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лв за възстановяване
на сградите на учили-
щето в Дивотино и
училището в Бата-
новци. В завишената
стойност на инвес-
тиционната програ-
ма са отразени и
стойностите на ка-
питаловите разходи
за закупуване на дъл-
готрайни материал-
ни активи, направени
от държавно делеги-
рани дейности. В ре-
зултат на настъпил-
ри нови обстоятелс-
тва при проектните
и проучвателните ра-
боти или при строи-
телството на някои
обекти, след проведе-
ните процедури за
обществени поръчки
/намалена стойност
след сключване на до-
говор/ се налага из-
вършване на вът-
решни компенсатор-
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Десните отхвърлиха докладната за корекции в интегрирания план

Шаранени
работи

Днес сме в царството на ша-
рана. В необитаемите водни пространс-
тва, където тинята не само доминира, но
и дава особен привкус на никулденската
гозба. Шаранът винаги е бил на почит сред
разбирачите, емблематична риба, носеща
безброй асоциации.

Хем е вкусна, хем често е блатна. Хем е
примамлива, хем трудно достъпна. За едни
е символ на пари, за други на нямане на па-
ри. Неофициално се титулова като цар на
язовирните риби.

И най-вече - олицетворява човека с негова-
та наивност, глупост и простота. Да те
изловят като шаран е диагноза. Да се пра-
виш на шаран е майсторство. А да те ос-
тържат като люспест шаран е присъда. Та-
ка любимият на цял народ рибен продукт
започва да се отъждествява с консумато-
рите си.

Всеки гледа на другите като на шарани,
които може да изпържи в подходящ мо-
мент. И се стреми да не попадне в катего-
рията на шараните, измъкнати на сухото с
мрежата. Въобще – на Никулден шаран ша-
рана яде. И не се знае на кой му е по-хубаво.
Щото онова на масата е обречено, обаче не
по-малко обречен е и неговият господар.
Днес яде шаран, утре него ще го изгризат.
И ще го изплюят като шаранена кост, заг-
лавила се между зъбите.

Валентин ВАРАДИНОВ

* Св. Николай,
архиеп .

Мирликийски,
Чудотворец
(Никулден)

Любомира ПЕЛОВА
На извънредното

си заседание вчера
пернишкият ОбС
прие актуализацията
на поименния списък
на обектите за капи-
талови разходи за
2013 година. През
февруари т.г. мес-
тният минипарла-
мент прие инвести-
ционна програма в
размер на 26 988 753
лв. През бюджетната
година са извършени
служебни корекции на
капиталовите разхо-
ди и инвестиционна-
та програма на общи-
ната е завишена на
29 305 247 лв, в т.ч.
1 599 360 лева – за
възстановяване на
сградите на детска
градина «Родолюбче»
в Перник и ОДЗ «Ва-
лентина Терешкова» в
Батановци и 610724

Подражанието
е най-искреният
вид ласкателство.

ЛАФ НА ДЕНЯ

-60 - 80

Променлива
облачност

две групи. От една
страна са хората, кои-
то се намират в «зава-
рено положение” и за
тях краен срок няма.
Регистрацията на го-
ривото ще стане след
изтичането на техни-
ческия преглед.

Втората група са
собствениците, кои-
то ще си сложат газо-
ва уредба след 2 март
2014. За тях, обаче, ще
влезе в сила задължи-
телното пояснение в
талона. Въпреки това,
конкретни срокове
все още няма.

Основните промени
ще бъдат при годиш-
ните прегледи и серви-

Любомира ПЕЛОВА
Въпреки че от сед-

мици се води разясни-
телна кампания около
талоните на колите,
движещи се на газ, нап-
режението остава, за-
щото мнозина все още
не са наясно какво
трябва или не трябва
да правят. Оказва се
обаче, че основания за
притеснение няма. От
а д м и н и с т р а ц и я т а
обещаваха, че процеду-
рата ще бъде значи-
телно улеснена, а се-
риозни санкции няма
да има. Граждани, кои-
то имат автомобили
с газови или метанови
уредби, се разделят на

зите за монтиране на
газови уредби. Прегле-
дът ще се извършва в
850 пункта в цялата
страна, а сервизите
ще се акредитират от
“Автомобилна адми-
нистрация”. Предвиж-
да се и въвеждането
на нова система, коя-
то ще сигнализира за
т.н “подозрително из-
вършени” технически
прегледи. Въпреки мно-
гократното изяснява-
не кой, и кога и дали
изобщо трябва да
сменя талон, и Перник
не направи изключение
от масовата психоза.
Само за месец бяха сме-
нени над 1500 талона.

Повече пари за хората
с увреждания догодина

Зоя ИВАНОВА
В Бюджет 2014 средствата за интеграция

на хората с увреждания са увеличени с 12
млн. лв. Сумата, която отделя правителство-
то за тази група хора, е около 170 млн. лв.

“Знам, че това е недостатъчно, но голе-
мият проблем на хората с увреждания не са
единствено финансовите средства, а въз-
можността те да се интегрират в общество-
то и да бъдат полезни с труда, който пола-
гат”, коментира социалният министър Хасан
Адемов.

Социалното министерство и Национал-
ният съвет за интеграция на хората с ув-
реждания имат намерение да организират
регулярни срещи, на които да се решават
всички поставени проблеми, съобщи Аде-
мов.

Представителите на Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания оп-
ределиха срещата си с Пламен Орешарски
като много ползотворна. 

ни промени в разпре-
делението на средс-
твата за капиталови
разходи само в час-
тта «целеви средс-
тва» съгласно пои-
менния списък, се
казва в документа,
внесен от кмета на
общината Росица
Янакиева.

Затвориха незаконен
склад за дърва

Любомира ПЕЛОВА
Незаконен склад, продаващ дървен мате-

риал е открит в Перник при проведена спе-
циализирана полицейска операция.

Служители на сектор „Противодействие
на икономическата престъпност” при Об-
ластната дирекция на МВР извършили про-
верка в склад за дървесина в пернишкия
квартал „Църква”, стопанисван от 35-го-
дишният Я.Н. Криминалистите установили,
че тук се извършва търговска дейност без
необходимите за нея разрешителни доку-
менти. Въпреки че търговецът нямал право
да върти подобен бизнес, самият произход
на дървата за огрев бил редовен.

На 35-годишния бизнесмен е съставен
акт от представители на Горска админис-
трация, спряна е и търговска дейност на
обекта.

Още не разбрали за талоните на
колите със стари газови уредби

На страница 3
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Постиженията на медиците от Румъния бяха  представени на нарочен семинар

Успехът на детето в
училище зависи от броя

на книгите вкъщи
Виктория СТАНКОВА

Успехът на детето в училище има пряка
връзка с броя на книгите в дома му. Колко-
то по-богата е домашната библиотека, тол-
кова по-високи оценки има ученикът. Това
показва анализът от международното из-
следването за грамотност PISA 2012. Спо-
ред изследването децата, които са изкара-
ли най-много точки на международния из-
пит, имат средно между 200 и 500 книги у
дома. Учениците с най-ниски постижения
пък или не притежават нито една книга, или
имат не повече от десет в библиотеките си у
дома. Според изводите от изследването об-
разователната система и социално- иконо-
мическа среда са основните причини за не-
задоволителното представяна на българ-
ските ученици на PISA 2012. Децата с по
един безработен родител имат средно с 44
точки по-нисък резултат от връстниците си,
чиито майки и татковци имат работа. Спо-
ред изследването дори рискът детето да
има слаб успех е по-голям, ако безработ-
ният родител е майка му, въпреки че прин-
ципно трудовият статус на бащата влияе по-
вече върху социално-икономическото поло-
жение на семейството. Българските учени-
ци намират математиката за интересен, но
труден предмет, показват още анализите от
PISA 2012. 62 на сто от деветокласниците
заявяват, че алгебрата и геометрията са им
интересни. Едновременно с това обаче 70%
от 15-годишните българчета се притесн-
яват, че уроците по математиката са трудни
и неразбираеми и се чувстват безпомощни,
когато трябва да решават задачи. Почти
толкова се тревожат и че могат да получат
ниски оценки по смятане. Въпреки труднос-
тите, които срещат в усвояването на мате-
риала по математика, болшинството от бъл-
гарските деца – 79%, съзнават, че матема-
тиката им дава шанс за по-добро образова-
ние и работа. Всеки втори тийнейджър свър-
зва бъдещата си професионална реализа-
ция с математиката и 62% с природните
науки. Друг проблем у нас са различните
професионални стандарти в училищата. По-
големите школа разполагат с повече ре-
сурси и могат да предоставят на учениците
си по-голямо разнообразие от възможности
за обучение и извънкласни дейности. Из-
следванията показват още, че колкото по-
строга дисциплина има в училище, толкова
по-високи са постиженията на децата.
Връзката учител-ученик, както и училищ-
ният климат също са от водещо значение
за успеха на българчетата.

Касата и лекарският съюз още
обсъждат рамковия договор

Зоя ИВАНОВА
Три милиона от резерва на Националната

здравноосигурителна каса (НЗОК) да се
използват за увеличаване на парите по
част от клиничните пътеки догодина. Това
се разбраха Българският лекарски съюз
(БЛС) и управата на Здравната каса. Въпре-
ки сближените позиции, двете страни още
не са постигнали съгласие по параметрите
на националния рамков договор.

Управата на касата, ръководството на ле-
карския съюз и пациентски организации
обсъждаха и разпределението на парите
за различните медицински дейности през
следващата година. От БЛС поискаха по-
вече пари за неврологични заболявания.
Тепърва ще се договаря точната сума, с
която ще скочат средствата за тези дей-
ности.

От лекарския съюз настояват личните ле-
кари да получават повече пари за наблю-
дение на диспансеризиран пациент, искат и
увеличение на парите за преглед при спе-
циалист. Предложенията на лекарския
съюз трябва да се одобрят от надзорния
съвет на касата и министрите на финансите
и здравеопазването.

В средата на декември лекарският съюз
ще реши дали да подпише националния ра-
ков договор за догодина.

Зоя ИВАНОВА
Опита на Румъния

в реформите на
спешната помощ ще
бъде взет като при-
мер от нашите
здравни специалис-
ти. Това обяви
зам.министърът на
здравеопазването д-
р Бойко Пенков. Той
заяви, че според пла-
новете на МЗ пред-

стои постепенно
включване на параме-
диците в Бърза по-
мощ, в зависимост
от това кога те ще
придобият нужната
квалификация.

За да бъде обаче ка-
чествена услугата,
която те ще оказват
в бъдеще, се пред-
вижда всяка линейка
да разполага със сис-

тема за телемедици-
на. Така парамедици-
те или лекарите с на-
чална квалификация,
които ще пътуват с
колите на спешна по-
мощ, ще могат да бъ-
дат консултирани
от лекари-специалис-
ти, докато превоз-
ват пациента към
спешното отделение.
Запитан какво бихме
могли да заемем от
опита на Румъния,
която има много доб-
ра система на спешна
помощ, д-р Пенков
отбеляза, че концеп-
цията, изготвена от
МЗ, съдържа подобни
параметри на това,
което е направено в
северната ни съсед-
ка.

Той обаче добави,
че засега не се пред-
вижда в нашата сис-
тема да се включват
и органите на МВР,
като например служ-
бата за пожарна бе-
з о п а с н о с т . И м е н н о
участието на пожар-

ЧЕЗ ограничава планираните
ремонти от 6 до 9 декември

Силвия ГРИГОРОВА
С цел да осигури комфорт на клиен-

тите си за Никулден и студентския
празник- 8 декември ЧЕЗ ограничава
плановите ремонти, които са свързани
с прекъсване на електрозахранването
на обслужваната от компанията тери-
тория, през периода от 6 декември до
9 декември 2013 г.

 „Взели сме мерки, за да гарантира-
ме спокойствието и уюта на нашите
клиенти, за да прекарат едни незаб-
равими празници. Специално внима-
ние отделяме на зимните курорти Бо-
ровец, Банско, Добринище - предпо-
читани дестинации за студентския
празник. Ще провеждаме наложител-
ни ремонтни дейности, като ще све-
дем времетраенето им до възможния
минимум. Използвам случая, за да
призова клиентите за разумно потреб-
ление на електроенергия през праз-
ничните дни, за да се избегнат прето-
варванията на мрежата и да им поже-
лая весели и светли празници“, заяви
Виктор Станчев, директор „Експлоа-
тация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпре-
деление България.

 В края на октомври ЧЕЗ приключи
подготовката на електроразпредели-
телната мрежа за зимния сезон, кога-
то консумацията на електроенергия
традиционно нараства. Извършени
бяха проверки на кабелните и въз-
душните електропроводи средно нап-
режение и бе направена профилакти-
ка във всички подстанции и трафо-
постове на територията на Западна
България.

 ЧЕЗ разполага с 270 екипа, обо-
рудвани с техника и материали за от-
страняване на авариите. В случай на
извънредни обстоятелства и природни
бедствия компанията може да моби-
лизира общо 1100 човека.

 При възникване на аварийни ситуа-
ции денонощно на разположение на
клиентите на компанията е горещата
телефонна линия 0700 10 010 на цена-
та на един градски разговор от цяла-
та страна.

ната е един от ос-
новните елементи на
Бърза помощ в Румъ-
ния. Пожарникарите
са обучени да оказва-
т първа помощ, а по-
жарните коли са обо-
рудвани с определена
апаратура за реани-
мация. В Румъния ос-
вен на пожарникари
за оказване на спеш-
на помощ се разчита
и на множество пара-
медици. Въведена е и
системата за теле-
медицина. Важно е, че
различните случаи
на оказване на помощ
са кодирани според
тяхната степен на
спешност.

Освен с линейки и
пожарни коли екипи-
те се предвижват с 6
хеликоптера, само-
лет и мотоциклети.
Разрешено е и същес-
твуването на час-
тна Бърза помощ,
която не получава
обществено финан-
сиране и се използва
основно за транспор-

тиране на пациенти
и домашни пациенти.
В резултат на всичко
това в големите гра-
дове, включително и
столицата Букурещ,
екипите стигат на
мястото на инциден-
та за по-малко от 8-
10 мин, а в селските
райони – до 20 мин,
каза д-р Арафат.
Председателят на
организацията на
спешните медици в
България д-р Десисла-
ва Кателиева комен-
тира пред журналис-
ти, че от две години
говори за повечето
от нещата, изнесени
от румънските коле-
ги.

 Тя обаче също та-
ка каза, че й е омръз-
нало от експеримен-
ти и смята, че е ра-
но да се включват
парамедици. Според
нея сега е моментът
да се направят пи-
лотни проекти за
въвеждането на те-
лемедицина.

Предоставиха над 5 милиона за
преодоляване на бедствия

Любомира ПЕЛОВА
Междуведомствена-

та комисия за възста-
новяване и подпомага-
не към МС предостави
5 142 394 лева за прео-
доляване на последи-
ците от бедствия.

Това стана на пос-
ледното й за тази го-
дина заседание, пред-
седателствано от
вътрешния министър
Цветлин Йовчев, уча-
стниците одобриха с
парите предимно да
бъдат разплатени из-
вършени разходи за
спасителни и аварий-
ни дейности и за въз-
становителни и укре-
пителни работи,
съобщиха от пресцен-

търа на МВР. Предвид
настъпилия зимен се-
зон и неблагоприятни-
те условия за възста-
новителни работи по
сгради, финансиране-
то им беше отложено
за първото заседание
на комисията в нача-
лото на следващата
година.

С част от средства-
та ще бъдат обезпе-
чени спешни мерки за
обезопасяване на по-
тенциално опасния
язовир Стамболийски,
като се направи
проект и прокопае ка-
нал за аварийно източ-
ване на язовира край
Хасково. Съгласно из-
вършените проверки,

техническото състоя-
ние на язовирната
стена и съоръжение-
то към нея е аварийно
и застрашава сигур-
ността на население-
то. Проблемът там се
задълбочава и от неу-
редени спорове, свър-
зани със собственос-
тта на язовира.

От Националното
сдружение на общи-
ните в България бла-
годариха на вицепре-
миера Цветлин Йов-
чев и подчинената
му междуведомстве-
на комисия за аде-
кватното степену-
ване по спешност за
подпомагане на обе-
ктите.
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Валентин Варадинов оглави групата на БСП

ГЕРБ: Казахме «не» на докладни,
които не са минали през комисии

Станислав Владимиров
пита за пътя през Владая

Зоя ИВАНОВА
Н а р о д -

ният пред-
с т а в и т е л
Станислав
Владими-
ров удържа
на обеща-
нието си да
п о с т а в и
въпроса за
ремонта на
пътя за сто-
лицата през
В л а д а я
пред ми-
нистъра на
регионал-
ното разви-

тие. Перничанинът е пуснал официално пита-
нето си, чрез председателя на народното съб-
рание. Питането е:  „Път I-1 от кв. „Княжево“
до ПВ „Даскалово“ км 276+162 до км
286+847, с обща дължина 10,685км, е един от
най-натоварените у нас. Всекидневно по него
преминават десетки хиляди коли, лекотовар-
ни, среднотоварни и тежкотоварни камиони.
Състоянието на пътната настилка не е добро.
Съществуват много неравности и дупки, които
затрудняват движението  на превозни средс-
тваи са предпоставказа тежки пътно транспор-
тни произшествия.В този участък броя на
ПТП-та е изключително голям. Задръствания-
та, които се получават заради двулентовия път
на прохода Владая са ежедневие.Последните
извършени ремонти по този участък са от 2002
г. Тогава е положен пласт от 4 см асфалт от км
285+660 до км 286+847. След това през 2009г.
е започнат и спрян ремонтът в участъка на
прохода Владая от бензиностанция”ОМV”в
кв.„Княжево“ до караулен пост Владая. По
данни на АПИ състоянието на пътната настил-
ка към края на 2012г. е средно.Има наличие
на надлъжни и мрежести пукнатини, локални
слягания и локални разрушения.Ивъпреки от-
варянето на автомагистрала„Люлин” движе-
ниетопо този пътеизключителнонатоварено.В
тази връзка въпросите ми към Вас са:Г-жо ми-
нистър, ще бъдат ли отпуснати средства
през 2014 г. за ремонт на път I-1 от кв.
„Княжево“ до ПВ „Даскалово“?Г-жо ми-
нистър, предвижда ли се изработване на
проект за изграждане на четирилентов път
на път I-1 от кв. „Княжево“ до ПВ „Даскало-
во“?”. Народният представител моли отго-
ворът на въпросите да е в писмен вид.

Ирена Соколова: Срамувам се
от решението на БСП и ДПС

Срамувам се! Така
коментира решение-
то на Народното съб-
рание против дос-
трояването на въз-
становително рехаби-
литационния център
за деца с левкимия на-
родният представи-
тел от Перник  Ирена
Соколова. „ БСП и ДПС

гласуваха против дос-
трояването на въз-
становително-рехаби-
литационен център
за деца с левкимия.

Без аргументи, без
дебат с 90 гласа “про-
тив” отнеха бъдеще-
то на децата, които
са лекувани дълго и
мъчително, но за да
оздравеят напълно
им трябва задължи-
телно още 6 месечна,
довършваща-възста-
новителна терапия.

Във всички остана-
ли държави са изгра-
дени такива центро-
ве и в България за-
почна строителс-

твото преди няколко
години с лични средс-
тва на родителите и
със спонсорство, но
сега има нужда дър-
жавата малко да по-
могне. Не, не и не!
П р а в и т е л с т в о т о ,
БСП и ДПС показаха
безчовечност и без-
чувственост! Мъл-
чаливо, мизерно и ма-
лодушно, без да ни
погледнат в очите
казаха “да” на рака и
“не” на спасението
на децата!  Срамувам
се!” – не крие разоча-
рованието си перни-
чанката.

Любомира ПЕЛОВА
Нов общински съвет-

ник положи клетва на
вчерашното извънред-
но заседание на пер-
нишкия Общински съ-
вет. Местните зако-

нотворци от групата
на БСП и коалиция гла-
суваха доверие на Ми-
лена Милошева, която
влиза в минипарламен-
та на мястото на по-
далия оставка досега-

шен председател на
групата Валентин
Петков. Той напусна
ОбС заради ангажимен-
тите му като шеф на
„Български пощи”.

На заседанието вче-
ра бяха извършени и
някои промени в със-
тава на постянните
комисии - досеташ-
ният секретар на ко-
мисията по местно
самоуправление Нико-

лай Николаев стана
неин председател. Ми-
лошева пък поема пос-
та на секретар на ко-
мисията. Камелия Ру-
менова влезе в коми-
сията по образова-
ние,  наука, култура и
в е р о и з п о в е д а н и я .
Нейното място в  ко-
мисията по устрой-
ство на територия-
та и инженерна ин-
фраструктура зае
енай-новата общинска
съветничка.

Групата на БСП и коа-
лиция има и нов предсе-
дател – това е Вален-
тин Варадинов – препо-
давател по български
език и литература и
дългогодишен журна-
лист. Милена Милоше-
ва  беше и кандидат за
народен представител
от 14 МИР Перник за
42 Народно събрание.
Тя е родена в Перник.
Получила е дипломата
си за средно образова-
ние в 157-ма ГИЧЕ “Се-
сар Вайехо”, гр. София с
профил испански език.
През 2011г. завършва

Историческия факул-
тет на Софийски уни-
верситет “Св. Кли-
мент Охридски” в спе-
циалност „Етнология”.
През 2013 г. защитава
магистърска степен в
СУ – “Кризи, конфлик-
ти и дипломация в све-
товната политика
XVII-XX век”.Член е на
Клуба за младежка поли-
тика към БСП, в момен-
та - Младежко обедине-
ние на БСП. С колегите
си – млади социалисти,
се включва във всички
мероприятия и проек-
ти, социално ангажира-
ни и насочени към всич-
ки възрастови групи
от населението на Пер-
ник. През 2008г. преми-
нава успешно обучение
в Школата по полити-
чески мениджмънт “Ф-
ридрих Еберт”. От съ-
щата година съм и член
на Общинския съвет и
на Изпълнителното
бюро на БСП в Перник.

Работи като ек-
сперт по младежка по-
литика в Националния
съвет на БСП.

Минипарламентът...
 Служебните корек-

ции на капиталовите
разходи, направени от
финансовото минис-
терство, дадоха въз-
можност в поименния
списък да бъдат
включени нови обе-
кти, припомни на за-
седанието на мини-
парламента вчера
зам.кмета Илинка Ни-
кифорова.

Въпреки че от
дясното политическо
пространство реаги-
раха остро срещу по-
редното внасяне в
последния момент на

докладната, за която
според тях е трябва-
ло да се гласува „на
тъмно”, за да не се до-
пусне милиони левове
да бъдат върнати в
държавния бюджет,
актуализацията бе
приета.

Съветниците от
ГЕРБ и ДСБ обаче ка-
тегорично се проти-
вопоставиха и отка-
заха да включат в
дневния ред на извън-
редната сесия две
докладни, предложени
от градоначалника
Янакиева, касаещи
промени в приетия
вече интегриран план

за развитието на
Перник и изграждане-
то чрез проект по
неотворена още
мярка по ОПРР на по-
жароохранителна кула
край пернишкото село
Студена, тъй като не
са минали през всички
постоянни комисии
на минипарламента.
Мнозинството реши,
че съветниците пър-
во тряблва да се за-
познаят както е ред-
но с тях,  и ако се на-
ложи, ОбС да се събе-
ре отново извънред-
но идната седмица, за
да се произнесе по
тях.

от страница 1

Зоя ИВАНОВА

Председателят на групата съветници от по-
литическа партия ГЕРБ Милена Миланова и
зам.председателят на ОбС Пламен Борисов
от партията на Бойко Борисов, която има
мнозинство в пернишкия законодателен ор-
ган,  обясниха: ”Приехме актуализация на
поименния списък на обектите за капиталови
разходи за 2013 година и така излишъкът от
целеви средства за изграждане на обекти от
този документ бе преразпределен за други,
които община Перник и ОбС считат, че са на-
лежащи и ще бъдат изградени с тези пари.

Две нови докладни се предложиха като
допълнителни точки в дневния ред. Защо
групата на ГЕРБ не ги подкрепи?  Едната от
тях е свързана с кардинална промяна в прие-
тия от ОбС интегриран план за развитието на
град Перник –стратегически документ, об-
хващащ период от 6 години напред във вре-
мето. Става дума за проектите, по които об-
щина Перник ще кандидаства, за да обнови
града ни и да го направи такъв, какъвто всич-
ки мечтаем – красив и уютен. За съжаление
конкретиката по тази докладна ни бе предос-
тавена едва в деня преди сесията, в късния
следобед, при това – само в две от постоя-
нните комисии, без подробна информация.
Единственото, което получихме, бе писмото
от управляващия орган, в което фрапираща е
фразата:” Бюджет от 300 милиона лева, ка-
къвто е проектът за интегрирания план за об-
щина Перник е нереалистичен и управлява-
щият орган задължава  община Перник да го
обоснове”. Обосновка ние така и не получих-
ме. Смятаме, че това е достатъчно сериозен
документ, който трябва да бъде разгледан
внимателно, да бъдат обяснени едни меки
мерки, които са част от интегрирания план,
защото се оказва, че от преразпределението
им, които в първоначално приетия план об-
щина Перник план не е разписала достатъч-
но ясно, са натрупани излишъци, разпреде-
лени в обекти, които са вън от приетите от
ОбС зони. Това означава, че ОбС е разделил
града на зони, определил е влиянието, което
ще има с проекти община Перник във всяка
от тях, но местната администрация в послед-
ния момент е преценила, че в интегрирания
план влизат 162 блока в квартал Изток, които
досега не са влизали в тези зони. Става ду-
ма за обследване и саниране на въпросните
сгради, които не е ясно как и по какви крите-
рии за включени в плана. От управляващия
орган изрично са подчертали, че тъй като ста-
ва дума за меки мерки, те трябва да се раз-
пишат конкретно, като се посочи източникът
на финансиране, тъй като е недопустимо фи-
насиране по ОП «Регионално развитие». И
община Перник е направила някакво разпре-
деление, но е пропуснала да ни уведоми с
мотива липса на време.

Другата докладна, която също изненад-
ващо бе предложена за разглеждане от
зам.кмета на Перник Илинка Никифорова,
бе инвестиционно намерение за изграж-
дане на противопожарна кула по мярка,
която все още не е открита по европей-
ската програма „Развитие на селските ра-
йони”. Общината е определила вече тере-
нът, върху който да бъде изградена кула-
та, обхватът й на действие е  5 км. Пара-
доксално е, че въпросните пет километра
представляват гора в землището на село
Студена, която е вече изгоряла. Затова
ние предложихме най-напред да се зале-
си територията, която противопожарната
кула ще охранява, а след това  да гово-
рим за проект по неотворена мярка, зая-
виха Миланова и Борисов.

Любомира ПЕЛОВА



Общество4 6 декември 2013 г. Съперник

Íà 6-òè äåêåìâðè ïðàçíóâàò è áàíêåðèòå
Трима от тях говорят за отиващата си 2013-та година

Предлагаме атрактивни
продукти за

корпоративния бизнес
ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ- ДИРЕКТОР НА

ОББ- КЛОН ПЕРНИК
  Банката изпраща поредната трудна го-

дина. Кризата в България продължава,
което се отразява негативно както на биз-
неса, така и на банките. Нашата банка си
постави амбициозната задача, въпреки
кризата, да си върне позициите в кредити-
рането на корпоративния бизнес чрез ат-
рактивни кредитни продукти. Единственият
отрасъл, към който подхождаме много
предпазливо за сега е строителния. Колко-
то и да е парадоксално, кризата имаше и
положителен ефект както за бизнеса, така
и за обикновените хора. Преди кризата
бизнесът си позволяваше да вземе креди-
ти, които не са му крайно необходими. Се-
га бизнесът си прави стриктен разчет кол-
ко пари му трябват и за толкова канди-
датства за кредит. Наблюдаваме слабо
увеличаване на интереса към кредитите от
страна на бизнеса. Става въпрос за храни-
телно-вкусовата промишленост, услугите,
машиностроенето. Това ни дава надежда-
та да мислим, че бизнесът започва да мис-
ли за възстановяване на загубените през
последните години позиции. При физичес-
ките лица не се наблюдава сериозен отлив
от кредитирането,  както е при корпоратив-
ните клиенти. Въпреки увеличената безра-
ботица, очевидно хората не са останали
напълно без доходи. Нашата банка също
има заслуга в тази посока предлагайки
много изгодни условия за рефинансиране
на кредити, теглени от други банки.  Що се
отнася до ширещото се напоследък твър-
дение, че банковите лихви могат да се ко-
ригират с административни решения, това
е мисия невъзможна. Лихвите падат неп-
рекъснато. Ние имахме лихвени нива от 12-
13%, паднаха на 9-10%, после на 7-8%. За
всеки средно грамотен финансист е ясно,
че стойността на лихвите е зависима от
няколко компонента: цената на финансо-
вия ресурс, риска, размера на кредита, на-
чина на обезпечаване, срока на кредита.
Тези фактори са решаващи при определ-
янето на лихвения процент. За ОББ от ог-
ромно значение е доверието на клиента
към банката. В годините на кризата банка-
та не си позволи да променя лихвените ни-
ва по договорени и разрешени кредити. Не
си позволяваме да подвеждаме клиентите
си при договаряне на кредит, защото сме
наясно, че това се връща после като буме-
ранг върху банката. За нас е много важно
да спечелим доверието на клиента. Може
би затова до сега няма заведени дела сре-
щу банката от кредитополучатели. Стре-
мим се при договарянето на кредита всич-
ко да е ясно и коректно поднесено на
клиента, без да му се спестява каквато и
да е информация. Сигурно затова, незави-
симо от повишените изисквания при кре-
дитирането на населението, интерес към
кредитите има. Обяснението, според мен е,
че българинът се научи да живее на кре-
дит, както голяма част от европейците. В
същото време се наблюдава малък ръст на
депозитите. Дългогодишната ми практика
показва, че българинът традиционно
спестява най-много, когато е в криза. Об-
яснението е, че несигурността по време на
криза кара хората да пестят и да огранича-
ват потреблението, за да заделят пари за
черни дни. Анализът обаче показва, че има
увеличение на депозитите на малък про-
цент от вложителите, става въпрос за хора
с добри доходи. Онези, които са под сред-
ната класа спестяванията им намаляват,
защото хората си покриват нужди, за кои-
то доходите им не стигат.

 Надеждите на всички са 2014 г да е по-
добра в посока съживяване на икономика-
та. Ако това не стане, със сигурност търпе-
нието на хората ще се изчерпа напълно.
Надявам се политиците добре да осъзна-
ват това и да предприемат мерки в тази по-
сока. На днешния ден първо бих искал да
поздравя колегите от всички банки в ре-
гиона и да им пожелая успех. Това, което
искам да пожелая на колектива на банката
и на нашите клиенти е здраве и късмет.

Изпращаме  2013 година с положителен финансов резултат

  На 6 декември- Никулден празнуват не само рибарите, но и банкери-
те. Едва ли има човек в България, който да не е прибягвал до теглене
на кредити за решаването на някой важен проблем било то фирмен
или семеен. Затова на днешния празник отдаваме заслужено внимание
на банкерите. И тъй като все пак сме в криза, основният въпрос, кой-
то зададохме на няколко шефове на банки в Перник бе- КАКВА Е 2013
ГОДИНА ЗА БАНКАТА И КАКВО СИ ПОЖЕЛАВАТЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН.

ДСК приключва успешно 2013 година
 В сравнение с предходните две години, 2013 г е по-

успешна за банката и се очертава да я приключим с
много добър финансов резултат. За деветте месеца на
тази година банката като цяло приключи с най-добър
финансов резултат в страната. Прогнозите ни са и годи-
ната да приключим така. Не може да се говори за ръст
на необслужваните кредити, защото положихме усилия
и овладяхме вече този процес. Банката в момента раз-
полага с достатъчно голям финансов ресурс за кредити-
ране на бизнеса, но той се страхува да ползва кредити,
тъй като потреблението е много свито. Големите фирми в
момента изчакват да видят каква ще бъде ситуацията в
страната, защото нямат гаранция за реализация на про-
дукцията си, заради стагнацията на пазара. При пред-
ставяне на качествени проекти ние винаги сме готови
да осигурим финансиране, но засега интересът е слаб.
Това се отнася и за физическите лица. Безработицата,
финансовите сътресения, които изпитват предприятията
и опасността да се озоват на трудовата борса кара хора-
та да се въздържат от теглене на по-големи кредити. То-
ва се отнася до коректните клиенти, с чувство за отго-
ворност. Нашите изисквания не са се променили. Най-
общото ни изискване е, че месечната вноска по всички
кредити, които има клиента, не може да надвишава 60%
от чистия му доход. В момента предпочитани са потре-
бителските кредити. Ние отпускаме такива в размер до
30-40 000 лева. Много е възможно тези пари да се из-
ползват и за купуване на жилище, с оглед на това, че
цените паднаха доста. По-голямото търсене при потре-
бителските кредити е свързано с по-малките разходи за
такси. Пък и тези кредити се отпускат по-бързо, за раз-
лика от ипотечните, при които процедурата е по-дълга.
Най-предпочитани при потребителските кредити са тези
до 10 000 лева. Ние реагирахме бързо на това търсене и
предложихме добри условия, от които се възползват и
пенсионери с високи пенсии. Тези кредити се обезпеча-
ват само със заплатата или пенсията. Не е за подцен-
яване и факта, че при тези кредити няма такса за пред-
срочното им погасяване. Хората вече подхождат по-ра-
зумно при искане за отпускане на кредит, съобразяват
се с възможностите си и с предлаганите им условия.

Валери Минев-мениджър финансов център банка ДСК- Перник
 Що се отнася до лихвите по депозитите, то те падат, за-
щото хората се въздържат от кредити, а в същото време
спестяват. Получава се така, че ние имаме 30% ръст на
депозитите и парите по сметките, а само 5% ръст по от-
пуснатите кредити. Банките в България основно са тър-
говски, а не инвестиционни както в Европа. При нас се
прилага класическа форма на банкиране- вземаме де-
позити и даваме кредити. Когато няма търсене, а има за-
вишено предлагане, както е при депозитите, съвсем нор-
мално е да падне лихвата. Това не е добре за вложите-
лите, но за кредитополучателите е добра новина. Преди
кризата ипотечните кредити бяха на 6.8 до 7.2% годиш-
но. Сега лихвата е 6.7%, тоест по-ниска от преди няколко
години, защото търсенето е по-слабо. Затова потребител-
ските са най-търсени, а и вноската, за период от 10 годи-
ни пада под 100 лева и е по джоба на повече хора. Ис-
кам да подчертая още, че за нас е много важно да ин-
формираме клиента за всички условия по кредита, който
желае.

Затова предлагаме европейски формуляр за преддо-
говорна информация. Той се дава на клиента преди да
вземе окончателното си решение за размера на креди-
та. В него е описано всичко до най-малката подробност.
Повишаването на лихвата по кредита е в зависимост от
стойността на ресурса с който разполага банката. Лих-
веният процент е плаващ. Няма банка, която да даде
кредит с фиксирана лихва за целия период. Причината е
в променливата ситуация. Искам да подчертая, че никоя
банка няма интерес да вземе жилището на кредитоизка-
теля. Напротив, тя има интерес той да си плаща редовно
вноските по кредита, защото  продажбата на едно жили-
ще, купено преди кризата е трудна и неизгодна за нико-
го. Пък и ние не сме брокери. Банките се издържат от
лихвите по кредитите и за тях е най-важно клиентите да
са коректни. Що се отнася до 2014 г, нямам кой знае
какви големи очаквания, защото така лесно от подобна
криза не се излиза.

  И тъй като днес е празник, пожелаваме си първо да
сме живи и здрави и да потръгне икономиката, за да се
съживи потреблението и хората да бъдат по-уверени в
бъдещето. 

-Въпреки кризата, в която се намира нашата страна,
финансовият  център в Перник на Общинска банка ще
приключи 2013 г. с положителен финансов резултат и
добър кредитен портфейл. Кризата се отрази негатив-
но във всички сфери на обществено-икономическия
живот на България. Липсата на пазари накара бизне-
са да бъде много предпазлив при тегленето на креди-
ти, за да избегне опасността от фалити. Кризата доп-
ринесе за влошаването на финансовото състояние на
не малко фирми. Някои от тях изпитват сериозни зат-
руднения при разплащането както с персонала, така
и с доставчици и кредитори.

Това, естествено, се отразява негативно и на банки-
те, тъй като работещите в такива фирми също изпит-
ват затруднения при обслужването на кредитите си.
По тези причини през тази година се наблюдава из-
вестен отлив от кредитите и той е обясним.

При физическите лица се наблюдава малък спад
най-вече при ипотечните кредити. Ако до преди 3-4
години се купуваше каквото и да е жилище с цел да
се препродаде, то сега се търси качествено жилище
за собствени нужди, а не с цел препродажба. Банка-
та финансира 80% от стойността на монолитно жили-
ще, а при панелните- 50%, но от голямо значение са
финансовите възможности на кредитополучателя. В
тази връзка нашата банка тази година направи из-

ключително атрактивни предложения в сегмента жи-
лищно кредитиране. Имам предвид кредита „Мечтан
дом”, по който предлагаме безплатна имуществена
застраховка и безплатна застраховка „Живот” на
кредитополучател със застрахователна сума равна
на размера на кредита, но не повече от 100 000 лева
или равностойността им в евро.

 Банката непрекъснато се стреми да бъде в услуга
на клиентите си, съобразявайки се с трудната ситуа-
ция в страната. В тази връзка тази година предло-
жихме револвиращи кредитни карти в лева и евро с
45 дни гратисен период за безлихвено погасяване на
ползваната част от кредитния лимит. Въпреки криза-
та нашите наблюдения показват, че най-търсени в
Перник са потребителските кредити в порядъка от 5
до 10 000 лева. Това може да се обясни с обстоя-
телството, че не малка част жилищата на хората в об-
щината пострадаха от земетресението и се налагаше
да направят ремонти, които без кредити не можеха
да ги осъществят.

На въпроса- какво си пожелаваме на днешния
празник- то е първо да сме живи и здрави и стра-
ната да излезе от кризата, за да потръгне иконо-
миката и хората да заживеят по-спокойно.

Юлиян Стоянов- търговски пълномощник директор на Общинска банка финансов център Перник

страницата изготви Силвия Григорова
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 67 кв.м, ТЕЦ - 52 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 2 тер. - 51 000 лв.
5. Двустаен, Пашов, ет. 2, нов блок, акт 16, 68 кв.м, тер. - 400 евро/кв.м
6. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, подобрения - 23 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, част. обзав., вград. кухня, климатик, саниран - 45 000 лв.
10. Двустаен, Радомир, ет. 6, кв. Автогарата, подобрения - 21 500 лв.
11. Двустаен, Радомир, кв. Мечта, ет. 6, подобрения, л.о. - 25 000 лв.

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. II-ри етаж, и полуетаж, кв. Клапало, с гараж, лукс,
с обзавеждане, РЗП: 160 кв.м, и дв. 150 кв.м - 80 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 49 500 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
5. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
6. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 37 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 240 кв.м,+ стопанска сграда дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Батановци, 1 ет., 50 кв.м, дв. 600 кв.м - 18 000 лв.
10. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 95 000 лв.
11. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
12. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
13. УПИ, Драгичево, 1 700 кв.м - 19 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
2. Магазин, Изток, партер, 59 кв.м, около Пазара - 38 000 евро
3. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна градина, 150 кв.м - 68 000 евро
4. Магазин, Пашов, 28 кв.м, ТЕЦ, тх. - 25 000 лв.
5. Хале, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 210 000 лв./с ДДС/
6. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
7. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
8. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
9. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м
10. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.
11. Имоти, с. Ковачевци, 130 дка, 9 дка, 6 дка, 4 дка, 40 дка, 20 дка от - от 2,50 евро до 6 евро/дка

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 6, нап. обзаведена, лукс - 200 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 9, необзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
4. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 160 лв.
5. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 лв.
6. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
7. Магазин, Ид.ц., 76 кв.м, ТЕЦ, подходящ за бяла техника, банка, офис - 1 750 лв.
8. Магазин, Изток, РЗП: 100 кв.м, луксозен, 2 ет. - 1 100 лв.
9. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
10. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.
11. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 3 евро/кв.м

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

1. Център, ет. 6, ТЕЦ, преустроена - 32 000 лв.
2. Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., таванска стая - 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустроена - 20 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 19 500 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
7. Изток, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ, санирана - 22 000 лв.

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино ет. 7, ТЕЦ, обзаведена - 140 лв.

1. Гарсониера, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг,
ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
5. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
8. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
9. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6 - 50 000 лв.
10. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м - 30 000 лв.
11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
14. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
15. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
16. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
17. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
18. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
19. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
20. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
21. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
2. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
3. Тристаен, до Пожарната, тх, обзаведен - 200 лв.
4. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
5. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
6. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.

Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени, за чуждестранни студенти

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Търговски обект, Изток, топ-място,

200 кв.м, + градина 80 кв.м,

работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

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

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

7. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ, тер. - 21 500 лв.

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

2. Център, по-нова тухла, за довършване- 26 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

11. Тева, ет. 1, юг, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,

по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро

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

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

6. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

14. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Тв. ливади
2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
4. Гарсониера, с тераса, в Центъра
5. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
6. Гарсониера, Тева
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Голям тристаен в Центъра
10. Двустайни и Тристайни, Тева
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1. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 20 990 евро
2. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро
3. Едностаен Пашов,ет.3,ТЕЦ,две тераси -14500евро
4. Едностаен Бл.Гебрев,ет.6,РVС,юг,реновиран -14800евро
5. Едностаен Юр.Гагарин,ет.2,ТЕЦ,юг,за ремонт -12999 евро
6. Двустаен ЦГЧ, ет. 5, ново, ЕПК, тер., по БДС -22 999 евро
7 Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
8. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 21 500 евро
9. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро
10. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
11. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, преустр., в 3-стаен - 16 900 евро
12. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, изцяло юг, 2 тер. - 14 800 евро
13. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер. изцяло юг, подобр. - 21 500 евро
14. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро
15. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7, ТЕЦ, тераса - 12 500 евро
16. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
17. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран - 31 000 евро
18. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
19. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
20. Двустаен, Р. Димитров, ет. 3, ТЕЦ,  2 тер. - 16 400 евро
21. Двустаен, Р. Димитров, ет. 8, по БДС, нестандартен - 14 900 евро
22. Двустаен, Буч. път, ет. 4, нов, панел, по БДС, 2 тер.. - 17 900 евро
23. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
24. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро
25. Тристаен Мл.Стоянов,ет.4,ЛУКС,ново обзавеждане -30999 евро
26. Тристаен Юр.Гагарин,102м2,ЕПК,ет.7,югозапад -39999 евро
27. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
28. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри - 44 800 евро
29. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
30. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро

Апартаменти и магазини,

ново строителство, ТОП локация -

350 евро/м2

Апартаменти с акт 16, ЛИЗИНГ до 15 год.

/без доказване на доход/ - 390 евро/м2
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. БОКСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 8, ЮГ, - 8 700 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ. - 27 000 ЛВ.
3. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ЕТ. 7, ЮГ, ТЕР. - 24 000 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 3, РЕМОНТ - 52 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ЕТ. 3, 2 ТЕР., ТХ., ПЛ. - 60 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, УЛ. СТРУМА, ЕТ. 5, ТХ., ПЛ., ЮГ - 32 000 ЕВРО
7. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 23 900 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, НОВ, ЕТ. 5, ЛУКС - 33 000 ЕВРО
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 1, РVС, ЮГ - 23 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 2, ЮГ, ПРЕУСТР., ЛУКС, С ГАРАЖ - 52 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 34 000 ЛВ.
12. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 1, НОВ, ЮГ, 1 ТЕР., ЛУКС - 35 000 ЕВРО
13. ДВУСТАЕН, МОШИНО, НОВ, С ГАРАЖ, ЕТ. 4 - 63 000 ЛВ.
14. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 36 000 ЛВ.
15. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, УЛ. Ю. ГАГАРИН - 28 000 ЛВ.
16. ДВУСТАЕН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 7, ЛУКС - 45 000 ЛВ.
17. ДВУСТАЕН, УЛ. “БЛ. ГЕБРЕВ”, ТХ., ПЛ., ЕТ. 3 - 55 000 ЛВ.
18. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТ, ОБЗАВЕДЕН, ЮГ - 40 000 ЛВ.
19. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 8, ПРЕУСТРОЕН - 33 000 ЛВ.
20. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 7, 2 ТЕР., ЮГ - 27 000 ЛВ.
21. ТРИСТАЕН, УЛ. КРАКРА, 120 КВ.М, РЕМОНТ - 60 000 ЕВРО
22. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 8, МН. ДОБЪР - 39 000 ЛВ.
23. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ОБЗАВЕДЕН - 52 000 ЛВ.
24. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, НЕПРЕХОДЕН - 45 000 ЛВ.
25. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, 90 КВ.М, ТХ., ЗАД КМЕТСТВОТО, ЕТ. 1 - 60 000 ЛВ.
26. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 1, ТХ - 37 000 ЛВ.
27. ЧЕТИРИСТАЕН, ИЗТОК, ДО КМЕТСТВОТО, 135 КВ.М, ТХ., ПЛ. - 45 000 ЕВРО
28. MНОГОСТАЕН, СЦ, НОВО СТР., 138 КВ.М, ЛУКС - 66 000 ЕВРО
29. МАГАЗИН, УЛ. ТЪРГОВСКА, 60 КВ.М - 180 000 ЕВРО
30. МАГАЗИН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, 56 КВ.М - 57 000 ЕВРО
31. БИЗНЕС СГРАДА, БЛ. ГЕБРЕВ, 2 ЕТ., 122 КВ.М - 75 000 ЛВ.

КУПУВА:
1. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК - ДО 25 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК - ДО 35 000 ЛВ.
3. ТРИСТАЕН, ИЗТОК - ДО 50 000 ЛВ.
4. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С. ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 25 500 лв.
2. Гарсониера, ул. Струма, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 30 000 лв.
3. Гарсониера, Площада, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер., 54 кв.м - 37 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1,  тер. - 46 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 42 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
9. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
10. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
11. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
13. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
14. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
15. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
17. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
18. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, ЕПК, ет. 4, обзаведен - 170 лв.
3. Мезонет, Ид.ц., необзаведен - 450 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:

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

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

4. Гарсониера, Радомир, кв. Гърляница, ет. 7/н/, 1 тер., асансьор - 9 900 лв.

5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ, юг - 30 000 лв.

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

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

8. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ - 26 000 лв.

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

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

11. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 40 000 лв.

12. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Вила, Рударци, РЗП: 42 кв.м, 2 ет., дв. 330 кв.м - 28 000 евро

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

21. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.

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

и обществено обслужващи дейности - 28 евро/кв.м

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

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

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

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

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

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

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

 Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 10, напълно обзаведен - 250 лв.
3. Тристаен, Изток, ет. 8, 86 кв.м, ТЕЦ, необзаведен - 220 лв.
4. Отремонтиран офис, срещу Елена Георгиева - 300 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:
1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 72 500 евро
2. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро
3. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен
4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - по договаряне
2. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, юг, лукс - 32 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
6. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг - 16 900 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.
8. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.
9. Гарсониера, Изток, Албените, ТЕЦ, преустроена - 17 500 лв.
10. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв.
11. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв.
12. Двустаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс - 36 000 лв.
13. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.
14. Двустаен, Тева, 66 кв.м, среден, южен - 19 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт - 24 500 лв.
16. Двустайни, Тева, ет. 1, ет. 5, РVС, подобрения - 21 000 лв.; 24 500 лв.
17. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, 2 тер. - 29 000 лв.
18. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 31 500 лв.
19. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 21 000 лв.
20. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 27 000 лв.; 31 500 лв.
21. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ет. 6,, РVС, тер. - 25 000 лв.
22. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС - 32 000 лв.
23. Тристаен, Ид.ц., Площада, ТЕЦ, ет. 2 - 42 000 евро
24. Тристаен, Ид.ц., ет. 3, ТЕЦ, РVС, 82 кв.м - 52 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
27. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 32 900 евро
28. Тристаен, Център, тх., 87 кв.м, ет. 3, РVС - 39 000 евро
29. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
30. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх. - 35 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
33. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.
34. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 лв.

35. Къща, Драгановец, самост., пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 40 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
4. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 30 500 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. Мошино, ет. 4, 54 кв. м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Изток, ет. 2, ЕПК, без ТЕЦ, УТИНОР - 25 000 евро
3. Изток, ТЕЦ, тер., комуникативно място, 2 тер. - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 1 тер., PVC - 27 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., комуникативно място - 31 500 лв.
7. Изток, ет. 7, юг, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
8. Изток, ет. 8, среден, ТЕЦ, РVС, ремонт, асансьор - 26 500 лв.

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ет. 5, юг, ТЕЦ, тер., обзаведен - 200 лв.
2. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
4. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
5. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
6. Радомир,  ет. 7, ет. 8 - по споразумение

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 49 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 27 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 17 000 лв.
10. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.  - по договаряне
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 36 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
6. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.
7. Радомир, ет. 8, по БДС, с климатик - 12 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 80 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
3. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 55 000 лв.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
16. Парцел, Могиличе, 435 кв.м - 15 225 евро
17. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 14 000 евро
18. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
19. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
20. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
21. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
22 Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, обзаведенае - 170 лв.
2. Двустаен, Перник, Център, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, ЕПК, обзаведен - 170 лв.
4. Етаж от Къща, Радомир - 100 лв.
5. Център 2 стаи,  с кухненски бокс, бойлер, необз. - 200 лв.
6. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 19 500 лв.; 21 000 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, тх., тер., ет. 3 - 17 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8 - 18 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, преустроена, ет. 6 - 23 000 лв.; 24 000 лв.
6. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 38 800 лв.; 42 000 лв.
7. Двустаен, Тева, ТЕЦ, РVС, ет. 8 - 22 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 35 000 лв.; 29 800 лв.
10. Двустаен, Изток, 70 кв.м, РVС, ТЕЦ - 28 000 лв.
11. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 39 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
13. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро
15. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер., тх. - 29 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 40 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
19. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 44 000 лв.
20. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.
21. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
22.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро
23. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.
24. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 евро
25. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м - 60 000 лв.
26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
27. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
28. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
29. ПИ, Студена, 680 кв.м; 900 кв.м - по договаряне
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
32. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен - 200 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра,
след ремонт, среден, юг, 75 кв.м, ет. 5,
с мет. врата, сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро
2. Двустаен, Изток, с/у Езиковата гимназия,
80 кв.м, среден, западен, тх., ет. 5 /н/,
много добър вид - 45 000 лв.
3. Две къщи, до Детска градина,
дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
4. 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
5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

6. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

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

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, нов,
ремонт, ново пълно обз. - 500 лв.
2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 200 лв.
3. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

0888/689 535
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Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация
v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
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Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина
чешма, панорама, слънчев, ток, вода,
на улица, 19 500 лв. - тел. 0888/700
258; 0888/932 391
Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2 дка,

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

140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по до-
говаряне – 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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти
обез-щетение – тел. 0899/19 42 00;
0899/19 42 02

Продажби: Двустаен, кв. Тв.
ливади, ет. 4, ЕПК, преустр. в
Тристаен, усвоена тер., с алум.
дограма, теракот, с обзавеждане, 40
000 лева /без посредник/ - тел. 0887/
884 095; 0888/503 237

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

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

работа
наем

разни

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Утинор, ет. 5, ТЕЦ, тер., южна - 18 000 евпро
2. ДВУСТЕЕН, ИЗТОК, БЛ. ГЕБРЕВН, ЕТ. 6, ЮЖЕН, СЛЕД РЕМОНТ - 27 000лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток-запад, светъл и топъл - 27 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 7,  юг, преустроен, мн. подобрения - 33 000 лв.
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Магазин, Център, 30 кв.м, добър вид - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Лом, ет. 5, ТЕЦ - 120 лв.
2. Двустаен, Изток, ул. Бл. Гебрев, юг, тх., ТЕЦ, обзаведен - 160 лв.
3. Офис, Център, 35 кв.м, бизнес сгреда, в много добър вид, близо до Съда- 200 лв.

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

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

Туристическа агенция
на ПРО „ЕАД” – в НОИ

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

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

кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
17 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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

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

посредник - тел. 0898/228379

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

Продавам  пиролизно котле за отопление,
60KW – тел. 0887/88 40 95
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ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
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ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

1.Къща, център, 70 кв.м, дв. 212
кв.м, гараж - 23 000 лв.
2. Къща, ниска част над Автогарата,

90 кв.м, гараж, вътрешен санитарен
възел - 40 000 лв.

1.Къща, с. Жабляно, груб
строеж, дв. 600 кв.м, РЗП: 120

кв.м, сут. + 2 ет. - 7 000 лв.

1. Купува Двустаен в Центъра
- до 42 000 лв.
2. Купува Тристаен в Центъра

- до 27 000 евро

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

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

1.Гарсониера, Площада,
ет. 4/н/, 54 кв.м, ТЕЦ, тер.
- 37 000 лв.

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

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

ПРОДАВА:

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

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

1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер.,
РVС, подобрения - 21 000 лв.

2. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 1, 2
тер., - 21 000 лв.

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

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

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК, без
ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро

2. Тристаен, Радомир, ет. 8, климатик
- 12 000 лв.

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

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

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

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

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

2. Търси под наем,
Двустаен в Центъра

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

1. Апартамент, кв. Изток, 58 кв.
м., ет. 2, тх., пл. - 28 800 лв.
2. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 2,

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

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

Собственик
продава:
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Цацаров смутен как е разследван
депутатът Георги Марков

Главният прокурор Сотир Цацаров
определи като "малко смущаващо" раз-
витието на случая с проточилото се
дълги години и внезапно прекратено
разследване за ДДС измама срещу на-
пусналия ПГ на ГЕРБ Георги Марков.

Проверката срещу Марков бе спряна
дни преди да стане независим депутат.
Цацаров обяви, че тепърва ще се уста-
новява защо разследването е продъл-
жило години.

Разследването е за продажбата на ав-
тогарата в Свищов. През 2004 г. тя е би-
ла купена от фирма на Марков за 30 000
лева, а месец след това - продадена за
90 000 лв. Изтеглен е ДДС кредит, а фир-
мата е прехвърлена.

Главният прокурор подчерта, че още
през 2004 година е имало данъчен реви-
зионен акт срещу Марков за невнесено
ДДС за 138 000 лв. за периода 2002-2004
г. След това по случая няма никакво
развитие до 2010 г., когато "буден граж-
данин" сигнализирал на МВР.

Две години ведомството, заедно с
НАП, правят проверка по случая, която
приключва през март 2012 г. Половин
година по-късно Великотърновската
прокуратура образува досъдебно
производство срещу неизвестен извър-
шител.

Междувременно Марков става канди-
дат за депутат и придобива имунитет,
заради което всички материали са из-
пратени на Софийската градска проку-
ратура, която единствено се занимава с
лица с имунитет. Столичните магистра-
ти прекратяват делото, а след това ре-
шението им е потвърдено от по-горна
инстанция поради липса на данни за
извършено престъпление.

„Нормално ли е да имаш данъчен ре-
визионен акт от 2004 година и никой,
ако разбира се, счита, че положението
е престъпление, да не прави каквото и
да било, и 2010 година някой буден
гражданин да сигнализира? МВР да се
заеме със случая и да го проверява в
продължение на 2 години и след това,
през октомври 2012 г., да го прати на
Великотърновската прокуратура?”, по-
пита риторично Сотир Цацаров.

Той обаче беше категоричен, че про-
куратурата не проверява всеки данъчен
ревизионен акт и посъветва защо про-
верката е продължила 2 години да бъ-
дат питани тези, които тогава са ръко-
водили институциите.

Самият Георги Марков вчера заяви,
че научава от медиите за прекратената
проверка срещу него и не е знаел пре-
ди да реши да напусне ПГ на ГЕРБ.

Той подчерта, че данъците отдавна са
платени.

Прекратяването на делото срещу Мар-
ков и последвалото му решение за на-
пускане на партията са случайно съвпа-
дение, коментира в сряда пред БНР и
говорителката на Софийската градска
прокуратура Зорница Таскова.

Днес бившият вътрешен министър
Цветан Цветанов заяви в отговор на
въпрос, че не е знаел, че се прави про-
верка срещу Георги Марков.

"Всеки, който е бил номиниран за
кандидат-депутат от съответните струк-
тури на ГЕРБ, е представил свидетелс-
тво за съдимост", добави той.

АКТУАЛНО



Минути за отдих10 Съперник6 декември 2013 г.

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30Комиците" - комедийно шоу
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Ангели пазители" - сериал, еп. 45
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 68
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Домашен арест"
21:00"Комиците" - комедийно шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
с водещ Слави Трифонов
23:30"Голата истина"
00:00"Джон Доу" - сериал, еп. 18
01:00"Цветовете на любовта" - сериал,
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Cool…T" /п./ - лайфстайл шоу
04:40"Кухнята на Звездев"

05:20"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Езел" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Пътят на възмездието" -  филм
16:00Новините на Нова
16:20"Часът на Милен Цветков"
17:30"Господари на ефира"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00BIG BROTHER: ALL STARS 2013 -
реалити шоу, на живо
21:00"Съдби на кръстопът"
22:00Х Factor - музикално шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45BIG BROTHER: ALL STARS 2013 -
00:15"Лекар на повикване" -  филм
01:15"Пътят на възмездието" -  филм /п/
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Марс и Венера"

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:10Малки истории /п/
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота /3275 епизод/п/
06:15Телепазарен прозорец
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо: Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол
14:00Телепазарен прозорец
14:15Сен Тропе тв филм /393 епизод/
15:10Живот с Дерек тв филм /43 епизод/
15:35Европа на фокус
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:15Специализирано предаване
16:30Пиано екстраваганца
17:50Теглене на жребия за "Мондиал
2014" пряко предаване от Коща ду
Саупие /Бразилия/
18:50Зелена светлина
18:55Лили тв филм /13, последен епизод/
19:50Лека, нощ деца
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Хотел "Вавилон" тв филм /2 епизод/
23:00По света и у нас
23:15Зелена светлина
23:20Четвърта власт тв филм /11 епизод/
00:25На финала игрален филм /САЩ,
2007г./, режисьор Джери Лайвли, в
ролите: Самюъл Пейдж, Тейлър Коул
01:50Лили тв филм /13, последен епизод/
02:40По света и у нас /п от 20:00/
03:25Панорама с Бойко Василев /п/
04:35Бръсначът на Окам или толкова
просто игрален филм/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВА

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще се наложи всич-

ко да пипнете със
собствените си ръце.

Следобед ще трябва да се погрижите
за някои роднински ангажименти.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще сте доста само-

надеяни. Това е хубаво
по принцип, но не и ако

нагрубявате твърде много хората
заради собственото си его.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Един спокоен есене-

н ден от онези, които
се водят “дъждовни”,

сиреч ще отложите работата за
друг път. Правете днес любимите си
неща.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще ви слушат

без излишни спорове, така че можете
да прокарате вашата линия, а и да
направите неща, които все отлага-
те.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Нищо, че времето е

есенно, на душата ви
ще е празнично. Не се

затормозявайте с неща, които са ви
неприятни или се опитайте да ги
направите по-приятни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Ще ви се иска просто

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

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще се опитате да

разчупите рутината
като направите нещо

ново или пък тръгнете на пазар и
купите неща, които са ви абсо-
лютни ненужни.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Добре ще се чувства-

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

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Това с грижата за

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

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

равдано.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Днес до обяд ще сте

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Няма да търпите

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

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Прекалено много не-

ща сте планирали за
днешния ден, дано има-

те достатъчно време, а и да не се
изпари желанието ви, за да ги
свършите.
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Виктория СТАНКОВА

Волейболният „Чорни“
взе първа победа

Брезнишкият „Чорни“ регистрира
първата си победа от началото на пър-
венството на Югозападната група от
„А“ нациналната волейболна група.
Брезничани спечелиха мача си като
гости на отбора на „Поленица“(Сан-
дански), при това с убедителното 3:0.
Така те събраха четири точки в класи-
рането до този момент, зад тях е само
тимът на „Поленица“, който освен,че
няма точка, все още не е спечелил и
гейм.

Ето резултатите от последния кръг и
класирането в групата:
Поленица – Чорни 0:3
Ерма – Хектор 1:3

КЛАСИРАНЕ:
1.Септември Про Синема 9:3 8 т.
2.Хектор 8:5 7
3.Ерма 7:5 5
4.Чорни  7:9 4
5.Поленица  0:9 0

Томислав Павлов  стана
пети при голмайсторите

във „В“ група

Нападателят на Сливнишки герой
Николай Иванов е №1 при голмайсто-
рите след есенния полусезон в Югоза-
падната “В” група. Той има 15 попаде-
ния и е еднолично на върха по този
показател. Владислав Златинов от Пи-
рин има 13 попадения. На трето място
е Красимир Шапкаров от Беласица.
Челната петица допълват Александър
Русков от Вихрен с 8 и Томислав Пав-
лов от Миньор със 7 попадения. 

Èâî Àíãåëîâ íîìåð åäíî â áîðáàòà
Наставникът му Армен Назарян е треньор на годината

Страницата подготви Яне Анестиев

Иво Ангелов е об-
явен за № 1 в борбата
за 2013 г. от родната
федерация. Той е еди-
нственият ни свето-
вен и европейски шам-
пион за годината не
само в борбата, но и
въобще във всички
олимпийските спор-
тове у нас през 2013-
а. Ангелов триумфира
в кат. до 60 кг на кла-
сическия стил на пър-
венството на Стария
континент в Тбилиси
и на световния шам-
пионат в Будапеща
през септември.Двук-
ратният олимпийски
шампион Армен На-
зарян - личен треньор
на Иво Ангелов и се-
лекционер на нацио-
налния отбор е избран
от Управителния съ-
вет на федерацията
за треньор № 1 в бор-
бата. Под негово ръ-
ководство национали-
те имаха 6 участия на

финалите /от 6 уча-
стника/ на Евро 2013
в Грузия. Подгласници
на Назарян са оли-
мпийският шампион
Валентин Райчев,
старши треньор на
националите в сво-
бодния стил, и Сера-
фим Бързаков - стар-
ши треньор на Бълга-
рия при жените. Под
ръководството на
Бързаков за първи
път страната ни зас-
лужи отборен приз в
женската борба с
третото си място

на Европейската купа
в Москва.Призовата
тройка на най-добри-
те спортисти се до-
пълва от Владимир
Дубов, сребърен ме-
далист от световно-
то и от европейско
първенство в свобод-
ния стил в кат. до 60
кг, и Тайбе Юсеин -
световна вицешам-
пионка в кат. до 59
кг.Ето и десетката
на борбата, в която,
за съжаление, няма
друг борец от „Ми-
ньор”

В продължение на
месеци ви осведом-
явахме редовно за се-
риозните успехи, кои-
то постигаше отбо-
рът на „Миньор“(Чи-
каго) в първенството
на Премиер Сокър
лиг., а след това и за
Купата на лигата. Ос-
тава да ви запознаем
и с това кой ръководи
тима през последните
години. Той разбира се
е перничанин и се каз-
ва  Емил Миланов и  е
на 43 години. Женен е
за Диана Миланова,
имат син Емануел на
19 години. От 7-годи-
шен Емил започва тре-
нировки в детско-
юношеската школа на
„Металург”-Перник
под ръководството
на треньора Емил Боя-
нов. По-късно при ка-
детите негов тре-
ньор е Рангел Божи-
лов. Преминава през
всички възрастови
групи на „Металург”,
където е безспорен
лидер и капитан на
отбора на позицията
централен защитник.
През сезон 1988/1989
е част от мъжкия от-
бор на „Металург”.
След казармата от

1991 до 1996 г. играе
във ФК „Енергетик”-
Перник. През сезон
1994/1996 става два
пъти шампион на Бъл-
гария в аматьорско-
то първенство. Меж-
дувременно работи
като началник-смяна в
ТЕЦ „Република”. През
1996 г. прекратява ка-
риерата си на футбо-
лист заради заминава-
не в Кипър. През 2001/
2002 играе в ФК „Па-
фос”, който е част
от аматьорската гру-
па на Кипър. През 2003
г. печели зелена карта
и идва със семейство-
то си в САЩ. Още с
идването си в Чикаго
започва да играе в
„Славия”, в групата
над 30-годишните, къ-
дето веднага става
шампион. Успехите му
в „Славия” са шам-
пион през 2003/2004/
2005/2006, като играе
в отбора до 2007г.
През 2008 г. в същата
възрастова група иг-
рае в най-стария бъл-
гарски клуб - „Балкан”,
където става вице-
шампион. През 2010 г.
играе в „Ботев” в гру-
пата над 40-годишни-
те и става вицешам-

пион. През 2011 г. за-
почва да играе в от-
ворената група за но-
восъздадения „Ми-
ньор”-Чикаго, където
носи капитанската
лента и още в първия
сезон става шампион.
От през следващата
2012 година поема
треньоския пост в
„ М и н ь о р ” - Ч и к а г о .
През 2013 г. води от-
бора в историческите
първи участия в от-
ворената група на
турнира за купата на
щата Илйноис, къде-
то достига финал.
Под негово ръководс-
тво „Миньор”-Чикаго
записва участие в
Турнира на средноза-
падните щати в Кен-
тъки - нещо, което не
е правено до този мо-
мент от български
отбор извън щата и в
най-силната група. Съ-
щата година „Ми-
ньор” става вицешам-
пион в Премиер Сокър
лийг и печели купата
след победа на финала
срещу шампиона „Ней-
първил Страйкърс” с
2:1 в продълженията.
В следващия брой оча-
квайте интервю с
Емил Миланов.

Перничанин води към
успех „Миньор“(Чикаго)

1. Иво Ангелов - класически стил
2. Владимир Дубов - свободен стил
3. Тайбе Юсеин - жени
4. Елица Янкова - жени
5. Владислав Методиев - класически стил
6. Явор Янакиев – класически стил
7. Леонид Базан – свободен стил
8. Любен Илиев – класически стил
9. Миглена Селишка – жени

10. Евгени Генчев – класически стил

Най-добър треньор Армен Назарян -
старши треньор – класически стил

Награждават футболисти
с наденички за победа

Ръководството на Борусия (Дортмунд)
Юрген Клоп даде специална премия на
играчите и треньорите на тима за побе-
дата с 2:0 над Саарбрюкен за Купата на
Германия. След мача в съблекалнята
чакаха 25 наденички, печени на ска-
ра.„Аз обичам наденичките. Не знам
кой е направил поръчката. Ако продъл-
жим да побеждаваме, може да го пре-
върнем в традиция“, заяви треньорът
на „жълто-черните“ Юрген Клоп.Според
информация на в. „Билд“ наденичките
са поръчани от мениджъра на тима
Фриц Люншерман. Той иска да стимули-
ра играчите да стигнат до финала за ку-
пата и след всяка победа в турнира ще
прави подобна поръчка.

Волейболистите от „Миньор”
гостуват в София

Водачите във Висшата лига на волей-
болното първенство, „Миньор“ ще гос-
туват в София в мач от осмия кръг на
първенствfто. До този момент пернича-
ни имат шест победи от шест мача, до-
като техните бъдещи противници от УН-
СС сас с четири победи и две загуби. 
Миньорци водят в класирането, УНСС е
на трето място. Двата отбора изиграха
един запомнящ се мач в турнира за ку-
пата „Борис Гюдеров“, в който гостите
от София поведоха с 2:0 гейма, но“Ми-
ньор“ обърна резултата до 3:2.

Въпреки  слуховете, че последният
кръг от областното футтболно пър-
венство няма да се играе и мачовете
ще се отложат за пролетта, от ОС на
БФС съобщиха, че срещите ще се със-
тоят

КРЪГ 15
 07/08.12 - 14,00 ЧАСА

113 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ДРУЖБА - Н

114 ФК СПОРТИСТ - ФК БАЛКАН - Н

115 ФК ГАБЕР - ФК ЧОРНИ 1920 - С

116 ФК ВИТОША - ФК ЕРМА - С

117 ФК ГОЛЕМИ ВРЪХ - ФК СТРУМА - Н

118 ФК ВЕРИЛА - ФК ЕНЕРГЕТИК - С

119 ФК РУДНИЧАР - ФК БОТЕВ - С

120 ФК МИНЕРАЛ - ФК ПИРИН - Н

ФУТБОЛЕН УИКЕНД



По-малко от 1000 билета
остават за спектакъла

на Нешка Робева
Виктория СТАНКОВА

Новият спектакъл на Нешка Робева –
„Мистерията Еньовден“, който ще се състои
на 19 декември, разпродаде софийската
зала „Арена Армеец“. Остават по-малко от
1000 билета, съобщават организаторите на
събитието от Moko Solution и NeshkaArt.

Неуморимата треньорка успя да привле-
че в спектакъла, освен всички танцьори от
своята трупа, най-добрите ни състезатели
по акробатика, художествена и спортна
гимнастика, танцьора Метин Енимехмедов,
момчетата от брейк денс формация „Екс
енерджи крю“, така и главните солисти -
Деси Добрева, Валерия Момчилова, Звез-
домир Керемидчиев от „АХАТ“ и големия
Васил Михайлов. Нешка успя да събере от-
ново заедно специално за шоуто и момче-
тата от рап формация „Хората от гетото“.
Рапърите от една от най-популярните рап
групи в България ще се включат в спекта-
къла „Мистерията Еньовден“ и ще бъдат
част от представителите на уличното изкус-
тво в шоуто, представяйки го по най-атрак-
тивния начин.

„Хората от гетото“ са работили с много от
българските имена в бг рап музиката и са
носители на множество рап награди. Изда-
ли са 4 официални студийни албума, а в мо-
мента подготвят нов, който ще се появи
през 2014 година.

Спектакълът „Мистерията Еньовден“ е
изцяло нов проект на Нешка Робева, впли-
тащ в себе си народните традиции, сегаш-
ното модерно звучене от български фол-
клор, хард рок музика и улично изкуство.
Предпремиерата на шоуто ще се състои на
10 декември 2013 г., гр. Варна, в „Двореца
на културата и спорта“, а премиерата е на
19 декември 2013 г., гр. София, в зала „А-
рена Армеец“. Началото и на двете пред-
ставления е точно в 20.00 часа. Цена на би-
летите от 20 до 50 лева.

Билети могат да се намерят в мрежите на
TicketPro, Eventim, на място в зала „Арена
Армеец” и „Двореца на културата и спор-
та“, както и online

АПРОПО

Ï.Ó.Ë.Ñ. ôèíàëèçèðà ïðîåêò çà äîìàøíîòî íàñèëèå
Той е финансиран от Министерството на правосъдието

НЕЩО КАТО ИГРАТА „ТУ-
КА ИМА , ТУКА НЕМА” СЕ
РАЗИГРАВА В КВАРТАЛ
ЦЪРКВА. Става дума за
разкрит незаконен склад за

продажба на дърва, на който обаче
самите дърва били законни. Ега ти
сложния казус. Дето се вика, склада-
джията е виновен 50 на 50. И ако си
наеме адвокат, ще го изправи пред
обтекаема дилема да доказва коя по-
ловина от нормативната уредба е по-
важна – дървата или складът. И кое е
първичното. Точно като безкрайния
спор за яйцето и кокошката. Ситуа-
цията е интересна и от гледна точка
на доставките. Кой кара дърва в неле-
гален пункт и кой издава разрешител-
ни за такъв? Ама така е в България –
ако едно нещо е наред, най-малко още
едно не е. На принципа на компенса-
цията. Сега интересно какво наказа-
ние ще му се наложи. Ясно е, че дър-
вата са невинни. Най-вероятно ще го
отнесе дърварят, ако вече не си е за-
личил следите с резачката.

ОЩЕ ЕДИН РЕКОРДЬОР СЕ
ПРЪКНА В ДНЕВНИЯ РЕД НА КРИ-
МИНАЛНОТО НИ ОБЩЕСТВО. Юна-
кът, овършал няколко села в Радо-
мирско, преди да го изловят за поре-
ден път. Обаче тъй като по месторож-
дение е трънчанин, бас ловим, че и
там не е останал на сухо. И понеже ни-
кой не е пророк в собстветната си
страна, тръгнал да гастролира на юг.
До момента, в който полицаите си
свършили работата, ама дето се вика,
след дъжд качулка. Само за да уста-
новят, че е стар техен познайник, ле-
жал в затвора, ама не станал човек.
Останал си същият разбойник. Него-
вата съдба е ясна като в оптимистична
трагедия. Пак ще го осъдят, ще поле-
жи известно време в затвора, може за
примерно поведение преждевременно
да го освободят и след някоя и друга
година отново ще го четем в редовете
и между редовете на полицейския бю-
летин. Останаха още няколко общини
непретарашени – какво е време, все е
пред него.

Впрочем, времето винаги е негово.
То никога не се губи. Просто премина-
ва от кражба в затвор и от затвор в
кражба.

126 декември 2013 г.

Закопчаха крадец - рецидивист
Любомира ПЕЛОВА

Трънски полицаи задържаха рецидивист,
извършил серия кражби в Радомирско.

Установена е, че в актива си той има над
пет взлома. Сред обраните от 49-годишния
Тодор Владов имоти са къщи в селата Из-
вор, Прибор и Байкалско. Крадени са пре-
димно домакински вещи, инструменти, ел.
кабели и покъщнина.

За вилнелия по селата рецидивист трън-
ските полицаи били уведомени от колегите
си от РУП в Радомир, след като в резултат
на предприетите оператвно-издирвателни и
процесуално-следствени действия била ус-
тановена самоличността на апаша. Оказало
се, че в чуждата община е шарил стария
познайник на служителите на реда Тодор
Владов, по-известен като Тоти, родом от
трънското село Глоговица, който вече има и
изтърпени ефективни присъди за кражби.
Рецидивистът е задържан за срок до 72 ча-
са, вече има и повдигнато обвинение. Пред-
стои да му бъде поискан постоянен арест.
Продължават и проверки, които трябва да
изяснят дали Тоти не е извършил и други
престъпления на територията на региона.

тиви.
През периода 23-25

септември 2013 го-
дина представители
на Фондация
„П.У.Л.С.” проведоха
семинар в гр. Долна
баня. Семинарът бе
предназначен за спе-
циалисти и експерти
от релевантните ин-
ституции в облас-
тта на работата с
домашно насилие,
закрила на жертвите
на насилие и децата-
свидетели. От об-
ласт Перник присъс-
тваха представите-
ли на Прокуратура,
Полиция, Социално
подпомагане, Отдел
Закрила на Детето,
както и представи-
тели на Център за
обществена подкре-
па, гр. Трън и Адво-
катска колегия, гр.
Перник. По време на
семинара се разгле-
даха различни казу-
си, свързани с рабо-
тата на институ-
циите в областта на
домашното насилие.
След осъществено-
то обучение работа-
та между Фондация
‘П.У.Л.С.” и институ-
циите значително се
подобри.

Благодарение на
идеите и препоръки-
те, които предста-

Виктория СТАНКОВА
В началото на де-

кември екипът на
Фондация „П.У.Л.С.”
приключи изпълне-
нието на проект
„Център за превен-
ция на насилието и
рехабилитация на хо-
ра, пострадали от
домашно насилие, де-
ца в риск и интегра-
цията им в семей-
ството и общнос-
тта”, финансиран
от Министерство
на правосъдието.
Проектът бе в рам-
ките на календарна-
та 2013 година и бе
насочен към развива-
не и подобряване на
механизмите за сът-
рудничество между
институциите и
доставчиците на ус-
луги в страната, как-
то и установяване-
то на мултидисцип-
линарния модел при
закрила на жертвите
на насилие. Една от
основните цели бе
установяване на мо-
дерни и адекватни
практики в този спе-
цифичен тип работа
по закрила на жер-
твите и прилагане-
то на ЗЗДН.

В рамките на
проекта бяха осъ-
ществени различни
дейности и инициа-

вителите на инсти-
туциите предоста-
виха по време на съ-
битието в Долна
баня, екипът на
Фондация „П.У.Л.С.”
успя да изготви На-
ръчник за професио-
налисти, работещи
по случаи на домаш-
но насилие. Той съ-
държа информация
за това какво пред-
ставлява домашно-
то насилие, какви са
формите му и после-
диците от него вър-
ху пострадалия. Раз-
гледана е връзката
Н а с и л н и к - Ж е р т в а ,
както и какви са ин-
дикаторите и психо-
логическите после-
дици при деца, пос-
традали от домаш-
но насилие. В наръч-
ника са разгледани
различни механизми
при работа на про-
фесионалисти с жер-
тви на домашно на-
силие. Предоставена
е информация от-
носно това кои са
държавните органи
и институции, как-
то и неправителс-
твените организа-
ции, които са в под-
крепа на лица, пос-
традали от домаш-
но насилие и какви
биват техните за-
дължения.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера за децата

от лагера за времен-
но настаняване в се-
ло Ковачевци бе ор-
ганизиран хепънинг,
който донесе мънич-
ко радост на хлапе-
тата, потърсили
подслон и мир далече
от родината си.
Шоуто за малчуга-
ните направиха ак-

Хепънинг за малчуганите от
лагера за бежанци в Ковачевци

тьори от перниш-
кия драматичен теа-
тър „Боян Данов-
ски“, които бяха
предвидили игри с
балони, песни и тан-
ци. Децата се забавл-
яваха, получавайки
възможността да се
гримират като при-
казни герои и сами
да станат участни-
ци в празника. Гости

на събитието бяха и
ученици от Профе-
сионалната гимназия
по строителство и
архитекутра “Арх.
Йордан Миланов” в
Перник и Линда Ауа-
нис – председател на
Съвета на жените
бежанки в България.
Те също бяха подгот-
вили подаръци за де-
цата, които живеят
с родителите си в
лагера за временно
настаняване в Кова-
чевци.

Идеята на хепънин-
га бе споделена от
директора на ДТ “Бо-
ян Дановски” Иво
Горчев по време на
последното заседа-
ние на Обществения
консултативен съ-
вет към Областния
управител. Предло-
жението бе подкре-
пено от областния
управител  Михаил
Михайлов и от кме-
товете на общините
Перник и Ковачевци
Росица Янакиева и Ва-
сил Станимиров.


