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Убедете се
в разликата!

и страдания на Васи-
леви и вината на Ви-
томиров бъде доказа-
на по безспорен на-
чин, той ще трябва
да изплати 300 000 лв
на ромското семей-
ство.

Разпитани бяха де-
сетки свидетели,
предимно членове и
близки на убития
Станислав, но нито
един от тях обаче не
е бил пряк свидетел
на стрелбата. Всички
чули изстрел, към до-
ма на Василеви до-
летял чичото на
момчето Неофит и
заявил, че се стреля
по Станислав. Близ-
ките му изтичали
към улицата и виде-
ли тялото му, об-
ляно в кръв. Помоли-
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Тръгна делото срещу кандидат – кмета на ВМРО за умишлено убийство

Демокрация
във вериги

Все си мислехме, че вериги-
те символизират робство, тирания, на-
силие, експлоатация, затвор и прочие
грозни работи. Така пише и в история-
та. А ние мразим грозните неща в живо-
та, политикато и въобще. Обаче се ока-
за, че не всички мразят веригите.

Студентите окупатори от Софийския
университет например ги обичат. Може
би защото са от партията на красивите
и интелигентните, та като обримчиха с
вериги портите на Ректората, хванаха
бога за научната степен. Кой, кой, кой
им даде веригите??? Това е въпросът, на
който обществото също трябва да чуе
отговора. Да искаш морал и да оковаваш
науката във вериги е демокрация от
сталинистки тип. Да превърнеш универ-
ситета в затвор, а колегите си в залож-
ници е гавра с образованието и провока-
ция към здравия разум.

Истинският морал не се крещи публич-
но. Той е вътрешна даденост, нещо като
красив ум. За да го търсиш у другите,
първо ти трябва да го притежаваш. Ти-
раните в човешката история не успяха с
вериги да спрат прогреса. Сега на ход са
умните и красивите...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. мчци Терентий,
Неонила и чедата им.
Преп. Стефан Саваит.
Св. мчца Параскева.
Св. Димитрий, митр.

Ростовски

Любомира ПЕЛОВА
В петък перниш-

кият Окръжен даде
ход на делото срещу
трънчанина Виктор
Витомиров, който
застава пред Темида
за убийството на
своя съсед – 25-го-
дишния ром Станис-
лав Василев – Целино.
Като граждански ищ-
ци и частни обвини-
тели бяха конституи-
рани родителите на
жертвата – Станис-
лав и Павлинка Василе-
ви. Първоначално
поисканата от тях
кръвнина от 100 000
лв – по 50 000 за всеки
от родителите, вне-
запно в зала скочи
тройно. Така ако съ-
дът уважи иска за
претърпените болки

Сръчните жени
обикновено
са минали
през много ръце.

ЛАФ НА ДЕНЯ
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Камион прегази психично болен
Любомира ПЕЛОВА

Миналата седмица в Радомир ТИР «Ман»
е ударил и влачи няколко места психично
болен мъж в Радомир.

Трагедията е станала на изхода на града
по посока към Перник, оточниха от поли-
цията. 43-годишният Асен Х. почти всеки
ден ходел безцелно по пътното платно. Мес-
тните знаели, че той ходи по платното и вни-
мавали. В четвъртък обаче той внезапно из-
скочил пред тежкотоварното возило, шо-
фьорът не успял да спре и го помел. Според
радомирци било само въпрос на време да
се случи трагедия с Асен. Мъжът живеел в
изключителна мизерия в района на бивш
полигон на техникума в града. Според мес-
тните той спял в нещо като землянка, често
ровел по кофите.

43-годишен радомирец е починал на
място след пътнотранспортно произшес-
твие.

Алкохолната проба на 27-годишния вода-
ча на тира е отрицателна.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължав

Радомир празнува на Димитровден

ли един от съседите
от звънне на тел.112
, но така и не дочака-
ли линейката, спрели
буса на техен познат
– Боби Асенов и на-
товарили в него мла-
дия мъж. Не знаехме
дали е жив или вече
си е отишъл, сподел-
яха свидетелите,
повтаряйки едно и
също. Малко повече
данни около стрелба-
та съдържаха показа-
нията на Неофит,
който заяви, че ми-
нути преди стрелба-
та е видял Виктор с
пушка на рамо, кой-
то  псувайки го, го
заплашил, че може да
му се случи нещшо
лошо.

На страница 12
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Ðàäîìèðöè ïðàçíóâàõà Äåí íà ãðàäà
По традиция той се чества винаги на Димитровден

Втори национален
турнир по стрелба
за полицаи в Перник

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
По стародавна тра-

диция радомирци
празнуваха Деня на
града на Димитров-
ден.  На централния
площад прозвучаха
българския химн и
химна на Европейския
съюз, издигнати бяха
националният ни три-
кольор, звездното
знаме на ЕС и флагът
на Радомир.

Празникът започна
с отслужения в мес-
тния храм „Св.Дими-
тър” тържествен во-
досвет и благословия
за благополучие за
града и неговите хо-
ра. Сред официалните
гости за тържества-
та бяха народният
представител от ПП
ГЕРБ Ирена Соколова,
депутатът от „Коа-
лиция за България” –
радомирката Евдокия
Асенова, областният
председател на ГЕРБ
д-р Вяра Церовска,
парламентарният сек-
ретар на министъра
на отбраната Ина То-
дорова, зам.-облас-
тният управител Га-
лина Никодимова, ,за-
местник кметът на
Кюстендил Росица
Плачкова, кметове на
общини от региона,
представители на

местната админис-
трация

„С ваше позволение
ще си спестя речта и
ще кажа само това,
което ми е на сърце-
то. На днешния праз-
ничен ден искам да
благодаря на всички,
които останаха в гра-
да, на всички, които
работят в град Радо-
мир, на всички, които
му помагат и се гор-
деят, че са от Радо-
мир, които дойдоха да
помагат доброволна
за преодоляване ще-
тите от земетресе-
нието, които бяха
доброволци и гасиха
пожара, които спас-
яваха дигите на река
Струма“,саза в емо-
ционалното си при-
вествие към съграж-
даните си кметът на
Радомир Пламен Але-
ксиев.

В поздравлението
си към радомирци на-
родният представи-
тел от ПП ГЕРБ Ирена
Соколова изтъкна
многото положител-
ни черти на радомир-
ци, които ги правят
по-истински хора.

Поздрав към радо-
мирци и гостите от-
прави народният
представител Евдо-
кия Асенова.

Поздравителни ад-
реси бяха получени и
от Президента Росен
Плевнелиев, министъ-
рът на отбраната Ан-
гел Найденов, облас-
тният управител арх.
Михаил Михайлов.

Кметът Пламен Але-
ксиев връчи награди-
те на победителите
от детския футболен
турнир “Христо Радо-
ванов”. За всички от-
бори имаше топки.

Празникът бе съп-
роводен с много му-
зика и танци. Пер-
нишките ансамбли
„Граовска младост” и
„Хоро”, танцьорите
от „Разметица”- Бо-

бов дол и домакини-
те от „Етнофолк”
към НЧ „Напредък
1895” демонстрираха
майсторството си
пред радомирци и
техните гости. На-
диграването бе един
от гвоздеите на
празничната програ-
ма, в основата на
инициативата бе ръ-
ководителят на „Ет-
нофолк” Георги Геор-
гиев, а проявата с
лични средства фи-
нансира кметът Пла-
мен Алексиев, каза
Нели Петкова от чи-
талище „Напредък
1895”. Традицията,
по празници на пло-

Касата търси начини
да плати на болниците

Зоя ИВАНОВА

Нелбо мотивира клиентите си да
подменят уредите за отчитане
Силвия ГРИГОРОВА

Фирма Нелбо, коя-
то е една от трите
фирми, извършва-
щи услугата

дялово разпреде-
ление на топлинна-
та енергия в Пер-
ник, полага усилия
да мотивира свои-
те клиенти да по-
бързат с подмяна-
та на уредите.
Фирмата предлага
промоционална офе-
рта на клиентите с
по-големи апарта-
менти, за да облек-
чи семейния им бю-
джет. За целта в
периода от 7 око-
тмври до 31 декем-
ври 2013 г. собс-
твениците на жили-
ща, в които има 4
топломера, ако ре-
шат да ги под-
менят с нови, от
Нелбо ще монтират
4 топломера, а або-
натите ще зап-
латят цената само
на 3 от тях. Ако жи-
лището е с 5 уреда,
ще бъдат монтира-
ни толкова, а ще се
заплатят с един по-
малко.

Според Боряна
Колева- управител
на Нелбо, за сега
подмяната на уре-
дите в Перник вър-
ви нормално. До
момента повече
от половината от
клиентите на фир-
мата вече са под-
менили своите уре-
ди. Очакванията
са, че със старти-
рането на новия
отоплителен се-
зон, абонатите на
„ Т о п л о ф и к а ц и я
Перник” ще се ак-
тивизират. На
въпроса- очакват
ли се някакви про-
мени, свързани със
заплащането на ус-
лугата, която
предлага фирмата,
Боряна Колева поя-
сни, че коментари
има, но все още
няма категорично
взети решения. ”И-
деята да се върне
стария начин на
заплащане на услу-
гата, която ние
предлагаме е ста-
ра. Преди задълже-
нието за разплаща-
не да бъде вменено

топлофикационни -
те дружества, ние
бяхме изградили
много стройна сис-
тема и нашите
клиенти бяха свик-
нали с нея. Ако се
върне старият на-
чин, ще се наложи
отново да създа-
дем организация,
но и за нас това ще
бъде по-добре, за-
щото в момента
плащанията се
бавят”, заяви Бор-
яна Колева. Тя до-
пълни, че предвид
д и с к у т и р а н и т е
различни опции за
законодателни про-
мени и промени в
наредби, Нелбо се е
допитала до мне-
нието на граждани-
те по част от тях.
На въпроса дали,
ако монтират ра-
дио уреди в дома
си, биха допускали
контролно отчет-
ници веднъж го-
дишно, за да се сле-
ди за кражби на
топло, 88% от ан-
кетираните са да-
ли положителен
отговор. 

В петък кметът на Перник Росица Янакиева
даде старт на втория национален турнир по
стрелба за полицаи „Кракра”.  Той се органи-
зира от Областна дирекция на МВР - Перник,
отдел “Център за бойна подготовка и спорт”
при Специализирана административна дирек-
ция “Човешки ресурси”- МВР и “Спортна асо-
циация”- МВР. В него мериха сили 15 отбора
от цялата страна. „Радвам се да видя, че в
Перник днес има солидно представителство
от гръбнака на правовия ред. За да ви е по-
трудно, сме ви приготвили два отбора. Иначе
Перник е гостоприемен. Успоредно с турнира
можете да разгледате и града, да се запоз-
наете с неговото минало и настояще”, каза
пред събралите се полицаи Янакиева.

На откриването приветствия към състезате-
лите отправиха също шефът на полицията
Георги Бонев и заместник-областният управи-
тел Галина Никодимова. В турнира участваха
16 представителни отбори на СДВР, ГДПБЗН,
Дирекция „Управление на собствеността и со-
циални дейности”, Дирекция „Специализира-
ни полицейски сили” към Главна дирекция
„Национална полиция”,  АМВР, два отбора на
ОДМВР Перник, ОДМВР Пловдив, Бургас, Ру-
се, Благоевград, Пазарджик, Габрово, Враца,
Видин, Сливен, Кърджали.  Провелото се в
Перник състезание, бе посветено на Деня на
града, който бе честван на 19 октомври. Турни-
рът бе под патронажа на на Главния секретар
на МВР Светлозар Лазаров, който е и предсе-
дател на Спортната асоциация на МВР. Отбо-
рите бяха съставени от трима мъже и две же-
ни, а наградите бяха индивидуални, отборни и
комплексни. Най-добрите станаха ясни в къс-
ния следобед в петък. ОД на МВР - Благоев-
град спечели първото място в отборното кла-
сиране при жените в националния турнир по
стрелба “Кракра”, проведен в Перник. Второ-
то място е за Академията на МВР, а третото-
за Областната дирекция в Кърджали. При мъ-
жете с най- точен мерник се оказа отборът на
ОД на МВР- Габрово, следван от стрелците от
ГД “Национална полиция” и Областната ди-
рекция в Перник. В индивидуалната надпре-
вара при жените, най- точна бе Катя Василева
от ОД на МВР-  Габрово, а при мъжете най-
прецизна стрелба показа Симеон Дилчев от
ГД “Национална полиция”. Победител в ком-
плексното класиране е ОД на МВР- Габрово,
втори е отбрът от ГД “Национална полиция”, а
трети- полицаите от Пазарджик.

Поетът Евтим Евтимов
идва в Перник
Виктория СТАНКОВА

Поетът Евтим Евтимов идва в Перник. Сре-
ща с него ще бъде организирана на 29 октом-
ври 2013 година от 17.00 часа. Мястото е Худо-
жествената галерия „Марин Гогев”, а инициа-
тор на събитието е Народното читалище “Съ-
знание-1922г.”. Поводът за срещата с перни-
чани е юбилеят на поета, който тази година на-
вършва 80 години. През 1966 г.

Евтим Евтимов започва работа в отдел
„Поезия” на издателство „Народна младеж”,
на което по-късно става и директор. 10 годи-
ни е и заместник-главен редактор на списа-
ние „Пламък”. След това е избран за главен
редактор на вестник „Литературен фронт”. От
този пост е свален през 1988 година, защото
публикува своя дръзка статия срещу обгаз-
яванията в Русе.

щада в Радомир да се
вие огромно хоро, е
на повече от 100 го-
дини. За първи път
обаче ще се надигра-
ват танцьори и
проявата се очаква с
голям интерес, каза-
ха организаторите
от читалището. На
хорото се хвана и
г р а д о н а ч а л н и к ъ т
Алексиев. Концерти,
детско шоу и детска
фолклорна програма
радваха местните хо-
ра и техните гости.

Ангел и Моисей ве-
селиха до късно млади-
те радомирци. Праз-
никът завърши с пищ-
ни илюминации.

Националната здравно осигурителна
каса търси начини да се преодолее
дефицита в бюджета на болничната
медицинска помощ – съобщават от
пресцентъра на институцията. На за-
седание  Надзорният съвет на Нацио-
налната здравноосигурителна каса е
взето  решение да  се предприемат
следните мерки за преодоляване на
дефицита в бюджета за болничната
медицинска помощ:

- да се търсят възможности за вът-
решно компенсиране от други бю-
джетни параграфи и подпараграфи за
заплащане на извършената от лечеб-
ните заведения за болнична медицин-
ска помощ дейност, която надвишава
утвърдената за съответния месец над-
прогнозна стойност.

- oчакваното преизпълнение на
здравноосигурителните приходи по
Закона за бюджета на НЗОК за 2013
година – в размер на около 30 млн.
лв. съгласно информация на Нацио-
налната агенция за приходите (НАП),
да се разпределя за здравноосигури-
телни плащания за болнична меди-
цинска помощ.



Панорама 3Съперник  28 октомври  2013 г.

Â Êîâà÷åâöè èñêàò ÿñíîòà çà áåæàíöèòå
Общинският съвет излезе с нарочна декларация за проблема

Над 81% от площите с
царевица са прибрани

Силвия ГРИГОРОВА

43 свободни работни
места в Бюрото по труда

Силвия  ГРИГОРОВА
43 са свободните работни места, които Бю-

рото по труда предлага на хората,  озовали се
на трудовата борса.  Анализът на тенденциите,
които се наблюдават през последните седми-
ци на трудовата борса показва, че е налице
тенденция на редуциране на броя на свобод-
ните работни места. Доказателство за това е
фактът, че в сравнение с предходната седми-
ца, техният брой е намалял с 5. Сред обявените
свободни работни места са: 1 за учител по му-
зика в детска градина с висше-музикална пе-
дагогика. Бюрото по труда търси още: 20 ши-
вачки с опит, 1 готвач с опит, 1 техник ДВГ, 10
булдозеристи с квалификация машинист ПСМ,
1 агент за обслужване на клиенти по телефон /
кол център с висше образование, перфектен
френски и английски език и компютърна гра-
мотност,  1 сервитьор и 1 автотенекеджия и ав-
тобояджия с опит и 5 ресторантски работници,
1 обслужващ погребално бюро и 1 огняр.

В предложените от Бюрото по труда свобод-
ни работни места, най-малък шанс да си на-
мерят работа имат отново висшистите, на които
се предлагат само 2 свободни места. Остана-
лите 41 са за хора със средно образование.
Прави впечатление, че вече две седмици Бю-
рото по труда търси булдозеристи и не се нами-
рат кандидати за работа. За никой не е изнена-
да вече фактът, че шивачките отново са хит на
трудовия пазар. Обяснението не е толкова
трудно- очевидно трудовото възнаграждение и
условията, които им се предлагат не са атрак-
тивни. Обезпокояващ е фактът, че хората с вис-
ше образование нямат почти никакъв избор за
работа, което ще рече, че те са принудени да
приемат каквато и да е работа, за да си оси-
гурят някакви средства за препитание, ако ве-
че не получават обещетение.

Губернаторът за
ситуацията в Ковачевци

Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител на Перник Ми-
хаил Михайлов, пред-
ставители на ОДМВР
Перник и на Агенция-
та по бежанците при-
състваха на извън-
редната сесия в кова-
чевци, насрочена за-
ради бежанците, нас-
танени в НДЕК. Съг-
ласно актуалната ин-
формация в лагера
има 237 бежанци, след
като 24 от тях вече
са отпътували за Со-
фия. Продължават
интервютата с все-
ки поотделно. В лаге-
ра вече е назначен ко-
мендант. Предстои
да бъде назначена ме-
дицинска сестра, вла-
дееща арабски език и
д-р Тамам, който е от
арабски произход,
обобщи областният
управител Михаил
Михайлов. Той при-
помни, че веднага
след като е получил
информацията за нас-
таняването на бе-
жанците, е сформи-
рал кризисен щаб, кой-

то да координира
дейността на всички
институции на тери-
торията на региона.
В резултат обста-
новката е спокойна и
работата по интер-
вюирането на бежан-
ците продължава. За
да компенсира разхо-
дите на общината
Михайлов е догово-
рил с ЧЕЗ да бъде под-
писано тристранно
споразумение, според
което Агенцията по
бежанците да поеме
разхода за електри-
чество за комплекса.
Пак по негово нас-
тояване 15 аварийки,
обслужвани от 15 ду-
ши ще помагат за
сметосъбирането в
селото. В началото
на следващата седми-
ца в лагера ще бъде
открито чейнч бюро,
за да могат хората да
обменят валута. “Ра-
збирам чисто човеш-
ките ви притесне-
ния, но ние също
всички трябва да раз-
берем, че и тези хора
имат свои притесне-
ния, те бягат от
войната, някои от
тях са загубили близ-
ки. Трябва да намерим
консенсус.”, обърна
се към съветниците
и гостите на сесия-
та областният упра-
вител и допълни, че
от всяка една ситуа-
ция може да се извле-
че и полза.

В района е осигурена
24 часова охрана, а бе-

жанците са на затво-
рен режим и излизат
само след записване и
срещу специална кар-
та, информира гл. ин-
спектор Лазов - начал-
ник група „Охранител-
на полиция“ в Районно
полицейско управле-
ние-Радомир. Антон
Иванов от Агенцията
по бежанците увери,
че на този етап няма
план за настаняване
на още бежанци на те-
риторията на община-
та. На мястото на на-
пускащите може да
бъдат изпращани но-
ви, но броят им няма
да надвиши 261 души.
Все пак се действа в
кризисна ситуация и
обстановката се про-
меня. Ако миналата го-
дина през границата
ни са преминавали по
30 - 40 души на деноно-
щие, сега броят им е
150 - 200. Комплексът
в Ковачевци е със ста-
тут на лагер за вре-
менно настаняване и
веднага след като хо-
рата преминат през
всички необходими ин-
тервюта и получат
документите си, те
ще напуснат лагера,
увери Иванов. Според
него крайната цел на
повечето от бежанци-
те са държави в Запад-
на Европа, където мно-
го от тях имат родни-
ни. Малцината, които
смятат да се уста-
новят в България, ще
търсят възможности
в големите градове.

Зоя ИВАНОВА
Общинските съвет-

ници от община Кова-
чевци се обединяваме
около искането да бъ-
де спазвано правото
ни на предварителна
информация , относно
настаняването на бе-
жанци, както в Нацио-
налния екологичен цен-
тър, така и на тери-

торията на общината
– това се казва в декла-
рация на общинския
съвет в Ковачевци,
приета в края на мина-
лата седмица. В декла-
рацията се казва още –
Отговорните за това
власти и в частност
министърът на вът-
решните работи на ре-
публика България да

дадат подробни разя-
снения защо не е из-
пълнен приетият през
2011 година план за
действие при времен-
на закрила в Пернишка
област, който опре-
деля център за нас-
таняване на бежанци в
кризисна ситуация
обекта в с. Слишовци,
община Трън. Да бъдат

отпуснати допълни-
телни средства за пок-
риване на допълнител-
ните разходи от кри-
зисната ситуация за
община Ковачевци,
свързани с разходите
на центъра за времен-
но настаняване от зак-
рит тип. След напуска-
нето на бежанците от
центъра да не се до-
пълват с нови. Изи-
скваме да бъде спазен
заложения в договора
срок до 31 декември
2013 година, за който
ни информираха от
Агенцията за бежанци-
те. В републиканския
бюджет за 2014 годи-
на да бъдат заложени
средства за основен
ремонт на сградата на
Националния екологи-
чен комплекс и същия
да започне да функцио-
нира по предназначе-
нието си. За обезпеча-
ване сигурността на
местното население и

бежанците да бъдат
взети всички ефе-
ктивни мерки за око-
мплектоване на числе-
ния състав на полицей-
ския участък в община
Ковачевци. С цел пола-
гащото се здравно об-
служване на бежанци-
те и местните жите-
ли да бъде открит цен-
тър за спешна меди-
цинска помощ и аптека
в Ковачевци.

Без да омаловажава-
ме чисто човешката
и хуманна страна на
въпроса , ние сме ка-
тегорични че хората
в общината не
трябва да бъдат пос-
тавяни пред свършен
факт. Настояваме ре-
шенията на национал-
но ниво по този казус
да бъдат съгласувани
с местната власт и
съобразени с общес-
твеното мнение – се
казва още в деклара-
цията.

Над 81% от площите с царевица в ре-
гиона, са вече прибрани. От засетите в
областта 7030 дка е прибрана реколтата
от 5 750 дка. Това информираха от Об-
ластна дирекция „Земеделие” в Пер-
ник. Първи приключиха с тази задача
земеделските производители от Пер-
ник. От засетите в общината 400 дка с
тази култура  са получине  51 т продук-
ция при 128 кг среден добив от декар,
който за съжаление е най-ниския в ре-
гиона. Стопаните от Ковачевци също
приключиха с царевицата. От засетите
в общината 100 дка с царевица са по-
лучени 44 т продукция при 440 кг сре-
ден добив от декар. Земеделците от Ра-
домир, които засяха тази година най-
много площи с царевица- 3 505 дка,
прибраха в складовете си 1 403 т про-
дукция, при 400 кг среден добив от де-
кар. Трънските стопани също оставиха
зад гърба си ангажимента по прибира-
нето на царевицата. От засетите в об-
щината 95 дка с тази култура те получи-
ха 41 т продукция при 432 кг среден до-
бив от декар. Земеделските производи-
тели от Брезник от засетите в общината
2 580 дка с царевица са прибрали над
58% от площите, от които са получили
575 т продукция при 450 кг среден до-
бив от декар, който е най-високия в ре-
гиона. В Земен изостават малко с при-
бирането на царевицата. От засетите в
общината 350 дка е прибрана реколтата
от 150 дка или- близо 43% от площите.
От тях са получени 63 т продукция при
420 кг среден добив от декар.

Според агроспециалистите до момен-
та средният добив от декар при цареви-
цата за региона е 396 кг, което по-до-
бър резултат за сега от миналата годи-
на.

Напредва и жътвата на маслодайния
слънчоглед. Към 19 октомври от засети-
те в региона общо 51 455 дка с тази
култура вече са ожънати 38 190 дка,
което представлява 74. 30%. Първи
приключиха с жътвата на слънчогледа
стопаните от Перник. От засетите в об-
щината 6 500 дка с тази култура са по-
лучени 1170 т при 180 кг среден добив
от декар. Стопаните от Кавачевци също
приключиха с прибирането на слънчог-
леда. От засетите в общината 1 650 дка
са получени 299т продукция при 181 кг
среден добив от декар. Брезнишките
стопани, които са на второ място в ре-
гиона по засети площи със слънчоглед-
14 340 дка, също приключиха с жътва-
та. Те са прибрали в хамбарите си
2 868т продукция при 200 кг среден до-
бив от декар, който е най-високия за
областта. И в Трън приключи прибира-
нето на слънчогледа. От засетите в об-
щината 250 дка са получени 37.5 т про-
дукция при 150 кг среден добив от де-
кар, който е най-ниския за региона.
Стопаните от Радомир, които тази годи-
на са засели най-много слънчоглед-
28 715 дка, са вече прибрали реколтата
от 15 450 дка, което означава 53.80%.
От тях са получени 2 781 т продукция
при 180 кг среден добив от декар.

Според агроспециалистите до момен-
та земеделските производители от об-
ластта са прибрали 7 155.5т продукция,
а  средният добив от декар при слън-
чогледа е 187 кг от декар, което е по-
добро постижение в сравнение с мина-
лата година.
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Над 150 деца са получили съвети за работа

Виктория СТАНКОВА
Тази година средс-

твата, събрани от
благотворителната
кампания на „Мисис
България“ ще бъдат
за бежанците от
Сирия. Водещи на
конкурса бяха оча-
рователната Маги
Желязкова и Мариа-
на Маринова, носи-
телки на титлата
„Мисис България“.

Тази есен ученици
между 15 и 19-го-
дишна възраст от
четири гимназии в
Перник се запозна-
ват с професиите
на бъдещето и въз-
можностите за ка-
риерно развитие
чрез образователна-
та кампания на Sam-
sung Electronics –
Trends of Tomorrow.
През изминалата
седмица представи-
тели на технологич-
ната компания Sam-
sung и агенцията за
подбор на персонал
Job Tiger изнесоха

открити уроци
пред ученици от
последните класове
в ПМГ “Христо
Смирненски”, ПГТС
„Арх. Й. Миланов” и
ПГЕМП „Христо Бо-
тев”. Следващата
седмица специалис-
тите ще посетят
ГПЧЕ „Симеон Раде-
в“.

До сега над 150
възпитаници на
пернишките учебни
заведения получиха
практически съве-
ти как да намерят
работа, да под-
готвят автобиог-
рафията си и да из-
берат професионал-
ното си поприще.
Цел на програмата
Trends of Tomorrow е
да подпомогне ус-
пешния старт на ка-
риерата за завър-
шващите своето
образование.

„Мотивацията е
капиталът на мла-
дите хора. Трябва
да се стимулира же-

ланието им да пос-
тигат високи успе-
хи не само в учили-
ще, а и в работата,
след като завър-
шат. Затова под-
крепям инициативи,
целящи подпомагане
на ранното кариер-
но ориентиране“,
коментира Самуил
Шейнин, председа-
тел на СРСНПБ и ди-
ректор на ПГТС
„Арх. Й. Миланов”.

Най-важните уме-
ния и дейности, към
които учениците
трябва да насочат
вниманието си, са
изучаването на
чужд език, дигитал-
ните умения и из-
вънкласните дей-
ности, които разви-
ват социалните
умения, смята Нели
Малакова, специа-
лист човешки ре-
сурси в JobTiger.

„Решихме да пред-
ставим темата за
п р о ф е с и о н а л н о т о
ориентиране и раз-

ЧЕЗ направи дарение
за деца, лишени

от родителски грижи
Силвия ГРИГОРОВА

Състезание по правопис на анлийски
събира ученици от страната
Виктория СТАНКОВА

Четвъртото нацио-
нално състезание по
правопис на английски
език Spelling Bee ще се
проведе през пролет-
та на 2014 г. Третото
състезание през мина-
лата учебна година
привлече рекорден
брой участници - по-
вече от 5500 ученици
от 236 училища в Бъл-
гария!

Spelling Bee е състе-
зание, при което със-
тезателите “спелу-
ват”, т.е. произнасят
думи на английски ези-
к буква по буква. Под-
готовката и участие-
то в състезанието
стимулира интереса
на учениците към ан-
глийския език, помага
им да подобрят пра-
вописа и да обогатят

речниковия си запас
от английски думи,
изгражда умения за
състезателност и
постоянство и дава
възможност за допъл-
нителна изява. Учите-
лите получават до-
пълнителни материа-
ли и идеи за разнооб-
разяване на препода-
ването на английска
лексика и граматика в
средния курс на обу-
чение.

Състезанието е на-
сочено към ученици
до 7 клас, на възраст
до 14 години, от
всички общински и
държавни училища в
страната. Състеза-
нието се провежда в
три етапа: училищен,
регионален и национа-
лен. Участниците и
победителите във

витие с интерак-
тивна презентация,
за да провокираме
учениците да бъ-
дат активни уча-
стници в дискусия-
та за бъдещето си,
защото утре ще
трябва да бъдат ак-
тивни участници в
създаването на бъ-
дещето си“, каза
Кристина Щерева,
ПР мениджър на
Samsung Electronics,
България.

Trends of Tomorrow
e част от глобална-
та платформа на
Samsung – Hope for
youth, която обе-
динява множество
програми в подкре-
па на образование-
то на млади хора в
цял свят. Тrends of
Tomorrow стартира
в България през
2011, когато 3 уче-
ника получиха шан-
са да направят
своя първи стаж в
едни от най-успеш-
ните компании в
България. През
2012 програмата
имаше конкурсен ха-
рактер, който в
три етапа селекти-
ра най-блестящите
идеи за бъдещето
на 5 различни про-
фесионални направ-
ления. През 2013 г.
програмата се осъ-
ществява в парт-
ньорство с Job Tiger
и ще обхване 8 гра-
да, 40 училища и
над 2500 ученика.
Първият етап пре-
мина през месеците
април и май, а вто-

рият – през октом-
ври и ноември. Два-
ма от финалистите
на Trends of Tomor-
row 2012, Никола и
Юлия, които, заед-
но със своя отбор
спечелиха второ
място в програма-
та със своя проект
„Нашата блестяща
идея, която ще про-
мени IT и инженер-
ните науки” вече
доказват, че профе-
сионалните успехи
могат да са съвсем
близо. Своята наг-
рада младежите по-
сетиха обучения,
които им помогнаха
да стигнат и до
НАСА. Те са сред от
участниците в
проекта „Антиго-
на”, който взе пър-
вото място на
М е ж д у н а р о д н и я
конкурс за ученици
за проектиране на
космически селища.
През май 2013 Юли-
я и Никола, заедно с
екипа от ученици и
учители посетиха
младежката сесия
на International
Space Development
Conference на НАСА
в Сан Диего, САЩ.
Юлия и Никола –
двамата участници
в Trends of Tomorrow
2012 успяха да за-
минат отново с
подкрепата на Sam-
sung Electronics.
През пролетта на
2013 Никола пъту-
ва заедно с екипа на
Samsung и Job Tiger,
за да разкаже своя-
та история.

Лекарски колегии с
апел към колегите

Зоя ИВАНОВА
Уважаеми колеги, обръщаме се към

Вас с молба да не подписвате унизител-
ните параметри предлагани Ви от съот-
ветните РЗОК на базата на  неадекватни
решения на Надзорния Съвет на НЗОК
от 15 октомври  2013г. Това се казва в
апел до директорите на лечебните заве-
дения, изпратен от районните колегии на
БЛС в София, Пловдив, Варна, Плевен и
Стара Загора.  

“Този акт е поредното доказателство
за некотролируемите решения на моно-
пола -  НЗОК излагащ на излишен риск
потребители и изпълнители на  медицин-
ски услуги водещи до катастрофа на
крехката здравна система”, се казва
още в апела.

Лекарите заявяват още, че крайно не-
дофинансираната в последните години
система се крепи единствено и само на
медицинската общност, чиито компро-
миси са се изчерпали към настоящия
момент.

“Апелираме за провеждане на Упрви-
телни Съвети на регионалните колегии
на БЛС до вторник, 29.10. 2013 г, на кои-
то да присъстват представители на съот-
ветните пациентски организации и пред-
ставители на гражданското общество”,
пише още в апела на петте лекарски ко-
легии.

 

всеки етап получа-
ват сертификати и
други награди, а за
финалистите ще бъ-
де организиран едно-
седмичен летен ези-
ков лагер.

Spelling Bee 2014 се
организира от Корпус
за образование и раз-
витие – КОРПлюС в
партньорство с фон-
дация „Америка за
България”. Състеза-
нието се подкрепя от
Министерството на
образованието и нау-
ката.

Регистрацията ще
започне на 28 октом-
ври 2013 до запълване
на местата. Регис-
триралите се учили-
ща ще заплатят ед-
нократно 25 лева так-
са участие за учили-
ще.

 ”ЧЕЗ Електро България” дари средства за
закупуване на беседка за Дома за деца, ли-
шени от родителска грижа, в село Разлив, об-
щина Правец. Социалното заведение е посо-
чено от независима организация  като водещ
мотив за избора му е била необходимостта
от  обособяване на подходящо пространство
за игра и занимания на открито за възпитани-
ците. В Дома са настанени 48 деца на въз-
раст между 7 и 18 години.

„Подкрепата за децата е важна част от кон-
цепцията ни за социално ангажирана полити-
ка. Радваме се, че имаме възможност да по-
добрим ежедневието на 48 деца в затрудне-
на житейска ситуация“, заяви Кремена Стоя-
нова -изпълнителен директор на „ЧЕЗ Еле-
ктро България“.

 „Благодарим на ЧЕЗ за благородния жест
и за проявената човещина към децата от До-
ма. Окуражаващо е, когато виждаш, че голе-
мите инвеститори все още се грижат за бъл-
гарските деца. Подобни действия ни вдъхват
вяра и самочувствие“, сподели Георги Жив-
ков -директор на Дома за деца, лишени от ро-
дителска грижа.

  Компаниите от групата на ЧЕЗ в България
имат утвърдени традиции в инициативите в
подкрепа на децата и на здравословния им
начин на живот. Служители на  компанията
редовно организират доброволчески акции и
правят дарения за детски заведения, нами-
ращи се на обслужваната от ЧЕЗ територия.
Всяка година компанията провежда конкурс
за деца таланти, съвместно със сдружение
“Духовно огледало”. Партнира си и с фонда-
ция „Заедно в час” за формиране на качес-
твени кадри в българското образование.

 ЧЕЗ е традиционен спонсор на редица дет-
ски спортни прояви, като ежегодния детски
велокрос. Компанията провежда детски хо-
кеен “Турнир за Купата на ЧЕЗ“ и подкрепя
осъществяването на международния плувен
турнир в памет на легендарния треньор Сте-
фан Попов – Замората.

Отпускат средства за
квалификация на учители

Виктория СТАНКОВА
Правителството одобри промяна в една от

мерките по Националната програма „Квали-
фикация”, която ще позволи планираните
средства за обучение по испански език на
учители да бъдат усвоени напълно.

В момента в програмата са планирани две
обучения по испански език.

Едното е по предложение на испанското по-
солство у нас и е за интензивна квалифика-
ция на 50 учители, преподаващи испански
език, на стойност 15 950 лв. Второто е в изпъл-
нение на подписан меморандум между обра-
зователните министерства на България и Ис-
пания за прилагане на Програмата „Еуроп-
роф” за обучение по испански език на бъл-
гарски учители по други чужди езици или по
учебни предмети от държавните и общински
училища. То е на стойност 13 800 лв.

Поради административни процедури и ре-
шения, свързани с организирането на едно-
седмичния интензивен курс по испански ези-
к, е невъзможно неговото провеждане. По
предложение на посолството на Испания ос-
вободените от това обучение средства ще бъ-
дат пренасочени за сформиране на втора гру-
па по испански език за учители в съответс-
твие с програма „Еуропроф”. Така средства-
та, планирани в Национална програма „Ква-
лификация” за двете обучения по испански
език, ще бъдат усвоени в пълния размер.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, Бл. Гебрев, ет. 2, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 27 500 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 2 тер. - 52 500 лв.
6. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 2, нов блок, акт 16, 68 кв.м, тер. - 400 евро/кв.м
8. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, подобрения - 23 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., 63 кв.м - 34 500 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.
12. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
13. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, част. обзав., вград. кухня, климатик, саниран - 45 000 лв.
14. Двустаен, Радомир, ет. 6, кв. Автогарата, подобрения - 21 500 лв.
15. Двустаен, Радомир, кв. Мечта, ет. 6, подобрения, л.о. - 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 33 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 92 500 лв.
4. Тристаен, ул. Отец Паисий, ет. 1, 3 тер., ТЕЦ, по БДС - 27 000 евро
5. Тристаен, Тева, ет. 7/8/, 3 тер., подово, отремонтиран, подобрения - 27 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
8. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
9. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане - 43 000 евро

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, лукс, с 1/12 част от двор - 84 000 евро
2. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро
3. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни  - 400 евро/кв.м

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. II-ри етаж, и полуетаж, кв. Клапало, с гараж, лукс,
с обзавеждане, РЗП: 160 кв.м, и дв. 150 кв.м - 80 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
5. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
6. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 37 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 480 кв.м, дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Батановци, 1 ет., 50 кв.м, дв. 600 кв.м - 18 000 лв.
10. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 95 000 лв.
11. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
12. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
13. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 евро/кв.м
14. УПИ, Драгичево, 1 700 кв.м - 19 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
2. Магазин, Изток, партер, 59 кв.м, около Пазара - 38 000 евро
3. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна градина, 150 кв.м - 68 000 евро
4. Магазин, Пашов, 28 кв.м, ТЕЦ, тх. - 25 000 лв.
5. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
6. Хале, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 210 000 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.
13. Имоти, с. Ковачевци, 130 дка, 9 дка, 6 дка, 4 дка, 40 дка, 20 дка от - от 2,50 евро до 6 евро/дка

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 9, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
3. Двустайни, Тв. ливади, ет. 5, ет. 10, нап. обзаведени - 300 лв. 280 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 160 лв.
5. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 лв.
6. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
7. Магазин, Ид.ц., 76 кв.м, ТЕЦ, подходящ за бяла техника, банка, офис - 1 750 лв.
8. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
9. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.
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КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

1. Гарсониера, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг,
ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
5. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
8. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
9. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6 - 50 000 лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
12. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
13. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
14. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
15. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
16. Парцел, Бучино, 960 кв.м - 15 000 лв.
17. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
18. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
19. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 20 000 лв.
20. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
21. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
22. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
23. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
8. Гараж, ул. Кракра, нова кооперация - 50 лв.
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Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени, за чуждестранни студенти

ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

 0898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 306; ; ; ; ; 0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;
0878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 687

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро

2. Търговски обект, Изток, топ-място,

200 кв.м, + градина 80 кв.м,

работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

1. Боксониера, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 27 500 лв.

2. Боксониера, Изток, ет. 8, ремонт - 12 900 лв.

3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.

4. Център, ет. 6, тх., пл. ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.

5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.

6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.

7. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 21 500 лв.

8.  Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв.

9. Изток, ет. 6, преустроена - 23 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., асансьор - 20 000 лв.

2. Център, по-нова тухла - 26 500 лв.

3. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро

4. Ул. Струма, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв.

5. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне

6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.

7. Проучване, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.

8. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.

9. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 28 000 лв.

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.

12. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 46 000 лв.

13. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, отличен - 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Център, ет. 1, 86 кв. м, 2 тер., тх., ТЕЦ - 48 800 лв.

2. Ул. Търговска, ет. 2, вътр. непреходен, 2 тер. - 53 000 евро

3. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро

4. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 46 800 лв.

5. Тева, ет. 4, ТЕЦ непреходен, вътрешен- 33 000 лв.

6. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.

7. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне

8. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.

9. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 17 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,

по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро

4. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.

5. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро

6. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

7. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро

8. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.

9. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.

10. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.

11. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

12. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.

13. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро

14. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

с фургон, ток, вода, асфалт - 7 000 лв.

15. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.

16. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Гарсониера, Проучване, ремонтиран,1 обз.- 200 лв.

2. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.

3. Магазин, до ул. Търговска - 350 лв.

4. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.

5. Гараж, Ид. ц., тх., 25 кв. м - 60лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. БОКСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 8, ЮГ, - 8 700 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ. - 27 000 ЛВ.
3. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ЕТ. 7, ЮГ, ТЕР. - 24 000 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 3, РЕМОНТ - 52 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ЕТ. 3, 2 ТЕР., ТХ., ПЛ. - 60 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, УЛ. СТРУМА, ЕТ. 5, ТХ., ПЛ., ЮГ - 32 000 ЕВРО
7. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, НОВ, ЕТ. 5, ЛУКС - 33 000 ЕВРО
8. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 1, РVС, ЮГ - 23 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 2, ЮГ, ПРЕУСТР., ЛУКС, С ГАРАЖ - 52 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 1, НОВ, ЮГ, 1 ТЕР., ЛУКС - 35 000 ЕВРО
11. ДВУСТАЕН, МОШИНО, НОВ, С ГАРАЖ, ЕТ. 4 - 63 000 ЛВ.
12. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 36 000 ЛВ.
13. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, УЛ. Ю. ГАГАРИН - 28 000 ЛВ.
14. ДВУСТАЕН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 7, ЛУКС - 45 000 ЛВ.
15. ДВУСТАЕН, УЛ. “БЛ. ГЕБРЕВ”, ТХ., ПЛ., ЕТ. 3 - 55 000 ЛВ.
16. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТ, ОБЗАВЕДЕН, ЮГ - 40 000 ЛВ.
17. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 8, ПРЕУСТРОЕН - 33 000 ЛВ.
18. ТРИСТАЕН, УЛ. КРАКРА, 120 КВ.М, РЕМОНТ - 60 000 ЕВРО
19. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 8, МН. ДОБЪР - 39 000 ЛВ.
20. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ОБЗАВЕДЕН - 52 000 ЛВ.
21. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, НЕПРЕХОДЕН - 45 000 ЛВ.
22. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, 90 КВ.М, ТХ., ЗАД КМЕТСТВОТО, ЕТ. 1 - 60 000 ЛВ.
23. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 1, ТХ - 37 000 ЛВ.
24. ЧЕТИРИСТАЕН, ИЗТОК, ДО КМЕТСТВОТО, 135 КВ.М, ТХ., ПЛ. - 45 000 ЕВРО
25. MНОГОСТАЕН, СЦ, НОВО СТР., 138 КВ.М, ЛУКС - 66 000 ЕВРО
26. МАГАЗИН, УЛ. ТЪРГОВСКА, 60 КВ.М - 180 000 ЕВРО
27. 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.
4. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С. ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ОФИС, ИЗТОК, ЕТ. 2, ЛУКС - 250 ЛВ.
2. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ОБЗАВЕДЕН, ЕТ. 4 - 250 ЛВ.

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 14 500 евро
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади, тх., пл., ет. 1 - 37 000 лв.
5. Гарсониера, пл. Кракра, тх., пл., ет. 4, тер., 54 кв.м, ТЕЦ - 39 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
7. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1,  тер. - 46 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 42 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
10. Двустайни, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
11. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
13. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
14. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер., отремонтиран - 43 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
16. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
18. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
19. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж, дв. 220 кв.м - 45 000 евро
20. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
21. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
22. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
23. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Мезонет, Ид.ц., необзаведен - 450 лв.
2. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 4, ТЕЦ, 50 кв.м, нап.отремонтирана - 23 000 евро

2. Гарсониера, Изток, ет. 7, ТЕЦ, изложение - изток - 25 000 лв.

3. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер.,

изток/запад, непоследен ет., ет. 10, НОЕ - 16 000 лв.

4. Гарсониера, Радомир, кв. Гърляница, ет. 7/н/, 1 тер., асансьор - 11 000 лв.

5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ, юг - 31 000 лв.

6. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.

7. Двустаен, Пашов, 68 кв.м, ЕПК, ет. 5, юг/изток - 35 000 лв.

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

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

10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.

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

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

13. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора

I-во ниво: дневна, кухня, баня,  WC, 1 спалня,

II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 58 000 евро

21. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м

22. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство

и обществено обслужващи дейности - 28 евро/кв.м

23. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.

24. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности

в района на Червена могила - 5 лв./кв.м

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

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

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

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

 Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

29. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро
30. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
31. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 10, напълно обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Изток, ет. 8, 86 кв.м, ТЕЦ, необзаведен - 230 лв.
4. Магазин, Ид.ц., 38 кв.м, СОТ, лукс - 400 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 72 500 евро

2. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро

3. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен

4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м

5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

6. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 23 000 лв.

7. Гарсониера, Изток, Албените, ТЕЦ, преустроена - 17 500 лв.

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

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

10. Двустаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 2, лукс - 45 000 лв.

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

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

13. Двустайни, Тева, ет. 2, ет. 5, РVС, подобрения - 23 000 лв.; 24 500 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 - 21 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

24. Тристаен, Център, тх., 87 кв.м, ет. 3, РVС - 39 000 евро

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

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

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

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

29. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м - 28 000 лв.

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

Тел. 076/60 19 23;  GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв.
2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв.
3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв.
4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв.
5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв.
6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв.
7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв.
9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв.
10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро
12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв.
13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро
14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро

КЪЩИ:
1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м,
гараж,  дв. 350 кв.м - 40 000 лв.
2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м,
дв. 180 кв.м - 35 00 лв.
3. Къща, Драгичево,
РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро
4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м,
след ремонт - 35 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО”

тел./факс: 0877/698 384;
0898/56 97 84; 0888/820 327

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

ЕПК, ет. 4 -
40 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237
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ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94;
076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895
          0878/395 767

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

ÁÎÂÈÍÀ
тел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро
2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв.
3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв.
4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500  евро
5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро
6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв.
7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро
8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м  - 56 000 лв.
9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м,
2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв.
10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро
11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно
12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро
13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв.
14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно
15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв.
16. Парцел,  Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв.
17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 35 000 лв./коментар/
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
3. Гарсониера, Дараци, ет. 8, много добра - 18 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
5. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 18 000 лв.
7. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв.
9. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  42  000 лв.; 38 000 лв.
11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 41 000 лв.
12. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 45 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 28 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, непреходен, ет. 3, с подобр. лукс - 34 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
17. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 29 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 55 000 лв./коментар/
21. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
22. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
23. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК,  юг, спешно - 37 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
27. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
28. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
29. УПИ над Болницата, 500 кв.м - 22 000 лв.
30. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
31. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 4, обзаведена - 190 лв.
2. Гарсониера, Тева, обзаведена - 150 лв.
3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане, лукс - 200 лв.
4. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
5. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
8. Двустаен, Пашов, обзаведен, след ремонт - 200 лв.
9. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, нап. обзаведен - 200 лв.
11. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници - 250 лв.
12. Тристаен, ИЦ, нов блок, обзаведен, тх., пл. - 200 лв.
13. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
4. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 32 000 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. Мошино, ет. 4, 54 кв. м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Изток, ет. 2, ЕПК, без ТЕЦ - 25 000 евро
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 2, 59 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 53 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
3. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 82 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., основен ремонт - 30 000 евро
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 лв.
2. Изток, оборудван зъболекарски кабинет, 40 кв.м,
 може и за офис - 500 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
4. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м,
на много комун. място - 32 лв./кв.м
2. Къща, Център, в ниска част
над автогарата, 70 кв.м, гараж,
дв. 212 кв.м - 23 000 лв.
3. Къща, над Сладк. коопер., тх.,
пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м - 40 000 лв.
4. Кладница, напълно завършена
нова къща в центъра - 34 000 евро
5. Ковачевци център, къща,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 55 000 лв.
6. Къща, близо до Радомир,
луксозна - 39 000 лв.
7. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
8. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
9. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
10. Парцел, в ниската част на
автогарата, със стара къща,
и проект за нова виза - 22 000 лв.
11. Парцел, Мещица, 960 кв.м - 18 000 лв.

 КУПУВА:
1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин,
бл. 38, 36, 40
2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Център - до 50 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд
или Ю. Гагарин
5. Гарсониери във всички квартали

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 17 200 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра,
след ремонт, среден, юг, 75 кв.м, ет. 5,
с мет. врата, сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро
3. Двустаен, Изток, ул. Ленински проспект,
тх., пл.,ТЕЦ, тер., с/у Пазара - 38 500 лв.
4. Двустаен, Изток, с/у Езиковата гимназия,
80 кв.м, среден, западен, тх., ет. 5 /н/,
много добър вид - 45 000 лв.
5. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК,
ет. 6, отличен - 29 000 евро
6. Две къщи, до Детска градина,
дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
7. 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
8. Офис, нова бизнас сграда,
до Съда, 40 кв.м - 550 евро/кв.м
9. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
10. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино
2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов
3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
4. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
5. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
6. Радомир,  ет. 7, ет. 8 - по споразумение

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 17 000 лв.
10. Радомир, Арката, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.  - по договаряне
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 37 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
6. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 80 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
3. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 29 000 евро
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, с. Садовик, 40 кв.м, 2 ет., 1 025 кв.м - 15 000 лв.
11. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
14. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща - 10 000 лв.
15. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
17. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
18. Парцел, Могиличе, 435 кв.м - 15 225 евро
19. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
23. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
24 Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 19 500 лв.; 21 000 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, тх., тер., ет. 3 - 17 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8 - 18 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, преустроена, ет. 6 - 23 000 лв.; 24 000 лв.
6. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 38 800 лв.; 42 000 лв.
7. Двустаен, Тева, ТЕЦ, РVС, ет. 8 - 22 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 35 000 лв.; 29 800 лв.
10. Двустаен, Изток, 70 кв.м, РVС, ТЕЦ - 28 000 лв.
11. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 39 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
13. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро
15. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер., тх. - 29 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 40 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
19. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 44 000 лв.
20. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.
21. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
22.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро
23. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.
24. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 евро
25. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м - 60 000 лв.
26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
27. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
28. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
29. ПИ, Студена, 680 кв.м; 900 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. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен - 200 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация
v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

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

М
яст

о

за

реклама

Продавам Сеат Кордоба - тел. 0884/
787 669

Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма,
панорама, слънчев, ток, вода, на
улица, 19 500 лв. - тел. 0888/700 258;
0888/932 391
Продавам двустаен апартамент, 87

кв.м, гр. Радомир, лукс, без посредник,
40 000 лв. с коментар - тел. 0893/ 708
809; 0885/330 397
Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2 дка, с

овощна градина в с. Драгомирово,
Пернишки окръг, 25 000 лв. - тел. 0887/
511 608
Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140

кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договар-
яне – тел. 0879/88 20 55

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-
шително 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, 40 000 лева
/без посредник/ - тел. 0887/ 884 095;
0888/503 237

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

апартамент, кв. Тева, обзаведен 170 лв.,
и гарсониера, кв. Тева 150 лв. - тел.
0897/814 124

Давам под наем, обзаведени стаи всяка със
собствен санитарен възел - 0888/952 264
Давам под наем, охраняемо складово

помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв.
Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20;
0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м,

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

посредник - тел. 0898/228379

Фирма търси, месач на закуски, Централна
гара-София, добро заплащане - тел. 0888/327
734
Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ

с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Продавам  пиролизно котле за отопление,
60KW – тел. 0887/88 40 95

работанаем

разни

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709

088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38

ул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /над
р-т р-т р-т р-т р-т “““““Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Лом, ет. 5, ТЕЦ - 120 лв.
2. Двустаен, Изток, юг, след ремонт - 150 лв.
3. Офис, Център, 35 кв.м, бизнес сгреда, в много добър вид, близо до Съда- 200 лв.

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

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

РЕМОНТ И
ПОДРЪЖКА
НА РVС И AL

ДОГРАМА
безплатно

посещение и
консултация

- тел. 0878/288 714

Туристическа агенция
на ПРО „ЕАД” – в НОИ

предлага – болнеолечение
на облекчени цени за 39 или 43
лв. На ден – нощувка, храна и 3

процедури във всичките си обекти
– за 6, 10 или повече дни.

автомобили

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

кв. Иван Пашов
тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260
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ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

тел. 076/ 60 04 15 тел. 0898/ 471 253 тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23 тел. 076/ 60 00 01 тел. 076/ 67 09 00

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

1.Къща, център, 70 кв.м, дв.
212 кв.м, гараж - 23 000 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2

тер., среден - 25 000 лв.

1. Парцел, Дивотино, 1 300 кв.м, с
гараж, и стая за живеене - по договаряне
2. Двустаен, Център, преустроен, 72

кв.м - 57 000 лв.

1. Купува Двустаен в Центъра
- до 45 000 лв.
2. Купува Тристаен в Центъра

- до 55 000 лв.

1.Само за два апартамента по избор в
нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м -
30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро

Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство,  с акт 16

1. Тристаен, ул. Струма,
ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.
- 29 000 евро

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

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

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустр.  -  32 000 лв.

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

1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 21 500 лв.

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

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

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

1. Двустаен, Център, ет. 8, обзаведен,
без ТЕЦ - 50 000 лв.

2. Тристаен, Радомир, ет. 8, по БДС,
метална врата - 17 000 лв.

1. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл.,
дв. 600 кв.м - 30 000 евро

2. Кафе-клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ,
клим. въздохопр. - 45 000 евро

1.Спешно Двустаен, Пашов, ет. 4,
до Пощата - 26 000 лв.

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

1. Купува, Двустаен, в
Центъра - до 45 000 лв.

2. Търси под наем,
Двустаен в Центъра

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
40 000 лв. /без посредник/
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1. Тристаен, ул. Вардар, 95 кв. м,
ет. 3, тх., ТЕЦ, отличен - 50 000 евро

2. Двустаен, Димова махала, ет. 5,
ЕПК, ТЕЦ - 29 000 лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

1. Двустаен, Изток, ет. 2, тх.,
пл., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 2,

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

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

Собственик
продава:
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма

за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията
всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или
рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения
по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, при-
съединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафо-
постове и други. Успешната реализация на тези мерки на-
лага кратковременни прекъсвания на електрозахранването,
както следва:

Пернишка област
За периода 28.10-01.11.2013 г. /09.00-09.30,

12.00-12.30 и 16.00-16.30 ч/ - с. Рударци, с. Драгичево;
гр. Перник - кв. Църква

За периода 28.10-01.11.2013 г. /09.30-16.00 ч/ - с. Горна
Диканя - централна част, махали: Гълъбова, Шипочка, Чу-
петловска, Йоргова, Парталина

За периода 29-30.10.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - гр.
Перник - кв. Бела вода; гр. Батановци; с. Богданов дол

За периода 31.10-01.11.2013 г. /09.00-16.30 ч/ - с.
Студена, с. Кралев дол

На 28.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Садовик, с. Враб-
ча

На 29.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Перник - ул.
Отец Паисий, бл. 100, 102, 104, 106, 108, 110

На 30.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Перник - ул.
Граово, ул. Пирдоп, ул. Самоков, ул. Ботевград, ул. Разлог,
ул. Банско, ул. Пловдив, ул. Ловеч, ул. Габрово

На 30.10.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Неделково, с. Па-
рамун

На 30.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Конска
На 30.10.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Перник - ул.

Олег Кошевой, ул. Лев Толстой, ул. Чернишевски, ул. Есе-
нин, ул. Комаров, ул. Катюша, ул. Достоевски

На 31.10.2013 г. /08.45-09.15 и 15.30-16.15 ч/ - с.
Кошарите, с. Бобораци, с. Прибой, с. Беланица, с. Негован-
ци, с. Поцърненци, с. Извор, с. Кленовик, с. Жедна, с. Жи-
туша, с. Касилаг, с. Извор -махала Мацалево; „СК-13 Пътс-
трой” АД - асфалтова база Поцърненци; „Добрич Мел” АД -
база Поцърненски хан; с. Александър Димитров; „Друган
97” ООД; Напоителни системи - ПС „Беланица”, ФЕЦ „По-
църненци” (по искане на ЕСО)

На 31.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долна Секирна -
мах. Каменица; с. Станьовци, с. Видрар

На 01.11.2013 г. /08.45-09.15 и 15.30-16.15 ч/ - гр.
Радомир - жк Младост, център, ул. Батенберг, НУ „Архимад-
рит Зиновий”, БТК, „Български пощи”, Етнографски музей,
клуб „Яворите”, „Стойово кафене”; жк Арката, „PENNY Mar-
ket”, бензиностанция „Лукойл”, НУ „Любословие” (по искане
на ЕСО)

На 01.11.2013 г. /08.45-09.15 и 15.30-16.15 ч/ - гр.
Радомир - кв. Върба - абонатите в дворовете на бивше МТС
и ТКЗС; „Рапид груп” ООД, „Топливо” АД, „Вланел” ООД,
Оранжерии Радомир, ФЕЦ „ЕЛИА”, ВиК „ПС Извора”, хижа
„Орлите”, БТК, „Космо-Мобайл” - радиорелейни станции;
местност Голо бърдо, ВП Голо бърдо, БТК - радиорелейна
станция; М-тел - базова станция; МВР - радиостанция ВП; с.
Николаево; с. Копаница (по искане на ЕСО)

На 01.11.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Селищен дол, с.
Вукан

Ръководството на дружеството поднася извинения на
своите клиенти за създадените неудобства от планираните
прекъсвания на електрозахранването.

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

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на

ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изисква-
нията на действащото законодателство в страната, компа-
нията извършва планова подмяна на електромерите на
своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на
ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят
представител на домакинството, който да присъства на
подмяната.

Подмяната на електромерите ще се извърши както след-
ва:

Пернишка област
На 28.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - жк Из-

ток, ул. Ленински проспект, бл. 3, вх. А и Б
На 29.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с.. Долна Секирна
На 29.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр.Перник - жк Из-

ток, ул. Ленински проспект, бл. 3, вх. В
На 29.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Дрен
На 29.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Светля
На 29.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - жк Из-

ток, ул. Клемент Готвалд, бл. 1, вх. А, Б и В
На 30.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Дрен
На 30.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр.Батановци - ул.

Коста Тричков, ул. Панайот Волов
На 30.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Светля
На 30.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Ноевци
На 31.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Дрен
На 31.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Батановци - ул.

Иван Вазов, ул. Илинден
На 31.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Светля
На 31.10.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Велковци
На 01.11.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Батановци -

ул.Старо село, ул. Младост, махала Яшарска
За повече информация, позвънете на денонощната теле-

фонна линия  0700 10 010, на цената на един
градски разговор, от всяка точка на България
или на сайт: www.cez-rp.bg.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Духът на здравето" /п./
06:30"Тази сутрин"
09:30"Преди обед" - токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Ангели пазители" - сериал, еп. 16
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 39
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Африка: Звездите сигурно са
полудели" - риалити шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Излъжи ме" - сериал, с. 3, еп. 2
01:00"Трета смяна" - сериал, с. 2, еп. 5
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Модерно" /п./

06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Момчетата на Пи Джей" - сериен
филм, 3 сезон
01:15"Сделка или не" - телевизионна
игра /п/
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм /
п /

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:10Вяра и общество с Горан Благоев
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:30Тенис: Теглене на жребия за
Турнира на шампионките пряко
предаване от Гранд-хотел "София"
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм/372 епизод/
15:10Бурен свят тв филм/19 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Клуб "НЛО"
17:05Дързост и красота тв филм
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
18:50Зелена светлина
18:55Фамилията Щраус тв филм
19:50Лека, нощ деца!: Бърколино
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.bg
22:00В кадър
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Падащи небеса тв филм /7 епизод/
23:45Ретро следобед: Клуб "НЛО" /п/
00:30Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:15Фамилията Щраус тв филм
02:10По света и у нас /п от 20:00/
02:55История.bg
03:55В кадъ
04:35Падащи небеса тв филм /7 епизод

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ

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.

О Б Я В А

Община Трън
на основание  Заповед № РД-05-472 от 25.10.2013г. на Кмета на Община Трън
I.  Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок

от 5 /пет/ години на имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ, както следва:
1. В землището на с. Джинчовци: 140040;
2. В землището на с. Парамун: 085023;
3. В землището на с.Ездимирци: 021024;
II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе на 15.11.2013год. от 10,00ч. в

Заседателната зала на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл. “Вл.Тричков”1, ет.1-ви.
Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати на първоначално обявената дата, ще се
проведе на 22.11.2013г. от 10,00ч. на същото място и при същите условия.

III. Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжната документация, неразделна част от
която е списък на земеделските земи по заповедта, подробно описани по вид  и начин на трайно
ползване, с  начална тръжна цена, която представлява определеният годишен наем, определен по
Решение    № 82/25.04.2012г. на ОБС Трън.

1. Право на участие в търга за отдаване под наем на мерите и пасищата имат земеделски стопани,
отглеждащи пасищни животни или лица , които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние.

IV. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена   в сградата на
общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в рамките на
работното време на администрацията от 8,00ч. до 17,00ч., а в деня предхождащ търга до 12,00ч.

Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната
документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.

V. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за всяка една от позициите е в размер на
първоначално обявената начална тръжна цена, изчислена по Решение №82/25.04.2012г. на ОбС Трън.
Депозитът следва да се заплати     до  16,00 ч. на 14.11.2013год.  на касата на  Община Трън. , а за
повторния търг до 16,00ч. на 21.11.2013г.

VI. Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно актуално състояние

на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от пълномощник.

Пълномощното следва да бъде изрично.
7. Документ, удостоверяващ регистрацията на лицето като земеделски стопани, отглеждащи

пасищни животни.
VII. Регистрация и подаване на заявления за участие в търга  по образец се извършва  до 16,00ч. на

14.11.2013 г. , а  за повторния търг до 16,00ч. на 21.11.2013г. в административната сграда на Община
Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 - деловодството.

VIII. Информация за земите, обект на търга е изложена в сградата на общината, допълнителна
информация за търга може да се получи и на тел. 07731/96-16 - Общинска собственост.

     ОТ ОБЩИНАТА

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

тел./факс: (07731) 2265; 2261; Obshtina_tran@mail.bg

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще
ви позволи да контро-

лирате ситуацията. Трябва да се
разграничите от общата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

ще се отнасяте към
финансите си, което

противоречи на вашата природа.
Може би търсите твърде много нас-
лаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира нежелани реакции
у околните. Днес е ден за събиране на
информация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

на въображението и ще
ви е трудно да намерите фокус. Ин-
формацията ще тече като водопад
и може да откриете отговорите на
куп въпроси.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете

към планирането на работните зада-
чи, ако искате да получите задоволи-

телни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътнява-

не на времето и увеличаване на изи-
скванията. Използвайте този мо-
мент, за да внесете промени в ими-
джа. Сега е момента да постигнете

всичко желано.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

щават, че днес е ден
на красотата. И понеже няма пълно
щастие, ще се наложи да се погрижи-
те за финансовите си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден ще

започне не по начина,
по който очаквате. Ако не сте уве-
рени в способностите си, по-добре
не започвайте нищо ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще

изглежда като едно тихо езеро. Мо-
же да се чувствате малко измъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно
е, че не можете да разрешите проб-
лема на минутата, макар да търси-
те резултат, ефективност и полез-
ност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си,
защото прекалените емоции се от-
разяват неприятно на здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте

стомаха си, дори да ви
заведат в петзвезден

ресторант, стомахът ви си остава
същият. Бъдете внимателни.
Здравето е по-важно от всичко
останало.
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Ìèíüîðöè òðúãíàõà  ñ ïîáåäà íà âîëåéáîë
„Миньор“ – „Черно море БАСК“  3:0 (25:20, 25:19,25:23)

Страницата подготви Яне Анестиев

до 11:7 в тяхна пол-
за. Старши-треньо-
рътна гостите Юл-
иан Тупанков направи
няколко смени ,но и
това не му помогна
кой знае колко. Все
пак гостите  стопи-
ха разликата само до
точка в полза на
„Миньор“ при 15:14.
Тук Румен Златанов
смени Владислав Бо-
жиков с Даниел Ди-
митров, с негова
атака резултатът
стана 16:14, но вед-
нага след таймуата
се стигна до 16:16.
Нещата вървяха
точка за точка до
18:18, последва ха
няколко грешки на
волейболистите на
„Черно море“ при
посрещане на сервис 
на Мартин Симеонов
и  се стигна до 21:18,
а от там до края на
гейма гостите  сбър-
каха всички посреща-
ния, за да загубят
гейма с 20:25.Вто-
рият гейм започна с 
няколко поредни
брейк точки за отбо-
ра на домакините,
които дойдоха след
две добри блокади и
хитро пускане от
страна на Мартин
Симеонов. Въпреки
че гостите от  вре-
ме на време се  доб-

рис Гюдеров“. Гости-
те от Варна пък в
първото завъртане
на шампионата пре-
живяха куп емоции,
които завършиха с
набиването на съдия-
та Илиян Георгиев.
Това им донесе глоба
от 5000 лева и пет
мача лишаване от
домакинство. Това
бяха случките от
първия кръг  обаче, в
съботния след обед
нещата трябваше да
се решат на  полето
на волейболната зала
„Борис Гюдеров“. До-
макините започнаха
по-добре в първия
гейм и при първото
техническо прекъсва-
не водеха с 8:6. Пос-
тепенно те усилиха
сервиса и се стигна

лижаваха на точка до
миньорци, те отно-
во и отново дръпва-
ха на тази като че ли
константна за този
гейм разлика от три
при 16:13, 20:17 и
т.н. При 21:18 хубав
блок на Любослав Си-
меонов доведе до че-
тири точки разлика,
а след негова успеш-
на атака  при следва-
щото разиграване
преднината на „Ми-
ньор“ стана на пет
точки. Финалът на
гейма дойде след ус-
пешна блокада на За-
хари Николаев за
25:19 за „Миньор“. В 
последния гейм неща-
та вървяха точка за
точка само до 3:3.
След това  домакини-
те дръпнаха до 8:4,
постепенно гостите
като че ли се отказа-
ха ,за да се стигне до
24:18. Тук миньорци
се опитаха да вкарат
вълка в кошарата и
позволиха на волей-
болистите на „Черно
море БАСК“ да на-
малят чак до 23:24.
Тогава хубава блока-
да на Захари Нико-
лаев донесе 25-та
точка в гейма, коя-
то беше и последна-
та в мача,за да доне-
се чистата победа
на „Миньор“.

„Чорни“ и „Струма завършиха 0:0

„Отборът на „Ми-
ньор“ стартира с по-
беда участието си в
първенството на

Висшата лига. Перни-
чани отложиха мача
си от първия кръг
поради турнира „Бо-

Поетесата Тъпчилещова
прослави футболисти

Разградската поетеса Дима Тъпчилещо-
ва посвети стих на българският шампион
Лудогорец. Сноши тимът постигна трета
победа в груповата фаза на Лига Европа, а
поетесата веднага сътвори ода за разград-
чани.

Прозиведението се казва "Лудогорец
шампион!".

Насладите се на одата на Дима Тъпчиле-
щова:

Лудогорец шампион!
– вика целият стадион.
Екот радостен кънти,
даже вятърът шепти
и разказва по земите
за триумфа на „орлите”.

Но за Шампионска лига
още малко не достига.
Базел е отбор със нрав,
чак от Челси по-корав.
Лудогорците мечтаят,
славен път си те чертаят –
ето Лига на Европа
на вратата им потропа.

Жребият се падна лют.
ПСВ е тим прочут,
но пък Стойчовата славна чета
смачка гордите лалета!
Със резервите били играли,
мрънкат някакви педали.
Ей, холандци, замълчете!
Престанете да ревете!
Щот на Филипс Стадион
пукна вашият балон!

Иде Загреб да гостува,
а треньорът се надува
и лежи на стара слава,
чак е нагъл до забрава.
Ето че завършва мача,
а стадионът пак подскача – 3:0!
Лудогорец отмъщава
и Динамо попилява.

Черноморец от Одеса
също бързо-бързо спре са.
Украинските хохли
де шсе мерят със орли!

Лудогорец шампион!
Лудогорец шампион!
– вика целият стадион.
Приказката продължава,
само точка-две остават.

Лудогорец няма спиране,
ще ги бие до съдиране,
искат всички да натрупа
шест победи в тази група!

Автор: Дима Тъпчилещова

Ана Иванович на
кафе в София

Една от звездите на световния тенис Ана
Иванович използва хубавото време днес в
София, за да се разходи из града.Ивано-
вич пи кафе в заведение в центъра на гра-
да и вече е в очакване на утрешния жре-
бий за Турнира на шампионките."Най-нак-
рая мога да се насладя на прекрасното
време и слънчевия ден", писа тенисистка-
та в "Туитър"Снощи тенисистката се запоз-
на и с корта в зала "Арена Армеец", оце-
нявайки го високо.

ЕПУ с второ 0:3, този път
срещу  ЦСКА

Женският отбор на ЦСКА-Демакс (Со-
фия) записа втора победа от началото на
сезона в Националната волейболна лига.
В дебютния си мач пред собствена публи-
ка в зала Васил Симов Червените наказа-
ха с 3:0 (25:19, 25:7, 25:20) тима на ЕПУ
(Перник) –информира 
bgvolleyball.comТреньорът Юлия Иванова
започна с Кристина Кръстева на поста
разпределител, тъй като титулярката на
тази позиция Даниела Кънчева се възста-
новява от операция в рамото.

Още от самото начало на мача Червени-
те наложиха доминация, като атаките на
Симона Димитрова и Гергана Димитрова
бяха непосилни за противниковата защи-
та. Трябва да се похвали и младата раз-
пределителка Кристина Кръстева, която
прави скок от тима на девойки старша
възраст в А отбора. Във втория гейм раз-
ликата в класите си пролича още повече,
след като Червените поведоха с 12:4 и
приключиха частта след 25:7.В третия
гейм ЕПУ поведе с точка, като поведе при
първото техническо прекъсване с 8:7. 
Гостенките дори дръпнаха с две точки, но
липсата на опит доведе до няколко еле-
ментарни грешки и ЦСКА-Демакс успя да
навакса изоставането. Следващата седми-
ца, на 2 ноември, ЦСКА-Демакс гостува на
Марица (Пловдив), а ЕПУ (Перник) почива.

„Металург“ попиля „Вихър“
Отборът на „Металург“ попиля скром-

ния  тим на „Вихър“(Елов дол) в мач от
осмия кръг на шампионата на втора гру-
па от областното футболно първенство.
Домакините доминираха през цялото
време на  мача, събрал 50-600  зрители
на стадиона в квартал „Изток“. Мачът
протече коректно, разликата в класите
беше очевидна. Три гола за домакините
вкара Димитър Младенов.  Два гола бяха
дело на Николай Симеонов, а по веднъж
в мрежата на гостите пратиха топката
Мартин Евгениев, Виктор Коконов, Ивай-
ло Иванов, Марио Лазаров и Иван Ивано-
в.След този мач „Металург“ офороми
внушителната голова разлика от 37:0 в
седемте изиграни мача.

Без да си отбележат гол изиграха деветдесет минути в хубавия
неделен след обед футболистите на „Чорни“(Брезник) и „Стру-
ма“(Кралев дол). Двата отобар имаха своите шансове в мача, съб-
рал около 500  зрители, но успяха да пропуснат всичките голови
положения, които създадоха.С това равенство гостите не успяха
да изместят „Габер“ от първото място в таблицата на временното
класиране, а домакините от Брезникще си останат в средата на
таблицата.



АПРОПО

Àëåêñàíäðà Ôåîäîðîâà å íîâàòà „Ìèñèñ Áúëãàðèÿ 2013”
Тя е съпруга на шефа на “АСФ Инженеринг”

ОКТОМВРИЙСКИТЕ ДНИ
НА ГРАДА, ТРАДИЦИОННИ
ЗА ПЕРНИШКА ОБЛАСТ,
взеха да се съревновават по
хубаво време. Оня ден радо-

мирци се израдваха на почти лятна жега
навръх Димитровден. Преди това пернича-
ни и трънчани също нямаха поводи да се
оплачат от циганското лято. Което беше
добре с оглед на съборджийския харак-
тер на мероприятията. В Радомир, напри-
мер, бирата, безалкохолните и сладоледът
вървяха като на морето. Напук на набли-
жаващата неизбежна зима, по сергиите
хит бяха летните дрешки и слънчевите
очила. А и местните политици не пропус-
наха веселата част, та се щракаха на фото
като комедийни актьори на гастрол в про-
винцията. Хубавото време бе гарнирано и
с политическа консенсусна пъстрота,
проявена от високите гости, което може
би не впечатли народа както студеното пи-
во, но все пак си беше нещо като десерт
за радомирци.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В КО-
ВАЧЕВЦИ СЕ ВЗЕХА В РЪЦЕ И ГО
УДАРИХА НА ПИСАНЕ. Като в оная про-
чута картина на Репин “Запорожци пишат
писмо на султана”, така и те написаха
декларация до Високата порта в София,
където поставиха ред въпроси. Не е важ-
но дали ще получат отговор, но нали на
днешно време по- важно е да питаш. И да
чертаеш стратегии за следбежанското бъ-
деще. Ковачевските законодатели са ная-
сно какво искат. Само не знаят кога оттам
ще излезе последният бежанец. А иначе
ремонтът на детския комплекс и неговото
обезпаразитяване са едно на ръка. Хуба-
во е един ден комплексът да се пълни с
наши деца , а не с бежански, ама къде ги.
Идеално е да се върне блясъкът на сгра-
дите и дворните пространства, ама за ко-
го. Никак не е зле и местните жители да
имат като  бежанците постоянна полицей-
ска охрана, дежурен лекар и линейка,
обаче кой ще им плаща. Лошото е, че бе-
жанците отвориха очите на местната власт
и хората за неща, които довчера бяха обе-
кт само на кръчмарски разговори без
реално покритие. А сега, когато в кръчми-
те им се чува арабска реч, го удрят на те-
жък размисъл за вредата от международ-
ното положение. Или като запорожците
пишат писмо на султана.
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Двама в ареста за алкохол
Любомира ПЕЛОВА

Две бързи производства за шофира-
не след употреба на алкохол са започ-
нати в края на миналата седмица, съоб-
щиха от Областната дирекция на МВР.
Първият от нарушителите е бил спрян
за проверка около 21,20 часа на пер-
нишката улица „Граово” лек автомо-
бил „Ровър”. Зад волана на колята е
бил 40-годишният перничанин М.Д.
При изпробването му за алкохол с тех-
ническо средство били отчетени 1,86
промила. Мъжът отказал кръвна проба
и бил задържан за 24 часа с полицей-
ска заповед.

Един час и петнадесет минути след
полунощ, на кръстовище „Ладовица” е
спрян за проверка лек автомобил
„Мерцедес”, шофиран от 43-годишния
Г.Д. също от Перник. Тестът му за алко-
хол се оказал положителен – 1,44 про-
мила. Взета му е кръвна проба за хими-
чен анализ и по медицинска препоръка
не е задържан.

ха и половинките си.
Във финалния тур
участничките дефи-
лираха с вечерни рок-
ли, с които омаяха
зрителите и жури-
то.

Александра беше
коронясана от „Ми-
сис България 2012“
Йордана Димитрова,
която влезе в ТОП
10 и взе титлата
„Beauty Universe” на
конкурса „Mrs. Uni-
verse” в Аруба.

„Много съм щас-
тлива, все още не мо-
га асимилирам побе-
дата“, бяха първите
думи на победител-
ката. Тя заяви, че е
била силно притесне-
на от представяне-
то си и все още не
може да осъзнае, как-
во се случва.

Александра призна,
че от доста години

Виктория СТАНКОВА
Съпругата на собс-

твеника на фирма
“АСФ Инженеринг” в
Перник Александра
Феодорова спечели
короната „Мисис
България”. Красива-
та жена е зодия близ-
наци, има висше об-
разование в облас-
тта на туризма, ди-

ректор е на собстве-
на компания.

“Тя познава сцена-
та, била е манекенка
и иска да популяризи-
ра благотворителна-
та кауза на конкур-
са”, пише в портфо-
лиото на Александра.

В кастинга се
включиха над 650
омъжени дами, но до

финала стигнаха са-
мо 15. Претенден-
тките дефилираха в
три тура. В един от
тях, те представиха
свои близки, изигра-
ли важна роля в жи-
вота им. Голяма
част от красавици-
те дефилираха на
сцената с децата си,
а по-смелите показа-

Подпалиха джипа
 на Пламиката

Любомира ПЕЛОВА
В петък през

нощта в перниш-
кия квартал Тева
е бил подпален
джипа на небеиз-
вестния Пламен
С.  – Пламиката .
А в т о м о б и л ъ т
„Гранд Чероки”
бил паркиран

пред блока, в който живее 29-годишния
криминално проявен мъж. Минути преди
полунощ обаче возилото пламнало. Из-
горяла е предната част на джипа, а пожа-
рът е потушен от служители на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита
на населението” – Перник. Причината за
инцидента не е установена, но една от ос-
новните  версии, по които работят крими-
налистите,  е умисъл. Не се изключват и
версиите, свързани с отмъщение и  неу-
редени финансови взаимоотношения.

29-годишният Пламен има богато кри-
минално досие. През 1999 г. е регистри-
ран за кражба с отегчаващи обстоятелс-
тва, през 2005 г. пак извършва кражба,
2005 г. следва кражба чрез разрушава-
не, през 2006 г. Отново извършва  краж-
ба чрез разрушаване, разследват го и за
нанесена средна телесна повреда. През
2009 година полицията го свързва и дро-
га, в следващите години наново влиза
няколко пъти в ареста за кражби, вклю-
чително и чрез използване на МПС. Осъ-
ждан е на лишаване от свобода за срок
от 9 месеца и пробация за срок от 11 ме-
сеца.

Той е част от бандата на Георги Влади-
миров – Културиста, която се занимава
основно с кражби.Пламиката бе и сред
задържаните за побоя над охранителите
в пернишкия бивш рудник „Гарвнов”. В
резултат на побоя на двама от пребитите
десетина гардове бяха нанесени тежки
наранявания. Заради различни сериозни
външни и вътрешни травми, се наложи
дори двама от тях да бъдат настанени в
столични лечебни заведения. Бандитите
тогава изпотрошиха и автомобила на гар-
довете.
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Свидетелят об-
ясни, че при разпита
пред следователя е
спестил тази подроб-
ност, тъй като се
боял за живота си.

Магистратите вче-
ра приеха всички ек-
спертизи на вещите
лица, но делото пре-
дължава през ноем-
ври, когато ще бъде
извършен разпит на
двама допълнителни
свидетели – майката
и сестрата на Вито-
миров. Според адвока-
тите на подсъдимия
Марин Марковски и
Вили Велинов, те мо-
гат да внесат допъл-
нителна яснота по
случая. Тогава показа-
ния ще трябва да да-
де и неявилия се вчера
Боби Асенов, с чиито
бус е бил транспор-
тиран Станислав. И
защитата, и адвока-
тите на подсъдимия
настояха да бъдат из-
слушани лично експер-

тите, изготвили ДНК
– експертизата.

Станислав бе зас-
трелян на 9-ти сеп-
тември м.г. в трън-
ския квартал Баринци.
Много бързо кримина-
листите откриха
стрелеца и задържаха
Витомиров. От поли-
цията след ареста на
Виктор заявиха, че им
бил познат с хулиган-
ските си прояви и шо-
фиране на автомобил
след употреба на ал-
кохол, но не е осъжда-
н. От дома му бе иззе-
то оръжието на прес-
тъплението - законно
притежавана ловна
пушка, 12-и калибър.

По първоначални
данни причината за
случилото се е стара
вражда между жер-
твата и извърши-
теля. През 2010 годи-
на в Трън избухнала
бурна разправия меж-
ду два рода роми се
сбили с българи в мес-
тна кръчма. Виктор
се опитал да ги раз-

търве и но в мелето
братът на Станислав
– Доньо, счупил чере-
па на Виктор с кирка и
той оцелял на косъм
след дълга кома в пер-
нишката болница. Със
стрелбата той от-
мъстил за побоя, ко-
ментират трънчани.
След убийството в
Пернишко името на
Витомиров нашумя за
втори път тази годи-
на около около сканда-
ла с незаконните ром-
ски потройки в града,
за чието разрушаване
той бе върл радетел.
Негови близки са пус-
кали многобройни
жалби до различни ин-
ституции за систем-
ния тормоз, на който
са били подложени от
родата на убития
Станислав Василев,
отправяни към тях
заплахи за убийство.

Уби детето ми като
куче на пътя, повтаряше
в съда майката на жер-
твата Павлинка, която
има още три деца.

Роми искат 300 000 лв кръвнина...

следи конкурса „Ми-
сис България“, но ни-
кога не е събирала
достатъчно сме-
лост, за да се яви.

„Отрасна ми дете-
то, намаляха ангажи-
ментите и момен-
тът дойде“, обясни
още красавицата.
Александра заяви
пред камерата на
BLife, че титлата
няма да я промени ка-
то човек и е катего-
рична, че ще си оста-
не същата. „Може би
ще съм по-заета“, до-
бави красавицата.

„Мисис България
2013 World“ стана
Виктория Божилова,
титлата „Мисис Ми-
лениум“ грабна Мали-
на Димитрова, а наг-
радата „Мисис Бъл-
гария 2013 Europe”
отиде при Антония
Анакиевска.


