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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

който последвала
смъртта на младеж
от Нова Загора. Инци-
дентът е станал на
29 август 2011 година
на технофестивал в
с.Каменбряг. Граждан-
ският иск на майката
на загиналия е в раз-
мер на 200 000 лева.

Ивайло П. и Васил Г.
не се признаха за ви-

Â ÄÎÁÐÈ× ÑÚÄßÒ ÏÅÐÍÈ×ÀÍÈÍ ÇÀ ÏÎÁÎÉ È ÑÌÚÐÒ
Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012
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Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.501 лв.

Четвъртък, 27 юни, 2013 г., бр. 121 /5237/ год. XXЦена: 0,60 лева
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Облачно,
кратък дъжд

Гражданският иск е за 200 000 лева

Жив е той!
В унисон с националната по-

литическа патаклама, ни в
клин, ни в ръкав се прибави ли-
тературната. Образователни капацитети
се хванаха за гушите кой е виновен за из-
хвърлянето на едни автори и творби от
учебниците и за вкарването на други. Друг
е въпросът, че дефакто още нищо старо не
е отпаднало и още нищо ново не е влязло,
та да се води тази пуническа война на из-
ящната словесност. Просто някои хора си
намериха повод да се дърлят като селски
тетки, използвайки битовизми от стари-
те майстори на късия разказ.

Щял да отпадне Ботев, изпищя някой и
всички вкупом зареваха като пред заколе-
ние, че дечицата ще попаднат в непроглед-
ната тъма на невежеството. А фактът, че
някой бил предложил да се извадят само
две Ботеви стихотворения от десетината
задължителни, не направи никакво впечат-
ление. Други зарониха крокодилски сълзи за
Димитър – Димовия „Тютюн”, ужасени ве-
роятно от перспективата учениците да не
знаят какво е тютюн, при положение, че го
пушат всяко междучасие. Само „Вяра”-та
на Вапцаров мина между капките на литера-
турното недоволство, може би щото в
каквото и да вярва днешната младеж, то
все излиза грешно.

Прав е Ботев – жив е той! Скандалът! Ос-
таналото е духовно мъртвило!

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 3

СТР. 2

СТР. 11
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На страница 12

Любомира ПЕЛОВА
В Добричкия Окръ-

жен съд бе даден ход
на наказателното де-
ло срещу 29-годишния
перничанин Ивайло Р.
П. и Васил Л. Г. от Со-
фия, съобщава тамо-
шен електронен нови-
нарски сайт. Двамата
са подсъдими по обви-
нение за побой, след

Виктория СТАНКОВА
Талантливата млада

актриса Луиза Григо-
рова ще бъде водеща
днес на пресконферен-
цията за фестивала
„Китариада”, съобщи-
ха организаторите.
Срещата ще даде
старт на поредиците
прояви, които ще съ-
пътстват фиестата
от 27 до 30 юни.

В рамките на чети-
ри дни Перник ще съ-
бере хиляди пернича-
ни и гости на града,
които ще куфеят на
хитови рок парчета.
Те ще могат да се
включат и в разнооб-
разни културни и

17 рок групи взривяват Перник
спортни прояви.  Пле-
нери, пърформанси,
музикално-поетичен
рецитал, куклен теа-
тър, концерти и из-
ложби изпълват прог-
рамата на „Китариа-
дата”.

Официалното от-
криване на фестивала
ще започне днес от 19
часа на площад „Крак-
ра” с изпълненията на
софийския струнен
квартет „Стрингс”.
Те ще представят под
звуците на цигулка,
виола и виолончело
уникални рок парчета.
В рамките на вечерта
ще се изяви и нашето
талантливо момиче

Николета Станойкова
с бургаската група
„LMCM”.

Водещи на „Кита-
риадата”  тази годи-
на ще бъде актьорът
Божидар Попчев и Ели-
забета. Във второто
издание на фестивала
ще се включат 17 гру-
пи от Перник, Бла-
гоевград, Дупница,
Бургас, София и Плов-
див.

Финалът на трид-
невния фестивал ще
бъде поставен на 30
юни на крепостта
„Кракра” където заед-
но ще бъде посрещна-
то утрото на Джулай
морнинг

Пожар вилня във
вилната зона на Перник

Любомира ПЕЛОВА
Пожар е вилнял във вилната зона на пла-

нината Голо бърдо над Перник, съобщиха от
полицията. Пламъците са лумнали завчера
около 3,30 часа Причината за инцидента е
строителна неизправност – необезопасен ко-
мин, в резултат на която станала белята и из-
горели един фургон, паянтова постройка и
имущество на собственика. За щастие пос-
традали хора няма, но от полицията предуп-
редиха за пореден път, че необезопасените
комини създават потенциална опасност от
пожари, които в горещите летни месеци мо-
гат да причинят сериозни щети. Дори да се
превърнат в потенциална заплаха за човеш-
кия живот. Още повече, че вилната зона в
Голо Бърдо е отдалечена, част от имотите са
дори труднодостъпни и гасенето на евентуа-
лен пожар там би било проблемно.

новни пред съда, но
дадоха обяснения за
случилото се.

Според обвинител-
ния акт двамата под-
съдими и техни прия-
тели били на техно-
фестивала, като
някои от компанията
нощували на палатки.



2 27  юни 2013 г. СъперникОбластта

ÐÈÎÑÂ íå ðàçðåøè äîáèâà íà çëàòî â Òðúí
Опасенията са, че ще замърсява река Ерма
Силвия ГРИГОРОВА

Регионалната ин-
спекция по околната
среда и водите в Пер-
ник прекрати проце-
дурата по ОВОС за
добив на благородни
метали в землището
на Трън като недопус-
тима. Инвестицион-
ното намерение е на
фирма „Евромакс Сър-
висиз“ ЕООД. Тя е из-
вършвала проучвания
в Трън, по време на
които са били иде-
нтифицирани поне 7
зони, в които има
златни и сребърни за-
лежи, разположени
плитко под земната
повърхност. Те се на-
мират в землището
на Трън и селата За-
бел, Ломница, Туроков-
ци, Велиново, Глава-
новци, Ерул и Мил-
кьовци. Тези зони са
групирани в две ос-
новни области, наре-
чени Малкия хълм и
Големия хълм. При
последните сондажи в
КД-зоната в Малкия
хълм е изваден мате-
риал от пласт, разпо-
ложен на дълбочина
12,8 метра в скалите.
Според фирмата в ра-
йона има 975 грама
сребро на тон. От-
крита е и златна жил-
ка, като сондажите на
20,1 метра дълбочина
са извадили 1,25 грама
злато на тон.

Идеята да започне
добив на злато и среб-
ро в Трън разбуни ду-
ховете. Хората изпра-
тиха протест до еко-
министерството, в
който се подчертава,
че добивът ще замър-
си околната среда и
най-вече водите на ре-
ка Ерма.

Според директора
на РИОСВ- Перник-
Пламен Ангелов, ек-
оинспекцията е прек-
ратила процедурата
по ОВОС тъй като
становището на Ба-
сейнова дирекция за
управление на води-
те- Дунавски район,
относно инвести-
ционното предложе-
ние е, че то е недопус-
тимо.

В официалното  за-
питване, което напра-
вихме към Басейнова-
та дирекция, много
бързо и акуратно ни
отговориха писмено.
В този отговор пише:
„Басейнова дирекция
за управление на води-
те Дунавски район
(БДУВДР) е дала стано-
вище във връзка с
постъпило искане за
становище за допус-
тимост спрямо План
за управление на реч-
ните басейни 2010 –
2015 г. в Дунавски ра-
йон на инвестицион-
но предложение (ИП)
„Добив и преработка

Поредна кражба на
телефонен кабел

Любомира ПЕЛОВА
Кражба на телефонен кабел е извършена

в Перник.
Неизвестни засега лица са откраднали

около 45 метра от жицата. Посегателството
е извършено в района на бившата стомато-
логична поликлиника на ул. „Св. Св. Кирил
и Методий” в областния град. Служители
на Областната дирекция на полицията са
извършили оглед на местопроизшествие-
то.  Поредната кражба на кабел е оставила
района, в който има стотици частни и фир-
мени абонати и без телефони, и без интер-
нет.

Работата по установяване на извършите-
лите продължава.

Перничани на
поетичните празници

“Яворови дни”
Виктория СТАНКОВА

Oт 12 до 14 юли  в Поморие ще се прове-
дат Националните поетични празници “Я-
ворови дни”.

Община Поморие и Читалище “Просвета
1888” - Поморие организират в рамките на
“Яворови дни” - 2012.

В инициативата ще вземат участие и пер-
ничани.Подборният етап на конкурса ще се
проведе на 20 юли (събота) от 10.00 часа в
Читалище “Просвета 1888”.

Заключителният етап на конкурса ще се
проведе на 20 юли (събота).

Заявките за участие се приемат на ад-
рес:8200 – Поморие ул. “Княз Борис ²” №
51 Читалище “Просвета 1888” или на тел. /
0596/ 2 23 16 ; GSM 0888 95 16 15

E-mail: prosveta_pomorie@mail.bg
В заявката трябва да се посочат - трите

имена на участниците, възраст,заглавие на
избраното изпълнение и времетраене на
изпълнението

Разноските по пребиваването са за смет-
ка на участниците или на ведомството, кое-
то ги изпраща.

Наградният фонд на конкурса е подсигу-
рен от Община Поморие, Фондация “25 ве-
ка Поморие” и Фондация “Яворов” – Чир-
пан.

За индивидуални изпълнения:
I награда
II награда
III награда
За групови рецитали:
I награда
II награда
III награда
Награда на Фондация “25 века Поморие”
Награда на Фондация “Яворов”, гр. Чир-

пан
Награда на публиката

Ще компенсират
«Български пощи»

Силвия ГРИГОРОВА
Промени в ПМС №1/2013 г. за изпъл-

нението на държавния бюджет на
България за 2013 г., направи тази
седмица правителството. Целта е да
се уточни редът, по който „Български
пощи” ЕАД ще бъде компенсирано за
несправедливата финансова тежест
от извършването на универсалната
пощенска услуга по Закона за пощен-
ските услуги. В това постановление е
разписан  начинът за изчисляване на
средствата за компенсиране, както и
редът за възстановяване на евентуал-
на свърхкомпенсация.

Новите текстове са в съответствие с
Решение на Комисията от 20 декем-
ври 2011 г. относно прилагането на чл.
106, §2 от Договора за функционира-
нето на Европейския съюз за държав-
ната помощ под формата на компен-
сация за обществена услуга, предос-
тавена на определени предприятия,
натоварени с извършването на услуги
от общ икономически интерес.

Повече власт на
домоуправителите

Любомира ПЕЛОВА
Както „Съперник” вече писа, пернишкият

минипарламент промени основно острялата
Наредба №1  за обществения ред в общната,
приета преди 13 години.

Един от най-съществените моменти в обно-
вения спрямо законовата уредба, действаща
днес, документ е свързан с по-големите пра-
вомощия, които получиха управителите на
етажната собственост. Текстовете в наредба-
та са съобразени със Закона за етажната-
собственост. Домоуправителите вече  ще мо-
гат да пишат констативни протоколи за уста-
новени нарушения, въз основа на които съот-
ветните органи ще могат да издават наказа-
телни постановления и да налагат глоби за
шум, нарушаващ след 22 часа покоя на
гражданите и дори за изхвърлени през тера-
сата битови отпадъци.

Обновената  Наредба 1 за обществения ред
съдържа и клаузи, които регламентират пра-
вилата, по които ще се правят в късните часо-
ве на деня събития, като концерти например,
свързани със силен шум.  Осъвременена е и
процедурата, по която да се издават  разре-
шения за удължено работно време на  ресто-
ранти и кафенета – вече е въведен опция за
отнемане на  разрешителното за удълженото
работно време при нарушения.

Нови са текстовете за провеждане на ми-
тинги, манифестации, събрания и други об-
ществени прояви на открито.

По предложения на граждани е предвиде-
на глоба при нерегламентиран добив добива
на подземни богатства, като текстовете са
съобразени със Закона за подземни богатс-
тва. Разликата между наредбата и закона е в
размера на глобите. За общината максимал-
ната санкция е 1000 лв.

В актуализираната Наредба  №1 са осъвре-
менени и текстовете, касаещи опазването на
чистотата, съгласно Закона за управление на
отпадъците.   

на подземни богатс-
тва – метални полез-
ни изкопаеми – злат-
но-сребърни руди от
находище „Трън“, зем-
лище на град Трън, об-
щина Трън, област
Перник“.

Становището на
БДУВДР съдържа мо-
тивирана оценка на
значителното въз-
действие върху води-
те и водните екосис-
теми на базата на до-
пустимостта на ин-
вестиционното пред-
ложение спрямо мер-
ките в Плана за управ-
ление на речните ба-
сейни 2010 – 2015 в
Дунавски район, как-
то и предвидени в За-
кона за водите забра-
ни и ограничения по
отношение на този
вид инвестиционни
предложения. БДУВДР
счита, че инвести-
ционното предложе-
ние е недопустимо от
гледна точка на еколо-
гичните цели и мерки
за постигане на добро
състояние на водите,
заложени в ПУРБ 2010
– 2015 г. на Дунавски
район. Съгласно ста-
новището, реализира-
нето на ИП ще окаже
значителното въз-
действие върху води-
те и водните екосис-
теми, тъй като съ-
ществува голяма ве-
роятност да бъде на-

Спортното и Десетото чакат
решение за класни стаи
Любомира ПЕЛОВА

Докладната запис-
ка за оптимизиране-
то на общинската
образователна сис-
тема чрез промяна
на общинска собс-
твеност, която
трябваше да реши
въпроса с класните
стаи за Десето ос-
новно училище „А-
леко Константи-
нов” и Спортното
училище „Олим-
пиец”, настанени в
една и съща сграда,
вчера отпадна от
дневния ред на засе-
данието на ОбС, а
кметът на община-
та Росица Янакиев
уточни, че ще се
друго решение на
проблема.

Децата в Десето-
то основно учили-
ще се увеличавт и
класните стаи не
стигат. В момента
в 15-те паралелки на
шоколото са обхва-
нати 344 деца. За
новата учебна годи-

на са подадени още
83 заявления за пър-
волаци, които за
пръв път от годи-
ни насам ще форми-
рат три вместо ед-
на паралелка,  още
30 са заявленията
за подготвителни-
те групи. Сградата
на учебното заведе-
ние, която е общин-
ска собственост,
разполага с четири
етажа, на всеки от
които има по 7 клас-
ни стаи, а в адми-
н и с т р а т и в н о т о
крило има 6 кабине-
та. В момента част
от помещенията са
дадени за ползване
на Спортното учи-
лище “Олимпиец” -
става дума за 3
класни стаи на тре-
тия етаж, 7 - от
четвъртия, две
стаи за админис-
трацията и две за
финансистите на
първия етаж. В “О-
лимпиец” паралелки-
те са 8, а ученици-

те в тях -148, за
които са нужни 8
помещения за клас-
ни стаи, се уто-
чнява в оттеглена-
та докладна на гра-
доначалника. За да
се реши проблемът
на Десето училище,
идеята бе то да
вземе още три клас-
ни стаи на третия
етаж, а Спортното
да се настани само
на четвъртия етаж
на сградата. В ку-
лоарите на минипар-
ламента стана ясно,
че засега този ва-
риант отпада, две-
те учебни заведе-
ния са се споразуме-
ли и през новата
2013/2014 година
статуквото да се
запази, а както об-
ясни и кметът Ро-
сица Янакиева в пле-
нарна зала, да се
търси друг траен
вариант, който да
удовлетворява нуж-
дите  и на  двете
страни.

рушен режимът на
работа на водоиз-
точниците за питей-
но-битово водоснабд-
яване, попадащи в
границите на площ
„север“ от находище
„Трън“, както и тези
в непосредствена
близост до двете
площи от находище-
то. Негативното
въздействие ще се
изразява както в ко-
личествено, така и в
качествено отноше-
ние върху експлоата-
ционния режим. Ек-
сплоатацията на на-
ходище „Трън“ ще до-
веде до пряко, значи-
телно, дълготрайно
и необратимо въздей-
ствие върху количес-
твеното и химично-
то състояние, както
и хидродинамичния
режим на подземните
води, предвид факта,
че водите от подзем-

ното водно тяло 38 са
с пукнатинен харак-
тер. Ще има въздей-
ствие и върху вече
придобити права - из-
дадени разрешителни
за водовземане, както
и върху кладенците за
собствени потребнос-
ти на населението в
района”.

От РИОСВ поясниха,
че по реда на глава
шеста, чл. 94 от Зако-
на за опазване на око-
лната среда, компе-
тентен орган за взе-
мане на решение за
оценка на въздей-
ствие върху околната
среда за инвестицион-
ни предложения, е Ми-
нистерството на око-
лната среда и водите
или директорът на
съответната РИОСВ,
на територията на
която ще бъде реали-
зирано това предложе-
ние.



Панорама 3Съперник 27  юни 2013 г.

ÃÅÐÁ Ïåðíèê êàòåãîðè÷íî ïîäêðåïÿ ïðîòåñòèòå
От партията са категорични, че ще работят за сваляне на кабинета Орешарски

„Коалиция за България”
подкрепя правителството

Зоя ИВАНОВА
Подкрепа за кабинета Орешарски е кате-

горичната позиция на ПГ на Коалиция за
България – това обяви вчера лидерът на
БСП Сергей Станишев.  Ако обаче  “Атака”
каже, че няма да участва в работата на На-
родното събрание /НС/, това променя ситуа-
цията и създава условия за предсрочни из-
бори дълго.

 Станишев изброи важните задачи, които
стоят пред премиера  Пламен Орешарски и
неговия екип - ударно да работят по  прог-
рамата от спешни мерки за подобряване
състоянието на живота  на гражданите. То-
ва може да стане при една хипотеза - ако
има  работещ парламент, подчерта той.

 Това, което се случва днес пред парла-
мента, въобще не  представлява гласа на
българските граждани - 200-300 души,
сред  които доста добре идентифицирани,
мотивирани хора, които  представляват оп-
ределени интереси в това число икономи-
чески.

 Така лидерът на БСП коментира протес-
тите пред Народното  събрание. Той увери,
че уважава протестите, които са спонтанни
и граждански. Но добави, че вижда все по-
голям елемент на  организация при тях - по-
литическа и финансова. В това число едни

 и същи кукловоди, които са правили сце-
нарии през годините на  прехода, които
представляват и корпоративни интереси,
посочи  Станишев. На това няма да се под-
дадем, но ние имаме и готовност  да отиде-
м на предсрочни парламентарни избори.
Това обаче  означава нито един от въпроси-
те, които остро засягат живота на  българ-
ските граждани да не бъде решен, добави
той.

 Депутатите от левицата не сме готови да
подкрепим сега  провокативно действие
към институцията “президент”, каза  Стани-
шев на въпрос за евентуален импийчмънт
на президента, който да е цената за под-
крепата на “Атака”. Според него президен-
тът в последните седмици не се държи като
държавен глава,  представляващ интереси-
те на всички български граждани.

Мениджъри на ЧЕЗ
разговаряха с предприемачи

Силвия ГРИГОРОВА
Mениджъри от групата на ЧЕЗ в България

обсъдиха с бизнесмени от Монтана и Враца
очакваните промени на пазара на електрое-
нергия, свързани с неговата либерализация,
осъществяването на нови присъединявания и
процедурите по изкупуване на енергийни
съоръжения. Бяха проведени и индивидуал-
ни консултации за обсъждане на конкретни
въпроси и казуси с  над 45 фирми от двете
области.

„За нас е важно да затвърдим вече изгра-
дените отношения на успешно сътрудничес-
тво и доверие с бизнеса. Благодаря на пред-
ставителите на местния бизнес, че се отзова-
ха на нашата покана и споделиха своите
мнения и препоръки. Партньорството ни с тях
е изключително важно за подобряването на
качеството на обслужването и постигането
на оптимални резултати в името на обществе-
ния интерес”, каза Стефан Апостолов, изпъл-
нителен директор на „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД.

Инициативата е част от поредица срещи на
ръководството на ЧЕЗ с местния бизнес в об-
ластните градове на територията на Западна
България с цел да се подобри комуникация-
та с деловите среди. В началото на юни ЧЕЗ
се срещна с представители на фирми от об-
ластите Благоевград и Кюстендил, а седми-
ца по-късно – с бизнесмени от Плевен и Ло-
веч.

ЧЕЗ обслужва над 2 млн. клиенти в Запад-
на България и е един от най-големите инвес-
титори в енергетиката на страната. Досега
компанията е вложила 680 млн. лева в под-
държането и развитието на електроразпреде-
лителната мрежа на региона. ЧЕЗ е един от
най-големите работодатели в страната и оси-
гурява работа на близо 4000 души и на де-
сетки български компании в сферата на об-
служването.

Зоя ИВАНОВА
От политическа

партия ГЕРБ Перник
категорично  призо-
вават всички да под-
крепят протестите,
за да може по ясно да
се чуе гласът на про-
тестиращите – това
каза вчера на прескон-
ференция облас-
тният председател
на ГЕРБ д-р Вяра Це-
ровска. За пернишко-
то ръководство на
партията най-важно
е да са до техните
симпатизанти и чле-

нове по места, да ор-
ганизират повече
срещи за да се чуе гла-
сът на хората.
Трябва да се ут-
върдят общинските
координатори, хора-
та да могат винаги
да поставят всички
проблеми които ги
вълнуват. На срещи-
те ще се търси мне-
нието на хората за
промените в избор-
ния кодекс. От прове-
дените досега разго-
вори е станало ясно,
че хората поставят

основно въпросите
за намаляване на про-
центната граница,
както и за по-сериоз-
но застъпено мажо-
ритарно участие в
изборите. Искат по-
вече прозрачност и
при подреждане на
листите. Д-р Вяра Це-
ровска каза, че и при
едни предсрочни пар-
ламентарни избори
от ГЕРБ ще разчитат
както и досега на по-
зитивната кампания,
като ще заложат на
това,което е свърше-

но по време на управ-
лението на ГЕРБ. Най-
голямото доказа-
телство за това, че
можеш да работиш е
да покажеш какво
вършиш – каза още
областната лидерка
на ГЕРБ.

На пресконферен-
цията присъстваха
шефът на общинския
съвет Владислав Ка-
раилиев и заместника
му Пламен Борисов,
както и  председа-
телят на женската
структура Милена
Миланова и  Петър
Трендафилов. В изказ-
ванията си те се
спряха на това, че
ГЕРБ продължава да
набира нови членове,
има молби – но не мо-
же точно да се каже
колко са. При всички
положения обаче
няма отлив от член-
ска маса и симпати-
занти. Стана ясно, че
голяма част от акти-
ва на партията под-
крепя на място про-

тестите в столица-
та. Това, че в Перник
няма протести, не
значи че перничани не
подкрепят протести-
ращите. Просто в
столицата са съсре-
доточени всички ин-
ституции, които са
обект на исканите ос-
тавки, а и градът ни
е само на 30 минути
от столицата и всеки
който иска, може да
отиде на място.

Пернишката струк-
тура на ГЕРБ катего-
рично е зад бившият
министър Цветан
Цветанов,който в
последно време е в ос-
новата на доста бро-
жения из някои орга-
низации на партията
в страната.

Вече има и информа-
ции в национален ма-
щаб за искана оставка
на бившия вътрешен
министър. Перничани
не приемат подобни
искания – стана ясно
на пресконференция-
та.

Шест деца с чревни
инфекции в

Инфекциозното отделение
Зоя ИВАНОВА

Седем случая на ентероколит са регис-
трирани за миналата седмица  - съобща-
ват от Регионалната здравна инспекция.
От тях  шест са деца  на възраст от 4 до
17 г. 71% от случаите са регистрирани в
град Перник, а единични случаи са  ре-
гистрирани в гр. Радомир и с. Ездимирци
(община Трън). Всички заболели се леку-
ват в Инфекциозното отделение на МБАЛ
– Перник. В Инфекциозно отделение е
настанено и дете на три години от Перник
с диагноза салмонелоза. Два са случаи-
те на остър вирусен хепатит. Заболелите
са мъже от гр. Перник от възрастовта
група 35-39 г. Няма епидемична връзка
между регистрираните случаи. Болните
се лекуват в ИО на МБАЛ ”Р. Ангелова”.

Леко намаление на болните от варице-
ла се отчита за мината седмица. Има
29 случаи, срещу 35 за предходната сед-
мица. 24 от случаите са регистрирани в
община Перник. Единични случаи са ре-
гистрирани в община Брезник. Всички
болни се лекуват амбулаторно от общоп-
рактикуващите си лекари. Състоянието
на контактните се следи от личните им
лекари. Три са случаите на скарлатина.

2 от случаите са регистрирани в гр.
Перник и 1 в гр. Радомир. Заболелите са
деца във възрастовата група от 5-9 годи-
ни.

Има един случаи и на туберкулоза. За-
боля 59 г. мъж от гр. Перник, болният се
лекува стационарно в МБАЛ – Перник.
Мъж на 61 години се лекува в инфек-
циозно отделение от лаймска болест.

През седмицата в Д НЗБ са извършени
80 проверки, от които 68 по спазване на
противоепидемичен режим на работа и
12 по спазване на забраната за тютюно-
пушене. През периода 17.06.2013 г. -
23.06.2013 г. (25 седмица на 2013 г.) са
регистрирани 36 случаи на ОРЗ, заболяе-
мост 44,89 на 10 000 души, срещу 40
случаи, заболяемост 49,88 за предход-
ната седмица.

Работна група ще изработи
промените в Закона за горите
Силвия ГРИГОРОВА

„Още другата седми-
ца ще бъде сформирана
работна група, която
да подготви промени в
Наредбата за ползване
на дървесина и в Закона
за горите”. Това заяви
министърът на земе-
делието и храните-
проф. Димитър Греков
на среща с председа-
теля на Комисията по
земеделие и гори проф.
Светла Бъчварова и
представители на гор-
ския бранш в Народно
събрание. Министър
Греков и проф. Бъчва-
рова са се запознали с
предложените на този
етап промени и пробле-

мите в сектора. По
време на срещата ак-
центите бяха върху
контрола над шестте
Държавни горски пред-
приятия, създаването
на общи условия при
провеждането на тър-
гове за дървесина, дъл-
госрочните договори и
др. „Проблемите, кои-
то бяха поставени са
ни ясни и известни.
Тяхното решаване
трябва да стане на ба-
зата на по-широко об-
съждане от работна
група.  На една маса
трябва да седнат всич-
ки заинтересовани
страни и да стигнат
до конкретни решения

на поставените проб-
леми”, заяви министър
Греков. Той допълни
още, че това, което за-
виси от работата на
Министерството на
земеделието и храните
и Изпълнителната аге-
нция по горите ще бъ-
де направено и проме-
ните по Наредбата ще
бъдат внесени в крат-
ки срокове за разглеж-
дане от Комисия по зе-
меделие и гори. Проме-
ните в Закона ще отне-
мат повече време, за-
щото те трябва да бъ-
дат гласувани от На-
родното събрание, до-
пълни още министъ-
рът на земеделието.

Качеството на образованието
обсъждаха в Перник
Виктория СТАНКОВА

Доколко се е подоб-
рило качеството на
образованието в сре-
дищните училища,
след като там поетап-
но бе въведена целод-
невна форма на обуче-
ние. Това бе темата на
семинар в 13 Основно
училище в Мошино.
Там се събраха пред-
ставители на средищ-
ни училища в облас-
тта и експерти от Ре-
гионалния инспекто-

рат по образование-
то.По думите на на-
чалника на Регионал-
ния инспекторат по
образованието Ваня
Коконова заяви, че ино-
вативната оценъчна
карта е разработена
за средищните учили-
ща, но може да бъде от
полза и в другите уче-
бни заведения, които
са въвели цел одневна
форма на обучение.
Чрез тази карта мо-
гат да бъда наблюда-

вани системно силни-
те и слабите страни
на всеки конкретен
ученик и като уча-
стник в образовател-
ния процес, и в живота
му извън училище. По
този начин възпита-
телите и преподава-
телите могат да из-
готвят бързо корек-
ционна програма за
всяко дете. Така те ще
поощрят неговите
възможности и ще се
тушират пропуските.
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Данните са от анкета на Асоциацията на европейските журналисти

Любомира ПЕЛОВА
46% от български-

те журналистите са
били обект на на-
тиск, сочат данните
от анкета на Асоциа-
цията на европейски-
те журналисти
(АЕЖ), проведена със
168 журналисти. Из-
следването беше
представено по вре-
ме на дебат в столи-
цата, организиран
от Асоциацията.
Над две-трети от
анкетираните счи-
тат, че медиите им
са по-скоро независи-
ми от политически
натиск. Публичните
медии са по-голям

обект на политичес-
ки натиск, отколко-
то колегите им в
частния сектор. Съ-
щото важи и за жур-
налистите в провин-
цията, в сравнение с
тези в столицата. С
твърдението, че ме-
дията, в която ра-
ботят, е напълно не-
зависима от иконо-
мически натиск, на-
пълно съгласните са
едва 16,6% от анке-
тираните, а несъг-
ласните - 38,5%.
Проучването кон-
статира, че като
цяло българските
журналисти редовно
стават жертви или

свидетели на на-
тиск, както отвът-
ре - от редактори и
собственици, така и
отвън - от рекламо-
датели, политически
и икономически су-
бекти.

Участниците в ан-
кетата, които счи-
тат, че опитите да
се повлияе на съдър-
жанието на журна-
листическите мате-
риали са практика в
българския медиен
пейзаж, са 86,98%.
Нито един респон-
дент не е определил
това като “несъщес-
твуващо явление”.
Голяма част от жур-

налистите - 30,8%,
заявяват, че не е
нужно да им бъде
оказван натиск, за-
щото така или иначе
са принудени да се
самоцензурират в
работата си. Най-
често натискът е
срещан в телевизии-
те - 57 на сто от ра-
ботещите там са би-
ли обект на натиск,
малко по-малко е раз-
пространен в печат-
ните медии и интер-
нет изданията -
съответно 47 и 41%,
и е най-рядко срещан
в радиото - 31%.
Журналистите, за-
почнали на нова мес-
торабота през пос-
ледните две години,
са подложени значи-
телно повече на на-
тиск, отколкото ко-
легите им с по-дълъг
стаж в дадена медия,
сочи проучването.
Над 65% от анкети-
раните дават лоша
оценка на свободата
на словото в Бълга-
рия, а за 29% тя е за-
доволителна. Според
тях е настъпила
цялостна деградация

на професията жур-
налистика - в очите
на обществото и
във възприятията
на самата гилдия.

Медийният ек-
сперт Нели Огняно-
ва коментира, че
най-големият проб-
лем на средата у нас
е медийната концен-
трация и липсата на
прозрачност на
собствеността. Ка-
то други проблеми
в професията тя
определи поръчкова-
та журналистика,
липсата на защита
на журналистите и
финансирането на
медиите.

Подобно изследва-
не у нас се прави за
втори пореден път,
каза Ирина Недева,
журналист от БНР,
един от организа-
торите на диску-
сията. Според нея
тази година има ма-
лък напредък и той
се състои в това, че
във второто из-
следване анонимни-
те участници са би-
ли с една трета по-
малко.

Преподаватели от
НБУ представиха
Равно-действие

Виктория СТАНКОВА
Преподаватели от департамент “Из-

ящни изкуства” в НБУ представиха
изложба Равно-действие. Експози-
цията е подредена в галерия “Крак-
ра” в Перник и показва плакати, жи-
вопис, графика и малка пластика.
Пред любителите на изобразителното
изкуство в Перник се представят със
свои творби проф. Николай Майсто-
ров, проф. Екатерина Русинова, доц.
Михаил Чомаков, доц. Валентин Сав-
чев, доц. Румен Лаптев, гл. ас. д-р
Калина Христова, Станимир Божилов,
Ненко Атанасов и гл. ас. д-р Ралица
Мирчева. Целта на изложбата е да
представи в цялото разнообразие
възможности които предоставя НБУ
за обучение на своите студенти в об-
ластта на изобразителното изкуство.
От есента висшето училище ще пред-
ложи на младите хора нова специал-
ност в сферата на анимация за туриз-
ма, уточниха организаторите на из-
ложбата. Настоящата експозиция е
второ поред събитие, организирано
съвместно от Галерия Перник и НБУ.
Като резултат от съвместните си
партньорски взаимоотношения двете
институции възнамеряват да продъл-
жат да работят по съвместни проекти.
През ноември в същата галерия е
планиран пърформънс, по време на
който зрителите ще могат да довър-
шват творби, започнати от препода-
ватели от университета. По този на-
чин ще се осъществи на практика
връзката между автор и зрител, уто-
чниха инициаторите на събитието.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
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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
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КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

1. 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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КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 180 кв.м, сам. дв., с гараж и мазета, ЛО - 39 999 евро
3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 64 999 евро
4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 34 900 евро
5. Над Болницата, РЗП: 371 кв.м,
 търговско хале 83 кв.м, дв. 415 кв.м - 51 900 евро
6. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро
7. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
8. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
9. с. Кладница, дв. 466 кв.м, РЗП: 135 кв.м,
модерно стр. целогод. достъп, панорама - 74 000 евро
10. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
11. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 900 евро
12. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр. - 93 999 евро
13. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со - 88 евро/кв.м
2. Център, УПИ, 4 дка, на Соф. шосе, ъглов - 88 евро/кв.м
3. Драгановец, УПИ, 300 кв.м, ток, вода - 8 800 евро
4. Изотк, УПИ, 600 кв.м, за жил. стр. до х-л Зора - 15 200 евро
5. Изток 120 кв.м, по суперф. лице на Ю. Гагарин - 18 500 евро
6. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
7. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
8. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
9. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 21 100 евро
10. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет.- 46 200 евро
11. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 4 999 евро
12. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 11 999 евро
13. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката  3 100 евро
14. с. Калища, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
15. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м
16. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
17. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
18. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
19. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
20. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала - 515  евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро
3. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др. - 82 евро
4. Търговски обект, ЦГЧ, 42 кв.м, зала и сан. възел - 410 евро
5. Търговски обект, Изток, 150 кв.м, на спирка и кръстовище - 999 евро
6. Заведение, Тева, 100 кв.м, оборудвано, градина - 260 евро

ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро
2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне
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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, Тв. ливади, ет. 1, тх., без ТЕЦ,
част гредоред, обезопасен - 21 000 лв.
2. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, 52 кв.м,
преходна, част. гредоред, изолация, РVС - 19 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 18 000 лв.
6. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 31 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ - 32 000 лв.
8. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер. - 34 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 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, Изток, ет. 8, изток/запад, 2 тер., ТЕЦ - 30 000 лв.
15. Тристаен, София, кв. Лагера, ет. 2, ЕПК, 120 кв.м, РVС, за ремонт - 65 000 евро
16. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро
17. 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
18. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
19. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 700 кв.м, дв., сут. + 2 ет.,
лукс ремонт, застр. площ 95 кв.м - 58 000 евро
21. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
22. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро
23. 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.
24. Стара Къща, Байкушева, ЗП: 60 кв.м, с УПИ-340 кв.м, ток, вода- 29 000 лв.
25. Къща, с. Катрище /Кюстендилско/, строена - 80 год.,
дв. 2 дка, лозе, черошова градина и др. плодни дръвчета - 49 000 лв.
26. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
27. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
28. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
29. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 20 000 лв.
30. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
31. УПИ, кв. Клепало, 340 кв.м, ток, вода - 26 000 лв.
32. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
33. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
34. УПИ 880 кв.м, с фургон, отлична панорама, Ковачевци - 7 500 евро
35. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
36. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв.
37. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
38. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/
39. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид.ц, обзаведена - 130 лв.
2. 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. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, юг, тер. - 23 000 лв.

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

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

4. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.

5. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 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. Гарсониера, Изток, РVС, ет. 7, ТЕЦ - 22 000 лв.

9. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв.

10. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв.

11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 28 500 лв.

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

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

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

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

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

17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 27 000 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, Център, тх., ет. 7, 94 кв.м, 3 тер., РVС - 35 000 евро
25. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.
26. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.
27. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.
29. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
33. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 53 500 лв.
34. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.
35. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 59 900 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, Мошино, ет. 2, ТЕЦ, преустр., юг, или заменя за Двустаен В Мошино Изток до ет. 5
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
5. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
6. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня,
шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 30 000 евро
7. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
9. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
10. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 27 000 ЛВ.
11. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 55 000 лв.
13. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
14. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
15. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
16. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
17. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
18. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
24. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 30 000 лв.
25. 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, В ЦЕНТЪРА, ТХ., В ПО-НОВ БЛОК - ДО 35 000 ЕВРО

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

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

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. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
9. Радомир,  ет. 7, ет. 8 - по споразумение
10. 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,

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
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро
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, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.
4. 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 ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ В

ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО

ЦЕГРИЛОВЦИ, ОБЩ.ТРЪН.  НАЧАЛНА

ЦЕНА  700 ЛЕВА,  МОЖЕ И ПО-ВИСОКА 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
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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, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 24 000 лв.

2. Тристаен, Център, тх., 94 кв.м, РVС,
3 тер., непрех., подобр. - 35 000 евро

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 гарсониера, ИЦ /
деветаците/ ет. 5, ТЕЦ, непреходна
- тел. 0889/758 835
Продавам двустаен, в Ид.ц., на

ул. Струма срещу Парка, бл. 40, ет.
5, 64 кв.м, по споразумение, /без
посредник/ - тел. 0899/176 864;
0887/331 169
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, магазин 12

кв.м, на ул. Търговска, срещу кафе
“Фаги” - тел. 0899/956 186
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

Галтекс 2006 ООД гр. Радомир,
търси да назначи бригадир и
квалифицирани шивачки, за
повече информация - тел. 0898/706
486
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/

М
яс

то

 з
а 
ва

ш
ат

а

ре
кл

ам
а

М
яс

то

 з
а 
ва

ш
ат

а

ре
кл

ам
а

123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123

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
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Мечтатели" /п./ - сериал, еп. 183
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. 75
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 101
16:00"Мечтатели" - сериал, еп. 184
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 94
21:00"Далас" (2012) - сериал, с.2, еп. 2
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"По средата" - сериал, с.3, еп.3
00:00"Кости" - сериал, с. 6, еп. 4
00:50"Досиеата Х" - сериал, с. 4, еп. 24
01:40"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"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
05:00Япония/п/
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота - /3186 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва в библиотеката
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо: Зелената линейка
11:00Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:35Малки истории/п/
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе - тв филм /304 епизод/
15:10Живот с Дерек - тв филм /16 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед
17:05Дързост и красота -  /3187 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:10Зелена светлина
18:15Теглене тиражите на ТОТО 2
18:30Още от деня
18:55До утрото на новата ни среща
19:45Лека нощ, деца!: Чудовища и пирати
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Студио "Футбол"
22:00Футбол: Втора полуфинална среща
за Купата на Конфедерациите
00:00Мотоспорт екстра
00:30Ретро следобед
01:15Апартаментът с Марта Вачкова
02:00До утрото на новата ни среща
02:45По света и у нас /п от 20:00/
03:30Футбол: Втора полуфинална среща

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

Семейството и
приятелите ви биха
желали да прекарат с

вас повече време, не им отказвайте
подобно благоволение.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Отворете сърцето
си за романтични нас-

троения и няма да ви се наложи дъл-
го да чакате. Днес не си заслужава да

се занимавате с нищо.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Днес много от не-
щата, които са били

лични, ще станат обществени. Ако
не искате да обнародвате подроб-

ност, закътайте я по-
надалеч.

РАКРАКРАКРАКРАК

Днес се вслушвайте по-внимател-
ни в онова, което ви говорят други-
те и се опитайте да си признаете, че

грешите.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Днес търпението ви
м о - же да е подложено на се-

риозно изпитание и причината за
страданията ви може да
се окажат познати и
близки.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Днес имате сравнително приличен
шанс да получите призвание, разбира
се затова ще ви се наложи да напра-
вите някои неща.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувс-

твате в страхотна
форма, най-вече за

майтапи. Ден, в който ще ви се ще
да покажете на другите, че ги оби-
чате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес не си позвол-

явайте да кривнете
от правия път, защо-

то после ще ви е трудно да се вър-
нете на него. Изобщо днес ще срещ-

нете доста изкуше-
ния.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Днес ще забравите

за всички свои проблеми, предстоят
ви интересни занимания, които ще

помните за дълго. Все
пак не се изкушавайте.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Забавен се очертава

днешният ден, особено за тези око-
ло вас. Опитайте се да не се пъхва-
те в костюма на клоуна.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес ще ви “по-

дгонят” дребни, но
неотложни проблеми. Колкото и да
ви се налага да бързате, старайте се
да сте внимателни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не правете точни

планове, със сигур-
ност ще се наложи да ги променяте.
Може да ви се наложи да се занимава-
те с нещо, което не разбирате. Но
въпреки това ще се справите.
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Â ÁØ „Ìèíüîð” ñè ðàçïðåäåëèõà íàãðàäèòå
В школата се целят в бъдещи успехи

втората от които е
дошла по време на фи-
налите на първенс-
твото в Самоков.ка-
то във всеки край на
годината бяха опреде-
лени и различните
призьори в доста раз-
нообразни категории,
като любопитното
беше, че след обявява-
нето на категорията
в повечето случаи мо-
мичетата познаваха

кой ще е победителят
преди още треньори-
те да са произнесли
името му.За финал бе-
ше оставено унищо-
жаването на вкусна
торта, увенчана с ем-
блемата на школата.
Ето всички носители
на награди:

Състезател без от-
съствие от трени-
ровки: Марина и Мар-
тина Николови

Деца ще яздят безплатно
през ваканцията

Подновява се възможността перниш-
ките ученици да се занимават с езда
през ваканцията и то съвсем безплат-
но. Заслугата за това е на клуб „Да-
вид” по проект, подпомаган финансово
от Министерството на физическото
възпитание и спорта. От 1 юли до 9  ав-
густ децата ще могат да практикуват
този красив спорт във времето от 9,30
до 12,30 часа в конната база на Клуб
по конен спорт „Давид” в кв.”Куциян”
(до входа на „Хидрострой”). Единстве-
ното изискване е децата да се явяват в
спортно облекло, от клуба ще им бъде
осигурен кон, инструктор и  предпазна
каска – съобщи президентът на клуба
Мария Пенева.

Двама бивши миньорци
вкараха на ЦСКА

Двама бивши футболисти на „Ми-
ньор” отбелязаха голове за „Славия”
по време на контролата между „бели-
те” и ЦСКА. Още при една от първите
по-интересни ситуации в мача се стиг-
на до гол. Славия откри резултата в 9-
ата минута, когато Галин Иванов ов-
ладя топка в центъра на полето на
ЦСКА и пусна към Милен Василев, кой-
то финтира вратаря и с отмерен удар
към далечния удар забоде топката в
мрежата. В средата на първата част
Венцислав Василев бе близко до това
да отбележи, след като отигра с глава
от близко разстояние, но прати кълбо-
то в аут. В 63-ата минута „белите” дос-
тигнаха до второ попадение.Тогава
бившият футоблист на „чуковете”  Але-
ксандър Александров отбеляза втория
гол за Славия, след като нанесе хубав
удар към Божидар Стойчев, а кълбото
влетя в мрежата. Така досегашните ми-
ньорци вкарват за други клубове, а
пернишките фенове тънат в неведение
ще го има ли изобщо „Миньор” и
кой,евентуално, ще играе в него.

Стойчо Стоев става
треньор на „Академик”(Св)

Академик (Свищов) представи офи-
циално на пресконференция бившия
треньор на „Миньор” Стойчо Стоев ка-
то старши треньор на тима. Лично за-
местник-кмета на Свищов и президент
на клуба Емил Димитров уважиха съби-
тието. За асистенти на Стоев са утвър-
дени досегашният треньор на първия
тим Борислав Борисов и наставникът
на юношите Евгени Маринов, а с врата-
рите ще се занимава Петър Няголов.
Финансирането на „студентите” в „Б”
група на този етап е осигурено, съоб-
щи Емил Димитров. Общината отпусна
допълнителна субсидия от 80 000 лева,
подкрепа оказва и местният бизнес. С
помощта на Валентин Михов са осъ-
ществени контакти със собственика на
Лудогорец Кирил Домусчиев. Той вече
е изпратил четирима юноши от школа-
та на шампионите, а всеки момент ще
се състои среща между него и кмета
Станислав Благов. Очаква се идването
в Свищов и на румънския милиардер
Йон Никулае, който също обеща под-
крепа на Академик.

нуемо ще дойдат.Ка-
то най-стойностен
мач през годината
треньорката им Соня
Спиридонова отчете
двубоя им срещу „Чер-
но море”, спечелен
след куп обрати с де-
сет точки разлика, не
бяха подминати и две-
те победи срещу шам-
пиона на страната
„Рилски спортист”,

Баскетболистките
от баскетболна шко-
ла „Миньор”, тре-
ньорките им Соня
Спиридонова и Евла-
дия Славчева, както и
шефовете на школа-
та Марин Никодимов
и Георги Стоянов от-
четоха един повече
от успешен сезон, в
който при 12-годиш-
ните момичета се
класираха на шесто
място в страната на

държавното първенс-
тво. Заедно с радос-
тта от успеха се до-
лови и малко тъга,че
само две точки в мача
срещу „Левски” са им
коствали загубата,
която ги извади от
първата четворка на
страната, но пък ос-
тана надеждата,че
през следващата годи-
на с много воля и упо-
ритост в трениров-
ките успехите неми-

лен фонд. Участници-
те представиха пре-
зентация на тема
„ Т о л е р а н т н о с т ,
спорт и здравосло-
вен начин начин на
живот”. Създадоха в
двора на училището
„Олимпийска гради-
на”с емблемата на
Олимпийското дви-
жение и Олимпий-
ският факел.Оли-
мпийската емблема е
от пет преплетени
кръга – син, черен,
червен жълт и зелен.
Всеки един от тези
цветове символизира

петте континента,
обединени в олимпий-
ското движение.

Емблемата е по
предложение на Пиер
дьо Кубертен от
1913 г., но символът
за първи път се
появява на игрите
“ А н т в е р п е н
’20”.Огънят се запал-
ва от слънчевите лъ-
чи в Древна Олимпия
(Гърция). След това
започва факелното
шествие, което пре-
минава през планини,
реки, морета и океа-
ни. Факелът се носи
не само от именити
спортисти, но и от
изявени личности на
страната, през коя-
то преминава шес-
твието. В деня на
откриването огъ-
нят тържествено се
запалва на Олимпий-
ския стадион.„Олим-
пийската градина” е
създадена в чест на
23 юни – Междуна-
родния ден на Оли-
мпийското движе-
ние, който е и пат-
ронен празник на
Спортно училище
„Олимпиец”.

С представителна
изява на секция „При-
рода, спорт, здраве”
в Спортно училище
„Олимпиец”- град
Перник с ръководи-
тел Иглика Милен-
тиева приключиха
занятията по
проект „УСПЕХ” за
тази учебна година.
Проектът се осъ-
ществява с финансо-
вата подкрепа на
Оперативна програ-
ма „Развитие на чо-
вешките ресурси”,
съфинансирана от
Европейския социа-

Футболисти ветерани
ще върлуват из Пернишко

Два мача на ветерани със сигурност
ще се играят в Пернишко в събота. Без
да се договарят един с друг организа-
торите са  определили един и същи час
за тяхното започване и той е 10 часа
преди обед. В Мещица по повод откри-
ването на новия стадион един срещу
друг ще се изправят ветераните на
„Миньор” и „Дружба”(Мещица). Мачът
ще е по повод на откриването на новия
спортен комплекс в селото. Подмолна-
та информация е,че се подготвят две
печени агнета,  изяждането на които
ще потуши евентуално възникнали
страсти по време на мача. По същото
време в Брезник ще играят ветераните
на ЦСКА и „Чорни”. Столичните футбо-
листи  получиха покана за мача преди
срещата между отборите на ЦСКА и
„Черногорец” миналата седмица в
Ноевци. От вчера в града има разлепе-
ни афиши за мача, което значи,че
всички подробности са изчистени.

В Спортното изучаваха
Олимпийските символи

Най-сърцат състезател
МАРИНА НИКОЛОВА

Най–атрактивен състезател
БОРЯНА РАНГЕЛОВА

Най-добър реализатор
             МАРТИНА НИКОЛОВА

Най-добър борец под кошовете
ЕЛИ ДИМИТРОВА

Най-много асистенции
       АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА

Най-талантлив състезател
           ВАЛЕРИЯ АЛЕКСИЕВА

Най-перспективен състезател
РАДИНА ЖИВАЧКА

Най-толерантен състезател
        КРИСТИНА РАДОИЛОВА



АПРОПО
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Документът обедини юристи, учени, журналисти

ПАРТИИТЕ МАСТОДОНТИ,
ОСВЕН ЧЕ ВЗАИМНО СЕ
ОБИНЯВАХА В ПРЕПИСВА-
НЕ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ
ПЛАТФОРМИ, сега взеха да

се преписват и следизборно. Най-нап-
ред от БСП се разпростряха в лъчове по
села и градове да обясняват на народа
защо Орешарски трябва да остане. От
ГЕРБ не останаха по-назад и само два
дена по-късно предприеха абсолютно
същата тактика – назад към масите да
ги светнат защо Орешарски трябва да
си ходи. В политически план това може
да е и полезно, обаче в чисто битов съз-
дава някакви проблеми. Да не стане та-
ка партийните агитатори да се засекат
на някое мероприятие по селата, та пос-
ле да стане като в София. В по-екшън
вариант е възможно да се застъпват,
използвайки една и съща аудитория за
диаметрално противоположни цели. А
най-екзотичният вариант би бил да си
играят на стражари и апаши като едното
време, особено по селата, където има
условия за нелегална съпротива. Да не
вземе само някоя трета партия да тръг-
не по същия път, че тогава ще трябва и
жандармерията да се намесва.

ДОБРЕ ДЕ, ЩОМ КАТО КАТА-
ДЖИИТЕ ВЪЗПРИЕХА ПОЛИТИКА
НА ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ, об-
явявайки на всеослушание къде са ка-
мерите за контрол на движението – ка-
къв е ефектът? Какво по-близо от ума
до това да си отваряш очите на четири,
знаейки точната локация на въпросното
техническо средство? Така може да се
оформят участъци, където всички коли
да се движат изрядно като по учебник и
други, където да се заформи автофиес-
та със зрелищни сцени. Знаят, напри-
мер, пернишките шофьори, че като тръг-
нат сутрин за София, една камера ги ча-
ка на високото при „Лукойл” и друга на
„Черния кос”. Из останалия път – газ до
дупка. Положението по пътищата е тако-
ва, че да се тури ред камери трябва да
има на всеки километър – и по градски,
и по извънградски маршрути. Тотален
контрол. Иначе се получава нещо като
партийна предизборна демагогия, чийто
ефект се изчерпва с пушилката, а не с
реалните резултати.
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мрежа на скрити за-
висимости, която не
признава върховенс-
твото на закона и
разделението на влас-
тите, изпразва ин-
ституциите от де-
мократична легитим-
ност и подменя об-
ществения интерес с
корупция и морална
разруха. „Не е случай-
на грешка на симула-
тивния политически
модел и назначаване-
то на Волен Сидеров
за председател на
парламентарната ко-
мисия за борба с ко-
рупцията, конфликт
на интереси и парла-
ментарна етика”, пи-
ше в хартата.

Конкретните зада-
чи на експертните
групи ще включват
изработване на зако-
нодателни предложе-
ния за изменение на
изборните правила и
правилата за осъ-
ществяване на поли-
тическа дейност та-
ка, че да бъде гаран-
тирано автентично-
то политическо
представителство
на гражданите. Ос-
вен това ще бъде из-
вършен пълен ком-
плексен анализ на съ-
ществуващото зако-
нодателство по от-
ношение на възмож-
ностите на полицей-
ските и други служ-
би за злоупотреба с
гражданските свобо-
ди и права. Ще пос-
ледва изготвяне на

Любомира ПЕЛОВА
Протестите, започ-

нали на 14 юни срещу
олигархичния модел
на управление под мо-
тото ДАНСwithme,
родиха независима
гражданска инициати-
ва, която си поставя
за цел възстановява-
не на демокрацията и
върховенството на
закона и цели да спаси
гражданското недо-
волство от девалва-
ция. Над 60 юристи,
учени и журналисти
се обединиха вчера
около “Харта за раз-
граждане на плуток-
ратичния модел на
българската държа-
ва”. Тяхната цел е
чрез доброволен труд
и привличане на ек-
сперти да изготвят
правила, с които да
вкарат принципите

на демокрацията в
сферите партийна
система, съдебна
власт, сектор сигур-
ност, медии и финан-
си. Хартата, имената
на подписалите я, как-
то и бъдещите им на-
мерения ще могат да
се следят на интер-
нет страницата http:/
/www.har ta2013.eu .
Инициативата е от-
ворена за всички
граждани, желаещи да
я подкрепят, както и
за такива, които има-
т възможност да
участват като спе-
циалисти в конкрет-
на област. Идеята е
експерти с добра ре-
путация и професио-
нален опит да поло-
жат доброволен
труд, като се обе-
динят в малки групи
в дефинираните като

обща идейна програ-
ма за разпределяне
на правомощията
между службите, за
координация помеж-
ду им и контрол.

Друга цел е да се
изготви концепция
за управление на пуб-
личните средства
така, че да бъде “о-
безкръвен настоя-
щият модел на от-
глеждане на олигар-
хията от държава-
та”. Предстои и из-
готвянето на прог-
рама с конкретни
мерки за защита на
медийната свобода.
Укрепването на неза-
висимостта на съ-
дебната власт е сред
най-реалните цели,
тъй като още мина-
лата година Съюзът
на съдиите подгот-
ви конкретни законо-
дателни мерки, кои-
то да променят се-
гашния модел. Те не
бяха възприети ни-
то от предишните
управляващи, нито
от Висшия съдебен
съвет. Хартата
предвижда още съз-
даване на обществе-
на комисия с участие
на юристи и общес-
твеници, които са
заслужили обществе-
но доверие, за обо-
бщаване на всички
анализи, за провеж-
дане на собствено
проучване и за диаг-
ностициране на със-
тоянието на демок-
рацията у нас.

Задържаха мотопед с
номера от краден мотор

Любомира ПЕЛОВА
Мотопед с

издирвана
р е г и с т р а -
ционна табе-
ла е  наме-
рен в Пер-
ник.

Служите -
ли на Първо районно управление
„Полиция” в града спрели за провер-
ка мотопед „Ямаха” със софийска ре-
гистрация, управляван от 26-годишен
перничанин. Оказало се, че регистра-
ционният номер е от друг мотор, об-
явен за издирване от СДВР. Мотопе-
дът е иззет до изясняване на случая,
по който продължават работа пер-
нишките криминалисти.

ключови пет сектора
и изработят програ-
ми с конкретни мер-
ки. Целта е те да бъ-
дат наложени на уп-
равляващите чрез ак-
тивистки кампании.
Според участници в
инициативата прави-
телството и парла-
ментът трудно ще
заобиколят свърше-
ното от доброволци-
те: от една страна,
натискът на протес-
тиращите продължа-
ва, от друга - набли-
жава поредният мо-
ниторингов доклад
на ЕК. Групата, обеди-
нена от хартата, дек-
ларира, че ще следва
примера на правоза-
щитното и екологич-
ното движение, кои-
то през последните
години постигнаха
подобрения на зако-
нодателно и практи-
ческо равнище в пол-
за на правата на чове-
ка и върховенството
на закона. Ще се из-
ползва натрупаната
критична маса в об-
ществото, за да се
изработи и изпълни
подробен план за раз-
рушаване на сегаш-
ния олигархичен мо-
дел на държавата.
Според създателите
на казусът “Пеевски”
оголва задълбочава-
щото се обземане на
политическата сис-
тема, медиите, пра-
восъдието, национал-
ната сигурност и
банковия сектор от

Любомира ПЕЛОВА
Само за едно дено-

нощие служители от
различни структури
на МВР са разкрили
извършителите на
75 криминални прес-
тъпления на тери-
торията на страна-
та. Извършители на
грабежи и кражби, в
това число и взлом-
ни, са установени и
задържани от служи-
тели на Столичната
и областните дирек-
ции на МВР – Бургас,
Варна, Велико Търно-
во, Враца, Габрово,
Кърджали, Пловдив,
Сливен, София и Шу-
мен. Само за деноно-
щие по данни, въве-
дени в Автоматизи-
раната информа-
ционна система „Из-
дирвателна дей-
ност”, са обявени за
издирване нови 74 и
са снети от отчет
59 души.

При проверки на
граждани, превозни
средства, жилища и
търговски обекти в
страната полицей-
ски служители са от-
крили и иззели общо
4314 кутии цигари
без акцизен банде-
рол.

Специализирани по-
лицейски операции са
проведени от Сто-
личната и областни-
те дирекции на МВР
са задържани 94 ду-
ши, от които: пети-
ма - обявени за из-
дирване; 22 извърши-
тели на престъпле-
ния; 25 - криминално
проявени. Съставе-
ни са 65 акта и 51
п р е д у п р е д и т е л н и
протокола.

Общо 13 чужди
граждани са задържа-
ни при опити да пре-
минат на терито-
рията на страната
през „зелена“ грани-

ца. На различни ГКПП
от багажа на влиза-
щи в страната бъл-
гарски и чужди граж-
дани са иззети не-
декларирани общо
1517 кутии различни
марки цигари. Тежки
пътно-транспортни
произшествия са ре-
гистрирани на тери-
торията на Столич-
ната и 13 областни
дирекции на полиция-
та в страната.

Само за едно дено-
нощие звената за По-
жарна безопасност
са реагирали на 149
сигнала за произшес-
твия. Ликвидирани
са общо 86 пожара. С
преки материални
щети са 29 от тях.
Без нанесени мате-
риални щети - 57.
Организирани са 58
аварийно-спасителни
дейности, помощни
операции и дежурс-
тва.

Кримиобстановката в страната

В Добрич съдят...

Пострадалият бил разположил палатката
си в близост до компанията. Той бил упо-
требил алкохол. Около 15 ч. се спречкал с
другите младежи и започнал да хвърля по
тях камъни и празна бутилка от минерална
вода. Ивайло П. го попитал какво иска, а
младежът се ядосал и започнал да го псу-
ва. Двамата се сдърпали, но били разтърва-
ни от останалите в компанията, като Васил
Г. го бутнал към неговата палатка. Младе-
жът от Нова Загора хвърлил голям камък
към двамата подсъдими и разправията се
подновила, като си разменили удари. По-
насяйки удари в главата и по тялото си,
пострадалият се претъркалял до палатката
си и останал да лежи на няколко метра от
нея. В това време две момичета от компа-
нията довели двама униформени. Единият
се приближил до лежащия по гръб на зем-
ята младеж и видял, че той е със затворени
очи, а по носа му имало кръв. Полицаят го
побутнал, но момчето реагирало едва на
шестия път, седнало и напсувало полицаи-
те.

Прокуратурата посочва, че след десети-
на минути пострадалият станал и се отпра-
вил към близката сцена, като се олюлявал
по пътя. Близо до сцената той паднал и бил
намерен в безпомощно състояние първо от
френски гражданин, после от българин,
които поотделно се обадили на телефон
112. Пострадалият бил отведен първо в
МБАЛ – Добрич, а след това транспортиран
в МБАЛ „Св. Анна”, Варна. Там му била
направена спешна неврохирургична опера-
ция за отстраняване на хематом под твър-
дата мозъчна обвивка. Въпреки положени-
те усилия, на 08.09.2011 г. той починал, без
да дойде в съзнание.

Делото продължава на 23 септември т.г.
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