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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 = 1.492 лв.

Петък, 4 януари, 2013 г., бр. 2 /5118/ год. XXЦена: 0,60 лева

Събор на
св. 70 апостоли.

Прпмчк Онуфрий
Габровски преп.

Теоктист

-5° - 40

Предимно
облачно,
слаб сняг

ÁÄÆ ÏÎÄÎÁÐßÂÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÒÎ ÎÁÑËÓÆÂÀÍÅ
Два влака между Радомир и Кюстендил – с удължен маршрут до Перник

На плаж
през зимата

Новогодишните фойерверки
на народа вече поутихнаха, но във властта
тепърва предстоят. След като гръмна гол-
ямата пиратка навръх празниците – скан-
далната препродажба на дюните край Несе-
бър, сега се очаква още по-силна илюмина-
ционна заря да озари медийния небосклон.
Някои хора по горните етажи на държавата,
явно ще трябва да се пекат на зимно слънце
с голяма вероятност от изгаряния. Тия дю-
ни са идеално място за слънчасване, свето-
въртеж и дълбоки изгаряния под политичес-
ката кожа.

Активният туристически сезон вече е
открит край морето. Защитената терито-
рия на морските пясъци в един миг се оказа
разграден двор, за който думата „заменка”
е твърде слаба. Докато българите се чудеха
на известността на един наш тотомилио-
нер и анонимността на друг, се оказа, че
има и трети, чиято чиста печалба е почти
като на първите двама. И с почти същия
масраф – няколко драскотини с химикалка-
та.

Тепърва възмездието на Бойковия гняв ще
изпрати някого на летен лагер край дюните.
Без шапка и чадър и даже без плажно масло.
Ще стане като в Австралия, където голяма-
та новогодишна веселба става на плажове-
те, само че техният Дядо Коледа е по-добър.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

новата 2013-та го-
дина. На 2-ри януари
в 18 часа проплака
момиченце в АГ-от-
делението на МБАЛ
„Рахила Ангелова”.
Малката красавица
получи името Даная.
Тя е първата рожба
на 27-годишната Але-
ксандра и съпруга й,
който е бизнесмен.
Раждането не било
леко, разказа шефът
на отделението д-р
Ивайло Лазов. Въпре-
ки това майката и
бебето вече се чувс-

тват добре,
твърдят медиците.

Според поверието,
ако първо проплаче
бебе от женски пол,
годината ще е мирна
и плодовита.

Последното бебе
за 2012 г. бе 4,4-ки-
лограмовия Слави.
Той е първороден син
на 17-годишната му
майка и е роден с це-
зарово сечение. През
2012 година в пер-
нишката болница са
поели първа глътка
въздух 650 бебета.

“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 !!!

Любомира ПЕЛОВА
От вчера Холдинг

Български държавни
железници ЕАД проме-
ни разписанията на
някои влакове и пусна
допълнителни курсо-
ве в различни железо-
пътни участъци с
цел подобряване на
транспортното об-
служване на пътници-
те от отделни насе-
лени места в страна-
та. Измененията бяха
въведени във връзка
с постъпили искания
за промени в новия
график за движение
на влаковете от ре-
довни клиенти на на-
ционалния железопъ-
тен превозвач, облас-
тни и общински адми-
нистрации, съобщиха
от пресцентъра на
превозвача.

Част от влаковете
вече се движат по

променен маршрут
Някои имат допълни-
телни композиции, а
други ще спират на
по-голям брой гари.
Ще има и такива, на
които ще са удължени
маршрутите им. Ху-
бавата вест касае и
жителите на общини-
те Перник и Радо-
мир.За пътниците от
населените места
между Радомир и Пер-
ник ще бъде осигуре-
но допълнително об-
служване с железопъ-
тен транспорт, като
за целта два пътни-
чески влака между
Кюстендил и Радомир
ще пътуват по удъ-
лжен маршрут до Пер-
ник.

Пътническият влак
60216 от Кюстендил
за Радомир, който
тръгва в 11:20 часа,
вече ще пътува до га-

ра Перник;
Пътническият влак

60217 от Радомир за
Кюстендил, който за-
минава в 13:50 часа,
вече ще тръгва от га-
ра Перник.

За осъществяване
на удобни връзки меж-
ду влаковете в някои
гари, ще бъде проме-
нено разписанието и
на пътническият
влак 60213 от Радо-
мир за Кюстендил,
който заминава в
07:15 ч. Той вече ще
тръгва от Радомир с
55 минути по-рано от
досегашното си раз-
писание, т.е. в 06:20 ч.
По този начин вла-
кът ще осъществява
удобна връзка в гара
Радомир с пътничес-
кия влак 50111 от Со-
фия за Благоевград.

Момиченце е първото бебе
за 2013 година в Перник

СТР. 4

СТР. 3

Свлачище парализира
автомагистрала “Люлин”

Любомира ПЕЛОВА
Свлачище парализира автомагистрала

“Люлин” вчера. Проблемът възникнал на
софийска територия малко след първи ту-
нел. На пътното платно са се свлекли ска-
ли. Те обаче не са успели да прокъсат за-
щитните мрежи. Въпреки това движение-
то на моторни превозни средства посо-
ка от сотлицата към Перник се извършва
в крайна лява лента.  Преминаването в
района е изключително затруднено,
твърдят потърпевши. На място има поли-
цейски екипи, които контролират пропус-
кането на автомобилите.

Пътят според служители на реда е мо-
къри трябва да се шофира по-внимателно
на усойните места по магистралата.

Зоя ИВАНОВА
Най-после и пер-

нишките акушери до-
чакаха първо бебе за

На страница 3
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ÙÅ ÎÁÑÚÆÄÀÒ ÄÎÁÈÂÀ
ÍÀ ÇËÀÒÎ Â ÁÐÅÇÍÈÊ

ÑÌÅÍßÒ ÄÈÇÀÉÍÀ
ÍÀ ÂÈÍÅÒÊÈÒÅ

ÒÐÅÍÜÎÐ ÍÀ 2012 ã.
ÏÐÅÄ “ÑÚÏÅÐÍÈÊ”
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Íÿìà ìåðàêëèè çà äîáðîâîë÷åñêè îòðÿä â Áðåçíèê
Местата са 10, а договори се подписват с кмета

Намаляват децата в институции
Зоя ИВАНОВА

От Агенцията за
закрила на детето от-
читат намаляване на
децата които се от-
глеждат в институ-
ции. За миналата годи-
на техния брой е на-
малял с 1000.  Някой
от тях са били върна-
ти в биологичните си
семейства, други са
били взети от прием-
ни родители, има деца
дадени за отглеждане
при роднини.Забеля-
зва се и лек ръст на
осиновяванията. За
миналата година са
били осиновени 1209
деца, като от тях 952
са били осиновени в
страната. Семейства
в чужбина са намерили

257 деца. Основно се-
мейства от Италия,
Испания и Гърция са
осиновителите.

Благодарение на на-
ционалната информа-
ционна кампания се-
риозно се е увеличил и
броя на приемните се-

мейства. Близо 1300
са в момента приемни-
те семейства у нас.
Според последните
промени професионал-
ните родители ще по-
лучават по 435 лева за
отглеждането на едно
настанено дете.

Любомира ПЕЛОВА
Усилията на общин-

ската управа в Брез-
ник да сформира от-
ряд от доброволци,
които да участват в
случай на нужда в бор-
ба с евентуални бедс-
твия в района, засега
удрят на камък. Въпре-
ки че дейността е пла-
тена,  до момента
няма нито един канди-
дат, съобщиха от об-
щината. „Идеята е да
се създаде отряд за за-
щита при бедствия,
пожари и извънредни
ситуации. Местата са
10, а доброволците
подписват граждански
договор с кмета. Мно-
гото документи, кои-
то се подават обаче
възпрепятстват то-

ва начинание и вероя-
тно затова няма кан-
дидати. Имахме уго-
ворка с местното Гор-
ско управление техни
служители да се вклю-
чат в отряда, защото
при нас основните
проблеми са пожарите
през лятото и ние
търсим съдействие
от лесничейте”, поя-
сниха общински служи-
тели. Доброволец мо-
же да е всяко дееспо-
собно навършило 18
години физическо ли-
це, което е клинично
здраво, не страда от
психично заболяване и
не е осъждано за уми-
шлено престъпление
от общ характер, ос-
вен ако е реабилити-
рано. Ако се появят

такива те ще преми-
нат обучение. Курсът
се заплаща по часове
на база на минимална-
та работна заплата.
Продължителността
на обучението е 10
дни. При бедствия
пък доброволците по-
лучават двойно въз-
награждение.

„За жалост парите
не са много и се дъл-
жат данъци и застра-
ховка срещу злополука,
но това е доброволчес-
твото”, казаха още от
общината.

К а н д и д а т и т е
трябва да подават зая-
вление до кмета на об-
щината по образец и
прилагат формуляр за
кандидатстване по об-
разец; медицинско удо-

Поставят 50 енергоспестяващи
крушки в детска

градина „Славейче”
Виктория СТАНКОВА

Подменят 50 електрически крушки с
енергоспестяващи в детска градина
„Славейче” в Перник. Инициативата
ще бъде реализирана от доброволци
на ЧЕЗ, съобщи директорът на детско-
то заведение Мария Маджарска.

Детската градина е избрана от ком-
панията заради голямата консумация
на електроенергия и съществуващите
проблеми в тяхната осветителна ин-
сталация.

„Целта е  да се възпита екологично
съзнание у децата и да ги научим от
малки да пестят енергията и природ-
ните ресурси”, сподели още Маджар-
ска.

В благотворителната инициатива
участват служители на компанията от
регионалните звена на дирекция „Ме-
рене и управление на данни” в „ЧЕЗ
Разпределение България” АД. Благо-
дарение на техния доброволен труд
детските заведения ще пестят еле-
ктроенергия от началото на тази годи-
на.

В момента детска градина „Славей-
че” се посещава от около 120 деца на
възраст от 2 до 7 години.

Затягат контрола
над имунизациите

Зоя ИВАНОВА
От министерството на здравеопаз-

ването съобщават, че през тази годи-
на общопрактикуващите лекари ще
бъдат проверявани стриктно дали
поставят действително задължител-
ните имунизации на децата или само
фиктивно ги вписват в картоните им,
за да отчетат дейност.Контролът ще
се осъществява както от инспектори
на касата, така и на Министерството
на здравеопазването и районните
здравни инспекции. От тази година
Националната здравноосигурителна
каса плаща ваксините, инвитрото и
интензивните грижи. Досега те се
заплащаха от Министерството на
здравеопазването.Лекарите вече ще
получават по 4,50 вместо по 4,00 лв.
за всяка направена ваксинация от
задължителния имунизационен ка-
лендар. Предвиденият бюджет е в
размер на 15 милиона лева.

Отмениха фиксираното време
за обработване на рецепти
Зоя ИВАНОВА

От Българската
асоциация за закри-
ла на пациентите
съобщават че Сто-
личният Админис-
тративен съд е
спрял действието
на Договора за от-
пускане и заплаща-
не на лекарствени
продукти за 2013-
та година между
НЗОК и аптеките,
в частта му за из-
пълнение на рецеп-
ти.

Според  договоре-
ното от НЗОК и
БФС, във всяка ап-
тека фармацевти-
те трябваше да
отделят минимум

по 6 минути при
изпълнение на една
рецепта и по 3 ми-
нути на протоко-
лите.

Определянето на
време за изпълне-
ние на рецепти це-
ли  единствено
п р е р а з п р е д е л е н и е

стоверение, доказва-
що, че лицето е клинич-
но здраво; справка от
психодиспансер, че ли-
цето не се води на от-
чет; свидетелство за
съдимост; писмено
съгласие на работода-
телите за заетите по

трудово и служебно
правоотношение и ко-
пие от документ за
придобито образова-
ние, специалност или
п р а в о с п о с о б н о с т .
Стойността на всич-
ките документи е око-
ло 30 лв.

на пазара, но не и
защита интереси-
те на пациентите,
смята Пенка Геор-
гиева, която до
края на миналата
година представл-
яваше пациентите
в Надзорния съвет
на касата.

Близо 17 милиона есемеса
сме пратили за ЧНГ

Любомира ПЕЛОВА
Тази година българите са изпратили бли-

зо 17 милиона новогодишни пожелания в
периода между 22 часа на 31 декември
2012 г.  И 11:00 часа на 2 януари 2013 г.С
кратки текстови съобщения абонатите на
трите мобилни оператора са поздравили
своите близки за новогодишните празници.

От пресцентъра на „М-Тел” уточниха, че
есемесите за ЧНГ на техните абонати са би-
ли 6 300 000 . Честитките са разменени в
мрежата на оператора от 22:00 ч. на 31 де-
кември 2012 г. до 11:00 ч. на 2 януари 2013
г. Повече от 190 000 от тях са изпратени
през електронната страница на телекома, се
посочва в съобщението.

Рекорден е бил броят на изпратените от
клиентите на “Глобул” есемеси за Нова го-
дина - над 6,02 милиона или с близо 11 на
сто повече от миналата година. Данните са
за същия период. Само на 1-ви януари тра-
фикът на есемеси в мрежата на “Глобул” е
надвишил около четири пъти средноднев-
ния брой на изпратени есемеси.

От 22:00 ч. на 31 декември до 11:00 ч. на 2
януари 2013 г. в мрежата на “Виваком” са
били изпратени около 4,15 млн. есемеси.

Две сглобяеми къщи
приютиха стопаните си

Силвия ГРИГОРОВА
Само две от сглобяемите къщи в общи-

на Перник, финансирани със средства от
благотворителната кампания, която бе ор-
ганизирана от БЧК, бяха окончателно за-
вършени и приютиха своите стопани в на-
вечерието на Нова година. Това показва
репортерската ни проверка.

След много перипетии семейството на
Ивайло Стоянов, от село Драгичево, успя
да влезе в новия си дом на връх нова го-
дина, макар че строителите бяха обещали
това да стане за Коледа. Сред щастливи-
те новодомци е и Снежана Христова от
село Мещица. Все още продължават до-
вършителните работи на къщата на Петър
Методиев на ул.”Дойран” в Перник и на
Славка Георева в село Богданов дол. И
двамата са оптимисти, че ако строителите
работят както трябва до седмица или мак-
симум до десетина дни и те ще имат щас-
тието да се настанят в новия си дом.

За сега това са добрите новини за пос-
традалите от земетресението жители на
община Перник, които чакат да им бъдат
построени сглобяеми къщи, но ние сме
оптимисти. Само че отново ще напомним,
че седем месеца след земетресението,
което разлюля Перник и околните села, в
началото на 2013-та се оказва, че само 2
от сглобяемите къщи в община Перник са
завършени до края на 2012 година. Тази
равносметка не е окуражаваща за онези,
които имаха надеждата, че може да имат
покрив над главите си, ако не за Коледа,
то поне за Нова година.

При направената проверка се оказа, че
собствениците на още 2 сглобяеми къ-
щички ще имат щастието скоро да се под-
слонят на топло. Останалите ще трябва да
почакат, бедата е, че за сега никой не се
наема да каже със сигурност до кога. На
ул.”Н. Козлев” в Перник строителството е
на етап наливане на основи. Изкопани са
основите и на ул. „Одрин”. Все още не е
започнало изграждането на къщите на
улиците:„Чичо Стоян”, ”М. Герджиков”,
„Руй”, „Оборище”, в село Голямо Бучино
и др. По всичко личи, че ако се върви с те-
зи темпове на работа, има реална опа-
сност останалите 8 сглобяеми къщи в об-
щина Перник да бъдат довършени, в най-
добрия случай, напролет.

Това едва ли ще успокои техните собс-
твеници, но това показват фактите за се-
га. За да бъдем оптимисти в началото на
годината ще кажа-не губете надежда,
скъпи съграждани. Важно е вашите домо-
ве да станат готови.

 А всички ние дружно ще стискаме пал-
ци зимата да не е свирепа, за да не зъз-
нете във фургоните.
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Êàìïàíèÿòà çà ðåôåðåíäóìà – ñàìî íà áúëãàðñêè!
30 дни ще продължи тя, ясни са правилата

Любомира ПЕЛОВА
Започналата вече

кампания за референ-
дума за бъдещето на
ядрената енергетика

у нас, ще продължи 30
дни. Участници в нея
са четири инициатив-
ни комитета – два на
два за двете проти-

воположни тези. За
разлика от предизбор-
ните кампании, тази
за референдума ще се
финансира основно

Българите трябва да
гласуват на референдума
Зоя ИВАНОВА

Българският народ
трябва масово да уча-
ства в референдума,
ако иска да си върне
държавата и да опре-
деля решенията по го-
лемите въпроси, с
които да се съобраз-
яват всички управл-
яващи. Това заяви
зам.-председателят
на НС на БСП Янаки
Стоилов. Той изтък-
на, че на българите
предстои да избират
 - дали България ще се
развива като високо-
технологична и со-
циална държава, или
като страна, в която
ще има само прими-
тивни услуги и някол-
ко сектора на иконо-

миката.
„Ние сме тези, кои-

то категорично се
застъпват за разви-
тието на ядрената
енергетика и за из-
граждането на АЕЦ
Белене”, каза Янаки
Стоилов. Той напом-
ни, че единствената
лицензирана площадка
и единственият ут-
върден проект, по
който са извършени
значителни практи-
чески действия, е име-
нно Белене. Стоилов
добави, че със строи-
телството на АЕЦ Бе-
лене ще бъдат разкри-
ти няколко хиляди но-
ви работни места, ще
бъдат развити съ-
пътстващите отрас-

ли като машинос-
троене, строителс-
тво и транспорт. Съ-
що така ще бъде пос-
тигнато балансирано
развитие на региони-
те. Стоилов призова
българските гражда-
ни масово и свободно
да участват в рефе-
рендума и да под-
крепят строителс-
твото на АЕЦ Белене.
Според него всенарод-
ното допитване има
за цел не само да под-
крепи развитието на
ядрената енергетика
у нас, но и да потърси
политическа отго-
ворност от тези,
които са виновни за
спирането на проекта
Белене.

Живот на вересия
Любомира ПЕЛОВА

Шумните новогодишни тържества в
малките населени места отдавна са
само спомен. Безработицата и ниски-
те доходи на хората най-вече по села-
та ги обричат на живот назаем. Така е
обаче и в по-големите селища, ударе-
ни от безработицата. Перник не прави
изключение. В малките квартални ма-
газинчета отново оживяха някогаш-
ните бакалски тефтери, в които тър-
говците записват вересиите на клиен-
тите.

За съжаление всеки трети в махала-
та пазарува така, споделя продавач-
ка в един от магазините за хранител-
ни стоки в пернишкия квартал „Твър-
ди линади”. Печалното е, че вересии
правят вече не само пенсионерите, а
и много млади хора. Около Коледа и
Нова година има натрупани борчове
от по стотина лева, споделя прода-
вачката, която е и собственичка на
малката бакалия. Жената знае, че
някои от борчовете са невъзвръщае-
ми, но сърце не й дало да остави на
празна маса по светлите празници ни-
кого. Най-стриктни при връщането на
дължимото били пенсионерите. След
някой и друг ден, като си вземат па-
рите, пристигат в магазина и чистят
борчовете, после ги трупат отново. И
така до следващия месец – живот на
вересия, споделя с тъжна усмивка
продавачката. Която се чуди как и
дали изобщо някога ще събере всич-
ки дългове от по-младите и съквар-
талците си на средна възраст, които
от години са безработни.

БДЖ подновява...

Това е втора промяна на разписанието
от БДЖ. Първата смяна се случи преди
Нова година, когато от управлението на
компанията взеха решение да намалят
броя на влаковете и часовете на тръгване
от дестинациите, считащи се за по-нерен-
табилни. Това доведе до протести в много
населени места в страната, в които се
включиха и жителите на нашия регион.
Заради нарасналото недоволство на път-
ниците, разписанието се променя още
веднъж.

От БДЖ също така има обещание, че
засега не се предвижда скок на билети-
те. Вчера сутринта обаче някои национал-
ни електронни медии излязоха с инфор-
мация за евентуално 5-процентно увели-
чение на билетите за бързите и пътничес-
ки влакове.

Ново в изплащането на болнични
Зоя ИВАНОВА

От тази година из-
плащането на бол-
ничните няма да се
бави, както досега.
Причината е, че из-
плащането им вече
няма да е свързано с
начисляването на ра-
ботната заплата.
Целта е хората да по-
лучават по-бързо па-
рите, които им се по-
лагат, когато поради
заболяване не са мог-
ли да ходят на рабо-
та. Това означава, че
дори във фирмата, в
която работи съот-
ветния човек запла-
тите все още да не
са обработени и
съответно не са вне-
сени осигуровките,
той ще получи пола-
гащите му се пари,
стига документите
да са предадени нав-
реме в Териториални-
те подразделения на

Националния осигу-
рителен институт
(НОИ).От 2013 г.
НОИ промени сроко-
вете за подаване на
документите за из-
плащане на парични-
те обезщетения за
временна неработос-
пособност. Такива са
не само болничните,
но и тези за раждане
и отглеждане на мал-
ко дете. Затова фир-
мите са длъжни все-
ки месец до 15-то
число да подадат ин-
формация в НОИ за
хората, които пора-
ди една или друга
здравословна причи-
на не са били на рабо-
та. Например, ако
някой се разболее на
2 януари и излезе в
болнични за шест
дни, фирмата, в коя-
то работи, трябва
да представи доку-
ментите му пред

НОИ не по-късно от
15 януари. 15 дни по-
късно болният ще по-
лучи и парите си от
НОИ. Глобата за къс-
но подадени докумен-
ти е от 100 до 1000
лв.За първите три
дни, прекарани в бол-
ничен, работещите
получават 70% от
дневната си надница.
Хората, които полу-
чават заплати над
максималния осигу-
рителен доход - нап-
ример 3000 лв, ще по-
лучат 70% от макси-
малния осигурителен
доход, който тази го-
дина е 2200 лв, а не
70% от истинската
си заплата. Болнич-
ните за първите три
дни се изплаща от ра-
ботодателя. След
четвъртия ден, су-
мата, която се на-
числява, вече е 80% и
се изплащат от НОИ.

Предстои обществено
обсъждане за добива
на злато в Брезник

Обществено обсъждане на тема безвре-
ден ли е добива на злато в Брезник, органи-
зира фирма „Трейс рисорсиз”. То ще се
проведе на 17 януари от 17,30 ч. в местното
читалище.

Пред брезничани ще бъде представен
доклада за оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) с всички приложе-
ния към него за инвестиционно предложе-
ние. Според екоинспекцията в Перник до-
бива на ценния метал в местността „Милин
камък” няма да окаже отрицателно въздей-
ствие върху околната среда. Писмени ста-
новища по въпроса могат да се представят
в Община Брезник и РИОСВ -Перник, както
и на срещата за обществено обсъждане.

13,5 тона злато и 40 тона сребро лежат в
недрата на местността „Милин камък” в
Брезник, съобщиха  от „Трейс Рисорсиз”.
Точните количества на запасите ще бъдат
потвърдени след извършване на предвиде-
ните експлоатационни геолого-проучвател-
ни работи.

Очаква се те да осигурят експлоатацио-
нен период от 11 до 23 години. Общината, а
и целия регион ще има полза от разработ-
ката на находището, защото „Трейс Рисор-
сиз” има намерение да разкрие най-малко
400 работни места. Голяма част от тях ще са
местни хора, поясниха от фирмата. Тъй като
ще се занимават със специфирчна дейност,
ще преминат и курс на обучение, затова ще
бъде създаден Център за професионално
обучение.

Дружеството откри и Информационен
център в читалище „Просвещение” в града.
В него всички желаещи могат да намерят
отговор на въпросите, които ги вълнуват. От
„Трейс Рисорсиз“, която е дъщерна на „А-
сарел Медет“,  при откриването на Инфор-
мационния център заявиха, че са направе-
ни проучвания на потенциалните проблеми.
Опасност за природата при добива обаче
нямало. Потвърди го и ОВОС, извършена от
РИОСВ.

Неуспешната борба с
корупцията спъва ГЕРБ

Зоя ИВАНОВА
България преодолява кризата в еврозо-

ната с малко щети благодарение на стро-
гата фискална политика и за сметка на
бавния растеж и на един от най-ниските
жизнени стандарти в Европейския съюз,
констатира Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че неуспехът на
правителството да се пребори ефективно
с корупцията намалява преднината на уп-
равляващата партия ГЕРБ пред опози-
ционната БСП в анкетите преди парла-
ментарните избори през юни.

В анализа на Ройтерс, озаглавен “Ос-
новни политически рискове, които да се
наблюдават в България”, като рискове се
изброяват спадът на подкрепата за пра-
вителството, вялата икономика, както и
корупцията и престъпността.

Агенцията се позовава на неотдавнаш-
но социологическо проучване, според
което нито ГЕРБ, нито БСП ще спечелят
абсолютно мнозинство на изборите през
юни и в парламента вероятно ще влязат 5
партии.

Неясно остава дали икономическите
проблеми и споровете за АЕЦ “Белене”,
които намаляват популярността на пре-
миера Бойко Борисов, ще го накарат да
прибегне до популистки ходове.

Друг по-общ въпрос, според Ройтерс, е
дали в изборната година правителството
в София ще се въздържи от щедри разхо-
ди, които могат да увеличат бюджетния
дефицит.

Трети процес, който ще се наблюдава в
България, е дали там ще се преборят с
престъпността и корупцията и дали ще
има осъдителна присъда срещу висш
държавен служител. Това вероятно няма
да се отрази на пазарите в краткосрочен
план, но ще бъде сигнал към инвестито-
рите, че в България ще е по-лесно да се
прави бизнес, посочва още агенцията.

със средства на ини-
циативните комите-
ти. Разрешени са и да-
рения. Един човек мо-
же да даде безвъзмез-
дно до 10 хил. лева. За
разясняването на кам-
панията не се пред-
вижда държавно уча-
стие. Съгласно реше-
нията на ЦИК кампа-
нията за референду-
ма за ядрената ене-
ргетика трябва да се
води на български ези-
к, а събранията, об-
съжданията и други-
те прояви да са пуб-
лични. На всеки агита-
ционен материал за-
дължително се от-
белязва от чие име се
издава. Той трябва да

съдържа и информа-
ция, че купуването и
продаването на гласо-
ве е престъпление. Ре-
ферендумът ще бъде
признат за легити-
мен, ако активността
е поне колкото е била
на предишните парла-
ментарни избори,
тоест до урните
трябва да отидат 4
345 500 души. Освен
това, за да е положи-
телен отговорът от
референдума, трябва
с „да“ да са гласували
най-малко 50% плюс
един от участвалите
във вота, поясни за-
местник-областният
управител на Перник
Радослав Йорданов.

от страница 1
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И тази година е променен дизайнът им

Силвия ГРИГОРОВА
 2 854 са общо

пунктовете в
страната, в които
се продават ви-
нетни стикери за
2013 г.

Това информира-
ха от Агенция
„Пътна инфрас-
труктура”.

От там поясни-
ха, че от 15 декем-
ври 2012 г в пун-

ктовете са зареде-
ни 80 000 годишни,
40 000 месечни,  50
000 седмични и
200 000 дневни ви-
нетки за товарни
автомобили и ав-
тобуси.

За леки автомо-
били през същия
период са отпеча-
тани и разпрос-
транени общо 790
хиляди винетки –

500 000 годишни,
90 000 месечни и
200 000 седмични.

Продадените до
03.01.2013 г. ви-
нетки за 2013 г. са
общо 26 130 броя,
от които годиш-
ните за леки авто-
мобили са 25 175
броя.

От 4 януари
2013 г. дистрибу-
торът ще продъл-

жи с разпростра-
нението на още
200 000 броя го-
дишни винетки за
леки автомобили,
които ще бъдат
разпределени спо-
ред заявките.

Както всяка го-
дина, така и тази
Агенция „Пътна
и н ф р а с т р у к т у р а ”
промени дизайна
на винетните сти-
кери.

Те са с по-висока-
та защита, с кое-
то намалява въз-
можността за фал-
шификация. Проме-
нени са както цве-
товете, така и
формата на винет-
ните стикери и
техните защити.

Основата на
всички винетки е
изработена от
специална хартия,
върху която са
разположени всич-

ки графични и за-
щитни елементи.

На стикерите са
вградени две хо-
лограми.

Първата хологра-
ма е с т. нар. пър-
во ниво на защита
за визуално раз-
познаване. Тя е
обемна с постоя-
нни цветове. Виж-
да се изпъкнала
буква.  Тази холог-
рама е за лесен ви-
зуален контрол -
т. нар. оптична за-
щита. Втората хо-
лограма съдържа
релефна буква.  За
различните видове
винетки буквата е
различна и съдър-
жа допълнителни
защити. При опит
за отлепване и
повторното им из-
ползване винетни-
те стикери се раз-
рушават и оста-
ват трайни следи.

15-годишни се учат
на  работа в екип
приемственост

Виктория СТАНКОВА
Как се работи успешно в екип и как

да се доведе до успешен край една
идея. Това са част от темите, по които
вече се обучават 20 младежи на въз-
раст от 15 до 18 години. Учениците
разполагат със собствен бюджет, кой-
то разпределят за реализиране на
свои инициативи в четири направления
- “социална активност”, “гражданска
отговорност”, “здраве и здравословно
хранене” и “околна среда”. Инициати-
вите са в рамките на проекта на фон-
дация „Оренда” - „Вчера, днес, утре!”,
финансиран от Националната програ-
ма за младежта. Проектът е с продъл-
жителност

 шест месеца и бюджет 8500 лева. В
рамките на обучението с учениците
работят специалист „Човешки ресур-
си” и специалист „Връзки с обществе-
ността”, които водят занятия и спо-
делят своя професионален опит. „Цел-
та на проекта е натрупване на практи-
чески знания и умения, както и запаз-
ване на връзката между поколенията”,
коментира ръководителят на „Оренда”
Кунка Мартева.  Освен сертификати за
участие, учениците ще получат прак-
тически опит, който ще им е от полза
при тяхното професионално развитие.

Доброволци от ЧЕЗ
подменят електрическите

крушки в три детски градини
Силвия ГРИГОРОВА

 Доброволци от ЧЕЗ подменят 275
обикновени електрически крушки с
енергоспестяващи в три детски гради-
ни в  Перник, Видин и Кюстендил. На
18 декември 2012 г., бяха монтирани
100 крушки в кюстендилската детска
градина „Еделвайс”, а в началото на
новата година ще бъдат подменени 45
крушки с нови в детска градина „Сла-
вейче” в Перник и 130 крушки в це-
лодневна детска градина № 14 във Ви-
дин. И трите детски заведения са из-
брани заради голямата консумация на
електроенергия и съществуващите
проблеми в тяхната осветителна инста-
лация.

 ”Енергийната ефективност е осно-
вен приоритет в политиката на ЧЕЗ за
социална и корпоративна отговорност.
Неслучайно избрахме детски градини
за нашата инициатива, защото искаме
да възпитаме екологично съзнание у
децата и да ги научим от малки да
пестят енергията и природните ресур-
си”, каза Петър Докладал, регионален
мениджър на ЧЕЗ за България.

 В благотворителната инициатива
участват служители на компанията от
регионалните звена на дирекция „Ме-
рене и управление на данни” в „ЧЕЗ
Разпределение България” АД. Благо-
дарение на техния доброволен труд
детските заведения ще пестят еле-
ктроенергия от началото на 2013 г.

 ЧЕЗ редовно провежда добровол-
чески акции на територията на Запад-
на България. Преди коледните празни-
ци служители на дружеството подари-
ха елха на Дома за възрастни хора в
столичния квартал „Зона Б-5”. За да
зарадват обитателите на дома и да
внесат повече празнично настроение,
деца на служители на ЧЕЗ изработиха
и подариха на възрастните хора ко-
ледни картички.

Бонуси за школата,
ако вдигнат успеха

Виктория СТАНКОВА
Зоя ИВАНОВА

1000 български лека-
ри хомеопати са обеди-
нени в момента в про-
фесионално сдруже-
ние. Те са преминали
през обучение в меди-
цинските университе-
ти  по официално одо-
брени програми. Орга-
низацията им е асоции-
ран член на Българския
лекарски съюз и колек-
тивен член на Съюза
на българските меди-
цински специалисти.
Именно тази организа-
ция се обяви против
натиска на определени
лица с немедицинско
образование в Закона
за здравето и да бъде
законово регламенти-
рана възможност неле-
кари да прилагат хо-
меопатия и различни
методи на неконвен-
ционалната медицина
като иглотерапия, из-
точна рефлексотера-
пия и други подобни.
На нарочна пресконфе-
ренция председателят
на българската меди-
цинска хомеопатична
организация д-р Петко
Загорчев призова лека-
ри и юристи да се обе-
динят срещу подобни
псевдолечители. Своя-
та тревога от факта,
че у нас продължава да
се шири практикуване-
то на хомеопатия и от
немедици изразиха на
пресконференцията
още: д-р Мариян Ивано-
в, специалист по вът-
решни болести, асо-
цииран преподавател в
Катедрата по фарма-
кология и член на хо-

меопатичната коми-
сия за лекарствени
средства в ИАЛ, доц.
Людмил Пейчев, фарма-
колог, председател на
общото събрание на
МУ – Пловдив, ръково-
дител на Катедрата
по фармакология в съ-
щия университет и
съавтор на най-пълния
медицински справоч-
ник за приложение на
хомеопатията в 26
клинични медицински
области; д-р Слави
Филчев, педиатър пул-
молог, завеждащ Дет-
ско отделение в сто-
личната Пета градска
болница и адвокат Пла-
мен Таушанов, предсе-
дател на Българската
асоциация за  закрила
на пациентите.    Ос-
новната заблуда в об-
ществото е породена
от непознаването на
един много съществен
факт - значителната
разлика между двата
подхода „клинична хо-
меопатия” и „класичес-
ка хомеопатия”.  Класи-
ческата хомеопатия
отрича всякакви други
средства за лечение и
допуска прилагане и
от немедици, като
твърди, че с хомеопа-
тия може да се лекува
всичко – от хрема до
диабет и рак. Тази гру-
па практикуващи хо-
меопати нерядко леку-
ват със собствено
приготвени хомеопа-
тични лекарства, кои-
то не са одобрени спо-
ред изискванията на
българското фарма-
цевтично законода-

Против „хомеопати”без образование
телство и се прода-
ват извън аптеките и
дрогериите, допълни
още д-р Иванов. Той
отхвърли обвинения-
та, че лекарите хомео-
пати са против вакси-
ните и определи тези
твърдения като една
често разпростран-
явана неистина.

Специалистът уто-
чни, че единствено
школата „класическа
хомеопатия” отрича
ваксините, докато то-
ва не е валидно за лека-
рите, прилагащи кли-
нична хомеопатия. Ад-
вокат Пламен Тауша-
нов изрази ясната по-
зиция на БМХО, която
се обявява за стрик-
тно спазване на бъл-
гарския имунизационе-
н календар и припомни,
че само прилагането
на хомеопатично лече-
ние от лекар е гаран-
ция за защита на пра-
вата на пациентите.
Юристът отправи
апел към хората да
проявяват по-голяма
отговорност към
собственото си здра-
ве и да се доверяват за
диагностика и лечение
единствено на лекари,
а не на самозвани лечи-
тели. Доц. Людмил Пей-
чев припомни, че Евро-
пейската директива за
лекарствени продукти
за хуманна употреба
2001/83/ЕО разглежда
и хомеопатичните ле-
карствени продукти,
като тези текстове
са изцяло транспони-
рани в българското за-
конодателство.

Училищата ще могат да получават
допълнителни пари, ако учениците им
отбележат напредък в успеха си на ма-
тури и външни оценявания. Системата
ще заработи с влизането в сила на но-
вия просветен закон, когато национа-
лен инспекторат ще започне да оце-
нява школата, коментират образова-
телни експерти.

Дори ако като цяло успехът на учени-
ците не е висок, но са отбелязали скок
в сравнение с предишна година, те
имат възможност да получат допълни-
телни пари.

При това ще могат сами да решават
за какво да ги изразходват - дали за
бонуси на учителите или за подобрява-
не на материалната база.

По този начин ще се поощряват нап-
ример школа с по-нисък успех, които
по някакъв начин са успели да мотиви-
рат децата да залегнат над учебници-
те.

Ще се гледат обаче и други фактори
- резултатите от цялостното инспекти-
ране на училището, взети ли са мерки
за намаляване на отсъствията, и едва
тогава ще се присъжда бонусът.

Школата пък, в които оценките падат,
ще получават пари целево за отстран-
яване на недостатъците. С тях те ще
могат да въведат допълнителни часо-
ве, летни занимални и всякакви други
методи за повишаване на успеха.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300
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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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КУПУВА:
1. Двустаен, Тева

в брой
до 28 000 лв.

1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро
2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро
3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
4. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро
5. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро
6. Едностаен Мошино, ет. 7, преустр, ТЕЦ - 12 700 евро
7. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро
8. Едностаен Изток, ет. 3, преустр. в 2 ст., РVС - 17 100 евро
9. Едностаен Изток, ет. 2,тераса, ТЕЦ, по БДС - 13 300 евро
10. Едностаен Изток, ет. 5, ТЕЦ, реновиран - 12 700 евро
11. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро
12. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер,  РVС -26 500 евро
13. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
14. Двустаен ЦГЧ, ет. 3, тухла, 3 тер, изцяло юг - 29 000 евро
15. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
16. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., за ремонт - 21 500 евро
17. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 62 кв.м, тх., до магазини- 13 200 евро
18. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро
19. Двустаен Пашов, ет. 5, ТЕЦ, тер, с обзавеждане - 13 500 евро
20. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро
21. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
22. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 26 600 евро
23. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 11 999 евро
24. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро
25. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро
26. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро
27. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
28. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 34 000 евро
29. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
30. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
31. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
32. Тристаен ЦГЧ, ет. 5, тухла, ТЕЦ, тер - 35 000 евро
33. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 43 500 евро
34. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 20 500 евро
35. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
36. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 500 евро
37. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
38. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро

 А К Ц И Я:
Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток
- Тристаен 96 м2 - 30 500 евро;  Двустаен 73 м2 - 23 300 евро
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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 4 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
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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
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Ще приемам предложенията за промяна в
Закона за устройството на територията, за да не
се стига до казуси като този с дюните край
Несебър. До края на другата седмица трябва да
има решение на междуведомствената комисия
по случая. Това каза земеделският министър
Мирослав Найденов след заседание на
работната група по случая.

В края на миналата година стана ясно, че
“СЛЕ груп” е придобила 29 декара дюни в
Несебър за 4 млн. лв. Сделката е изповядана на
28.11.2012 г., а само ден по-рано същият терен е
продаден от Министерството на земеделието на
пловдивчанина Димитър Петров за 581 000 лв.
До разкритието се стигна след като
природозащитникът Тома Белев алармира, че
булдозери заравняват дюните, които са в
защитена зона по “Натура 2000” и започва
строителство на ваканционно селище.

Днес, по инструкции от премиера Борисов
Борисов, министърът назначи
междуведомствена комисия, която започва
веднага работа, съобщи “Фокус”.

С решение на кмета на Несебър (Николай
Димитров - б.р.) има подобрен устройствен план,
според който тези 29 декара са включени като
зона за застрояване. Последвала е заповед за
изключване на териториите от горския фонд,
както и подадено заявление за купуване през
юни 2009 г.

“В документите за спорните земи край
Несебър никъде не пише, че териториите са
част от „Натура 2000”. В преписката никъде не
пише, че това са дюни”, каза Найденов.

Той обясни, че сред документите има и
становище на МОСВ-Бургас да не се прави
екологична оценка на териториите.

Комисията ще провери по каква причина и
какви са основанията тези територии да се
изключат от горския фонд. Ще се гледа
промяната на устройствения план и ще се
установи дали има нарушения.

Ако се установят такива, докладът от
проверката ще бъде предаден на
прокуратурата, добави Найденов. Той ще

запознае премиера и министъра на околната
среда и водите с доклада.

“След като поех управлението, инициирахме
промяна на наредбата и всички преписки към
юли-август 2009 г. бяха стопирани до
приемането на новата наредба. В нея се
завишиха всички такси и цени. С тази преписка
и искането за закупуване е представена и
данъчна оценка за 11 320 лева, което след това
категорично е отхвърлена”, обясни още
Найденов.

По негови думи всички преписки е трябвало
да бъдат оценени от експерти. Преписката е
финализирана със заповед за продажба от
декември 2012 г., а сумата на която е оценена, е
581 212 лева. Като се включат всички такси,
стойността на сделката е 1 141 849 лева.

Сделката за земите в Несебър се разглежда
като пример за несъвършенството на
нормативната база, коментира председателят
на Управителния съвет на природозащитната
федерация „Зелени Балкани” Тома Белев на
пресконференцията. По думите му има случаи,
в които се получават от общини карти, които
илюстрират устройството на общината и имат
различна визия.

Друг проблем е неприлагане с години на
Закона за устройство на Черноморското
крайбрежие.

Според  Белев, ако Агенцията по кадастър си
е била свършила работата, и е определила
всички дюни, е нямало да се стигне до това
положение.

„Комисията трябва да работи до края на
следващата седмица, никой не оспорва дали
това са дюни или не. Тези 29 декара са част от
„Натура 2000”. Нямаме пясъчни съобщества,
които не са дюни”, каза още той.

„Няма спор в самата комисия, че очевидно
става въпрос за такива образувания. Съгласно
документацията те се упоменават като
урбанизирана територия и това ще се провери -
кой през 2007-2008 г. ги направи недюни. В
Несебър от 2009 г. няма изключване от горски
фонд”, отговори му Найденов.

За 7 дни щели да разберат кой  направил недюни от 29 дка дюни

ДАЙДЖЕСТ
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Американска наследница" /п./
06:00"Комиците" - комедийно предаване
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. 62
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"Домашен арест" - сериал
21:00"Комиците" - комедийно предаване
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"По средата" - сериал, еп. 23
00:00"Истуик" - сериал, с. 1, еп. 11, 12
01:50"Преди обед" /п./
03:40"Някой те наблюдава" /п./ - сериал
04:30"Кухнята на Звездев" /п./
04:50"Американска наследница" /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"
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" - тв шоу
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 !

05:00Войната на таралежите - тв филм

06:05Дързост и красота - тв филм

06:30Денят започва

09:00По света и у нас

09:10Денят започва с Култура

10:00По света и у нас

10:10Ваканцията отблизо с Мария

12:00По света и у нас

12:30Златно сърце - тв филм

13:30Войната на таралежите - тв филм

14:45Ски-скокове "Четирите шанци"

16:45Телепазарен прозорец

17:00Моцартови празници Правец 2012

18:00По света и у нас

18:40Зелена светлина

18:45Любов за Лидия - тв филм

19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче

20:00По света и у нас

20:45Спортни новини

21:00Несправедливо обвинен

22:25По света и у нас

22:30Зелена светлина

22:35Под прикритие 3

23:40Рали "Дакар" 2013/дневник/

00:05Бон Джоуви - когато бяхме красиви

01:30Любов за Лидия - тв филм

02:20По света и у нас /п от 20:00/

03:05Видеоклипове

03:15Несправедливо обвинен - игрален

филм/п/

04:35Изкуството на 21 век/п/

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Още с настъпване-

то на новата седмица
направете невъзможното, но пос-
тигнете деловата и материалната
стабилност, от която се нуждаете.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
С началото на сед-

мицата ще се появят
някои нови делови

възможности, от които на всяка це-
на трябва да се възползвате.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
В началото на седми-

цата ще осъзнаете, че
само за няколко от из-

миналите седем дни сте успели да из-
пълните по-голяма част от планира-
ните си ангажименти.

РАКРАКРАКРАКРАК
В началото на седми-

цата е важно да укре-
пите защитните сили на организма
си, защото в противен случай риску-
вате да пострадате от вирусни ин-
фекции.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Още в началото на

седмицата в професио-
нал- ната сфера ще разпола-

гате с всичко необходимо, за да пос-
тавите ново начало.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Още в началото на пе-

риода започнете работа
по някои лични задачи, които до мо-
мента пренебрегвахте поради липса-
та на достатъчно свободно време.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Колкото по-смело

подходите към въп-
росите от делови и личен характер-
толкова е по-малка вероятността
да имате проблеми.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Още през първия

ден от новата седми-
ца избягвайте да да-

вате обещания, които не можете да
изпълните въпреки благоприятни-
те възможности.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
С началото на пе-

риода с постоянство
и отлична организа-

ция се постарайте да преодолявате
пречките, съществуващи пред вас в
професионалната сфера.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
В началото на перио-

да ще разполагате с
всичко необходимо, за

да започнете работа по някои свои
проекти, които обмисляте от из-
вестно време.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
С началото на пе-

риода преодолявайте
стоящите на пътя ви пречки в про-
фесионалната сфера. Опитайте да
привлечете подкрепата на влиятел-
ни съмишленици.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Още през първия ден

от седмицата напра-
вете точен разчет на служебните и
личните си ангажименти.

 0.05   Вечерен обзор
0.35   Преди изгрева   – Игрален филм
2.10   Вечерен обзор
2.40  Географски дължини  -  Игрален филм
4.30  За шепа динамит  -  Игрален филм
7.30  Феникс  -  Игрален филм
9.30  Диви сърца, 8-ми  епизод  – Сериен  филм
10.15 Шистов газ  -  Документален филм
10.50 Нещата от живота с Даниела Аризанова
11.20 Да срещнеш приказния принц, 41-ви епизод
12.05 Вълшебната Коледа на Франклин
12.55  ТВ Борси
13.00  Пернишки вести

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

13.15  Ворошиловски стрелец
14.50  Маша и Мечокът, 23-ти епизод
15.00   Пернишки вести
15.15   Проклятието  на нефритения скорпион
17.00  Оскар   -  Игрален филм
18.20  Песни за душата
19.00 Вечерен обзор
19.30  Бакуган, 13-ти епизод  -  Сериен   филм
19.50  Диви сърца, 9-ти епизод  -  Сериен  филм
20.35  Пространства за живеене, 15-ти епизод
21.00  Да срещнеш приказния принц, 42-ри епизод
21.45  Вечерен обзор
22.30 Секс, лъжи и видео  -  Игрален филм
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Яне АНЕСТИЕВ

Ïðåç 2012 ãîäèíà ñè ñâúðøèõìå ðàáîòàòà
Треньорът на годината Антонио Любенов пред в. „Съперник”

продължаваме с тях.
Независимо дали са в
националния отбор
или в държавното
първенство.

- В националния от-
бор сте една група по-
нагоре, вероятно е
доста по-трудно, от-
колкото в предишна-
та.

- Е, по-трудно, да, но
и бием, и падаме, и то
с малък резултат.

- Това идва да каже,
че  българското ръгби
се развива добре.

- Така излиза. При
цялата мизерия в то-
зи спорт, така изли-
зат нещата.

- Това, което до из-
вестна степен е при-
теснително е, че юно-
шите на „Валяците”
не са толкова убеди-
телни, колкото мъже-
те.

- До тази година
наистина беше така,
но в момента поколе-
нието се смени и на-
шите момчета през
есента нямат загуба.
Ще видим какво ще
стане през пролетта,
защото в другата
група явно са по-доб-
рите отбори. Въпреки
това, ние със сигур-
ност стигаме до най-
добрите четири, пък
после ще видим. При
юношите с тази
смяна на поколенията
всяка година е различ-
но.

Югозападна „В” ФГ обзор
(продължение)

ПЕРУН КРЕСНА:
Отборът на Перун отново се появи в състава на

“В” групата, въпреки че продаде лицензът си на
Пирин. През миналия сезон състезаващия се в
четвърта дивизия Пирин реши да закупи лиценза
на тима от ЮЗ “В” група Перун Кресна. Тогава от-
бора Кресна беше на второ място и бе един от фа-
воритите за промоция в “Б” група. Именно към за
тази сладка позиция се облизваха шефовете на
Пирин. Стана така, че благоевградчани купиха ли-
ценза на Перун и заиграха във “В” група, а тимът
от Кресна се премести в областната група.Само за
половин сезон обаче новото ръководство оплеска
нещата и не успя да се класира в “Б” група. В съ-
щото време Перун от областната група влезе отно-
во във “В”, с новия лиценз на Пирин.Кресненци
са стабилно в средата на таблицата и имат 21 точ-
ки, колкото Велбъжд и Германея. Пред своя пуб-
лика отборът играе добре и успя да спечели 16
точки от 8 мача. За разлика от това далеч от дома
Перун има само една единствена победа. Освен
това Перун не се яви и за мача с Чепинец във Ве-
линград през октомври.Най-известното име в от-
бора е на капитанът Иво Тренчев.

ГЕРМАНЕЯ( САПАРЕВА БАНЯ):
Отборът на Германея се представя на обичайно-

то си ниво. 21 спечелени точки и дели 8-о-10-о
място заедно с Велбъжд и Перун. Любопитното е,
че отборът играе много непостоянно. Доказателс-
тво за това са 4-те победи като домакините и 3-те
успеха като гост. Германея е и единственият тим в
групата без нито едно равенство.

 МЕСТА:
Голямото разочарование в Югозападната “В”

група. Въпреки че разполага с класни футболисти
Места завърши едва на 11-о място след есенния
полусезон. Актив от 19 точки. Нуждата от промяна
е очевидна и в града вече се говори, че бившият
футболист на Пирин Бл Стойне Илиев може да зае-
ме треньорския пост в отбора. Освен него в реди-
ците на евентуалните наставници се спряга и името
на бившия футболист на Места Хаджидимово, Ма-
рек Дупница, Левски Кюстендил и Локомотив Пд
Стефан Милушев.Места разполага с качествена се-
лекция и при привличането на опитен треньор и
още няколко играчи с опит, тимът може бързо да
се премести в горната половина на таблицата. Не-
що, които при наличието на Димитър Парасков,
Георги Самокишев и Радослав Моллов и Димитър
Крушовски е абсолютно задължително. Тимът дос-
тигна до 1/16-финалите в турнира за Купата на Бъл-
гария, където само рулетката на дузпите не му поз-
воли да отстрани Спартак Плевен.

ВИТОША ДОЛНА ДИКАНЯ:
Отборът на Витоша Долня Диканя финишира на

12-о място в групата. Представянето на тима е
според очакванията на екипа на Football24.bg.
Въпреки това отборът трябва да се потруди още,
ако иска да си гарантира мястото в Югозападната
“В” група и през следващия сезон. По време на
сезона кметът на Долна Диканя и президент на
местния Елинчо Колев заяви, че отборът му ще
напусне Югозападната “В” група. Тогава Колев бе
разочарован от съдийството по време на мача със
Струмска слава. “Няма да позволя да се гаврят с
нас. В петък си го сложиха този съдия. Лично аз
още утре ще говоря с Чакъров (б.ред. председа-
теля на ЗС на БФС София) и ще му кажа, че напус-
каме групата. Не може така да се подиграват с
нас”, каза Колев на полувремето на мача със Сла-
вата. След това обаче промени решението си и от-
борът му доигра полусезона.

- Антонио, прави ми
впечатление, че в по-
ловината от анкети-
те за отбор на годи-
ната „Валяците”, на
които ти понастоя-
щем си треньор, са
печелили приза за от-
бор на годината. Не
ви ли омръзна?

- А защо, добре е!
За нас е добре. Ние
си вършим работа-
та. Вие, журналисти-

те си вършите рабо-
тата при анкетите.
Така че всичко е точ-
но.

- Чак пък без загуба.
Това може да е добре
за вас, но не е добре за
ръгбито сигурно.

- По принцип е така,
но хубавото е, че в
национала бием, ка-
чихме се в горна гру-
па, така че явно ни
харесват победите и

- Как се оправяте с
парите

- Много хубав въп-
рос, искам за благо-
даря на едни хора. Те
се знаят кои са, но не
искат да се афишира-
т. Благодарение на
тях ние съществува-
ме.

- Ти продължаваш да
играеш.

- Играя докато има
кой да ме смени. Като
няма кой да ме смени,
ще играя докато мо-
га.

- Миналата година
си казахме едни неща
за младото поколение,
че е малко кекаво.

- Помня какво ти ка-
зах и го твърдя и през
тази година.

- Ами на теб ти по-
желавам да си все та-
ка здрав и да теглиш
младото поколение, на
него да става по-здра-
во, въобще, много ху-
бави моменти през
Новата година.

- Мерси, вие пък да
ги отразявате.

ЯНУАРИ
Още на 4-ти януари станаха ясни първите контроли

на  „Миньор”, а за първия лагер в Благоевград се
знаеше, че ще е там още от декември месец. По-късно
се оказа, че ръководството ще заборчнее към хотел
„Езерец”, но то към кого ли нямат борчове „чуковете”
в момента. Спортните медии започнаха да пращат
неуспелия нападател  Явор Въндев ще ходи в Казах-
стан. В крайна сметка акостира в „Бдин”(Видин) и по-
вече ни се чу, ни се видя. Първата контрола на отбора
трябваше да е срещу „Марек”, но падналите дебели
снегове я отложиха. Никой не видя лоша поличба в то-
ва, а май трябваше. Освен Въндев дни след него стана
ясно, че с отбора се разделя и Румен Рангелов, който
потегли към родния „Ботев”(Враца) и се задържа там.
Все пак се стигна и до първата контрола, а тя беше
срещу „Септември”(Симитли) и беше спечелена с 5:0.
Децата на „Миньор” 1919 пък станаха втори в турнира
за Купата „Димитър Пенев” и дадоха спокойствие за
бъдещето на футбола в Перник. Само че финансовото
му бъдеще все още беше безоблачно, но никой не по-
дозираше колко близо е практическия фалит, в който
изпадна отборът. На 11 януари се изтегли жребият за
Купата на страната по волейбол. Перничани попаднаха
на лесен противник „Чорни”(Брезник), но не подозира-
ха при какви условия ще играят. Брезничанинът Све-
тослав Гоцев пък беше избран за волейболист на де-
кември. Който не знае, Слави се състезаваше за „Пи-
рин-Балканстрой” тогава, сега е в „Марми Ланца”(Ве-
рона). „Миньор” пък започна годината ударно , с побе-
да с 3:0 над „Хайстер волей”, но втория мач срещу
„Родопа”(Смолян) пропадна поради снега. През януа-
ри, за съжаление, си отиде от този свят един от голе-
мите пернишки волейболисти, Никола Тасков. Иво Ан-
гелов пък за пореден път доказа, че в категория до 60
кг. В България няма кой да го бие и стана за седми път
държавен шампион, като загатна за сериозни амбиции
и на международния тепих. На едни състезания успя,
на други – не, но животът и спортната кариера са пред
него.

ФЕВРУАРИ
Шахматистите започнаха много силно поредното си

участие на мемориала „Георги Трингов” в Пловдив, ка-
то спечелиха първите си осем срещи. Впоследствие
имаше и победи, и загуби, за да се стигне в крайна смет-
ка до две трети места в крайното класиране. Любомир
Данов се подреди трети при 18-годишните, Ради Данов
– при 16-годишните. Годината щеше да донесе още мно-
го успехи, особено на по-големия брат – Любомир. Иво
Ангелов стана за пореден н път шампион на „Никола
Петров”, това беше третата му шампионска титла в тур-
нира. Волейболистите изиграха при нечовешки студ ма-
ча си за Купата на страната в Брезник. Спечелиха го бе-
запелационно – с 3:0 гейма, но в последния, три точки
преди края капитанът Димитър Стаменов пострада се-
риозно, като контузи палецът на лявата си ръка, та се
наложи да пропусне голяма част от сезона. Въпреки то-
ва миньорци играха достойно, като един от най-драма-
тичните им мачове през месеца беше срещу УНСС. Гос-
тите спечиха с 3:2, но сътвориха куп простотии по игри-
щето, стигнаха до там в наглостта си, за искат....дрегер,
с който да се провери дежурния делегат на мача. В
крайна сметка наказаха него и....треньора на „Миньор”.
Това си беше поредното доказателство за безумията,
които стават във федерацията, въпреки успехите на на-
ционалите. Или те са успехи, въпреки безумията във фе-
дерацията. Всеки може да го тълкува както си иска. Во-
лейболистите на „Чорни” пък постигнаха два успеха в
своята група – срещу „Вихрен” и „Ерма”. Днес в Брез-
ник няма....отбор. Нямало и пари. Банално. Баскетбо-
листките пък паднаха на два пъти през месеца, от „чер-
но море” и НСА. Днес в Перник няма женски баскетбол.
А причината е толкова банална, че чак не ми се иска да
я пиша.

При футболистите нещата бяха уж добре. Докато тук
в Перник се борехме с -20 градуса и двуметрови прес-
пи, те си бяха на топло в Анталия. И биеха в контроли-
те. Е, не всеки път, но втория отбор на „Динамо”(Буку-
рещ) го отнесе с 2:0, друг румънски отбор „Дачия”, ед-
ва отърва кожата, завършвайки 0:0. Паднахме от сръб-
ския „Ягодина” с 0:1. Сега преспи в Перник няма, но
пък за футболистите лагер в Анталия изглежда ка-
то.....летуване на остров Бали за пишещия тези редове.

СПОРТНАТА 2012 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ
Управителният Съвет на Клуб по Делта и Парапла-

неризъм - Перник, Булстат 113595175, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението
свиква Общо събрание на 16.02.2013 г. събота, от
10:00 ч. в сградата на Клуба на Ветераните от Войни-
те и Офицерите от запаса, гр. Перник, ул. „Св.св. Ки-
рил Методий” 11, при следния дневен ред :

1. Отчет и одобряване на дейността на УС за изми-
налата 2012 година, утвърждаване на отчета и балан-
са и освобождаване от отговорност;

2. Освобождаване и приемане на нови членове;
3. Обсъждане на финансите и проектобюджет на

2013 г.;
4. Одобряване на Спортен календар за 2013 г.;
5. Избор на Нов Управителен Съвет с мандат от

5 години;
6. Промени в устава на Сдружението.
Съгласно устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на

кворум събранието ще се състои един час по-късно
на същото място и ще се смята за редовно, колкото
и делегати да присъствуват.

Председател на УС: /Димитър Ралев/



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

До пет години
без физици

Виктория СТАНКОВА
До 5-6 години ще има дефицит на учи-

телите по физика, химия и биология,
предупреди шефката на учителския
синдикат Янка Такева.

Недостиг вече има и на начални учи-
тели, защото повечето от завършващи-
те факултетите по педагогика не желаят
да работят по специалността, уточни
тя.

Синдикат „Образование“ към КТ „Под-
крепа“ пък е направил повече от 30
предложения за реформата в българ-
ското образование, но много малко от
тях са факт в проектозакона за предучи-
лищното и училищно образование.

Синдикатът предлага да се предприе-
мат специални стратегически мерки за
привличане на млади учители до 30 го-
дини, които освен че почти ги няма в
българските учебни заведения, са и
забравени от всички.

АПРОПО

Âçåìàò íàä ìèëèîí îò Ðîñåí Ðóñèìîâ
Това е сумата, която ще му приберат данъчните

ОТ БДЖ-ТО ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА НИ ЗАЛИВАТ С НОВОГО-

ДИШНИ ЧЕСТИТКИ.  Освен
ново разписание и нови це-
ни, на перничани бяха серви-
рани и някои нови влакови

дестинации, които превръщат областния
град в малка гаричка. Че е хубаво, ху-
баво е, ама е малко смешно да се каз-
ва, че два от влаковете между Кюстен-
дил и Радомир удължават маршрута си
до Перник, за да обслужват малките на-
селени места. Ако Батановци и Бобора-
ци са сравнително малки, то за Перник
е направо обидно. Нещо като „я да им
пуснем още две влакчета, та да се ук-
ротят”. За влаковете – мерси, ама нали
още преди Нова година нещата уж бяха
изчистени и пътуващите трябваше да са
задоволени по всички правила на мо-
дерния превоз? Нейсе! Като изключим
майтапа, останалото е на ползу роду.
Сега ако и откъм София пуснат някое и
друго влакче в повече – ще приемем и
тая новогодишна честитка като широко
скроени хора.

АПТЕКИТЕ СЕ ПРЕВЪРНАХА В
ИНТЕРЕСНО МЯСТО ЗА ОБЩЕС-
ТВЕН ЖИВОТ. Досега такова бяха са-
мо кооперативният пазар и големите хи-
пермаркети. Оня ден например в една
радомирска аптека обраха жена. В сми-
съл не я обраха фармацевтите, а чис-
токръвни айдуци, даже трима. Чиято
крехка възраст предполага в аптеките
да се въведе същата забрана, както и в
магазините за продажба на алкохол и
цигари на деца.

ПО-ДОБРЕ КЪСНО, ОТКОЛКОТО
НИКОГА. НАЙ-ПОСЛЕ ПРОПЛАКА
ПЪРВОТО ПЕРНИШКО БЕБЕ за
2013-та година. Вярно, на 2-ри януари
привечер, ама все пак е радост. А може
би така е по-добре – оставило е родите-
лите да изживеят пълноценно нового-
дишните празници и след това ги е удъ-
лжило с няколко дена. Същото може да
се каже и за акушерския персонал – на
31-ви срещу 1-ви са имали време поне
една чаша шампанско да вдигнат, за
да е спорна в родилно отношение Нова-
та година, макар и от 2-ри.

124 януари 2013 г.

въпреки че няколко
дни преди Коледа то-
тото е превело пари-
те в личната сметка
на Русимов. Тя обаче
продължава да е за-
порирана. Основание-
то е, че печалбата
от тотото се води
като задължение на
трето лице към
длъжник, какъвто се
оказа Русимов.

По закон данъчни-

Любомира ПЕЛОВА
Последните двама

тотомилионери си
прибраха парите.
Всъщност май само
единият – от Бобо-
шево. По-сложен е ка-
зусът с перничанина
Росен Русимов и да-
нъчните му задълже-
ния, който май запли-
та, вместо да върви
към разрешаване

Както стана ясно,

рави, от вчера в пер-
соналната му сметка
са влезли всички него-
ви задължения – лич-
ни или на фирми, на
които той е бил собс-
твеник или член на
управителен орган. А
всяко бъдещо плаща-
не ще се насочва към
погасяване на борчо-
ве дори с изтекла дав-
ност.

Заповедта за възла-
гането на ревизия бе
връчена на тотоми-
лионера седмица след
като той спечели. То-
ва се случи привечер
в квартално кафене.
Засега е сигурно, че
от запорираната
сметка ще бъдат из-
теглени 1,05 милиона
лева – 700  000 лв.
главница и 350  000
лева лихви за забаве-
но плащане.

те имат право да
блокират сметка, в
която се очакват бъ-
дещи постъпления
към длъжника. Забра-
ната да се теглят су-
ми от сметката ще

се вдигне, когато
приключат ревизии-
те срещу него като
физическо лице. „Та-
ка назначена ревизия
означава, че подлежи
на погасяване всяко
открито негово за-
дължение, а не само
онова, което е нат-
рупано при прехвърл-
янето на фирма”, об-
ясни човек от реви-
зионните екипи.

Данъчни експерти
са категорични, че
Русимов вече трудно
може да избяга от
бирниците и ще бъде
погасено всяко от-
крито негово задъл-
жение. Засега няма ин-
формация той да е
подал искане за опро-
щаване по давност на
дългове, натрупани
преди 2006 г. Ако е
пропуснал да го нап-

Деца обраха радомирка
в аптека

Любомира ПЕЛОВА
Три деца обраха жена в радомирска ап-

тека. Неприятният инцидент е станал в пър-
вия работен ден след новогодишните праз-
ници около 18 часа, в центъра на града. 51-
годишната радомирка чакала като клиент
реда си, но когато се наложило да плати из-
браните от нея лекарства с голямо притес-
нение разбрала, че липсват от джоба на
палтото й всичките 250 лева, с които разпо-
лагала в момента. Малко преди това в апте-
ката влезли без повод три деца, които на-
бързо отпрашили в неизвестна посока.

Обраната жена веднага подала сигнал в
полицията и кримчиналистите реагирали
незабавно. Предприети били бързи опера-
тивно-издирвателни мероприятия и служи-
телите на реда успели бързо да установят
самоличността на малките крадци. Задър-
жани били трите хлапета, най-големият от
които бил на 17 години и вече имал взема-
не – даване с полицията за подобно дея-
ние. Освен него в джебчийската група уча-
ствали и още две хлапета на 16 и 12 годи-
ни. Парите са намерени и върнати на собс-
твеничката. По случая е образувана пре-
писка и продължава работа полицията в
Радомир.

Любомира ПЕЛОВА
Календар, отраз-

яващ миналото на
пернишки регион, из-
даден съвместно от
Областната админис-
трация и Държав-
ният архив, тези дни
се оказа най-търсен.
За съжаление той не
може да бъде намерен
на пазара.

В календара за нова-
та 2013-та година са
оживели картини от
преди много години,
показващи живота в
региона. Изданието е
от 6 листа – по един
за всяка от общини-
те, като всеки лист
включва два месеца
от годината. На всяка
страница с фотоси са
показани различни ис-
торически моменти,
свързани с всяка от-
делна община.

Първият лист от
интересния календар

Календарът, отразяващ миналото
на Пернишко – най-търсен

е за Перник. Градът е
представен с общ из-
глед и самолетна
снимка на центъра от
началото на 20 век.
Показаната е и мина-
та, „виновна” за прев-
ръщането на няко-
гашното селце в ин-
дустриален и култу-
рен център на регио-
на. Други по-малки фо-
тографии отразяват
събитие около храма
„Св. Иван Рилски” и
сградата на някогаш-
ните хали. На страни-
цата на Радомир е по-
казана Арката, строе-
на през 1879 г. в чест
на посещение на княз
Александър Батем-
берг. Подобни фото-
си на изгледи и пано-
рами има и на страни-
цата на Брезник, а на
страницата на Трън
са показани изгледи
от Ждрелото на Ерма,
от самата река и от

Трънския манастир
„Св. Архангел Ми-
хаил”. Снимки показ-
ват старата трънска
болница и сградите
на гимназията и Сто-
ларското училище. В
календара на страни-
цата на Земен е сло-
жена снимка на Земен-
ския манастир, както
и три фотоса с лица-
та на някогашните
жители на района.
Красиви пейзажи от
различни моменти по-
казват и забележи-
телности на на-малка-
та община Ковачевци.
Най старата снимка
на календарната
страничка е старата
чешма в с. Пчелинци,
построена през
1788г. За корица е из-
ползвана карта на об-
ласт Перник с отразе-
ни върху нея всички
населени места и ма-
хали.

Зоя ИВАНОВА
25 000 лева за про-

теза на крака на бол-
ната от рак на крака-
та Мария от Ямбол
ще даде пернишкия
тото-милионер Росен
Русимов. Това стана
ясно дни преди края
на миналата година,
по време на тържес-
твеното издание на
предаването.

Искам да помогна на

Пернишкият тотомилионер стана
главен герой и в „Предай нататък”

Мария, защото тя е
силна жена. Възхища-
вам се от начина по
който се справя с жи-
вота. Затова искам
да ви помогна и ще ви
закупя протезата от
която имате нужда.
Бих се радвал да се ви-
дим и желая всичко
най хубаво на теб и
сина ти – каза перни-
чанинът на разплака-
ната жена, чула нови-

ната.
Така пернишкото

участие в „Предай на-
татък” се увеличи с
още едно добро дело.
Само преди няколко
седмици пернишките
стоматолози Павло-
ви върнаха желанието
за живот и усмивка-
та на млада жена, не
можеща да си позволи
стоматологични ус-
луги.


