно - тел. 0896/788 784

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

имоти
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0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преустр. в
Тристаен, ЕПК, ет. 4, ТЕЦ, усвоена тер. с
алум. дограма, бар-плот, сводове, теракот,
с обзавеждане - 21 900 евро /без посредник/
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Място за вашата
реклама

1. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг
- 18 000 лв.

2. Двустаен, Изток, до Кметството,
тх., пл., ТЕЦ, тер. отл. - 43 000 лв.

0888/874 595
Дава под наем

1.  Магазин, кв. Изток,
ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Комиците" /п./
06:30"Тази сутрин" - информационно предаване
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Диво сърце" - сериал, еп. 73
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 99
16:00"Мечтатели" - сериал, еп. 182
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Двама мъже и половина" - сериал, с. 9, еп. 2
20:30"Аламинут" - комедийно предаване
21:00"Комиците" - комедийно шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"По средата" - сериал, с. 3, еп. 1
00:00"Кости" - сериал, с. 6, еп. 2
00:50"Досиетата Х" - сериал, с. 4, еп. 22
01:40"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Кухнята на Звездев" /п./
04:40"Мечтатели" /п./ - сериал, еп. 182

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"Щастливи заедно" - сериен филм
15:00"Комисар Рекс" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Имаш  поща" - ток шоу
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Черешката на тортата" - тв шоу
21:00"Отмъщението" - сериен филм
22:00"Господари на ефира"
22:30"Правителството" - сериен филм
23:45Новините на Нова
00:00"Травма" - сериен филм
01:00"Сделка или не" - телевизионна игра
02:00"Имаш поща" - ток шоу /п/
02:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Комисар Рекс" - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно

05:50Дързост и красота -  /3183 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

11:30Вкусна ваканция

12:00По света и у нас

12:35Открито с Валя Ахчиева/п/

13:05Шоуто на Канала/п/

14:15Сен Тропе - тв филм /300 епизод/

15:05Вкусна ваканция

15:35Европа на фокус

16:00По света и у нас

16:10Новини на турски език

16:20Специализирано предаване

16:35Европейски музикален фестивал

17:30Още от деня

18:00По света и у нас

18:25Зелена светлина

18:30Още от деня

18:55До утрото на новата ни среща - тв

филм /2 епизод/

19:50Лека нощ, деца!: Маша и Мечокът

20:00По света и у нас

20:45Спортни новини

21:00Панорама с Бойко Василев

22:00Беднякът милионер - игрален филм

00:00По света и у нас

00:05Зелена светлина

00:10Не ме търси - игрален филм

02:10Умно село: Явор Гърдев/п/

03:05По света и у нас /п от 20:00/

03:50Панорама с Бойко Василев/п/

04:55Беднякът милионер - игрален филм/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

смях и забава

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще се наложи всич-

ко да пипнете със
собствените си ръце.

Следобед ще трябва да се погрижите
за някои роднински ангажименти.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще сте доста само-

надеяни. Това е хуба-
во по принцип, но не и

ако нагрубявате твърде много хора-
та заради собственото си его.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Един спокоен есе-

нен ден от онези,
които се водят “дъждовни”, сиреч
ще отложите работата за друг път.
Правете днес любимите си неща.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще ви слушат

без излишни спорове,
така че можете да прокарате ваша-
та линия, а и да направите неща, кои-
то все отлагате.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Нищо, че времето е

есенно, на душата ви
ще е празнично. Не се

з а т о р - мозявайте с неща, кои-
то са ви неприятни или се опитайте
да ги направите по-приятни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Ще ви се иска просто

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

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще се опитате да

разчупите рутината
като направите не-

що ново или пък тръгнете на па-
зар и купите неща, които са ви аб-
солютни ненужни.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Добре ще се чувс-

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

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Това с грижата за

вас е по-скоро прин-
цип, но приятни зани-

мания по-скоро ги пренебрегвате
в името на нещо, понякога неоп-

равдано.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Днес до обяд ще сте

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Няма да търпите

намеса в личните ви
дела или оспорване на мнението
ви, така не се работи лесно.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Прекалено много не-

ща сте планирали за
днешния ден, дано

имате достатъчно време, а и да
не се изпари желанието ви, за да
ги свършите.
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Любомира ПЕЛОВА

Ðåøåíî: „Ìèíüîð” òâúðäî â „Á” ãðóïà
Николай Тодоров остава треньор на „чуковете” и тази година

„Б” групата намаля,
„Спартак”(Пл) се отказа
Спартак Плевен хвърли кърпата. Тимът,

който през пролетта гонеше промоция в А
група, вече не съществува и няма да про-
дължи участие в Б група.

„Стана ясно официално, че ПФК Спартак
1919 Плевен АД ще . бъде обявен в несъс-
тоятелност. Създава се нов Общински фут-
болен клуб Спартак, който взима лиценза
на фК Сторгозия Плевен, който досега иг-
раеше в Областната група. Новият тим ще
започне в Северозападната В група. Днес
всички тези решенията ще бъдат сведени
и до БФС.

Предстои преименуване на Сторгозия на
ОФК Спартак Пл. Новият клуб ще ползва
ДЮШ на досегашния Спартак 1919. Реше-
нията бяха взети на проведеното спешно
заседание на Консултативния съвет по
спорт и Комисията по спорт към Общин-
ски съвет Плевен. Те бяха предизвикани
от невъзможността на Спартак 1919 да
покрие задължения от около 80 хиляди
лева за участие в Б група.Сега Общината
ще подсигури 150 хиляди лева бюджет за
новия сезон в третия ешелон. Ще се
търсят и допълнителни спонсори.Предстои
избор на спортно-технически щаб. По-ра-
но през деня играчите и треньорският еки-
п бяха разпуснати. В близките дни се оча-
кват разговори с футболистите дали ще
приемат новите условия 6 новия клуб.

Бербатов с лесен
старт в Англия

Фулъм има сравнително лесен старт на
сезона, стана ясно след тегления днес
жребии за Висшата лига. В първия кръг
Бербатов и компания гостуват на Съндър-
ланд. Във втория кръг лондончани са до-
макините на Арсенал, а в третия гостуват
на Нюкасъл. В четвъртия кръг Фулъм
приема Уест Бромич, а в петия гостува на
Челси.След това Бербатов и компания
имат домакинства на Кардиф и Стоук Сити,
гостуват на Кристъл Палас и Саутхем-
птън.Димитър Бербатов отново ще се из-
прави срещу Манчестър Юнайтед в десе-
тия кръг. Двубоят ще бъде на „Крейвън
Котидж“ и ще се играе на 2-и ноември.
Българските дербита във Висшата лига,
когато един срещу друг ще се изправят
Александър Тонев с Астън Вила и Димитър
Бербатов ще бъдат на 7-и декември на
„Крейвън Котидж“ и на 5-и април на „Вила
Парк

ши-треньор на клуба
по таекуондо „Ка-
лоян- Ладимекс” Иво
Иванов и кореецът
Кум Унг Чол.За раз-
лика от предходни-
те първенства, ко-
гато националите се
готвеха в зала
„Скаптопара”, сега
те са избрали за под-
готовка спортното
съоръжение на аме-
риканския универси-
тет. Именно в нова-
та зала на АУБ про-
тече подготовката
и на националния
мъжки отбор по во-
лейбол, преди стар-
та на мачовете от
Световната лига.В
групата на най-доб-

Перничанин тренира
националите по таекуондо

Националните от-
бори по таекуондо
ITF на България за
мъже и жени започ-
наха подготовка за
световното пър-
венство в „Арена
Армеец” следващия
месец. От понедел-
ник националите са
на лагер в Благоев-
град, като по тради-
ция са отседнали в
базата на ЮЗУ над
Бачиново. Първата
седмица таекуондис-
тите ще наблегнат
на физическата  под-
готовка, а от поне-
делник  влизат в за-
ла.Треньори на отбо-
рите са пернишкия
президент и стар-

рите родни таекуон-
дисти личат имена-
та на 7 представи-
тели на благоевград-
ския клуб „Фолкън”.
При мъжете това са
Добри Карабельов,
Атанас Янчев и Ни-
колай Томанов, а при
жените Спортист
№1 на Благоевград
за 2012 година Албе-
на Малчева, Ивет
Богданова, Ейми Та-
сева и Елена Самар-
джиева.По различни
причини,като абиту-
риентски тревоги и
лични проблеми на
това първенство
няма да участват
пернишки състеза-
тели.

в централата на
футболния съюз. Дру-
гата важна новина за
пернишкия тим е, че
при гарантираната
финансова стабил-
ност в отбора твър-
до остава старши-
треньорът Николай
Тодоров, който в края
на първенството не
знаеше дали ще про-
дължи треньорската
си кариера в Перник.
Остава да се надява-
ме, че декларацията
ще бъде подкрепена
от съответните фи-
нансови действия от
страна на Христо Ко-
вачки, за да може не-
щата в клуба относ-

но селекция и лятна
подготовка да тръг-
нат нормално, за да
не се налага, както
през миналата про-
лет отборът да се
сформира в движение.

Кашата относно
състава на „Б” група
продължава да е пълна
след като вчера Спар-
так Плевен се отказа
от участие, а Спар-
так Варна е пред раз-
падане. Проблеми има
и в Чавдар (Етрополе).
Президентът на БФС
Боби Михайлов бе ка-
тегоричен, че втория
ни ешелон няма да се
попълва с тимове от
В група.

Малките баскетболистки станаха
шести на държавното първенство
Хубав успех постигнаха пернишките малки

баскетболистки, възрастова група момичета до
12 години от БШ „Миньор”. Работата на прези-
дента Георги Стоянов , изпълнителният дирек-
тор Марин Никодимов и трите треньорки Соня
Спиридонова, Светла Асенова и Евладия Слав-
чева дава резултат и донесе шестото място на
финалите в Самоков.  Миньор с 31-38  от Асено-
вец 2005 в първия си мач, като така тимът  на
мочичетата от Асеновград имаше претенции да
е основен съперник с домакините и левскарки-
те за едно от първите две места.. В последната
среща  от първия ден  пък Миньор надигра
Черно море Одесос с 54-44 и на практика си га-
рантира място поне в осмицата. Последва най-
убедителната победа за пернишките момичета
на първенството, след като в третия кръг те
надделяха над „Берое” с 49:16. В четвъртия
кръг се е играл решителният за класиране във
финалната четворка мач срещу „Левски”, за
съжаление загубен с 38:40 от перничанки. Ма-
чът, според Соня Спиридонова е можело да бъ-
де спечелен и от двата отбора, като никой не е
успял да се откъсне по-сериозно напред в рам-
ките на игровите 40 минути. Три минути преди
края на мача обаче, едно от по-високите пер-
нишки момичета Ерика Николайчева е напра-
вила петото си лично нарушение и това допъл-
нително е дало предимство на столичанки, кои-
то все пак са спечелили мача.В последния
кръг,обаче когато е било ясно,че миньорки
няма да играят за разпределение на медалите,
те са показали сериозен дух и са надделели
над домакините от „Рилски спортист”, които
впоследствие са станали и шампионки. Това
,всъщност, е била втора победа над  самоковки
за сезона, след като и преди това в Перник мо-
мичетата от „Рилски спортист” са били победе-
ни с девет точки. В срещите за разпределение
на местата от 5-до до 8-мо място „Миньор” е по-
бедил „Доростол” (Силистра) с 46:38, а в пос-
ледната среща е отстъпил пак на „Асеновец”
2005 с 40:48, което е донесло е шестото място в
крайното класиране. На финала „Рилски спор-
тист” е надделял с 31:25 над „Левски”, а в мача
за третото място „шампион 2006” е спечелил
срещу „Монтана: с 54:50. Треньорката на отбо-
ра Соня Спиридонова заяви,че момичетата са
участвали в едно особено силно първенство, в
което всеки е можело да победи всеки, поне
що се отнася до отборите в първата шестица.
Тя е доволна от всички свои възпитанички, но
държи да отличи стойностното участие на Мар-
тина и Марина Николови, както и на Алексан-
дра Василева. На момичетата сега предстоят
някои приятни събития за отбелязване на успе-
ха, както е весела ваканция. А за пернишките
любители на баскетбола остава надеждата,че
след години ще ги видят и в женския тим на
„Миньор”, който към  днешна дата просто не
съществува.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

НА ПЪРВЕНСТВОТО
1.Рилски спортист
2.Левски
3.Шампион 2006
4.Монтана 2003
5.Асеновец 2006
6.Миньор
7. Доростол
8. Септември 97
9. Черно море Одесос
10. Вихър 2002
11. Берое Стара Загора
12. Берое

СЪСТАВ НА „МИНЬОР”
Мартина Николова
Марина Николова
Александра Василева
Ерика Николайчева
Боряна Рангелова
Елена Димитрова
Ивайла Бързашка
Зорница Николова
Симона Симеонова
Елизабет Михалева
Беатрис Иванова
Нели Такова

ТРЕНЬОРКИ:
Соня Спиридонова
Светла Асенова

Жребият за програ-
мата на новия сезон в
Б група ще бъде тег-
лен утре в сградата
на БФС на ул. “Иван
Асен II” 26. Събитие-
то започва в 11:00 ча-
са. Най-после ситуа-
цията в „Миньор”
тръгна към изяснява-
не. Мажоритарният
собственик Христо
Ковачки все пак под-
писа декларацията за
финансова стабил-
ност на отбора през
спортно-състезател-
ната 2013/2014 годи-
на, а изпълнителният
директор Пламен
Атанасов е отнесъл
въпросния документ
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Експозицията е подредена за 110 годишнина на художника

ПЕРНИШКИТЕ ОБЩИН-
СКИ СЪВЕТНИЦИ ВЧЕРА
НАПРАВИХА ЗДРАВ ОБО-
РОТ на съседните питейни
заведения. Не, не става ду-

ма да са се наливали с бира или други
нискоалкохолни напитки. Пиха мине-
рална вода на поразия. Че то тази ки-
лометрична сесия при тези убийстве-
ни градуси отвън трябваше да получи
адекватно охлаждане. Друг е въпро-
сът, че и микрофонът не падна по-до-
лу в температурно отношение и от
много говорене имаме чувството, че
по едно време беше почервенял. След
като приеха за сефте исторически ети-
чен кодекс, съветниците комай про-
пуснаха да запишат в него, че разме-
рът има значение. В смисъл размерът
на заседанията. Ако толкова точки в
дневния ред не са отбиване на номер,
можеха да ги гласуват ан блок и да се
приключи бързо-бързо. Ако се раз-
глеждат обаче подробно, с различни
гледни точки и широка дискусия, се-
сията можеше да се раздели най-мал-
ко на две, даже на три. Каква продук-
тивност може да имат умовете на пер-
нишките избраници в некомфортната
топлина атмосфера на зала Панорама?
Ето това трябваше да бъде записато в
етичния кодекс – че когато един съ-
ветник каже някоя глупост, примерно
по първа точна от дневния ред, да
няма право на повече глупости по ни-
то една следваща точка. Мнозина на-
рушиха това неписано правило. Ама
нали са модерни митингите, някои по-
не се направиха на гражданско об-
щество със стари селски трикове.

ЛЯТОТО ИДВА ДНЕС АСТРОНО-
МИЧЕСКИ, А СЯКАШ СМЕ АВГУСТ.
Не става дума само за температурите,
а за бронзовия загар, който виждаме
да са придобили доста нашенци и на-
шенки. Уж не можем да се похвалим с
неограничен брои солариуми, уж же-
гата е от няколко дена, а бая народ
вади тен, сякаш току-що се е върнал
от морето. Явно перничани бързо
прихващат каквото и да е. Едни лоши
навици, други слънчеви изригвания...

1221 юни 2013 г.

рализиран, Бояджиев
започва да рисува с
лявата си ръка. Сти-
лът му се променя ко-
ренно по отношение
на образността. Ком-
позициите му включ-
ват десетки фигури и
мазки. Творбите му
придобиват подчер-
тана експресия и дра-
матизъм. Промъкват
се странни символич-
ни образи.

Съдбата среща Боя-
джиев с Бараков и Пе-
рец в Пловдив, кога-
то те правят своите
първи стъпки в из-
куството. По-късно
заедно в Родопите
тримата откриват
заедно своите худо-
жествени средства в
меките склонове на
планината, в красо-
тата на старите къ-
щи, дворовете и мал-
ките улички. Именно
те откриват Родопи-
те за българската
живопис като образ.

По повод изложба-
та е издаден двуези-
чен каталог от 100
страници със 114 реп-

Виктория СТАНКОВА
Картина от фонда

на Художествената
галерия в Перник е
включена в обща из-
ложба “Златю Боя-
джиев и Бараците” в
Софийска градска ху-
дожествена галерия.
Експозицията е посве-
тена на 110 годишни-
ната от рождението
на именития ни ху-
дожник. В изложбата
има и още една пер-
нишка връзка - карти-
ни от своята колек-
ция е предоставил
Боян Радев.

Показани са творби
на Бояджиев от раз-
лични негови периоди,

както и работи на
тримата “Бараци” -
така са известни Зла-
тю Бояджиев, Васил
Бараков и Давид Пе-
рец, които са свърза-
ни в близко приятелс-
тво. Ясно са очерта-
ни двата основни
творчески периода в
живота на Бояджиев,
разделени от тежко
лично премеждие - па-
рализата, която го
приковава почти не-
подвижен. В по-ранни-
те си творби худож-
никът е подвластен
на класическия маниер
при композирането, а
в живописното из-
граждане се усеща

родукции, изчерпа-
телната биография
на Златю Бояджиев и
пълна библиография
на тримата художни-
ци.

Изложбата се орга-
низира със съдей-
ствието на художес-
твените галерии в
Бургас, Варна, Видин,
Габрово, Добрич, Ка-
занлък, Ловеч, Пазар-
джик, Перник, Плевен,
Пловдив, Русе, Сливен,
Смолян, Стара Загора,
както и на акад. Свет-
лин Русев, НХА, Колек-
ция Боян Радев, Дър-
жавна агенция Архиви,
Общински институт
Старинен Пловдив,
Народна библиотека
Пловдив, Народна биб-
лиотека Иван Вазов
Пловдив, Регионален
държавен архив Плов-
див, Регионален исто-
рически музей Благоев-
град, Организация на
евреите Шалом. След
София изложбата ще
бъде показана в худо-
жествените галерии
на Пловдив и Стара
Загора.

КНСБ иска промяна
в Закона за

обществените поръчки
Любомира ПЕЛОВА

КНСБ предлага промени в Закона за об-
ществените поръчки, които да гарантират, че
всяка фирма, която печели търг, ще прилага
всички трудови и осигурителни изисквания.
Синдикалистите са  обсъдили вече с премие-
ра Пламен Орешарски облекчаването на ад-
министративната тежест за бизнеса.

Според най-големият български синди-
кат действащия в момента Закон за об-
ществените поръчки не гарантира мини-
малните трудови и осигурителни стандарти
при фирмите-подизпълнители. Лидерът на
КНСБ Пламен Димитров обясни, че фирми-
те искат сигурност при цената на тока и
прогнозируемост на нейното нарастване
във времето напред за индустрията. 

Сред исканията, поставени на срещата с
премиера, са и тези за създаването на
надзорни органи в комисиите, които защи-
тават обществения интерес, като ДКЕВР,
КЗП и КЗК. 

Разкриха кражба
по горещи следи

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски криминалисти разкриха

кражба по горещи следи. Задържан е мес-
тен жител, който е криминално проявен.

В сряда, пет минути след полунощ в ра-
йонното управление е бил получен сигнал
от 57-годишен радомирец, че от къщата му
са откраднати електрожен и електрически
кабели.

Органите на реда предприели незабавни
оперативно-издирвателни мероприятия, в
резултат на които в рамките на няколко ча-
са бил задържан извършителя – криминал-
но проявения М.С. на 24 години от града.

Той е бил подсъдим седем пъти, в „акти-
ва” си има две ефективни присъди. Радо-
мирските полицаи са намерили и иззели от-
краднатите вещи.

24-годишният апаш е бил задържан за 24
часа с полицейска заповед. Предстои да
му бъде повдигнато обвинение и да му бъ-
де поискана мярка за неотклонение „за-
държане под стража”.

Работата по разследването продължава.

Любомира ПЕЛОВА
Безразборното пар-

киране на моторни
превозни средства
върху тротоарите и
зелените площи, из-
граждането на неза-
конни навеси и стъл-
би на търговски обе-
кти върху общински
терени, извършване-
то на търговска дей-
ност на площи, собс-
твеност на община-
та, без съответните
разрешителни за то-
ва, са нй-фрапиращи-
те нарушения, кон-
статирани от Об-
щинския инспекто-
рат при проверките
през втората полови-
на на 2012 година.
Наблюдава се и тре-
вожна тенденция за
системно изземване
на въглища от неза-
конни и нерегламен-
тирани разкривки,
което налага спешна
промяна в норматив-
ната уредба, е стано-
вището на инспекто-
рите.

През втората поло-

вина на миналата
година те са сле-
дили за спзването
на наредба №1 за
обществения ред
на територията
на община Перник,
наредбата за пре-
местваемите обе-
кти, за рекламните,
информационни и мо-
нументално –декора-
тивни елементи и за
рекламната дейност
на територията на
общината, наредбата
за управление на от-
падъците и наредба-
та за общинските пъ-
тища.  Общинският
инспекторат е извър-
швал системни съв-
местни проверки с ор-
ганите на МВР по опа-
зването на реда в
нощните заведения и
спазването на работ-
ното им време. Пред-
ставители на Инспек-
тората със съдей-
ствието на РЗИ са
следили спазването
на закона за здравето
относно пушенето в
закрити помещения,

заедно със служители
на „Пътна полиция”
са провеждали специа-
лизирани операции на
тема неправилно пар-
киране и др.

132 са издадените
актове от Общински
инспекторат за раз-
лични администра-
тивни нарушения,
съставени са 110 из-
вестия за глоби по
фиш, 480 собствени-
ци на автомобили са
били санкционирани
за непарвилно парки-
ране върху тротоари
и тревни площи, 111
са съставените кон-
стативни протоколи
на физически и юри-
дически лица за нару-
шения на различни на-
редби, е записано в
отчета за второто
полугодие на м.г.

Отзвукът от дей-
ността на отдела е
положителен, такива
са оценкитеза рабо-
тата му и на остана-
лите институции на
територията на об-
щината.

132 акта е издал Общинският
инспекторат за половин година

влиянието на импре-
сионистите, не рене-
сансовите майстори
и старите икони. Те-
мите му са свързани с
българската природа,
с малкия град и село.
След като остава па-


