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ПЕРНИК” АД

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

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

промивка на стомаха,
почерпената е спасена
и състоянието й се по-
добрява.

Според медиците
това не е първият ал-
кохолен подвиг на пер-
ничанката. Тя няколко
пъти била приемана
след злоупотреба със
спиртни напитки. За
първи път обаче изпа-
дала в кома.

„През празничните
дни работата на меди-
ците от Спешния цен-
тър е била доста на-
товарена. През отде-
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гр. София, ул. “Сердика” №22
с/у чешмите на централната баня до Халите
тел. 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Перник,
ул. “Търговска” №34

тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34

гр. Брезник, ул. “9ти септември” №1
/сградата на Военния клуб/
077/51 38 39 0879/543 221

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

0879/543 222, 0777/800 42

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.474 лв.

Четвъртък, 3 януари, 2013 г., бр. 1 /5117/ год. XXЦена: 0,60 лева

Св. прор.
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Гордий
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Предимно
слънчево

25-ÃÎÄÈØÍÀ Â ÀËÊÎÕÎËÍÀ ÊÎÌÀ
Дамата не за пръв път прекалявала с алкохола

Нови работи
В пърните дни на новата

година сме ангажирани да
броим какви нови работи
ще ни се случат оттук нататък.

Народът е казал, че новата година е
нов късмет в оптимистичен план, оба-
че в началото на 2013 пресмятаме
предимно пропуснати ползи в бъдеще
време. Най-доброто е, че по-лошо няма
да стане. Като новогодишна честитка
това бе пропуснато от политиците,
но народът го усеща инстинктивно и
даже му се радва. След като веднъж си
навикнал на мъките, после е  лесно. Го-
дината ще донесе новите стари неща,
затова няма да е  страшна.

Има обаче нещо качествено ново.
Посланията на чуждите политици са
по-актуални за българина, отколкото
празнословията родно производство.
Оня ден Ангела Меркел каза на герман-
ците да се стягат, което за нас би
значело да се претегнем. Обама и Кон-
греса спасиха американските финанси
в дванайсетия час, което като нового-
дишно послание се запомни повече от
това на Плевнелиев.

Затова Нова година е по-интересна
от Сидни и Хонконг. Нашата е пропус-
нати ползи.

Валентин ВАРАДИНОВ

Зоя ИВАНОВА
25-годишна перни-

чанка е била спасена
след като навръх Нова
година била приета в
болницата в алкохолна
кома.

Мадата жена е била в
тежко състояние. Тя
веднага била настане-
на в реанимация. След
редица процедури и

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Днес КАЛЕНДАР -
подарък за читателите ни!

лението са преминали
общо 419 души, от
които 66 деца“, поясни
поясни изпълнител-
ният директор на
МБАЛ „Рахила Агелова”
д-р Вяра Церовска.

Помощ са дърсили
пациенти с оплаквания
от високо кръвно и
простудни заболява-
ния. Имало обаче и 4-5
случая на домашни кон-
тузии. За щастие тази
година няма нито един
пострадал от пиратки
в новогодишната нощ,
допълни д-р Церовска.

Осигуриха подслон за пострадали

Зоя ИВАНОВА
3 бебета са се роди-

ли в пернишката бол-
ница на 31 декември.

До вчера по обяд
обаче все още нито
едно бебе не се бе поя-
вило на бял свят за
2013-та г. За празнич-
ните дни са проплака-
ли общо 7 новороде-
ни, съобщи директо-
рът на болницата д-р
Вяра Церовска.

Ситуацията е като

дежа вю на Коледните
празници. Тогава нито
едно бебе не се роди на
Коледа, а едно пропла-
ка на Бъдни вечер.

На миналата Нова
година в Пернишката
болница проплакаха
две новородени. Сега
за пръв път от много
време Дядо Мраз не
донесе бебе на изтер-
зания от зетресения-
та град, припомнят
акушерите.

“СТАВЕН” АД
уведомява

своите клиенти,
че офисите
на фирмата

няма да работят
до 07.01.2013 г.

“СТАВЕН”
Ви пожелава
светла Коледа

и мирна
Нова година !!!

Силвия ГРИГОРОВА
Трима жители на се-

ло Мещица, чиито къ-
щи са сред тежко пос-
традалите от земет-
ресението и поради
това имат издадени
заповеди за събаряне,
ще бъдат настанени
в сградата, която се
намира на стадиона в
селото. Благата вест
в първия работен
ден на 2013 г дойде
от кмета на Мещица-
Деян Никифоров. Той
поясни, че тази сгра-
да, която е общинска
собственост, е двуе-
тажна. На първия
етаж са ремонтирани
баните и тоалетни-

те, поставен е тера-
кота, монтирани са
душове. Днес са заку-
пени и печки- ками-
ни.Утре ще бъдат из-
дадени заповеди за
настаняването на
тримата новодомци,
които ще бъдат нас-
танени на втория
етаж. „В момента те
живеят в къщите си,
които са за събаряне,
въпреки че са им оси-
гурени фургони, за-
щото е студено. За-
това положихме мно-
го усилия да им оси-
гурим нормални усло-
вия за живот и ото-
пление през зимата”,
поясни кметът на

Мещица. Той допълни,
че ремонтът на сгра-
дата е струвал 34
000 лева. От тях са-
мо  10 000 лева са пре-
доставени от Меж-
дуведомствената ко-
мисия. Останалите
средства са дарение
от фирми, които са
откликнали на апела
на общината и кметс-
твото в Мещица за
помощ. „Хубавото от
всичко това е, че
след като приключи
всичко, тази ремон-
тирана сграда ще се
използва от младежи-
те, които спорту-
ват”, добави Деян Ни-
кифоров.

3 бебета изпратиха 2012-та!

ÏÅÐÍÈØÊÈßÒ ÊÈÖ
ÎÑÒÀÂÀ ÇÀÑÅÃÀ

ÑÏÎÐÒÈÑÒ ¹ 1 Ä. ÐÀËÅÂ
ÏÐÅÄ “ÑÚÏÅÐÍÈÊ”

СТР. 11

СТР. 3

УВАЖАЕМИ
ПЕРНИЧАНИ,
На прага на новата 2013

се разделяме със старата
година, която ще остане
паметна за перничани.
Заедно всички преживя-
хме чудовищната сила на
природата. На величестве-

ния трус се противопостави пернишка чо-
вечност и добротворство, енергията от съв-
местните ни усилия за Перник.

Нека за идната 2013 заедно си пожелаем
здраве, сили, доброта и късмет. Нека се от-
търсим от ненужното и да оставим, онова
което ще ни доведе до желаните успехи и
благополучие.

Бъдете щастливи и с вяра, че 2013 ще до-
несе по-добри дни за семействата ни и за
Перник.

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
Росица ЯНАКИЕВА
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Íå àêòóàëèçèðàõà áþäæåòà â Ðàäîìèð
Причината - увеличени разходи за администрацията

Анонимни затрупаха
с мърша Ковачевско

Любомира ПЕЛОВА
Около половин тон кокали са изхвърлени

между двете ковачевски села Светля и Че-
пино Неизвестните безобразници са изси-
пали мършата на около петдесетина метра
от река в частен имот, поясни кметът на об-
щината Васил Станимиров. Живеещи в ра-
йона са забелязали микробус, от който са
изхвърлени кокалите, но не са успели да за-
пишат номера му.

„Изпратихме писмо до Регионалния вете-
ринарно медицински център в Перник и се
надяваме на бърза реакция от тяхна страна.
Изхвърлените кокали освен че замърсяват
околната среда и то в непосредствена бли-
зост до реката, има опасност и от зарази, от
събиране на бездомни кучета“, заяви кмета
Васил Станимиров. Той е категоричен, че
ще бъдат открити нарушителите и от общи-
ната ще им бъде съставено предписание.

Предполага се, че кокалите са изхвърле-
ни от месопреработвателно предприятие в
района. Предстои да бъде установено кое е
то.

Грипът няма да ни се размине
Зоя ИВАНОВА

В края на годината и по време на празници
заболяваемостта от грип  винаги ниск Оби-
кновено обаче още в първия месец на новата
година тя почва да се увеличава – твърдят на-
ционалните епидемиолози. Според тях грипът
може да ни удари още до края на този месец.
Кога ще започне епидемия обаче е трудно да
се каже. Причината е, че в страната в момента
няма изолирани грипни вируси.В момента
грипната обстановка в страната е спокойна.
Епидемиолозите отчитат заболеваемост под
нормалното ниво за този сезон. Регистрира-
ните случаи на остри респираторни инфекции
са 60 на десет хиляди души от населението

Депресия и диабет
морят учителите ни

Виктория СТАНКОВА
Заради стреса на работното им място препо-

давателите в училищата у нас все по-често
страдат от депресии и диабет. Това сочат ре-
зултатите от проучване на Синдиката на бъл-
гарските учители.

Според данни от изследването за 38% от ан-
кетираните учители силният шум в класните
стаи е основна причина за влошеното им здра-
ве. Зрителното натоварване пък е основен риск
за 9,5% от запитаните, а прахът в класните стаи
- за 9 на сто.

Над половината от учителите - 67 на сто,
твърдят, че здравословният им проблем е в ре-
зултат на работата им. 47,5 пък споделят, че
върху тях се оказвал натиск за спазване на
сроковете в преподавателската им дейност.

Синдикатите планират да дадат препоръка
към трудовите експерти в училище да се въве-
дат нови по-удобни столове за учителите, кои-
то да са съобразени с техния ръст и тегло.

“Родителите все по-често се месят в учили-
щата. В едно училище родителите искаха да
подредят кои да са учителите от 1-ви до 4-ти
клас.Случай на заплахи пък имаше наскоро от
баща срещу учителка в детска градина, но в
последните 2 г. няма случай на побой срешу
учители”, коментира шефката на синдиката
Янка Такева.

Пак пиян зад волана
Любомира ПЕЛОВА

В края на последната седмица от старата го-
дина пернишки служители на реда образуваха
поредното бързо производство за шофиране
след употреба на алкхоло.

Около двадесетина минути след 3 часа авто-
патрул на Първо районно управлбение «Поли-
ция» на улица «Брезник» в обласгния град
спрял за проверка лек автомобил «Опел Кор-
са», управляван от 35-годишен радомирец. Во-
дачът е тестван за употреба на алкохол, и дре-
герът отчел 1.68 промила. Пътните плоциаи
взели кръвна проба на нарушилия Закона за
движение по пътищата и го задържали за де-
нонощие в ареста.

Перничани изкупиха старите ел.крушки
Любомира ПЕЛОВА

В края на миналата
година в магазините
за електроматериали,
хипермаркетите и
малките железарии
усилено се купуваха
последните електри-
чески крушки с наже-
жаема жичка. От раф-
товете отдавна вече
са изчезнали лампите
от 100, 75 и дори от
60 вата, последно се
изкупуваха тези от
40. Слабички са, но за
сервизни помещения
вършат работа, а и са
по-евтини – струват
по-малко от левче,
споделят перничани.

Е л е к т р и ч е с к и т е
крушки с нажежаема
жичка отиват в ис-
торията от утре с
продажбата на пос-
ледните партиди. Ма-
газините на терито-

рията на Европей-
ския съюз няма да
имат право да ги про-
дават от началото
на 2013 г. Тези осве-
тителни тела се счи-
тат за прекалено ене-
ргоемки, тъй като
превръщат едва по-
ловината от тока в
светлина.

Още преди четири
години Европа опре-
дели график за пос-
тепенната забрана
на този тип лампи.
Те трябва да бъдат
заместени от таки-
ва с по-ниска консу-
мация на енергия.

Крушките с наже-
жаема жичка, изобре-
тени от Джоузеф
Суан и подобрени от
Томас Едисон през
1879 г., имат недос-
татъка, че са прека-
лено енергоемки.

Приблизително 95%
от енергията, консу-
мирана от лампата с
нажежаема жичка, се
отделя като топли-
на, а само 5 % - като
видима светлина.

Т р а д и ц и о н н и т е
крушки са заместени
в домовете от лампи
с ниска консумация
на енергия, разделе-
ни в три категории -
флуокомпактни лам-
пи, халогенни лампи и
светодиодни LED
лампи. Според неот-
давнашно изследване
на кабинета GFK
крушките с нажежае-
ма жичка са съставл-
явали през 2012 г.
10% от масовата
продажба на крушки
във Франция или 422
милиона евро спрямо
45% през 2007 г. или
288 милиона евро.

Любомира ПЕЛОВА
Радомирските ми-

н и п а р л а м е н т а р и с -
ти не актуализира-

ха бюджета на об-
щината за 2012 г.
заради увеличени
разходи за общин-

ската администра-
ция.Докладната за-
писка за промени-
те бе внесена лич-
но от кмета Пла-
мен Алексиев.

З а м е с т н и к - п р е д -
седателят на ми-
нипарламента Ва-
силка Стоилова
поиска разяснения
защо са увеличени
разходите за общи-
нарите от 427 000
на 600 000 лева. Тя
е поискала от ад-
министрацията да
й бъде направена
справка за какво и
къде са разходвани

тези средства, но
по нареждане на
кмета Алексиев й
била отказана.

Съветниците не
приеха докладната
и за това, че годи-
ната не е приклю-
чила и данните не
са окончателни.
Бурно протече об-
съждането в Об-
щинския съвет в
Радомир на второ
четене на Наредба-
та за определяне-
то и администри-
рането на местни-
те такси и цени на
услуги на терито-

рията на община-
та. Част от съ-
ветниците бяха
против точката,
визираща отказ от
а д м и н и с т р а т и в н и
услуги при задъл-
жение към местни-
те данъци и такси
над 100 лева като
при гласуването
тя отпадна. Не бе
прието и визирано-
то в Наредбата
увеличение на так-
сата за детските
градини от 40 на
50 лева. След нап-
равените корекции
тя бе приета.

Младежка банка отваря
врати през 2013 година

в нашия град
Виктория СТАНКОВА

Младежка банка ще заработи през
2013 година в Перник. Проектът има
за цел да даде повече отговорност в
ръцете на младите хора, да развие
техните умения, гражданска актив-
ност и знания в областта на филантро-
пията.Перник е сред 8-те града, в
които ще се осъществи проектът
„Младежка банка”, организацията,
която се е заела с реализирането му
е СНЦ „Обектив”, чрез подкрепата на
Фондация Работилница за граждан-
ски инициативи. Координатор на
проекта е Симона Йорданова. Програ-
ма „Младежка банка“ се реализира с
финансовата подкрепа на Фондация „

 Чарлз Стюарт Мот“.
Младежката банка е разпространен

из цял свят механизъм за изгражда-
не на млади лидери. Тя е ресурс, съз-
даден от млади хора за млади хора. В
Перник екипът вече е сформиран и
чака реализирането на обучение, кое-
то ще се състои на 06.01.2013 г. Мла-
дежите са 12 на възраст от 8 до 12
клас и след преминаването на обуче-
нието за запознаване с Младежката
банка и работа в екип, тяхната задача
ще бъде да набират средства за на-
чалния капитал на банката. Те ще из-
берат 3 каузи, за които ще отпускат
събраните средства под формата на
грантове на свои връстници.

Младежката банка дава възможност
на младежите да работят в екип и е
отлична възможност за тяхното лич-
ностно развитие, което е свързано с
придобиване на лидерски и комуни-
кационни умения и практически опит
във вземането на решения, решава-
нето на проблеми, управлението на
събития и проекти, воденето на прего-
вори и презентации, организирането
на благотворителни събития и много
други.

Младежката банка подкрепя мла-
дежки проекти и инициативи, които
отговарят на нуждите на младите хо-
ра и имат за цел дългосрочно въздей-
ствие в полза за общността, развиват
социални дейности и предприемачес-
тво. Чрез нея ще се насърчават мла-
ди хора да пишат кратки проекти за
създаване на различни инициативи в
града и да ги реализират.

Ремонтират 14 храма с пари от МК
Любомира ПЕЛОВА

Междуведомствена-
та комисия за възста-
новяване и подпомага-
не към Министерски
съвет предостави об-
що 142 474 лв. за прео-
доляване на последици-
те от земетресението
на 22 май 2012 в 14 пра-
вославни храма на те-
риторията на община
Перник за неотложни
възстановителни ра-
боти.

Най-голямата сума
от 42 244 лв. е отпус-
ната за параклис “Св.
Спас” в село Големо Бу-
чино. 17 908 лв. са за
храм “Св. Йоан Богос-
лов” в село Селищен
дол, а 15 460 лв. за хра-
ма “Св. Петка” в пер-
нишкия квартал “Ка-
лкас”. За останалите
пострадали от земет-
ресението храмове в
общината отделните
суми са под 10 000 лева.

Комисията е отпус-
нала и 21 108 лв. за въз-
становяване на сграда-
та на храм “Св. Вмчк Ди-
митър” в Радомир.

Вече приключиха ре-
монтните работи на
централния пернишки
храм “Св. Иван Рилски”.
За целта Междуве-
домствената комисия
отпусна 175 111 лв.
при нужни над 250 хил.
лв. Останалите пари за
обновяването на хра-
ма, който вече посреща

богомолците, осигури
общинската управа на
Перник. На празника за
Рождество Христово в
храма се стекоха много
повече от обичайното
миряни, а доброволци
на Младежкия БЧК съ-
бираха дарения за фонд
“Милосърдие” пред вхо-
да на черквата.
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Кметът Янакиева обжалва спорното решение на ОбС

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият Кул-

турно-информацио-
нен център остава за-
сега, след като кме-
тът на общината Ро-
сица Янакиева прати в
съда поредното реше-
ние на ОбС. В навече-
рието на Коледа, на
последното си за го-
дината редовно засе-
дание, местните зако-
нотворци гласуваха
КИЦ-ът да бъде закри
и така петимата му
служители трябваше

да отидат на трудо-
вата борса. Тъй като
решението обаче се
обжалва по надлежния
ред, трудовите дого-
вори на работещите
в предприятието
няма да се прекрат-
яват от 1 януари
2013, както беше за-
писано в приетото
решение.Мотивът на
съветниците беше
свързан с изоставане-
то в изпълнението на
приходната част на
бюджета на община

Перник за 2012г., кой-
то те са гласували с
ясното съзнание, че е
трудно изпълнима.
Предложението на
вносителите беше да
се направи оптимизи-
ране на бюджетните
разходи, съобразно
реалните потребнос-
ти на местната об-
щност. Така се стигна
до закриването на
пет работни места,
на хора, които имат
принос в културния
живот на града, като

Средиземноморски пейзажи в
изложба на Румяна Секулова
Виктория СТАНКОВА

Художествена га-
лерия - Перник и
Европейският по-
литехнически уни-
верситет пред-
ставят  живопис-
ната изложба THE
MEDITERRANEAN на
художничката Рум-
яна Секулова, коя-
то ще бъде откри-
та на 8 януари
2013 г. от 17.30 ч.
в ХГ “Арт салон”.

Картините са ри-
сувани в Тунис и
островите на Гър-
ция, където Секу-

лова  летува. Тя из-
бира пастела и ак-
варела, които спо-
ред нея най-точно
пресъздават цве-
товете на Среди-
земноморието.

Румяна Секулова
е завършила май-
сторски клас по
текстил във Вие-
на, както и стено-
пис в Национална-
та художествена
академия.

Работила е като
асистент по ди-
зайн на интериора
в ЮЗУ „Неофит

Рилски”, от 2010
година е асистент
по рисуване и фор-
мообразуване в ар-
хитектура в Евро-
пейския политехни-
чески университе-
т.

Дъщеря е на из-
вестният скул-
птор Секул Кру-
мов- автор на Ме-
мориала на миньор-
ския труд в Пер-
ник.

Изложбата ще
продължи до 18
януари 2013 годи-
на.

Унищожиха вредни растения
Зоя ИВАНОВА

Фитосанитарни инспектори към Бъл-
гарска агенция по безопасност на
храните извършиха над 300 проверки
на обекти, търгуващи с цветни и деко-
ративни видове растения, подлежащи
на фитосанитарен контрол, съобщават
от пресцентър на институцията.Заси-
лен контрол бе извършен на гостоп-
риемни растения на тютюневата бе-
локрилка Bemisia tabaci и за съот-
ветствие с изискванията за внос и
движение на територията на Европей-
ския съюз. На територията на страна-
та бяха установени 30 случая на рас-
тения заразени с Bemisia tabaci. Иде-
нтификацията на вредителя е потвър-
дена в Централна лаборатория по ка-
рантина на растенията. Предприети са
необходимите фитосанитарни мерки,
съгласно националното законода-
телство и са унищожени над 8000 за-
разени растения от Euphorbia pulcher-
rima (коледна звезда). Извършено е
проследяване за откриване на източ-
ника на зараза. В резултат, произ-
водствените площи са поставени под
карантина и са наложени мерки за
пълното унищожаване на заразата.

Бракониери на дърва
се озоваха в ареста

Любомира ПЕЛОВА
Служители от сектор «Противодей-

ствие на икономическата престъп-
ност» към Областната дирекция на
МВР в Перник и техни колеги от Второ
РУП в кметство Изток засякоха и за-
държаха на място трима мъже, извър-
шващи незаконна сеч.

Бракониерите са задържани в хода
на проведена специализирана поли-
цейска операция в района на вилното
селище «Делта хил» в полите на Вито-
ша, край село Кладница. Установено
е, че перничаните В.О., на 34 години,
наборът му А.. и Д.Й, на 37 години са
извършили без разрешение сеч на
над 100 кубика дървен материал от
държавния горски фонд. За целта е
използван и джип марка «Мицубиши
Паджеро».

Полицаите са иззели автомобила, а
бракониерите се озавали в ареста за
24 часа.

Ще приемат без изпит
отличниците от олимпиади
Виктория СТАНКОВА

С успех от оли-
мпиада петоклас-
ниците ще се прие-
мат в математи-
ческите училища.
Това правило ще
бъде официално за-
писано в стандар-
тите, които уре-
ждат приема след
пети клас, съобща-
ват от образова-
телното минис-
терство.

Целта е да спре
практиката, при
която децата се
селектират на ба-
зата на вътрешни
изпити, които се
организират в
някои училища.

Така хлапетата
ще могат да дока-
жат математичес-
кия си талант и да
се състезават за
прием на национал-
ните състезания.

Сегашните мате-
матически гимна-
зии ще запазят
приема си след 5-и
клас, като се преи-
менуват на средни
м а т е м а т и ч е с к и
училища, предвиж-
да новият закон за
предучилищно об-
разование.

 „Тези текстове
вече са ясно разпи-
сани в закона”,
уточняват от об-
разоватеното ми-

нистерство.
В случай, че пред-

почетат да про-
дължат да се нари-
чат „гимназии”, ще
трябва да започ-
нат да приемат
ученици след 7-и
клас, както всички
други гимназии.

За всички учени-
ци от 1-и до 12-и
клас в районите
без училища ще бъ-
де финансиран
транспорт до сре-
дищното школо,
предвижда още но-
вият просветен
закон. В момента
се плаща само возе-
нето на децата до
8-и клас.

Деца на служители на ЧЕЗ
изработиха и подариха картички

на възрастни хора
Силвия ГРИГОРОВА

 Деца на служители на ЧЕЗ подари-
ха коледни картички на Дома за въз-
растни хора в столичния квартал „Зо-
на Б-5”. Картичките бяха изработени
от самите деца в коледни работилнич-
ки в градовете София, Плевен и Бла-
гоевград.

 „Често пъти помощта и подкрепата
се състоят в дребния на пръв поглед
жест – да обърнеш внимание на въз-
растния човек, да го изслушаш, да
разбереш проблема, да отделиш вре-
ме и внимание, за да се почувства
той добре. Коледа е един от най-свет-
лите и топли християнски празници.
Надявам се, че коледните картички и
тържеството, което организирахме за
възрастните хора, стоплиха сърцата
им и направиха празника по-светъл и
уютен за тях”, каза Петър Докладал,
регионален мениджър на ЧЕЗ за Бъл-
гария.

 За да зарадват възрастните хора и
да внесат повече празнично настрое-
ние, служителите на ЧЕЗ занесоха ел-
ха и я украсиха заедно с обитателите
на дома. В края на тържеството те по-
черпиха възрастните хора с баклава.

 Инициативата е част от социално
отговорната политика ЧЕЗ през 2012
г. През декември дружеството дари
офис мебели на млади учени от БАН.
В началото на годината компанията
осигури средства за обследване за
енергийна ефективност на столичната
детска градина „Дядовата ръкавич-
ка“, както и за доставка и монтаж на
пасивна влагочувствителна вентила-
ционна система и на два броя кухнен-
ски печки с плочи и фурна.

Социалното министерство
закри успешна година

Зоя ИВАНОВА
Министерството на труда и социал-

ната политика официално закри евро-
пейската година на активния живот
на възрастните хора и солидарността
между поколенията – 2012. (ЕГ2012) в
България бе официално закрита днес.
Социалното министерство отчете като
положителни много инициативи, цел-
ящи устойчива култура на активен
живот на възрастните хора.  Възрас-
тните работници ще имат все по-съ-
ществената роля на пазара на труда,
категоричен е  министър  Тотю Младе-
нов. 40 % от населението в България
към февруари 2011 г. е на възраст 50
и повече навършени години, като все-
ки пети от тях е със завършено висше
образование. По думите на министър
Младенов образованието е предпос-
тавка за поддържането на висока тру-
дова мобилност и икономическа ак-
тивност. Той отбеляза, че за периода
2005-2011 г. икономическата актив-
ност на населението на възраст 50-64
години нараства и през 2011 г. коефи-
циентът на икономическа активност
достига 58.2% .

Преодоляването на негативните де-
мографски тенденции в обществото е
възможно чрез обединените усилия
на държавната и местна власт, со-
циалните партньори и неправителс-
твения сектор, напомни министър
Младенов. Той представи мерките и
програмите на МТСП, насочени към
развитие и реализация на потенциала
на възрастното население. Над 35 %
от включените в програми и мерки за
заетост са безработни лица на въз-
раст над 50 години, посочи министъ-
рът. В периода 2007-2010 г. един от
всеки десет включени в операции в
сферата на пазара на труда по Опера-
тивна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” е бил на възраст меж-
ду 55 и 64 години.

в същото време на
предишно заседание
съветниците решиха
всичките те да полу-
чават всеки месец по
250 лева за разходи по
идване на заседания и
срещи с избиратели.
Минипарламентарис-
ти от центъра и
дясно си признаха, че
вече са подписали и
предали своите декла-
рации за въпросната
сума, която били по-
харчили за пътни,
дневни и разни други
режийни за срещи със
своите избиратели.
Това е безсрамие, къде
и с кого са се срещали
не през последния ме-
сец, а откакто са по-
ложили клетва, за как-
ви пътни разноски го-
ворят, като най-скъ-
пото билетче за ав-
тобус в рамките на
общината е два лева,
коментираха избрани-

ци от лявото полити-
ческо пространство.
Парадоксалното оба-
че е, че пак по реше-
ние на местния ОбС,
не се изискват никак-
ви други документи,
които да придружа-
ват въпросните дек-
ларации като доказа-
телство за действи-
телно направени раз-
ходи.   Служители в
кметската админис-
трация коментира-
ха,че общо годишната
издръжка на КИЦ е
колкото едногодиш-
ното възнаграждение
на един от зам. пред-
седателите в ОбС.
Културно-информа-
ционният център в
момента вече усилено
работи по подготов-
ката по пореднвото
издание на Междуна-
родния фестивал на
маскарадните игри
2013.
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Седем са бързите производства срещу нагли шофьори

Любомира ПЕЛОВА
Много пияни водачи

на автомобили създа-
доха работа на път-
ните полицаи по праз-
ниците. Само на 20-
ти декември м.г. са

образувани четири
бързи полицейски
производства за шо-
фиране след употреба
на алкохол.

30-годишен пернича-
нин е хванат да уп-

равлява автомобил
„Фолксваген Пасат с
2,04 промила. Винов-
ният е засечен в мал-
ко преди полунощ на
вътрешно-градската
магистрала в Перник.

Пак по същото тра-
се е хванат и 27-го-
дишният Н.Б., който
управлявал БМВ 1,53
промила.

Другите двама пия-
ни шофьори са засече-
ни в Радомир. 42-го-
дишният П.П. е сед-
нал зад волана на опе-
ла си с цели 3,12 про-
мила. Полицаите му
взели кръвна проба,
но арестът му се раз-
минал заради здравос-
ловни причини.

31-годишният Д.В.
пък управлявал лек ав-
томобил «Ауди 809» с
2,64 промила.

Ден по-късно, на 30-
ти декември, пак на
вътрешноградската
магистралав Перник е
спрян за проверка
„Мерцедес 200Е” зад
волана на който бил
35-годишният И.Й.
При него тестът за
алкохол показал 2,04
промила.

Малко преди полу-
нощ на 1-ви януари
2013-та година на
ул.Софийско шосе» в
Перник е спрян за про-
верка друг пернишки
мерцедес. При 24-го-
дишния шофьор Н.П.

дрегерът отчел 1,24
промила.

Същият ден сут-
ринта на пътя от
София към Радомир,
в района на перниш-
кия квартал Изток е
бил спрян за провер-
ка «Сеат Ибиза» с
пернишка регистра-
ция, зад воляна на
който е бил М.Р., на
30 г. При тестване-
то за употреба на
алкохол, уредът е
отчел 1,94 промила.

От полицията
уточниха, че повече-
то виновни шофьори
са отказали кръвна
проба, но 24-часовия
арест не им се разми-
нал.

Публикувани са новите
образци на декларациите
за облагане на доходите

Силвия ГРИГОРОВА
 Новите образци на декларациите за обла-

гане на доходите на физическите лица за
2012 година са вече факт. Това информира-
ха от офиса на Националната агенция за
приходите в Перник. От там поясниха, че на
интернет страницата на НАП вече са публи-
кувани новите формуляри. Образецът отново
съдържа приложения и основна част. Попъл-
ват се само онези приложения към деклара-
цията, в които се посочва съответния вид до-
ход.

 От приходната агенция напомнят още, че
срокът за подаване на годишните деклара-
ции за облагане на доходите на физически-
те лица за 2012 г. е 30 април  2013 г.

Повече информация за попълването и дек-
ларирането на данъци, гражданите могат да
получат по телефона на информационния
център на НАП 0700 18 700, на цената на
един разговор или в офиса на агенцията в
Перник и останалите общини в областта.

Полицаи предотвратиха
кражба на ел.кабели

Любомира ПЕЛОВА
Автопатрул на пернишкото Второ районно

управление на МВР предотврати кражба на
тел. кабели. Един от извършителите е за-
държан.

Посегателството е извършено близо до
бл.11 на ул. «Юрий Гагарин». При извър-
шване на обход на района служителите на
реда засекли двама души, които се измък-
нали от телефонна шахта и побягнали, за-
белязвайки полицейския автомобил. Пос-
ледвали незабавни заградителни мероп-
риятия, при които е задържан 23-годишният
перничанин М.. По-късно е задържан и съу-
частникът му - година по-младият А.. Той се
оказал до болка познат на органите на реда
с множество кражби, грабеж и хулиганс-
тво. Апашите били задържани в ареста за
24 часа, а работата по случая продължават
криминалистите ог Второ РУП в Перник.

Двама препипали
търговски център

Любомира ПЕЛОВА

Пернишки криминалисти арестуваха
апаши, препипали търговски център. Прес-
тъплението е извършено в тъмните часове
на 29-ти декември м.г. в                   на ул.
«Юрий Гагарин» в областния град. 25-го-
дишните И.Г. и Ц.В. демонтирали и отнели
външно тяло от климатик на салон за кра-
сота, намиращ се на първия етаж на сгра-
да. След това направили опит да отнемат и
външното тяло на климатик от втория етаж
на офис в същата постройка. При проведе-
ните незабавни заградителни мероприятия
от автопатрули при Второ РУП – Перник бе-
лезниците щракнали около китките на из-
вършителите, които са познати на органите
на реда с подобни деяния.

При извършения личен обиск в крадците
са открити и иззети шлосерски инструмен-
ти. Отнетата част от климатика е намерена
и иззета в дома на единия от извършите-
лите.

Любомира ПЕЛОВА
Селскостопанска

постройка горя в
брезнишкото село Ко-
шарево.

Пожарът е възник-
нал след обяд на пос-
ледния ден от 2012 г.
в стопански двор,
собственост на 82-го-
дишна жена от Со-
фия.

Огнената стихия е
потушена своевре-
менно от екип на Ра-
йонното управление
„Пожарна безопас-

ност и защита на на-
селението” в града.
Благодарение на бър-
зите действия на ог-
неборците е изгоряла
само покривната
конструкция на пос-

Горя пожар в Кошарево

тройката. Причини-
те за инцидента са в
процес на установ-
яване. По случая е об-
разувано досъдебно
производство и рабо-
тата продължава.

Любомира ПЕЛОВА
На последното си

заседание за 2012
година, в послед-
ния работен ден
радомирските съ-
ветници намалиха
такса битови от-
падъци за 2013 г,
но вдигнаха налога
за сгради.

На сесията вчера
местните зако-
нотворци решиха
собствениците на
жилищни, вилни и
незастроени имо-
та да плащат три
промила върху да-
нъчната оценка. За
2012 г. приетата

такса бе 3,5 про-
мила. Извън тери-
торията на града
таксата е 6 проми-
ла при 7,5 за тази
година, а за нежи-
лищни имоти на
предприятията –
5 промила върху
данъчната им оце-
нка при 6 промила
за тази година.

С ъ в е т н и ц и т е
одобриха и план-
сметката за необ-
ходимите разходи
по поддържането
на чистотата на
територията на
общината за 2013
година, чиито общ

През 2013-та – по- ниска такса
за боклука в Радомирско

размер бе фикси-
ран на 1 105 200
лв. с ДДС.

Училищата и дет-
ските градини ще
плащат на брой
ученици, учители и
персонал по 2 лв.
след представяне
на декларации в об-
щината.

Собственици на
имоти, които не
ги ползват целого-
дишно ще имат
възможност до 15
февруари да пода-
дат заявления в
общината за на-
маляване на такса-
та.

Любомира ПЕЛОВА
Криминалисти от

радомирското уп-
равление на МВР
иззеха голямо гол-
ямо количество пи-
ротехнически изде-
лия.

В последния ден
от 2012 година по

обяд, пред магазин
“Пени” в града,
служителите на
реда засекли 23-го-
дишния местен жи-
тел А.. да извър-
шва незаконна про-
дажба на пиротех-
нически изделия.
Иззети са общо

Иззеха стотици незаконни пиратки
921 броя пиратки
и 32 броя римски
свещи.

На прекрачилия
клаузите на норма-
тивната уредба е
съставен акт за
установяване на
а д м и н и с т р а т и в н о
нарушение.

Община Брезник, на основа-
ние заповед №  04/02.01.2013
год., обявява търг с явно над-
даване за отдаване под наем на
общински имоти и земи по

чл.19 от ЗСПЗЗ, както следва:
Две  помещения с обща площ 60 кв.м. в

сградата на кметство село Красава за
склад. Месечна наемна цена 18.00 лв., обла-
гаеми с ДДС.

1 кв. м. площ върху покрива на ТВ ретран-
слатор за монтаж и оборудване за постав-
яне на антени. Месечна наемна цена 5 лв.,
облагаеми с ДДС.

Кабинет № 5 ва втория етаж в сградата на
бившата поликлиника в град Брезник с
площ на помещенията 14.9 кв.м и допълни-
телна площ от общите части на сградата
(тоалетна, коридор, стълбищна площадка)
8.5- кв.м или всичко площ 23.40 кв.м. Пред-
мет на дейност: урология. Месечна наемна
цена 11.70 лв., облагаеми с ДДС.

3А. Помещения в читалището на с. Сла-
ковци  и в сградите на кметствата Ноевци,
Д. Секирна, Бегуновци и Красава с обща
площ 252 кв. м. Предмет на дейност-пощен-
ски услуги. Месечна наемна цена 137 лв.,
облагаема с ДДС.

3Б.  Помещения за медицинско обслуж-
ване на населението, намиращи се в здрав-
ната служба на с. Ноевци с площ 160.81
кв.м, както и намиращото се в имота меди-
цинско обзавеждане и оборудване. Месеч-
ната наемна цена за помещенията 48.24 лв.,
а за обзавеждането и оборудването – 10.00
лв. облагаеми с ДДС.

9. Земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в
землищата на Брезнишки Извор, Арзан,
Станьовци, Банище, Ръжавец, Садовик, съг-
ласно списъка в Общината.

Дата, място и час на провеждане на търга:
15.01.2013 год. от  10.00 ч. в заседателната
зала на Общината.

Дата, място и час на провеждане на пов-
торния търг: 29.01.2013 год. от 10.00 ч. в за-
седателната зала на Общината.

Размера на депозита –  10 % от обявената
цена. Внася се до 17.00 часа на от
07.01.2013 год. до 11.01.2013 год. в касата
на общината. За повторния търг – от
21.01.2013 год. до 25.01.2013 год.

За участие в търга следва да се подаде
молба и удостоверение за актуално състоя-
ние на фирмата, която участва в търга, депо-
зитната квитанция, удостоверение от отдел
„МДТ” и удостоверение от Община Брезник,
че кандидатът не е длъжник.  Същите се по-
дават в срока за внасяне на депозита. На
търга се представя документ за самолич-
ност и ако е необходимо - пълномощно.

За повече информация: Община Брезник,
стая  22, тел. 07751/21-60.

КМЕТ:(В.Узунов)
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®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро

ГАРСОНИЕРИ:
1. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв.
2. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
4. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв.
5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 35 800 лв.
6. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
7. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Тева, ет. 4, ет. 2 южни, без ТЕЦ - 21 000 лв.
9. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, след ремонт- 24 500 лв.
10. Изток, ет. 2, ТЕЦ, вътр., след ремонт - 28 300 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 6, тх., ТЕЦ, тер., юг - 22 000 евро
2. ул. Струма, тх., ТЕЦ, таван, мазе, тер.- 49 800 лв.
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван- 28 000 евро
4. Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
5. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - по договаряне
6. Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,таван, ТЕЦ - 36 000 лв.
7. Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен- 43 000 лв.
8. Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер.,
преустр., отличен, с обзавеждане - 33 500 лв.
9. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 200 лв.
10. Тева, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
11. Пашов, ТЕЦ, тер. - 28 200 лв.
12. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 500 лв.
13. Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер., преустроен- 35 500 лв.
14. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, тер., вътр. - 23 000 лв.
15. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер.,
луксозен, нов блок - 46 000 лв.
16. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 36 500 лв.
17. Могиличе, тх., без ТЕЦ, ет. 2, 3 тер.- 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ИЦ, ет. 4, ново стр., 120 кв.м, с гараж- 71 000 евро
2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх.,
ТЕЦ, тер. таван, двор - 35 000 евро
3. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, ВЪТРЕШЕН - 41 000 ЛВ.
4. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв.
5. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 47 000 лв.
6. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв.
7. Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., непрех.,
вътр., изток/запад - 36 000 лв.
8. Тева, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 33 600 лв.
9. Проучване, ет. 4, ТЕЦ, непрех., подобр.- 41 000 лв.
10. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, верт. близнак,
2 ет., РЗП: 120 кв.м, дв. 160 кв.м - 21 800 лв.
2. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 37 000 евро
3. Къща, Рударци, 2 ет., таван,
дв. 1 033 кв.м - 42 000 евро
4. Къща, Кладница сутер., етаж и таван,
пл., дв. 400 кв.м - 36 200 евро
5. УПИ, с. Кладница, 500 кв.м - 18 800 евро
6. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен,
слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/ - 19 500 евро
7. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
8. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м,
с малка постройка 7 500 лв.
9. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
10. УПИ, равно, над Автогарата, 440 кв.м, 474 кв.м; 490 кв.м
11. УПИ, 580 кв.м, с. Велковци - 6 500 лв.
12. УПИ, 470 кв.м, с. Велковци - 5 000 лв.
13. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода- 16 евро/кв.м
14.  ПАРЦЕЛ НА Е-79 ДО ПЪТ. ВЪЗЕЛ ДАСКАЛОВО,
2 ДКА, ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
15. УПИ, четири парцела х 1 дка,
един до друг, с. Арзан /брезнишко/ - х 10 лв. кв.м
16. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
17. ПИ, с. Люлин, 360 кв.м, ток, вода - 3 800 лв.
18. Парцел, кв. Рудничар, 266 кв.м - 4 500 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 5 - 150 лв.
2. Двустаен, Струма, тх., ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониери Проучване, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.; 28 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, 56 кв.м, тер. - 40 500 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 27 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, 56 кв.м, тер. - 40 500 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро
3. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 25 000 евро
4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
5. Двустайни, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, 66 кв.м - 28 000 евро
6. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв.
7. Двустаен, Топ-център, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро
8. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер. 35 000 евро
9. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 30 000 евро
10. Двустаен, ул.От.Паисий, ет.1, ТЕЦ, тер., 73 кв.м - 30 000 евро
11. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
12. Двустайни, Пашов, ет. 2, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 17 000 евро, по договаряне
13. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро
14. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7 - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК, 100 кв.м - 45 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
6. Спешно Тристаен, Тв. ливади, ет. 11, ТЕЦ, 3 тер. - 45 000 лв.
7. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 47 000 лв.
8. Тристаен, Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 44 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 55 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Четиристаен, Топ-център, 210 кв.м, ет. 5, луксозна нова сграда - 850 евро/кв.м
2. Мезонет, Център, 120 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/2 част от двор - по договаряне
3. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, обзавеждане - 70000 лв.
3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро
4. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 39 000 евро
5. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв.
6. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 22 лв./кв.м
7. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 40 000 евро

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро
2. Бизнес - сграда, Изток, 220 кв.м, с магазини, и 3 офиса, 2 ет. - 130 000 евро
3. Магазини, Център, ул. Кракра, 90 кв.м, 100 кв.м - 105 000 лв./без ДДС/, 155 000 лв.
4. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м
5. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро
6. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,   с прилежащ  терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС
7. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
8. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
9. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м
10. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 200 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, ТЕЦ, нап. обзаведен - 400 лв.
3. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв.
4. Тристаен, Изток, УТИНОР, лукс, обзаведен - 450 лв.
5. Магазин, Ид.ц., 44 кв.м - 500 лв.
6. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

сл.: 076/60 38 24;
дом.: 076/60 51 27

0898/620 696;
0878/620 925

1. Гарсониера, над Автогарата, тх. - 9 000 лв.
2. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 61 кв.м, до училището - 20 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв.
6. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
7. Тристаен, Топ-център, таван, мазе - 55 000 евро
8. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
9. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
10. Тристаен, Мошино, непрех., на спирка, ет. 3 - 37 500 лв.
11. Тристаен, Изток, ет. 1, непреходен - 35 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 20 000 евро
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Малка Къща, Даскалово, дв. 495 кв.м - 25 000 лв.
16. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
17. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
19. Петно, 140 кв.м, център, с виза за строеж - 15 000 евро
20. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
21. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
22. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
23. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, на сп. Бучински път, полуобзаведена - 160 лв.
2. Гарсониера, Изток, до ДСК, надпартер, юг, тер. - 160 лв.
3. Двустаен,  Изток, РVС, саниран, нап. обзаведен - 240 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
6. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
7. Етаж от къща, Варош, полуобзаведен, след осн. ремонт - 250 лв.
8. Сграда, Изток, на оживено място, РЗП: 140 кв.м, 2 ет. - 1 500 лв.
9. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв.
10. Офис, до Съда, оборудван - 230 лв.

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
2. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
3. Гарсониера, с тераса, в Центъра
4. Двустаен, Тв. ливади, Пашов - до 37 000 лв.
5. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
6. Двустаен, тухлен в Центъра
7. Голям тристаен в Центъра
8. Двустайни и Тристайни, Тева, до ет. 4
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро
2. Гарсониера, Пашов, ет. 7, 2 тер., добър вид, за ч.л.- 21 500 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 5, юг, обзаведена - 26 000 лв.
5. Гарсониера, Изток Албените, ет. 8, добър вид- 24 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 4, тх., пл., 55 кв.м, лукс- 24 500 евро
7. Гарсониера, Изток, ет. 3, РVС, ремонт, тер. - 26 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, ет. 2, РVС, ремонт - 27 500 лв.
9. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, тх. - 39 000 лв.
10. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 46 000 лв.
11. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл.- 60 000 лв.
12. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
13. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
15. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв.
16. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс- 40 000 евро
17. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 31 500 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, тер. - 23 000 лв.
19. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро
20. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв.
22. Тристаен, Изток, Албените, ет. 4, непрех. - 40 000 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 3, непрех., лукс, обз. - 55 000 лв.
24. Тристаен, Изток, ет. 3, тх., РVС, зад Кметството- 41 000 лв.
25. Тристаен, Албените, ет. 3, непреходен - 43 000 лв.
26. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро
27. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс- 66 000 евро
28. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
29. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евр

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ет. 4, обзаведен - 220 лв.
2. Магазин, Изток, 100 кв.м, лукс - 1 000 лв.
3. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.
4. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро
5. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.
6. Магазин, Бл. Гебрев, 30 кв.м, лукс - 450 лв.
7. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

 Ул. "П. Каравелов", бл. 2,  вх.В, ет. 3, ап.28  /над Качамака/

ДОМ ЗА ВАС
 0898/973 235    тел. 076/60 54 43

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 28 000 лв.
4. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 44 000 лв.
5. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустайни, ИЦ, ет. 1; ет. 2, тх., пл., тер., мазе, таван - 30 000 евро
8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
9. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Двустаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 27 500 лв.
13. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро
14. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
15. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тер. - 52 000 евро
16. Къща, Батановци, 2 ет., тх., гредоред, дв. 900 кв.м - 24 000 лв.
17.Къща, Батановци, тх., пл., РЗП: 140 кв.м. дв. 335 кв.м. - 40 000 лв.
18. Къща, кв. Клепало, тх., пл., РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 35 000 евро
19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 64 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 432 кв.м, дв. 636 кв.м - 80 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.
22. УПИ, кв. Ралица, 300 кв.м, масивен гараж - 22 000 лв.
23. Помещение, РЦ, РЗП: 230 кв.м - 120 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Могиличе, обзаведен - 200 лв.
2. Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 170 лв.
3. Тристаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 220 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет 2, ТЕЦ, ч. обзаведен - 300 лв.
5. Помещение, Ид.ц., ЗП: 240 кв.м - 2 400 лв.

www.domzavas.hit.bg

ПРОДАВА:
Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси
ДВУСТАЕН, СОФИЯ ЦЕНТЪР, БЛИЗО ДО “ОПЪЛЧЕНСКА”,

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, АКТ 16, ЕТ. 5 - 48 000 ЕВРО
1. Гарсониера, Тева, ет. 4, запад, тер., ТЕЦ, отл. локация - 18 900 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 28 900 лв.
3. Гарсониера, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 5,
преустр. сменена дограма отлична - 31 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 1,  WC, отремонтирана баня, изолация - 26 000 лв.
6. Двустаен, Тева, ет. 6/8/, без ТЕЦ - 24 000 лв.
7. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв.
8. Двустаен, Изток, тх., пл., ет. 3, PVC, ламинат - 54 000 лв.
9. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 27 500 евро
10. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро
11. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 45 000 лв.
13. Тристаен, жк. Лагера София, ет. 2, 118 кв.м.,
РVС, нова изолация, 2 гаража - 77 000 евро
14. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
15. Къща, Мошино, сутерен + 2 ет., дв. 700 кв.м. - 75 000 лв.
16. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Стара къща, над Болницата, с дв. 370 кв.м,
ток, вода, равен, слънчев, облагороден парцел - 35 000 лв.
19. Стара къща, в района на болницата, масивен гараж,
УПИ 400 кв.м, отлична локация - 48 000 лв.
20. Къща, Дивотино, дв. 1 200 кв.м, отл. местоположение - 38 000 лв.
21. Вила, с. Селищен дол, дв. 550 кв.м, ЗП: 45 кв.м, 2 ет.,
и тавански стаи, масивна, ток, вода - 18 000 лв.
22. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
23. УПИ, 380 кв.м, в района на Болницата - 14 000 евро
24. УПИ, 400 кв.м, в района на Болницата, ток, вода - 10 000 евро
25. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро
26. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро
27. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
28. УПИ, Мещица, 955 кв.м, равен, добра локация, близо до гл. път- 10 000 евро
29. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
30. УПИ, с. Конска, център - 10 000 лв.
31. УПИ, 364 кв.м, Студена, близо до главен път,
много комуникативно място, ток, вода, канал - 35 евро/кв.м
32. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв.
33. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
34. Магазин, Ид.ц., 47 кв.м, WC - 27 000 евро
35. Магазин, Пашов, 28 кв.м, сан. възел - 470 евро/кв.м
36. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/

КУПУВА:
1. Двустаен или Тристаен, в ИЦ, 2,3,4 ет - до 30 000 евро
2. Помещение или апартамент в Монте Карло
или в района на Болницата, на 1 ет. /за кабинет - 40 000 лв.
3. Луксозен, отремонтиран, Тристаен, непреходен,
кв. Изток или Мошино - до 60 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Пром. хале, РЗП: 1 800 кв.м, Н=4м, дв. 3 000 кв.м, рампа - 2 200 евро
2. Магазин, Изток, 59 кв.м, на Пазара - 800 лв. /с ДДС/

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

1. Офис Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, юг, 43 кв.м - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Едностаен, Проучване, 46 кв.м, ет. 2, тер. - 26 000 лв.

3. Едностаен, Изток, ет. 6, юг, РVС - 27 500 лв.

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

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

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

7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, подобр. - 26 000 лв.

8. Гарсониера, Изток, тх., ет. 2, тер. - 24 000 лв.

9. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 45 000 лв.

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

11. Двустаен, Център, тх., 64 кв.м, юг, тер., ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.

12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., ТЕЦ, тер., 60 кв.м - 34 000 лв.

13. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 31 500 лв.; 34 000 лв.; 36 500 лв.

14 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен - 32 000 лв.

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

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 26 000 лв.

17. Двустаен, Изток, ет. 7, 58 кв.м, юг, РVС, ремонт - 29 000 лв.

18. Двустаен, Изток, 58 кв.м, среденю южен, тер - 31 000 лв.

19. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ет. 5, за ремонт - 23 000 лв.

20. Двустаен, Радомир, ет. 5, РVС, л.о., обзавеждане - 19 000 лв.

21. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра - 32 500 евро

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

23. Тристаен, Център, РVС, 2 тер., непреходен - 55 000 лв.

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

25. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.

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

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

28. Тристаен, Изток, ЕПК, 104 кв.м, подобрения - 41 000 лв.

29. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.

30. Тристайни, Изток, ТЕЦ, ет. 1; ет. 3, лукс - 57 500 лв.; 60 000 лв.

31. Тристайни, Албените, ТЕЦ, ет. 3, ет. 4 - 38 500 лв.; 41 000 лв.

32. Къща, Изток, дв. 700 кв.м, РЗП: 240 кв.м - 34 000 евро

33. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 75 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

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

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.
3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 8; ет. 4 - 16 500 лв.; 20 000 лв.
6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 22 800 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, РVС - 20 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.
11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.
14. Двустаен, Център, ет. 9/14/, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
15. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
16. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
17. Двустаен, Проучване, ет. 5, ТЕЦ, тер., отл.- 35 000 лв.
18. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
19. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
20. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.
21. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
22. Двустаен, Изток, ет. 5, тер. - 23 000 лв.
23. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл.  - 62 000 евро
24. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
25. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
26. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 41 000 лв.; 57 000 лв.
27. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
28. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Проучване, обзаведен - 200 лв.

ПРОДАВА:
1. Боксониера, Изток, ет. 1, удобна за офис - 16 000 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, без ТЕЦ, РVС, ет. 3 - 25 000 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, 58 кв.м, след ремонт - 32 000 лв.
4. Етаж от Къща, 110 кв.,
суерен 30 кв.м, над Полицията - 65 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 ет. х 80 кв.м, дв. 300 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, с. Ярджиловци, дв. 700 кв.м - 17 000 лв.
7. Парцели, с. Борнарево, 1200 кв.м; Червена могила,
500 кв.м; с. Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно
8. Гараж, Ид.ц., тх. - 6 000 лв.

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

КУПУВА
СПЕШНО:

1. Тристаен, Центъра,
нисък етаж

- до 35 000 евро
2. Парцел, Мошино,

Изток
3. Гарсониера, Изток,

Мошино

Тел. 076/60 19 23; 076/59 23 92; GSM: 0887/938 108
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Кантора "Каза"

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

 076/60 15 42, 088/8851 333;  089/6860 765 www.imotikaza.imot.bg

0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

1. Магазин, Център, 55 кв.м - 50 000 лв.
2. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 19 000 евро
3. Магазин, Изток, 45 кв.м - 35 000 лв.
4. 1-ст, СЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, РVС - 27 000 лв.
5. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 35 000 лв.
6. 1-ст-ни., Тева, тер., ет. 4, ет. 2 -  21 000 лв.
7. 1-ст-ни., Мошино, ет. 5, юг, отл. - 25 000 лв.
8. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
9. 1-ст-ни, Изток, Ю.Гагарин, ет. 5, ет. 6, ТЕЦ - 23 000 лв.
10. 2-ст., СЦ, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, тер., таван, мазе - по договаряне
11. 2-ст., тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
12. 2-ст., СЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 500 лв.
13. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро
14. 2-ст, Център, до Пазара, ЕПК, ет. 5, юг, тер. - 40 000 лв.
15. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
16. 2-ст., Пашов, ет.2, 3 тер., мн.добър 29 000 лв.
17. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв.
18. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 16 000 лв.
19. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 31 000 лв.
20. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка - 32 500 лв.

21. 2-ст., Изток, по-нов блок, РVС, асансьор - 29 000 лв.
22. 2-ст., Изток, ет. 6, преустр., по-нов, до спирка - 35 500 лв.
23. 2-ст., Албени, ет. 5, юг, 2 тер., мн. добър - 37 700 лв.
24. 3-ст., Център, нов блок, ет. 2 - 95 000 лв.
25. 3-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 51 000 лв.
26. 3-ст., Мошино, ет. 3, непреходен - 37 500 лв.
27. 3-ст., Тева, ет. 6, РVС, подобрения - 38 000 лв.
28. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 40 000 лв.
29. 3-ст. Изток, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, подобрения - 43 000 лв.
30. ПИ, над Автогарата, 560 кв.м; 416 кв.м - 20 500 лв.; 15 000 евро
31. Къща, Драгановец, 1 ет., ЗП: 103 кв.м, РVС, гараж, дв. 350 кв.м- 39 000 лв.
32. Къща, до Болницата, близнак, 2 ет., дв. 250 кв.м, гараж - 45 000 лв.
33. Парцел, Соф. шосе, 278 кв.м, стара къща - 19 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, тер., ет. 3, ч. обзаведена, УТИНОР - 160 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 2, обзаведен - 190 лв.
3. Магазин, Център, партер, витрина, 55 кв.м + 55 кв.м - 300 лв.
4. Магазин, Изток, Бл. Гебрав, 60 кв.м - 500 лв.
5. Офис, Център, партер, до Съда, нова сграда - 130 лв.

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

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Боксониера, Изток, ет. 1, юг - 16 700 лв.
2. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 29 000 ЛВ.
3. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 18 000 лв.
4. Двустаен, СЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер., тх. - 41 000 лв.
5. Двустаен, около Пазара, ет. 4, без ТЕЦ - 40 000 лв.
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, среден, южен - 37 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м, с гараж - 38 000 еврро
9. Тристайни, Тева, ет. 3, ет. 5 - 33 000 лв.
10. Тристаен, Пашов, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 38 000 лв.
11. Магазин, ул. “Струма”, 69 кв. м, делим на две части - 29 900 евро
12. Новопострен, самостоятелен, търговски обект,
кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино - 50 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, ет. 2, РVС - 190 лв.
2. Гарсониери и Двустайни в Изток, нап. обзаведени, отл. - 200 лв.
3. Двустайни, Център, обзаведени - от 200 до 300 лв.
4. Двустаен, Център, лукс, обзаведен - 250 лв.
5. Тристаен, нов блок, обзаведен, ул. Вардар - 300 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0878/655 822

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., пл., без ТЕЦ - 21 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв.
3. Гарсониери, Пашов, ет. 2; ет. 4, юг, средна, след ремонт- 20 000 лв.; 24 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
Гарсониера, Тева, преустр., в Двустаен, ет. 5, тер., юг - 23 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 25 000 лв.
6. Гарсониери, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, ет. 4, РVС - 21 000 лв.
7. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
8. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 3; ет. 5, отлични - 33 000 лв.; 45 000 лв.; 38 000 лв.
Двустаен, Ид.ц., ет. 2 - 45 000 лв.
9. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 52 000 лв.
10. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 49 000 лв.
11. Двустаен, Проучване, ет. 5, обз., мн. добър - 40 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв.
Двустаен, Пашов, след ремонт, ТЕЦ, ет. 1 - 28 000 лв.
13. Двустайни, Тева, 2 тер., ет. 8, ет. 6 - 15 000 лв.; 26 000 лв.
14. Спешно, Двустаен, Мошино, ет. 1 - 30 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 35 000 лв.
16. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт - 31 000 лв.; 35 000 лв.
17. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв.
18. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
19. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 28 000 лв.
20. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 36 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 3 - 35 000 лв.; 45 000 лв.
22. Спешно, Петстаен, луксозен, Топ-център,
ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 65 000 евро
23. Луксозен 2-ри ет., 74 кв.м, кв. Даскалово, сам. два вх. - 49 000 лв.
24. Къща, Батановци, 2 ет., дв. 950 кв.м - 14 000 лв.
25. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
26. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
29. Къща, Изток, мазе + 2 ет. дв. 300 кв.м, ПВЦ - 59 000 лв.
30. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
31. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв.
32. Спешно луксозно оборудван Автосервиз, Мошино
и едно етажна къща от 60 кв.м, след ремонт, с дв. 400 кв.м - 85 000 лв.
33. УПИ над Болницата, 400 кв.м - 20 000 лв.
34. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 2, ет. 5, обз., след осн. ремонт- 200 лв.; 220 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, нап. обз., луксозен - 330 лв.
3. Двустаен, Мошино, ет. 2, нов блок, обз. - 200 лв.
4. Двустайни , Изток, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ет. 8, нап. обз.- 200 лв.; 220 лв., 200 лв.

КУПУВА:
1. Къщи, над Автогарата, Изток и Даскалово - до 70 000 лв.
2. Гарсониери, Изток - до 28 000 лв.
3. Двустайни Център и Изток на по-нисък етаж

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, ТЕЦ - 23 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
4. Изток, ет. 7, РVС, изолация, ремонт - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, РVС - 26 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, алум. дограма - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 1, тх., без ТЕЦ, подорения - 42 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., PVC - 29 800 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., РVС, ремонт, тх., пл. - 55 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен, РVС - 47 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 65 000 лв.
3. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
4. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
5. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
7. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 39 000 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 - 20 000 евро
4. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода - 20 000 лв.
5. УПИ, Мошино, 1 дка - 35 000 лв.
6. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
7. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ТЕЦ - 200 лв.
2. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 220 лв.
4. Магазин, Изток, II ро ниво, 170 кв.м, комун. място - 1 000 лв.
5. Магазини, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 300 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 6, за ремонт - 18 000 лв.
2. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, 1 тер., ет. 4 - 25 000 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 евро
4. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
5. 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
6. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
7. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
8. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро
9. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро

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

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв.
2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 240 лв.
3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев,
ет. 1 климатик, СОТ  - 200  лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 420 лв.
5. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв.
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Имоти8 3 януари 2013 г. Съперник

 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/
Тел. 076/59 23 92; 60 19 23

GSM: 088/7938 108

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ТЕЦ, тер., лукс - 33 000 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 8, ТЕЦ - 21 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, преустр. - 24 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 7, лукс, преустроена - по договаряне
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 40 000 лв.
6. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 лв.
7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 32 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 1, пл., ТЕЦ, преустр., тер., РVС - 37 000 лв.
9. Двустайни, Изток,  УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 49 000 лв.; 42 000 лв.
10. Двустайни, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, ет. 7 - 32 000 лв.; 28 000 лв.
11. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 29 000 евро
12. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро
13. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.
14. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 47 500 евро
15. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 47 800 лв.
16. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 43 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 48 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.

20. Къща, кв. Църква, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м, 2 ет. - 35 000 евро
21. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 27 500 лв.
22. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража,
РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 38 000 евро
23. Къща, Драгановец, ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
24.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро
25. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 60 000 евро
26. Къща, Соф. шосе, 45 кв.м, дв. 140 кв.м - 26 000 лв.
27. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.
28. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м
29. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
30. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
31. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне
32. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
33. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
34. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
35. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 110 лв.
2. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 7, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
4. Тристаен, Изток, обзаведен, ет. 2 - 300 лв.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 24 000 ЕВРО
4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
5. Голям Двустаен, Ид.ц., до Общината, 73 кв.м, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, добър блок - 49 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 29 000 ЛВ.
9. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ремонт - 60 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс  ремонт - 53 500 лв.
11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ.
12. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв.
13. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
14. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро
15. Къща, Стара Тева, 2 ет., тавански ет., съвременно преустр.,
   ремонт, дв. 380кв.м, барбекю - 50 000 евро
16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв.
23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
24. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, Център, 20 кв.м - 150 лв.
2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

СПЕШНО КУПУВА:
1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА

2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ.

4. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ
5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

eliyon@abv.bg

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 600 лв.
2. Тв. ливади, ет. 3, ЕПК - 29 000 лв.
3. Център, 32 кв.м, тх., за ремонт - 8 500 лв.
4. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
5. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро
6. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне
8. Мошино, ет. 1, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ, преустр.-23 000лв.; 24 000лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., - 25 000 лв.;
Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв.
10. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 25 000 евро
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.,
подходящ за кабинет - 32 000 евро
3. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 29 000 лв.
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 28 000 лв.
5. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
6. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Център, кв. Ралица, долепен близнак, пл- 33 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Клепало, парцел 350 кв.м, 23 000 лв.,
парцел 371 кв.м - 16 500 лв.
4. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет.,
парцел 800 кв.м  - 50 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,

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
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 - 140 000 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. - 50 000 евро
9. Къща, кв. Ралица, 2 ет., 2 пл., баня,
тоалетна, ЗП: 90 кв.м, парцел 800 кв. м -  50 000 лв.
10. Къща, с. Елов дол, ЗП: 70 кв. м, дв. 1 дка - 12 000 лв.
11. Парцел, Варош, 520 кв.м, х 60 лв.кв.м;
Горно Драгичево, 600 кв.м - х 50 лв./кв.м
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
14. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро
15. Парцели, кв. Клепало, 393 кв.м; - 19 650 лв .
16. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв.
17. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м,
равен между къщи - х 50 евро/кв.м
18. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
19. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ет. 2, без ТЕЦ, ч. обз - 150 лв.
2. Гарсониера, Дараци, ч. обзаведена - 150 лв.
3. Соф. шосе, магазин 80 кв.м, със склад и WC - 230 лв.
4. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв.
5. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
6. II-ри етаж от къща, над Болницата 200 лв.
7. Етаж от Къща, над Общината, обзаведен - 150 лв.
8.  60 кв.м., Тв. ливади, ток, баня, бойлер,  необз. - 160 лв.

сл.тел.: 076/60 57 12
GSM: 0878/66 38 68;“КРЕДО” ЕООД

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ
ПРОДАВА:

1. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 39 000 ЛВ.

2. Гарсониера, Тева,, тер., без ТЕЦ, ет. 6, добра - 27 800 ЛВ.

3. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна,

отлична, след ремонт, РVС, паркет - 27 800 лв.

4. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ,

тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв.

5. Едностаен, Изток, 55 кв.м,

тераса ЕПК, ТЕЦ, луксозен - 39 600 лв.

6. ДВУСТАЕН, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 34 000 ЛВ

7. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ,

ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 54 000 ЛВ.

8. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ПЛ.,

ЕТ. 2, ОТЛИЧЕН - 57 000 ЛВ.

9. ТРИСТАЕН, ВАРДАР, ЕТ. 1, ТХ, ТЕЦ, ТЕР., ДВОР - 34 400 евро

10. Заведение /кафе-закуска/, Мошино,

топ-място, 60 кв.м, СОТ, климатик - 52 000 евро

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

ПРОДАВАМ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,

САМОСТОЯТЕЛНА

ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М,

ПОДХОДЯЩА, ЗА

ВСЯКАКЪВ ВИД

ДЕЙНОСТ,

КОМУНИКАТИВНО

МЯСТО,

/БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

Тел: 0894/066 921;  076/591 967
ул. Търговска № 33, вх. В, ет. 1

ПРОДАВА:
1. ГАРСОНИЕРА, ТЕВА, ЕТ. 7/Н/, ТЕЦ, ПРЕУСТР. В ДВУСТАЕН- 20 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., ЕТ. 2, 76 КВ.М - 60 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ИД.Ц., ЕТ. 3, 74 КВ.М - 55 000 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 1, ТХ., ПЛ., 76 КВ.М, РVС - 36 000 ЛВ.
5. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 95 КВ.М, ТАВАН И МАЗЕ
С ЦЯЛА ПЛОЩ 150 КВ.М - 66 000 ЕВРО
6. КЪЩА, УЛ. ТЪРГОВСКА, 80 КВ.М, ДВ. 150 КВ.М - 66 000 ЕВРО
7. КЪЩА, С. СОПИЦА, 80 КВ.М, ДВ. 1 800 КВ.М - 40 000 ЛВ.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ОФИС, УЛ. ТЪРГОВСКА, 16 КВ.М, ПЪРВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТ.- 100 ЛВ.
2. ОФИСИ, ЦГЧ, ОТ 30 ДО 80 КВ.М, КОМУН. МЯСТО - 6 ЛВ./КВ.М
3. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, НАП. ОБЗАВЕДЕНА, ЕТ. 2 - 180 ЛВ.
4. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ЛУКС, НАП. ОБЗАВЕДЕН, НОВ БЛОК - 290 ЛВ.
5. ГАРСОНИЕРА, ПРОУЧВАНЕ, Ч. ОБЗАВЕДЕН - 150 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, НАП. ОБЗАВЕДЕН - 200 ЛВ.
7. ПОМЕЩЕНИЕ, ИД. Ц. 180 КВ.М. ПАРТЕР, СТАВА ЗА МАГАЗИН,
ИГРАЛНА ЗАЛА, БАНКОВ ОФИС И ДР. - 1 000 ЕВРО



Съперник 9Имоти 3 януари  2013 г.

Продавам, къща, кв. Рудничар, 57
кв.м, - 13 000 лв. - тел. 0896/620 327

Продавам къща в с. Студена, РЗП:
140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по
договаряне   – тел. 0879/88 20 55

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

Давам магазин/помещение под
наем , кв. Изток, ул. Бл. Гебрев №26
тел. 0888/874 595

Давам под наем, помещение, от 32
кв.м, на ъгъла на ул. Отец Паисий и ул.
Ал. Батемберг за офис или магазин -
тел. 0878/85 74 88

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 заведение, Изток,
топ-място, РЗП:132 кв.м - тел. 0887/88
40 95; 0888/50 32 37

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

Продавам  холна гарнитура /диван, 2
фотьойла, 2 табуретки, изгодно - тел.
0896/788 784

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

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

ГИПСОКАРТОН
- Окачени тавани
- Преградни стени
- Прахово
боядисване,
на латекс

тел.0878/32 14 34

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти
тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

ДАВА С
Е

ПОД Н
АЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37
кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

разни

работа

наем

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

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

Нови данъци и доходи през 2013-та
2013 година започва с нов размер

на минималната работна заплата,
нови местни данъци,  по-висок
осигурителен доход,  данък върху
лихвите,  но по-евтини газ и парно.

Лихвите по депозити от началото на
тази година ще се облагат с 10%. Ще
се обложат всички доходи по
влоговете,  получени през 2013 г .
Няма да бъдат облагани с
окончателен данък доходите от лихви
по банкови сметки,  с изключение на
лихвите по депозитни сметки,  в
търговски банки и клонове на
чуждестранни банки,  установени в
държава-членка на Европейския
съюз, или в друга държава-страна по
Споразумението за Европейското
икономическо пространство.

Налогът се удържа и внася от
търговските банки и клоновете на
чуждестранни банки в страната в
срок до края на месеца,  следващ
месеца на начисляването на дохода,
решиха депутатите.  При авансово
изплащане на дохода по лихвите,
същият се счита за придобит на
датата на падежа на депозита или на
датата на предсрочното му
прекратяване.  Минималната заплата
през новата година вече е с 20 лева
повече и става 310 лева.  Увеличават

се и учителските заплати – те
нарастват с 5 %. От началото на
годината в сила влиза новият срок за
представяне на болничните листове
пред НОИ, който би трябвало да
съкрати времето,  в което
работниците получават
обезщетението си при болест.  През
2013-а официалната линия на
бедност се увеличава на 241 лева.
Платеното майчинство става 410 дни,
но месечната сума за издръжка на
майките остава непроменена.
Възрастта за пенсиониране нараства
и така жените ще излизат в пенсия
на 60 години и 8 месеца,  а мъжете на
63 години и 8 месеца.  Намаляват
заплатите на най-добре платените
българи.  Причината – увеличаване на
максималния осигурителен доход от
2000 на 2200 лева.  По-високите
здравно осигурителни вноски ще
вземат още от януарската заплата
около 25 лева.  Новият праг на
максималната пенсия вече е 770
лева.

Вече са в сила по-ниските цени на
природния газ и парното отопление.
До 31 март синьото гориво ще се
продава с 9,8% по-евтино.  Това
позволява на някои топлофикации да
намалят цената на топлинните услуги
за крайния потребител.

ДАЙДЖЕСТ

Нови данъци и доходи през 2013-та
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:20"Кухнята на Звездев" /п./
05:50"Американска наследница" /п./
06:45"Тази сутрин"
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Женско царство" - сериал, еп. 61
15:00"Някой те наблюдава"- сериал
16:00"Американска наследница" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:30"Любов извън закона" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 61, 62
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"По средата" - сериал, еп. 22
00:00"Истуик" - сериал, с. 1, еп.9, 10
01:50"Преди обед" /п./
03:40"Някой те наблюдава" /п./ - сериал
04:30"Кухнята на Звездев" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Малки жени" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Забраненият плод" - сериен филм
15:00"Доктор Куин Лечителката"
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Черешката на тортата" - тв шоу
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Отмъщението" - сериен филм
21:00"От местопрестъплението"
22:00"Господари на ефира"
22:30"Костюмари" - сериен филм
23:30Новините на Нова
23:45"Династията на Тюдорите"
00:45"Магнитико" - тв игра
02:00"Черешката на тортата"
02:45"Долината на слънцето"
03:45Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката"

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

ЕДНОКРАТЕН ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА ДО 10 ДУМИ
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ

Весели Празници !

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Ще ви се струват
напълно нормални

най-невероятни неща. Построени-
те от вас въздушни кули ще се за-
държат удивително дълго.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Ден на радостта.
Ще ви засвидетелс-

тват толкова много обич, че нап-
раво ще ви шашнат. Бъдете пове-
че сред приятели.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Сутринта свърше-
те досадните неща,

защото следобед ще имате други
приоритети. Не се отклонявайте
от първоначалните си планове.

РАКРАКРАКРАКРАК

Разчистете прос-
транството около вас. Правилата
силно ще ви дразнят, но това не е
причина да ги нарушавате.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Преди обяд ще сте
малко по-неорганизи-

р а - ни. Имате много доб-
ри шансове да реализирате целите
си. Решавайте и действайте бър-

зо.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Сутринта ще сте

малко притеснени как
точно трябва да действате и ще се
самоизмъчвате от измислени пробле-
ми.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Денят е под-

ходящ за посеще-
ние на зъболекар и за пластични
операции (въпреки, че лично аз не
ви го препоръчвам).

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Денят е под-

ходящ за всякакви
промени. Ако не мо-

жете да измислите нищо интерес-
но, променете прическата си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Нервен ден, ще

трябва да се справи-
те с нещата с малко

повече усилия. За щастие увере-
ността ви ще е достатъчно, а и
късметът няма да ви изостави.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се наложи малко

да поукротите жела-
нието ви да сте лидери. Опитай-
те се да избягвате темата – “кой
е шефът тук?”

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Извоювайте си

правото днес да не
ви безпокоят достатъчно дълго,
за да се почувствате в хармония
със себе си.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Отново ще имате

много задачи, но то-
зи път ще се наложи

да контактувате и с повече хора.
Бъдете толерантни към чуждото
мнение.

05:00Войната на таралежите - тв филм
06:05Дързост и красота - тв филм
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва в библиотеката
10:00По света и у нас
10:10Ваканцията отблизо с Мария
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:40Телепазарен прозорец
12:55Златно сърце - тв филм /2 серия/
13:55Телепазарен прозорец
14:10Смърфовете - анимационен филм
14:50Войната на таралежите - тв филм
16:00По света и у нас
16:20Апартаментът с Марта Вачкова
17:05Дързост и красота - тв филм
17:30Бързо, лесно, вкусно
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Теглене тиражите на ТОТО 2
18:45Любов за Лидия - тв филм
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Момчетата от "Медисън" авеню
22:00Виж БиБиСи
22:30Икономически новини
22:55Зелена светлина
23:00Гала концерт на балета на театър
"Ермитаж" Санкт Петербург
00:30БГ завинаги или Новите
приключения на Бай Ганьо /2 част/п/
01:30Апартаментът с Марта Вачкова
02:15Любов за Лидия - тв филм
03:05Момчетата от "Медисън" авеню
03:50Видеоклипове
04:00Япония днес/п/
04:20Малки истории/п/
04:30Бързо, лесно, вкусно
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ция. Какво ще кажеш
на тези, които като
им кажеш параплане-
ризъм и си мислят,
че се състезавате по
десетина човека на
първенство?

- О-о-о-, нищо по-
добно. Ти сам знаеш,
че парапланеризмът
се дели на няколко
дисциплини. Крос-
кънтри, аеробатика
и целно кацане. В
последната дисцип-
лина се състезавам и
аз. Конкуренцията е
доста сериозна. С
Методи Арсов уча-
стваме от второто
световно първенс-
тво досега нямаме
пропуснато светов-

но или европейско
първенство.

- Колко състезате-
ли бяхте на европей-
ското?

- Близо 70 пилоти и
16-17 държави. Евро-
пейската титла я из-
воювах след  пълни
12 серии и не може да
се каже, че това е
случайна работа.

- Никак не е случай-
на, аз лично разделям
твоята работа на
две. Първата част е
като елитен състе-
зател в света. Дру-
гата е като органи-
затор на  състеза-
ния по целно кацане
около Перник. Тази
година  доведе и ак-
туалния световен
шампион Антон
Сволшак тук. Това ,
си мисля, съвсем не е
по-леката част от
твоята работа.

- Всъщност Антон
Сволшак е с множес-
тво награди и е една
от причините тази
дисциплина да се раз-
вива така добре. Аз
всъщност съм един
от организаторите
на лигата по целно
кацане в страната
така че наистина мо-
же да се каже, че ра-
ботя много сериозно
за развитието на
дисциплината, на
целното кацане в
България, така че по-
жънахме много се-
риозни успехи.

Обзор на Югозападната „В” ФГ
(продължение)

СТРУМСКА СЛАВА:
Тимът от Радомир е приятната изненада и

заслужено заема 5-о място във временното
класиране. В турнира за Купата на България
“славата” достигна до 1/16-финалите, където
отпадна от Черно море. Радомирци заслужават
аплодисменти за равенството на свой терен с
“моряците”, като трябва да кажем, че можеха и
да се поздравят с победата. Във “В” група
Струмска слава спечели 28 точки и е само на 7
точки от лидера в класирането. Опитът на Ива-
н.Спахиев и Самет Ашимов помогат много на
отбора. А освен това в селекцията на Светос-
лав Кирилов блестят имената на Райчев, Гълъ-
бов, Зюмбюлев и др.

ОБОРИЩЕ ПАНАГЮРИЩЕ:
На 6-о място след есенния полусезон в Югоза-

падната “В” група е Оборище Панагюрище. В на-
чалото на сезона имаше опасност клубът дори
да не започне участие в групата, но за радост то-
ва не се случи. Оборище събра класни футболис-
ти сред тях добре познати имена като Веселин
Банчев, Гюрсел Вели, Емил Стоев-Бадема, Йор-
дан Хърков, Кристиян Узунов, Янко Янков-май-
ната и др. С подобна селекция е трудно да се ка-
же дали 6-ото място не е разочароващо за тима.
Самият факт, че ръководството назначи Иван
Атанасов за старши-треньор само преди часове.
Оценката за работата на досегашния старши-тре-
ньор Георги Куцовски е положителна, но пред-
вид новите цели пред отбора, се налагат   проме-
ни, коментираха от ръководството.

 Подготовката на отбора започва на 14 януа-
ри, като се обмисля вариант за лагер в края на
януари или началото на февруари.

БОТЕВ ИХТИМАН:
Безспорно най-скандалният тим от началото

на сезона. Ихтиманци спечелиха 22 точки в ак-
тива си, което им отреди 7-о място. Мач №1 за
Ботев и най-скандален в групата ще остане по-
бедата над Марек в Дупница с 1:0. Двубоят бе
определен за скандален, а в тунела са стигна
до обиди и бой. Мирослав Кацаров беше нака-
зан с лишаване от състезателни права за цели
8 мача. Санкцията бе за опит за удар на длъж-
ностно лице. За два мача бе остранен пък него-
вият съотборник Стефан Лачов за наплюване.

 Със сигурност дисциплината и феърплея
трябва да се превърнат в приоритет за тима, а
условията за футбол в Ихтиман подобрени.

ВЕЛБЪЖД КЮСТЕНДИЛ:
На неотговарящото на името си 8-о място в

трета дивизия завърши отбора на Велбъжд
Кюстендил. С 21 точки тимът затвърди мястото
си в златната среда на Югозападната “В” гру-
па. Липсата на достатъчно финанси обричат
клуба на лутане в групата. Епизодичните добри
изяви са най-вече срещу по-слабите отбори.
Все пак кюстендилци измъкнаха равенства на
своя терен срещу Сливнишки герой и Витоша
Бистрица. Тимът записа тежка загуба с 0:4 от
Пирин и поражение с 0:2 от Марек в Дупница.

 - Бил съм на над де-
сет церемонии за оп-
ределяне на „Спор-
тист на годината”,
но не съм виждал та-
ка да се радват на
някого, който е спе-
челил класацията. Ти
на какво го отдаваш?

- Може ли, защото
ме познават дълго
време. Аз лично не си
спомням колко пъти
съм номиниран в де-
сетката

- Най-вероятно де-

сетина.
- Може би няма, но

никога не съм бил на
първо място. Затова
благодаря и на вас,
журналистите, защо-
то това е признание
за моя труд и рабо-
тата ми през година-
та. Може би звучи
нескромно, но ...

- Тази година по-до-
бър от теб няма.
Стана европейски
шампион в една мно-
го свирепа конкурен-

- Какво ти остана
като непокорен
връх?

- Световна титла!
- Е , това исках да

ми кажеш!
- Да, първенство-

то е в Сараево, пак
близо до нас. Хуба-
вото е, че аз повл-
якох крак и след мен
вървят и млади па-
рапланеристи, кои-
то са бъдещето на
този спорт. След
мен върви Веселин
Георгиев, който та-
зи година за малко
не ми отне лидер-
ската позиция в
българската нацио-
нална лига. Знам, че
и това ще стане ра-
но или късно. Трябва
просто да се заема
малко по-сериозно  с
неговата подготов-
ка.

- Ами какво да ти
пожелая? Един от
двамата да стане
световен шампион.
Значи, че ще се рад-
ваш еднакво, както
ако стане Бисер Ан-
донов, Методи Ме-
тодиев или някой
друг от българите.

- Методи става
треньор, така че ле-
ка-полека даваме път
на по-младите. Иска-
ме само да сме живи и
здрави и да показваме
това, което можем.

- Желая ви здраве и
късмет!

- Благодаря!

Бившият юноша на
пернишкия „Мета-
лург” и настояща
дълбока резерва на
молдовския „Ше-
риф”(Тираспол) Владо
Стоянов потвърди,
че е пред трансфер в
„Ботев” (Пд).„Наис-
тина имах предложе-
ния от г-н Стоилов,
добра оферта от
страна на „Ботев”,
но да не забравяме,
че имам договор с
Шериф до лятото. Те
ми предложиха нов,
но аз отказах. Искам
да играя в Ботев (Пд)
и ако не играя в чуж-

бина, ще е при „канар-
четата”. На 3 януари
заминавам с моя ме-
ниджър за Молдова и
се надявам до 10 дни
след Нова година да
се договорим, но от
Ботев трябва да
платят малка тран-
сферна сума на „Ше-
риф”. Имаше запит-
ване от ЦСКА, но
предпочитам Бо-
тев”, каза пред Владо
Стоянов. Ръководс-
твото на тима от
край Бирената фабри-
ка разтрогна по
взаимно съгласие до-
говора с Ивайло Ди-

митров, футболис-
тът не можа да се
наложи на Колежа, ка-
то ще търси късме-
та си другаде. „За
мен беше чест и ог-
ромно удоволствие
да играя за Ботев. Ра-
достен съм, че имах
възможността да
нося „жълто-черния”
екип и да усетя
тръпката да играя
пред такава публика.
Винаги, когато съм
бил на терена, съм
усещал подкрепата
на хората, за което
искам да им благо-
даря”, каза Шведа.

Иво Ангелов с щерка
Най-добрият пернишки борец Иво Ан-

гелов почна годината по шампионски.
Тази нощ  малко след три часа  чаров-
ната му съпруга Венета го е дарила с
още по-чаровна дъщеря Яна. Малката
красавица ще поддържа традицията на
семейството в леките категории, като се
е появила с миниатюрните размери от
47 см и около три килограма. От все
сърце желаем на отговорния вече татко
да подари поне един олимпийски медал
на Яна от игрите в Рио, за световните и
европейски отличия сме сигурни,че ще
има толкова много,че и да си играе с
тях.

“Миньор” почва на 14-ти
Миньор трябва да започне подготовка

на 14 януари. За тогава треньорът Нико-
лай Тодоров-Кайзера е насрочил първо-
то занимание на тима за новата година.
Все още обаче не са уточнени никакви
лагери просто защото не се знае бъде-
щето на клуба.   Засега не е ясно и кои
футболисти ще се явят на сбора.Миньор
заедно с Берое започват последни под-
готовката си за пролетния дял на пър-
венството. Най-нетърпеливи са новаци-
те от Пирин Гоце Делчев, които се съби-
рат още днес.

Бивш пернишки вратар
предпочете „Ботев” пред ЦСКА

Уважаеми колеги,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестицион-

на програма за подобряване на услугите за
своите клиенти. Компанията всекидневно из-
вършва дейности, свързани с изнасяне или ре-
циклиране на eлектрически табла, ремонт на
съоръжения по електрическите мрежи средно
и ниско напрежение, присъединяване на
клиенти, кастрене, профилактика на трафопос-
тове и други. Успешната реализация на тези
мерки налага кратковременни прекъсвания на
електрозахранването, както следва:

Пернишка област
Община Перник:
На 02.01.2013 г. /09.00–16.30 часа/ - с. Драгичево
На 04.01.2013 г. /09.00–16.30 часа/ - с. Драгичево
Община Радомир:
За периода 02-04.01.2013 г. /09.00–16.30 часа/ -

с. Горна Диканя - вилна зона, махала Гълъбова;
Шипочка; Чупетловска; Йоргова; Парталина, Джор-
гова махала

Ръководството на дружеството поднася из-
винения на своите клиенти за създадените неу-
добства от планираните прекъсвания на еле-
ктрозахранването.

За повече информация, позвънете на дено-
нощната телефонна 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



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

Апаши разбиха и обраха
кметството във Витановци

Любомира ПЕЛОВА
В нощта срещу 28 декември м.г. бандити са

разбили канцеларията на пернишкото село Вита-
новци. Апашите разбили и шкаф, в който се дър-
жали дребни парични суми. Цялата им плячка е от
около стотина лева, съобщи кметът на Перник Ро-
сица Янакиева. При това, добави тя, публична тай-
на е, че в общината пари няма, още по-малко в
помещенията на селските кметства и кметски на-
местничества. Най-вероятно взломът е дело на
апаши пришълци,които са действали на принципа
«Колкото толкова».

Неизвестни апаши обраха и вила в радомирско-
то село Бобораци.

Кражбата е извършена най-вероятно през по-
чивните дни около празничните дни. Сигналът в
радомирското полицейско управление е бил пода-
ден в първия работен ден  След Коледа от 46-го-
дишната столичанка - собственичка изтарашения
имот. Във вилата е проникнато чрез разбиване на
входната врата. Апашите отмъкнали хидрофор,
електрическа косачка за трева и медни съдове,
които най-вероятно ще бъдат продадени за скрап
в някой от пунктовете за изкупуване вторични
черни и цветни метали.

АПРОПО

Íàïàäíàõà êàñà íà èíòåðíåò äîñòàâ÷èê
Двамата маскирани и въоръжени ударили на камък – нямало пари

АКО СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛ-
НА КЛАСАЦИЯ ЗА НАЙ-

ЯКАТА СУРВАЧКА, шансът
наградата да отиде в Перник
е най-голям. С приза като ед-
ното нищо ще се окичат да-

нъчните, които сурвакаха нашия тотоми-
лионер засега с милион и малко, ако се
вярва на непотвърдената информация.
Сурвачката може да стане и по-яка, що-
то ревизиите на така наречения щастли-
вец още не са приключили, даже не са
и започнали. Остават му над три и поло-
вина милиона за преразпределяне, кое-
то дава надежди чувалът с милионите
да бъде тръскан още дълго време. Па-
рите на тоя човек се оказаха народни
като в най-добрите времена на народна-
та република. А и данъчната сурвачка
изпълнява подобна роля - тя е за финан-
совото здраве на народа. Затова е тол-
кова дебела...

СТАГНАЦИЯ ОТКЪМ НОВОГО-
ДИШНИ БЕБЕТА ПОСТАВИ ПЕР-
НИШКАТА БОЛНИЦА в невъзможност
да отчете сериозен прираст на населе-
нието. Новинарският поток по традиция
в началото на всяка година започва с
това колко деца са проплакали за пър-
ви път в новогодишната нощ, обаче сега
сушата е доста сериозна. Все пак нови-
на има - че не са проплакали. Което би
следвало да значи, че всяка следваща
Нова година ще е по-добра от тая. За
демографията обаче е лошо. Като оста-
вим настрана поличбите, отрицателният
прираст може да радва само строители-
те на непостроени детски градини. А
медиите  да отразяват всяко новороде-
но в отделен материал, щото това са
най-положителните новини, които ни се
случват.

КАТО НОВОГОДИШНО СЪБИТИЕ
МЪГЛАТА СИ БЕШЕ СЪВСЕМ НА
МЯСТО. Първи януари тая година с то-
ва ще се запомни. Тоя ден открай време
си е нулев в календара на българина,
полусънлив и махмурлия. Ден, в който
даже и пиенето трудно върви. Затова и
Господ го проспа като остави хората да
дремят в къщи, вместо да се порадват
на ясно зимно слънце. Впрочем, дано
тая мъгла я няма на ромската Нова го-
дина - 14 януари. Според поверието за
циганина по-страшно от мъглата няма.

123 януари 2013 г.

полицията в града
прави всичко необхо-
димо, за да бъдат

Любомира ПЕЛОВА
Опит за грабеж е

направен в Перник и

заплашена, е истин-
ски, или бутафорен.

Издирването на
маскираните бандити
продължи и през праз-
ничните дни, поясни
комисар Димитров.
Заради наглото дея-
ние МВР прави про-
верка на целия крими-
контингент в Перник,
допълни директорът
на полицията комисар
Валентин Димитров.
Разпитват се всички
бандити, които биха
могли да извършат
подобно престъпле-
ние.

“Издирваме двама
души. Ще проверим
всички с криминални
прояви за съпричас-
тност. За сега няма
заподозрени”, поясни
Димитров.

Според криминалис-
тите този път бан-
дитите най-вероятно
са били аматьори.

разкрити извърши-
телите, съобщи ко-
мисар Валентин Ди-
митров, директор на
ОДМВР – Перник.
Сигналът за обир е
получен в 19.30 часа
ден преди Нова годи-
на. Две неизвестни
лица са се опитали
да оберат касиерка
каса на интернет
доставчик в квартал
„Изток” в града. Мъ-
жете са били облече-
ни с черни дрехи, мас-
ки на лицата, писто-
лет и са поискали па-
рите от касата. Же-
ната им казала, че
няма пари, защото са
инкасирани, уточни
комисар Димитров.
Мъжете са отворили
чекмеджето, видели
са, че пари няма, и са
избягали. Всичко се
развило за не повече
от 30 секунди.

Все още нямаме ин-

формация дали с ав-
томобил, или пеша
те са се оттеглили.
В момента, в който
са напуснали, касиер-
ката е успяла да на-
тисне паник бутона.
Охранителната фир-
ма е дошла навреме.
Веднага от полиция-
та са организирани
заградителни мероп-
риятия. Всички ав-
томобили, които са
се движили по това
време по външног-
радската магистрала
в Перник са били спи-
рани и проверявани.

Цялото Второ ра-
йонно управление бе-
ше вдигнато вчера
заради случая, прове-
дени са различни опе-
ративно охранител-
ни мероприятия, ка-
за комисар Димит-
ров. Жената не може
да каже дали писто-
летът, с който е

Д-р Татяна Вангелова стана
„Ветеринарен лекар на 2012”

Зоя ИВАНОВА
Ветеринарен лекар на 2012 година в ка-

тегория „Контрол на храните”е д-р Татяна
Вангелова. Тя работи като главен инспек-
тор към областната дирекция по безопас-
ност на храните. Завършила е Ветеринарно
медицинския факултет към Висшия инсти-
тут по зоотехника и ветеринарна медицина
в град Стара Загора. Този институт е част от
Тракийския университет. По-късно има спе-
циализация по ветеринарно санитарна ек-
спертиза и контрол на храните от животин-
ски произход. На следващ етап е завърши-
ла курсовете за водещ одитор по HACCP.
Има завършена и втора магистратура по
„Ветеринарна и публична администрация”
отново към Тракийския университет в град
Стара Загора.

Призът беше връчен по повод професио-
налния празник на ветеринарните лекари в
България.Тази година Съюза на ветеринар-
ните лекари отбелязва и своя 120-годишен
юбилей. Всяка година Съюзът раздава
награди на доказани специалисти в раз-
лични направления.Специалистите са били
оценявани по доста критерии, като един от
основните е той да се е доказал на терен,
както и годините опит в съответната катего-
рия. Важни са били и сертификатите, които
имат съответните специалисти.

Доктор Вангелова е категорична, че тази
награда е  награда  и на цялата Дирекция
по безопасност на храните, защото един чо-
век никога не може сам да постигне върхо-
ве в своята професия, ако екипът не е нали-
це, ако няма разбиране от ръководството и
ако няма консенсус. Освен това причината
за тази награда да дойде в Перник е и фак-
та, че Областна дирекция по безопасност
на храните и отдела „Контрол на храните”
доказа, че може да работи в екстремни ус-
ловия, каквито бяха след земетресението
през месец май, тази година. С всички уси-
лия  не е  допуснат хранителен инцидент в
нашата област.

Любомира ПЕЛОВА
В последния рабо-

тен ден на старата
година кметът на
Перник Росица Янакие-
ва почерпи с по чаша
червено вино журна-
листите, заедно с кои-
то изпрати старата
2012-та и за ЧНГ 2013.
„Дано най-лошото сме
го оставили в тази го-
дина. Надявам се след-
ващата да е по-добра,
да забравим земетре-
сения, лошотии и
всякакви неприятнос-
ти”, пожела Янакиева.

На почерпката бе
целият кметски екип.
Чаши заедно с журна-
листите вдигнаха за-
местник-кметовете
Илинка Никифорова,
Росен Йорданов, Си-
меон Василев и Ста-

Кметът на Перник почерпи
журналистите за Нова година

нислав Владимиров.
Почерпка пишещи-

те братя отнесоха
вчера и от местната
централа на БСП. Да-
лечна екскурзия за
двама е късметът,
който изтегли народ-
ният представител
Ангел Найденов от
новогодишната бани-
ца, приготвена от
Областния съвет на
БСП в Перник. Лис-
тчето на щастието
заръчва на депутата
да донесе много пода-
ръци от далечната
дестинация.  

Кметът на община-
та Росица Янакиева
отново ще работи
много през 2013г.
Нейният късмет
предвещава, че мързе-
лът си е стегнал ку-

фара и ще я напусне
окончателно.

Изпращаме трудна
година, бяха катего-
рични пернишките со-
циалисти. Първа зада-
ча през новата 2013г.
ще бъде успешното
провеждане на рефе-
рендума, посочи Ан-
гел Найденов. По ду-
мите му веднага след
това ще започне под-
готовка на конгреса
на БСП, а от март со-
циалистите ще
редят изборите за
предстоящия парла-
ментарен вот.Спечел-
ването на изборите е
приоритет на БСП
през 2013г., определи
заместник-председа-
телят на парламен-
тарната група на Коа-
лиция за България.

Виктория СТАНКОВА
Много късмет, здра-

ве и берекет си поже-
лаха перничани, които
посрещнаха Новата
2013 година на площад

Празник на площада!

„Кракра” в Перник.
С много музика и

танци жителите на
града се повеселиха
заедно и вдигнаха наз-
дравица в празнична-

та нощ.
По традиция малко

преди полунощ хората
бяха поздравени от
кмета на Перник Роси-
ца Янакиева, след кое-
то продължиха праз-
ничите фойерверки и
загърмяха пиратки.

Празнуващите се
хванаха и на тради-
ционното Дунавско
хоро, което поведе
внучката на кмета
Росица Янакиева. Под
звуците на фолклор-
ни оркестри пернича-
ни показаха, че са май-
стори на шопските
танци.


