
тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна

компания

Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30
Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1
2304 Перник

www.stomana.bg
local@stomana.bg; export@stomana.bg

Вестник
търси

РЕКЛАМЕН АГЕНТ
с опит

Телефони:
0887 884 095
0888 503 237

 „КРАКРА СОФТ”
Компютри, принтери, софтуер

НОВИ

     РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА
ул. „Кракра” 68      Тел. 64 03 50

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

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

КОМЕНТАР

C

M

Y

K

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

гр. София, ул. “Сердика” №22
с/у чешмите на централната баня до Халите
тел. 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Перник,
ул. “Търговска” №34

тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34

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

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

0879/543 222, 0777/800 42

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.494 лв.

Сряда, 9 януари, 2013 г., бр. 5 /5121/ год. XXЦена: 0,60 лева

Св. мчк Полиевкт
Св. Петър,

еп. Севастийски.
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Предимно
облачно,

кратък сняг

ÎÒÊÐÈÕÀ ÂÒÎÐÈ ÊÐÀÄÅÍ ËÓÊÑÎÇÅÍ ÀÂÒÎÌÎÁÈË
Той също е бил задигнат в столицата, уточниха от полицията

Агитацията
като такава

Вчера започна голямото го-
ворене за референдума. Някои го нари-
чат агитация, обаче е май по-точно да се
каже, че е какофония. Музиковедите
знаят защо.

Ако дискусиите в бъдеще ще се водят
по тоя начин – по-добре телевизиите да
спрат всякакви изявления. Ориентация-
та на народа дали да гласува за или про-
тив нова атомна централа става в една
твърде нездравословна среда, в която
всеки гледа не да чуе другия, а да го над-
вика. И ако може да го напляска. Аргу-
менти се вадят от речника на пещерни-
те хора. Уж учени хора се заяждат чрез
езика на улицата. Ограмотяването се
свежда до първосигнални знаци и звуци.

Въобще – пълна пародия на информи-
ран избор. Поне по телевизията беше
така в сутрешните блокове. А сме само
в началото. На всичко отгоре граждан-
ският вот вече е така политизиран,
сякаш е вързан в партийни окови и всеки
трябва да ходи до урните по инструк-
ция. Или да не ходи. Просто гражданско-
то общество вече е облъчено с полити-
ческа радиация.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

ствие от общината
за разчистване на пъ-
тищата, които
водят до гробищния
парк. Кметът на Пер-
ник- Росица Янакиева,
ги посъветва да
проявят инициатива
и да организират по-
чистването на пъти-
щата до гробищните
паркове, а общината
се ангажира да им оси-
гури средствата за
разплащането на та-
зи дейност.

Директорът на Об-
ластно пътно управ-

ление- инж. Румен Са-
чански информира, че
пътищата в облас-
тта са проходими при
зимни условия. Той
поясни, че третоклас-
ните пътища в регио-
на са обработени и
проходими. На въпрос
на „Съперник”- това
означава ли, че
пътят до Кладница
също е обработен,
инж. Сачански увери,
че с малко закъснение
той също е бил обра-
ботен и движението
по него е нормално.

Любомира ПЕЛОВА
За втори път пер-

нишки криминалисти
откриха и иззета та-
зи година луксозен лек
автомобил, противо-
законно отнет от
столицата.

Возилото е марка
“Тойота Ланд Круи-
зер” със софийска ре-
гистрация. В хода на
проведена специализи-
рана полицейска опера-
ция е получена опера-
тивна информация, че
въпросният автомо-
бил се намира в двор-
но място в пернишко-
то село Дивотино.
Полицаите са реагира-
ли незабавно и джи-
път е намерен и иззет
по надлежния ред. Во-
зилото е било открад-
нато от района на
Шесто  РУП към СДВР.

Преди по-малко от
седмица, на 3-ти януа-
ри в изоставена сгра-
да в першикия квар-

тал «Църква» бе от-
крит автомобил «БМВ
Х-5», откраднат от
територията на сто-
личното Четвърто
РУП на 2-ри януари
т.г. В същото помеще-
ние бяха намерени и из-
зети по надлежния
ред и други части и
вещи от автомобили
марка «БМВ» с неизя-
снен до момента
произход.

Пернишките крими-
налисти работят уси-
лено по двата случая,
издирвайки и автоапа-
шите. Проверят се
всички криминално
проявени в Перник. 

Сега отново ще бъ-
дат привикани на раз-
пит и хората на Вален-
тин Кирилов – Пуйка-
та, които се занима-
ват с автокражби и
касоразбивания.  Бан-
дата преди време бе
задържана от крими-
налистите заради 33

двигателя на БМВ с
пренабити номера.
Според криминалисти,
автобандитите се ор-
иентирали само към
бизнеса” с луксозни ав-
томобили и части от
тях.

Ще бъде разпитван
и друг пернишки авто-
джамбазин – 27-годиш-
ният С.А., който в на-
чалото на ноември м.г.
бе уличен в  кражба на
АТВ от пловдивското
село Костиево.Оказа
се , че машината е би-
ла задигната още през
2009 г.

При извършена про-
верка вчера в гаражна
клетка в Перник кри-
миналистите се на-
тъкнали на АТВ без ре-
гистрационни табе-
ли.  Станислав също е
познат на органите
на реда с кражби на ко-
ли, изнудване и нанас-
яне на телесна повре-
да.

Пътищата в общината и областта
са проходими при зимни условия

СТР. 4

СТР. 3

Фирми дължат
милиони за данъци

Силвия ГРИГОРОВА
449 са юридическите лица и еднолични

търговци, чиито задължения към  Община
Перник са над 1000 лева. Общият размер на
дължимата сума от тях към общинската
хазна възлиза на внушителната сума от 4
397 899 лева. Това информираха от общин-
ската администрация. Според кмета на об-
щината- Росица Янакиева, на всеки длъж-
ник е била изпратена покана за доброволно
плащане миналата година, но въпреки това
няма постъпления в хазната. На по-голяма-
та част от борчлиите е извършена вече ре-
визия и има съставен акт за установяване
на задължението по декларация. Следва-
щата стъпка, която общината е принудена
да предприеме срещу борчлиите е принуди-
телно събиране на вземанията. Вариантите
това да стане са или чрез НАП, или чрез
частен съдебен изпълнител, което със си-
гурност ще увеличи задължението на длъж-
ника. Затова кметът на община Перник при-
зова длъжниците да се разплатят навреме,
за да не увеличават борчовете си допълни-
телно.Силвия ГРИГОРОВА

Пътищата до насе-
лените места на те-
риторията на община
Перник са проходими
при зимни условия. То-
ва информираха кме-
товете от общината
на първата за тази
година традиционна
среща. На нея те изра-
зиха благодарност
към почистващата
фирма, която при по-
викване се е отзовала
веднага с техника. По-
вечето от кметове-
те  поискаха съдей-

СТР. 11

ÊËÓÁ ÇÀ ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÀ
ÎÒÂÎÐÈ ÂÐÀÒÈ

ÕÎÐÀ ÍÀ ÞÍÅÑÊÎ
ÍÀ ÑÓÐÂÀ Â ÏÅÐÍÈØÊÎ

ÏÚËÍÀ ÌÚÃËÀ
ÎÁÂÈÂÀ “ÌÈÍÜÎÐ”
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Áðåçíèê è Ðàäîìèð ñ ïðîåêòè ïî „Ïîìîù â äîìà”
Звена за социални услуги ще се грижат за хората в нужда

Монтират нови осветителни тела
Силвия ГРИГОРОВА

На първата за тази
година традиционна
среща на кметовете
от община Перник
присъства и управи-
телят на общинската
фирма, която поддър-
жа уличното осветле-
ние в общината-Васил
Добрев. Кметовете на
Драгичево, Батанов-
ци, Голямо Бучино и
други населени места
се оплакаха, че имат
проблеми с уличното
осветление. Васил
Добрев ги информира,
че през 2012г, по иска-
не на кметовете от
общината са били под-

менени около 2 400
крушки. Като начало
за тази година прио-
ритет ще бъде реша-
ването на проблема с
уличното осветление
в Рударци, Голямо Бу-
чино и Батановци, къ-
дето ще се монтират
нови осветителни
тела.

Някои кметове се
оплакаха, че все още
от Държавно горско
стопанство- Радо-
мир не са доставили
на хората платени-
те миналата година
дърва за огрев. Сред
тях са кметът на
Кралев дол и Калкас.

По информация на
кмета на Калкас- Над-
ка Павлова, според
директора на горско-
то стопанство- инж.
Васил Василев, закъс-
нението се дължало
на това, че фирма-
та, която е имала ан-
гажимента да осигу-
ри дървата се е от-
казала. Това е нало-
жило горското да
стартира нова про-
цедура за избор на
фирма. Тя е финали-
зирана вече и се оча-
ква в близките дни
ДГС- Радомир да из-
дължи платените
дърва на хората.

Зоя ИВАНОВА
Брезник и  Радомир

са двете общини от
областта, които са в
списъка на агенцията
по социално подпома-
гане  за сключените
договори по схема
BG051PO001-5 .1 .04
„Помощ в дома” по
приоритетна ос 5 на
Оперативна програма
„Развитие на човеш-
ките ресурси”. За
Брезник  програмата е
„ С наша помощ дос-
тоен живот” а средс-
твата по нея са  бли-
зо 179 000 лева. Тя е за
създаване на звено за
услуга в домашна сре-
да към домашен социа-
лен патронаж  Брез-
ник за предоставяне
на социални услуги по
нов механизъм за гъв-
каво предоставяне на

услуги в дома на пот-
ребителите. За лична
помощ и за помощ в
комуникативни бито-
ви дейности. Осигур-
яване на качество на
социалните услуги.
Създаване на работ-
ни места в сектора на
социалната икономи-
ка на безработни ли-
цаУвеличаване на пре-
доставените социал-
ни услуги. Огранича-
ване настаняването
в специализирани ин-
ституции. В Радомир
програмата е  създа-
ване на звено на услу-
ги в домашна среда
около 230 000 леваСо-
циалното предприя-
тие в своята същ-
ност ще бъде звено
за социални услуги в
семейна среда към
действащия домашен

патронаж в община
Радомир.  Чрез реали-
зиране на проекта, ще
се създаде социално
предприятие предос-
тавящо социални ус-
луги в семейна среда.
Основната дейност
на създаденото звено
ще бъде осигуряване-
то на работна зае-
тост на 28 лица в со-
циалното предприя-
тие, които ще предос-
тавят услуги на ли-
ца/деца с трайни ув-
реждания и възрас-
тни хора с ограниче-
ния или невъзмож-
ност за самообслуж-
ване – 62 човека общо
ще бъдат обгрижва-
ни. Създаденото зве-
но за социални услуги
в семейна среда в об-
щина Радомир ще раз-
полага с персонал от

Селски управници искат
пълен работен ден

Любомира ПЕЛОВА

Изправят на съд имотни измамници
Преди четири го-

дини пернишкият
нотариус Ивайло
Иванов провалил
сделка на имотната
мафия. Делото по
случая тръгва сега
в Софийски райо-
нен съд.

Две подставени
лица отишли при
Иванов и се пред-
ставили като купу-
вач и продавач. Те
му представили
фалшиво пълно-
мощно и изтекла
лична карта. Перни-
чанинът направил
проверка и устано-
вил, че картата е
невалидна. Докато
съобщи в МВР за
опита за измама,
продавачите и ку-
пувачът изчезнали.

След много рабо-
та от страна на
полицията станало
ясно, че мошеници-
те са част от бан-
да, сочена за една

от най-добре орга-
низираните за имо-
тни измами. Собс-
твеността, с коя-
то изгорели измам-
ниците пък била на
п е н с и о н и р а н а т а
библиотекарка Еле-
нка Денчева. Въз-
растната жена за
малко да се раздели
с етаж от къща в
центъра на столи-
цата, чиято площ е
300 квадратни
метра.

Четири години
след неуспешния
опит да й открад-
нат жилището
пред съда са изпра-
вени адвокатката
Силвия Илиева –
Сиса Русата, секре-
тарката й Катя Иг-
натова и Адриан
Иванов. Според
к р и м и н а л и с т и т е
мозъкът в триото
е била Илиева, коя-
то в момента изле-
жава присъда от 3

години за ръково-
дене на престъпна
група за имотни
измами.

Измамниците би-
ли спипани докато
се опитвали да из-
вадят скица за имо-
та на Денчева. Дни
преди това тя дала
личните си данни
на адвокатката,
която я уверила, че
ще действа от ней-
но име за отпуска-
нето на социална
помощ.Така били
арестувани Мето-
ди Йорданов и
Ивайло Борисов.
Първият също е
разследван за имо-
тни измами и за
убийство, но в слу-
чая бил само шо-
фьор. След като
бил заловен, той се
съгласил да даде
показания срещу
групата на Илиева
и в момента е сви-
детел по процеса.

Борят безработицата
в Трън чрез програми

Любомира ПЕЛОВА

2 лица , включени ка-
то персонал за управ-
ление. От социалното
министерство съоб-
щават че 32 милиона
и половина лева оти-
ват в 160 общини за
социални услуги.Чрез
социалната услуга
“Помощ в дома “ одо-
брените общини оси-

гуряват заетост на
около 5 хиляди безра-
ботни. В продължение
на поне 1 година те
ще получават средна-
та заплата за страна-
та за заеманата длъж-
ност. Срещу това ще
помагат на хора с ув-
реждания и самотни
възрастни.

В граничната община Трън борят безра-
ботицата чрез различни национални и ев-
ропейски програми. От началото на идната
седмица нови 100 души започват работа
по линията на временната заетост. Те ще
почистват основно тротоарите и второсте-
пенните улици от сняг и лед в пограничния
град, съобщи кметът Станислав Николов.

„Хората са назначени на половин работен
ден и ще получават по половин минимална
заплата. Ще отговарят за почистването от
входа до изхода на града. Назначението
име  до март месец”, поясни Николов.

В момента безработицата в Трън е около
15%.  Очаква се през март месец по прог-
рами на временната заетост да бъдат наз-
начени от 150 души, които ще работят на 6
и 8 часа. Така броя на хората без препита-
ние щял да падне на 7-8%, твърди кметът.
Миналата година по различни програми в
Трън бяха назначени на работа 220 души.
30 човека пък станаха лични асистенти на
хора с увреждания. И както „Съперник” ве-
че писа, това на свой ред донесе за втори
път отличието „Работодател на годината на
градоначаника Николов.

Касата не издава европейски
здравни карти

Зоя ИВАНОВА

Заради съдебен спор между здрав-
ната каса и фирма, участвала в об-
ществената поръчка за изработването
на европейските здравни карти, от на-
чалото на тази година е преустанове-
но издаването на здравните карти на
българите, които искат да имат такива
при пътуването си в чужбина.Оказва
се, че здравната каса никъде не е
съобщила за спряното издаване на
карти.

В интернет страницата си дори по-
сочва, че всички здравноосигурени
лица с непрекъснати вноски имат пра-
во на медицинска помощ във всички
страни от Европейския съюз. НЗОК об-
яснява , че процедурата по смяна на
фирмата изпълнител на документите е
приключила през миналата година. В
момента тече обжалване на решението
на Комисията за защита на конкурен-
цията и се очаква съвсем скоро съдът
да реши окончателно казуса.

 Докато това се случи, на граждани-
те ще бъде издавано удостоверение
за временно заместване на европей-
ската здравноосигурителна карта. То
има срок на валидност два месеца и е
идентично с картата.

За пълен работен ден настояват кмет-
ски наместници в радомирските села. В
момента те са назначени на четири ча-
са, но според управниците на малките
насеени места работят седем дни в
седмицата, при това повече от осем ча-
са. 65 процента от тях са в трудоспо-
собна възраст и осигуряването им на
половин работен ден води до признава-
не 2 години трудов стаж за една. Зап-
латите им пък били далеч под минимал-
ната за страната.

„Проблемите с водата, пожарите,
смъртните случаи, кражбите не се случ-
ват само в 4-часовия ни работен ден“,
жалват се те.

Кметските наместници твърдят, че хо-
рата по селата за всички проблеми се
обръщат към тях, налага им се да от-
страняват ВиК проблеми, да купуват
лекарства на болните, да мерят кръвно
и да доставят храна в по-отдалечените
райони.

Кметските наместници независимо от
ниското заплащане правели и невъз-
можното за построяване на параклиси,
паметници и др. като полагали неимо-
верни усилия за получаване на средс-
тва от различни държавни институции и
дарители, които се усвояват за пос-
трояване на съответния обект.  Те се
притесняват и от факта, че въпреки нис-
ките си заплати правят и нотариални за-
верки, което е огромна отговорност.

За проблемите си кметските намес-
тници са сигнализирали с докладна за-
писка Общинския съвет. Под докладна-
та са се подписали всички 22-ма кмет-
ски наместници като молят минипарла-
мента и кмета да им определят достой-
но заплащане и трудов договор на 8-ча-
сов работен ден. Общинският съвет е
приел докладната само за сведение,
тъй като работодател е кметът.
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Социалистите очакват хората да излязат и да кажат ДА

Зоя ИВАНОВА
И н ф о р м а ц и о н е н

клуб в който хората
могат да разберат
всичко, което ги ин-
тересува около пред-
стоящия референдум
за строежа на атомна

централа беше от-
крит вчера. Той се на-
мира на ул. Петко Ка-
равелов 2 и ще рабо-
ти всеки ден до рефе-
рендума.

Участването в ре-
ферендума с гласува-

нето с ДА  съдържа
повече предимства
отколкото слабости.
Това поведение е в
съотвествие с убе-
ждението за необхо-
димост от изгражда-
не на нова ядрена

Една трета от младежите
у нас са безработни

Зоя ИВАНОВА
Според данните на последното проучване

на Националния център за изучаване на об-
щественото мнение всеки трети младеж у
нас е безработен. Младежка безработица
от 28,2% за последното тримесечие на из-
миналата година. В тази класация ние сме
след страните с най голяма безработица
сред младите хора – Испания и Ирлан-
дия.Данните са за младите хора на възраст
между 15-29 години. Това на практика са
младежи, които просто бездействат - не ра-
ботят и не учат.Добрата новина е, че се наб-
людава лек спад сред безработните,
спрямо предходното тримесечие. Това оба-
че не означава непременно увеличаване на
заетостта в тази група, коментират експер-
тите. В България близо половината от мла-
дежите са така наречените “дългосрочно
незаети” и съвсем закономерно – силно де-
мотивирани.

Училищата с пари,
за да намалят бягствата

Виктория СТАНКОВА
Близо 958 000 лв. от държавния бюджет

ще бъдат разпределени в опит да се на-
малят отсъствията на учениците. Парите ще
бъдат дадени на 209 училища от страната,
които са кандидатствали по новата програ-
ма на просветното министерство “Без отсъс-
твие”. Тя стартира през 2012 г.

С предоставените суми директорите и учи-
телските колективи трябва да анализират
причините за бягствата от час за периода от
15 септември 2011 г. до 27 април 2012 г. Ос-
вен това училищните колективи ще разра-
ботват и изпълняват свои програми за на-
маляване на отсъствията, ще се предприе-
мат и мерки, с които да се намали броят на
преждевременното отпадащите от училище.

Бюджетът на програмата “Без отсъствие”
е 2 млн. лв. От справката на класираните
училища става ясно, че към момента поло-
вината от средствата няма да бъдат усвоени,
тъй като програмата е нова и още не е доби-
ла популярност сред училищата, посочиха
просветни експерти. Финансирането на
проектите зависи от броя на бележките, кои-
то дирекциите за социално подпомагане из-
дават на ученици с повече от 5 неизвинени
отсъствия месечно. Ако училището е прик-
рило такива ученици, няма как да канди-
датства за по-голямо финансиране.

Вдигат стипендиите на отличниците
Виктория СТАНКОВА

Да се повишат сти-
пендиите на отлични-
ците в училищата. Та-
кава възможност ще
се даде на школата
през тази учебна го-
дина. Просветното
министерство об-
мисля да разреши на
училищата да въве-
дат свои правила за
разпределяне на сти-
пендии.

Така на практика те
ще имат по-голяма
свобода при разпре-
делянето на бюджета
си за поощряване на

учениците. Ръководс-
твото ще може да из-
бира дали да увеличи
размера на стипен-
диите на най-добрите
ученици, или пък да
увеличи броя на наг-
радите за успех, така
че повече деца да бъ-
дат стимулирани да
учат обясняват обра-
зователните експер-
ти.

Такава е сумата и на
социалните стипен-
дии. Промяната в раз-
пределянето на пари-
те на ученическите
стипендии идва заед-

Кметове „забравили” да
декларират приходи

Любомира ПЕЛОВА

централа. В обозри-
мо бъдеще  не може
да бъде другаде ос-
вен на лицензирана-
та площадка в Беле-
не, това каза при от-
криването председа-
телят на БСП в Пер-
ник Ненко Темелков.
Той се спря на про-
менливото поведе-
ние на ГЕРБ около
участието им в ре-
ферендума, както и в
решенията на някои
други политически
формации у нас.

За ползите от из-
граждането на цен-
тралата в Белене го-
вориха и представи-
тели на коалицианни-
те партньори на
БСП, както и г-н
Жаблянов от цен-
тралата на БСП.

Категорично беше
становището на

всички, че България
в момента е залож-
ник на геополитичес-
ки интереси и това
не бива да се позвол-
ява в бъдеще.

 Всички призоваха
хората да вземат ак-
тивно участие , как-
то в кампанията, та-
ка и в гласуването с
ДА на референдума.

В България за пър-
ви път се провежда
иницииран от граж-
даните референдум.
Трябва да се запази и
развие гражданската
енергия, пробудена
от акцията по съби-
рането на подписи-
те за референдум.
Резултатите от то-
зи референдум ще се
тълкуват като под-
крепа за развитието
на атомната енерге-
тика .

Родители ще оценяват учителите
Виктория СТАНКОВА

Анкети сред ро-
дители и ученици
ще оценяват тру-
да на учителите,
съобщават  експер-
ти от образова-
телното минис-
терство.

Други предлагани
промени в Закона
за образованието
са свързани с ква-
лификацията на
учителите и съз-
даване на портфо-
лио на всеки учи-
тел.

Няма да има опа-
сност от субекти-
визъм при оценка-
та, смятат експер-
тите.

Оценката на уче-
ника и родителя е
малка част от об-
щата оценка, коя-
то преподаватели-
те ще получават
за своята работа.

Учител, който си
обича работата и
я върши професио-
нално, няма от как-

во да се притесн-
ява, смятат ек-
спертите.

П о р т ф о л и о т о
ще служи за ориен-
тация на директо-
рите, те би
трябвало да са ка-
чени на сайта на
училището и да са
достъпни за всич-
ки.

В проектозакона
е предвидено още

при незадоволи-
телна оценка на
п р е п о д а в а т е л я
той да бъде осво-
боден от работа.
Как обаче това ще
се прилага на прак-
тика при условие,
че педагогически-
те специалисти у
нас намаляват и се-
риозно застар-
яват, не е много
ясно.

но с увеличаването на
единния разходен
стандарт на ученици-
те. С него се скачат и
заплатите на учите-
лите. Така един млад
неопитен педагог, то-
ку-що излязъл от уни-
верситета, ще взема
500 лв. заплата.

Новият просветен
закон пък предвижда
да има и допълнител-
ни парични бонуси и
за тези училища, чии-
то ученици вдигнат
успеха си на национал-
ните външни оце-
нявания.

291 души на висши държавни длъжности
са подали невярна или непълна информация
за имуществото си през 2012 г. Сред тях са
и пернишки управници. Според данни на
Сметната палата областният управител Иво
Петров не е декларирал вземания от юриди-
ческо лице в размер на 40 000 лв. Вчера гу-
бернаторът обясни, че става дума за банков
заем, за който е уведомил всички органи,
включително и сметната палата, при това
писмено и който той все още изплаща.

Кметът на Радомир Пламен Алексиев е
пропуснал да отбележи дялове във фирмите
„Панчо“, „Метал инженеринг и консулт“ и
„Крестън булмар“, които прехвърлил на съп-
ругата си. Заместникът му Димитър Димит-
ров пък не е декларирал притежавани дяло-
ве във фирмите „Ка ен джи инженеринг“,
както и данни за съпругата му, която прите-
жава апартамент от 65,51 кв. м. в Радомир.
Колежката му Любка Димитрова е пропус-
нала колите на съпруга си „Алфа Ромео“ и
„Шкода суперб“. Кметът на Брезник Васил
Узунов пък не е декларирал дяловете на
съпругата му във фирмите „Ехо 2001“ и „Ев
– си груп“. Кметът на община Ковачевци ва-
сил Станимиров също е „забравил” да дек-
ларира доходи от други източници в размер
на 7000 лв.

Списъкът със заключенията за несъот-
ветствия в имуществото ще бъде изпратен
на изпълнителния директор на НАП и на
председателя на Държавната агенция “На-
ционална сигурност”, съобщават от Сметна-
та палата.

Уникални картини в
“Марин Гогев”

Виктория СТАНКОВА
Народно Читалище “Съзнание-

1922г.” честити новата година на всич-
ки почитатели на художественото твор-
чество и ги кани за първи път след
края на света на откриване на изложба
под мотото “След края на света-Зима”.

Красотата на зимата, в началото на
ерата на Водолея,сътворена от именити
пернишки художници ще стопли сърца-
та ни в студените дни от подредените
творби. В експозицията участват с
платна на Валтер Гогов, Емил Младе-
нов, Мария Златкова, Румен Тошев, Ев-
тим Постолов и други творци нарисува-
ли нови творби през новата година. Из-
ложбата ще отвори врати днес /9 януа-
ри/  от 17.30ч в галерия “Марин Гогев”.

Лекарствата на ветераните
се дават без промяна

Зоя ИВАНОВА
От Националната здравноосигурител-

на каса съобщават че с писмо№ 20-00-
233 от 04.01.2013 година на НЗОК се
продължава действието на писмо изх.
№ 20-00-233 от 28.11.2012 година за
предписването и отпускането на ле-
карствени продукти на военоинвалиди-
те и военопострадалите и отчитането им
в НЗОК.

Списъкът с лекарствените продукти,
предназначени за лечение на военоин-
валидите и военопострадалите с код на
НЗОК на лекарствен продукт и МКБ ще
бъде публикуван допълнително. За по-
пълването на цитираните реквизити и
рецептурните бланки и за въвеждането
на лекарствените продукти в софтуера
на аптеките ще бъдат дадени допълни-
телни указания от НЗОК.



Общество4 9 януари 2013 г. Съперник

Ïðåäñòàâèòåëè íà ÞÍÅÑÊÎ íà Ñóðâà â Ïåðíèøêî
Това е шанс да влезем в списъка на организацията

Виктория СТАНКОВА
Представители на

националния съвет,
националния комитет
и националната коми-
сия на ЮНЕСКО ще
гостуват в Перник по
време на „Сурва”.Те
ще наблюдават ав-
тентичния празник
на 13 и 14 януари,

Нови срокове за
подаване на декларации 1 и 6

Силвия ГРИГОРОВА
От началото на 2013 година двете от

най-често подаваните  осигурителни
декларации - образец 1 и образец 6,
ще се изпращат от работодателите в
Националната агенция за приходите
в един и същи срок. Това информира-
ха от Агенцията за приходите. Спо-
ред промените в законодателството,
в повечето случаи това трябва да ста-
ва ежемесечно до 25-то число на ме-
сеца следващ месеца, за който се от-
насят данните, попълнени в тях.

С уеднаквяването на  сроковете на
практика декларациите образец 1 и
образец 6 ще постъпват в НАП еднов-
ременно. По този начин от една стра-
на се улесняват клиентите на приход-
ната администрация, а от друга се
намалява броят на случаите, при кои-
то има невнасяне на осигурителни
вноски и същевременно получаване
на обезщетения.

Промяната на сроковете за подава-
не на осигурителните декларации е
във връзка с променените срокове за
внасяне на задължителните осигури-
телни вноски. От 1 януари 2013 г., за
улеснение на фирмите, всички данъ-
ци и осигурителни вноски (с изклю-
чение на тези за допълнително за-
дължително пенсионно осигуряване)
се плащат по една единствена банко-
ва сметка.

ДАТА: 13 януари 2013 г. /неделя/
14 януари 2013 г. /понеделник/
I²/. ОБЩИНА  ПЕРНИК:
1/. кв.Бела вода, гр. Перник
13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: площада в квартала
14.01.2013 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в квартала от сур.група
2/.град Батановци
13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – отпътуване за село Черна гора
н.ч.:18.30 ч. – среща на двете групи, запалване на ритуален огън и
сурвакарски  игри
място: площада в село Черна гора
н.ч.: 19.00 ч. – отпътуване от село Черна гора за град Батановци
н.ч.: 19.30 ч. –  запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
н.ч.: 20.00 ч. – среща  и сурвакарски игри на сурвакарските групи
от: град Батановци, село Копаница и село Стефаново
място: на площа при гарата
14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 16.00 ч. обхождане на къщите в града от сур. група
3/. село Богданов дол
13.01.2013 г. – н.ч.:18.00 ч. – отпътуване за село Лесковец
н.ч.: 18.30 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри на
двете сурвакарски групи
място: на площада в с.Лесковец
14.01.2013 г. – н.ч. 08.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
4/. село Черна гора
13.01.2013 г. – н.ч.: 18.30 ч. – среща на сурв. групи от гр. Батановци и с.Черна гора
и запалване на ритуален огън, сурвакарски игри
място: на площада в селото
14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч.– 15.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
5/. село Ярджиловци
13.01.2013 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
на трите групи от селото
място: в двора на читалището
14.01.2013 г – н.ч.: 08.00. ч.– 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.групи
н.ч.: 14.30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото
място: в двора на училището
6/. село Зидарци
13.01.2013 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2013 г.– н.ч.:08.00 ч.– 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
7/. село Лесковец
13.01.2013 г. – н.ч.: 18.30 ч. –  среща на сурвакарските групи от село Богданов дол
н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада пред читалището в с. Лесковец
н.ч.: 21.00 ч. – 23.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
14.01.2013 г.– н.ч.: 07.00 ч.- 14.00 ч.– обхождане на къщите в селото от сур.група
8/. село Мещица
13.01.2013 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада пред читалището
14.01.2013 г.– н.ч.: 06.00 ч.– 17.00 ч.–обхождане на къщите в селото от сур.група
9/. село Дивотино
13.01.2013 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.203 г. – н.ч.: 05.00 ч. 16.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
н.ч.: 17.00 ч. – представяне на обичая “Сурвакарска сватба”
запалване на ритуален огън, сурвакарски игри
място: на площада в селото

ТРАДИЦИОННИ ЗИМНИ СУРВАКАРСКИ ИГРИ ПО МЕСТА В ПЕРНИШКИ РЕГИОН

съобщи заместник-
кметът Илинка Ники-
форова.

„Поводът за визи-
тата е, че  „Народ-
ният празник Сурва в
Пернишко” е с шанс да
влезе в списъка на
ЮНЕСКО за немате-
риално културно нас-
ледство. В Минис-

терство на култура-
та са представени
няколко кандидатури,
вписани в национална-
та система „Живи чо-
вешки съкровища”. В
категория тради-
ционни празници и об-
реди е традицията
Сурва и сурвакарски-
те групи от Перниш-

ко. По този повод Ре-
гионалният истори-
чески музей и общини-
те в областта, в кои-
то се разиграва и се
реализира този праз-
ник, стартират една
сериозна подготовка -
„Народният празник
Сурва в Пернишко” да
влезе в списъците на
ЮНЕСКО”, уточни
Никифорова.

За празника са от-
правени специални по-
кани към министерс-
твото на културата,
които имат отноше-
ние към този празник
и придвижването на
кандидатурата.

„За подготовката и
реализирането на та-
зи кандидатура ще по-
лучим съдействие от
експерти от Инсти-
тута по фолклорис-
тика, както и подкре-
па от Министерство-

то на културата, с
които сме в постоя-
нна връзка. Така, че се-
га вече създаваме ор-
ганизация и специален
маршрут за 13 и 14
януари по време на
празника”, допълни
Никифорова.

Съчетание на фол-
клорна традиция и
мистика обгръщат
обичая СУРВА. В Пер-
нишко той е винаги
през втората седми-
ца от Новата година
и е един от най-атрак-
тивните празници. А
подготовката му е
дълга - започва още
от септември.

Страховити маски и
ликове са най-важната
част от костюмите.
Тяхната сила трябва
да прогони злите сили
и да благослави за
здраве, радост и бере-
кет.

10/. село Люлин
13.01.2013 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън, представяне на

обичая „Раздрънкване” и сурвакарски игри
място: на площада пред читалището
14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. обхождане на къщите в селото от

сур.група
11/. село Кралев дол
13.01.2013 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2013 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 16.00 ч.- обхождане на къщите в селото от

меч.група
н.ч.:16.00 ч. – мечкарско хоро на площада място: площада пред читалището
12/. село Драгичево
3.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч.– 18.00 ч.– обхождане на къщите в селото от сур.група
н.ч.:  18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч. 19.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
13/. село Голямо Бучино
13.01.2013 г. – н.ч.: 07.30 ч. отпътуване за с.Мало Бучино
н.ч.: 08.00 ч. сурвакарски игри
място:  на площада в селото
н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в с.Голямо Бучино
14.01.2013 г. –н.ч.: 05.00 ч.– 14.00 ч.– обхождане на къщите в селото от сур.група
14/. село Расник
13.01.2013 г. –н.ч.: 17.45 ч. - гостуване на сур. групи от с.Сопица и с.Велковци
н.ч.: 18.00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада
14.01.2013 г. – н.ч.: 06.00 ч.до 14.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група
15/. село Витановци
13.01.2013 г. –  н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада
14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч. до 14.00 ч. обхождане на къщите в селото от сур.група
16/. село Селищен дол
13.01.2013 г. – не се раизграват сурвакарски игри
14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от

сур.група
Продължава в следващия  брой.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро

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

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

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

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

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониери Проучване, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.; 28 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл., 48 кв.м - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Гараж, Н. Цанов, 20 кв.м, подземен - 8 000 евро

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
5. Спешно Тристаен, Тв. ливади, ет. 11, ТЕЦ, 3 тер. - 45 000 лв.
6. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 47 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
11. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 50 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Четиристаен, Топ-център, 210 кв.м, ет. 5, луксозна нова сграда - 850 евро/кв.м
2. Мезонет, Център, 120 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/2 част от двор - по договаряне
3. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро
4. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер. - 89 400 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв.
3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро
4. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 39 000 евро
5. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв.
6. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 22 лв./кв.м
7. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 40 000 евро

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 200 евро
2. Двустаен, Пашов, ет. 3, РVС, нап. обзаведен - 210 лв.
3. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв.
4. Тристаен, Изток, УТИНОР, лукс, обзаведен - 450 лв.
5. Магазин, Ид.ц., 44 кв.м - 600 лв.
6. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

сл.: 076/60 38 24;
дом.: 076/60 51 27

0898/620 696;
0878/620 925

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.
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1. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
3. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв.
4. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
5. Тристаен, Топ-център, таван, мазе - 55 000 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, ул. ‘’Епископ Киприян’’, ет. 8 - 56 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ет. 1, непреходен - 35 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, непрех., на спирка, ет. 3 - 37 500 лв.
11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
12. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 20 000 евро
13. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
14. Малка Къща, Даскалово, дв. 495 кв.м - 25 000 лв.
15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
16. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
17. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
18. Петно, 140 кв.м, център, с виза за строеж - 15 000 евро
19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
21. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.

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

КУПУВА:
1. Двустаен, Тева

в брой
до 28 000 лв.

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

 А К Ц И Я:
Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток
- Тристаен 96 м2 - 30 500 евро;  Двустаен 73 м2 - 23 300 евро
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро
2. Гарсониера, Пашов, ет. 7, 2 тер., добър вид, за ч.л. - 21 500 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 5, юг, обзаведена - 26 000 лв.
5. Гарсониера, Изток Албените, ет. 8, добър вид - 24 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 4, тх., пл., 55 кв.м, лукс - 24 500 евро
7. Гарсониера, Изток, ет. 3, РVС, ремонт, тер. - 26 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, ет. 2, РVС, ремонт - 27 500 лв.
9. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, тх. - 39 000 лв.
10. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 46 000 лв.
11. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
12. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
13. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
15. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв.
16. Двустаен, Мошино, ет. 8, преустр., лукс - 42 000 лв.
17. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 40 000 евро
18. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 31 500 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 5, тер. - 23 000 лв.
20. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро
21. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 1, непрех. - 32 000 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв.
24. Тристаен, Изток, Албените, ет. 4, непрех. - 40 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 3, непрех., лукс, обз. - 55 000 лв.
26. Тристаен, Изток, ет. 3, тх., РVС, зад Кметството - 41 000 лв.
27. Тристаен, Албените, ет. 3, непреходен - 43 000 лв.
28. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро
29. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
30. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
31. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 25 000 лв.
4. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 44 000 лв.
5. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустайни, ИЦ, ет. 1; ет. 2, тх., пл., тер., мазе, таван - 30 000 евро
8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
9. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 39 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Двустаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 27 500 лв.
13. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро
14. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
15. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тер. - 52 000 евро
16. Къща, Батановци, 2 ет., тх., гредоред, дв. 900 кв.м - 24 000 лв.
17. Къща, Батановци, тх., пл., РЗП: 140 кв.м. дв. 335 кв.м. - 50 000 лв.
18. Къща, кв. Клепало, тх., пл., РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 35 000 евро
19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 64 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 432 кв.м, дв. 636 кв.м - 80 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.
22. УПИ, Драгичево, 947 кв.м, ъглов, ток, вода - 27 000 евро
23. УПИ, Кладница, 932 кв.м, ток, вода, стара къща - 35 500 евро

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

www.domzavas.hit.bg

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

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

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

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.
3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 19 000 лв.
6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 22 800 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.
11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.
14. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
15. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
16. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.
17. Двустаен, Проучване, ет. 5, ТЕЦ, тер., отл.- 35 000 лв.
18. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
19. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
20. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.
21. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
22. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
23. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл.  - 62 000 евро
24. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
25. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
26. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 41 000 лв.; 57 000 лв.
27. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
28. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

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

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

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

КУПУВА
СПЕШНО:

1. Тристаен, Центъра,
нисък етаж

- до 35 000 евро
2. Парцел, Мошино,

Изток
3. Гарсониера, Изток,

Мошино

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

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

0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

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

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

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

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

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0878/655 822

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен, РVС - 47 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 65 000 лв.
3. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.
5. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
6. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
8. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 39 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 20 000 евро
4. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода - 20 000 лв.
5. УПИ, Мошино, 1 дка - 35 000 лв.
6. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
7. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ТЕЦ - 200 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ч. обзаведена - 150 лв.
3. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.
4. Помещение, Изток, 23 кв.м - 220 лв.
5. Магазини, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 300 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 6, за ремонт - 18 000 лв.
2. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, 1 тер., ет. 4 - 25 000 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 евро
4. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
5. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални
+ сан. възел, завършена обитаема,
целогодишен достъп - 39 000 евро
6. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
7. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
8. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро
9. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро

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

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв.
2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 240 лв.
3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев,
ет. 1 климатик, СОТ  - 200  лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 420 лв.
5. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв.
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Имоти8 9 януари 2013 г. Съперник

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

GSM: 088/7938 108

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

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 140 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро
9. Къща, кв. Ралица, 2 ет., 2 пл., баня,
тоалетна, ЗП: 90 кв.м, парцел 800 кв. м -  50 000 лв.
10. Къща, с. Елов дол, ЗП: 70 кв. м, дв. 1 дка - 12 000 лв.
11. Парцел, Варош, 520 кв.м, х 60 лв.кв.м;
Горно Драгичево, 600 кв.м - х 50 лв./кв.м
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
14. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро
15. Парцели, кв. Клепало, 393 кв.м; - 19 650 лв .
16. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв.
17. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м,
равен между къщи - х 50 евро/кв.м
18. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
19. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ет. 2, без ТЕЦ, ч. обз - 150 лв.
2. Гарсониера, Дараци, ч. обзаведена - 150 лв.
3. Соф. шосе, магазин 80 кв.м, със склад и WC - 230 лв.
4. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв.
5. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
6. II-ри етаж от къща, над Болницата 140 лв.
7. Помещение, 34 кв.м. за склад - 120 лв.
8.  60 кв.м., Тв. ливади, ток, баня, бойлер,  необз. - 150 лв.

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

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ
ПРОДАВА:

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

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

3. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна,

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

4. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ,

тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв.

5. Едностаен, Изток, 55 кв.м,

тераса ЕПК, ТЕЦ, луксозен - 39 600 лв.

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

7. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ,

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

8. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ПЛ.,

ЕТ. 2, ОТЛИЧЕН - 57 000 ЛВ.

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

10. Заведение /кафе-закуска/, Мошино,

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

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

ПРОДАВАМ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,

САМОСТОЯТЕЛНА

ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М,

ПОДХОДЯЩА, ЗА

ВСЯКАКЪВ ВИД

ДЕЙНОСТ,

КОМУНИКАТИВНО

МЯСТО,

/БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

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

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

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

ТУК Е
МЯСТОТО ЗА

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

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

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

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

Давам под наем, партерно
помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6,
ул. Св. св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м
- тел 60 35 74

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

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

Давам уроци по английски език - тел.
0893/805 295

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

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

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

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

тел.0878/32 14 34

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация

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

ДАВА С
Е

ПОД Н
АЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37
кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

разни

работа

наем

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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ЗАПОВЕД
№ 15

гр. Перник,  08.01.2013 г.
На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската

собственост, решение № 367/ 19.12.2012 г., решение № 345/
06.12.2012 г., решение № 255/ 04.10.2012 г., решение № 742/
03.05.2011 г., на Общински съвет – Перник и  чл. 91 от  Наредбата
за  придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НПУРОИ), приета с Решение № 289 по протокол № 1 от
29.01.2009 г. на Общински съвет - Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на

помещения и терени - общинска собственост,  както следва:
1. Терен 48,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Васил Левски”,

бл. 12 (УПИ I, кв. 236 по плана на гр. Перник – ЦГЧ), за навес. АОС
№ 1274/ 27.05.1999 г. При начална тръжна цена –  5,68 лв./ кв.м.

2. Терен 45,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Търговска” (кв.
228 по плана на гр. Перник – ЦГЧ), за навес. Улица – публична
общинска собственост. При начална тръжна цена –  5,68 лв./ кв.м.

3. Помещение 16,00 кв.м., намиращо се в с. Дивотино, в сградата
на кметството, етаж II, в дясно от тоалетната, за офис. АОС №
2279/ 10.09.2001 г. При начална тръжна цена –  4,53 лв./ кв.м.

4. Помещения 28,00 кв.м., намиращи се в с. Люлин, в сградата на
здравната служба, за стоматологичен кабинет. АОС № 2292/
10.09.2001 г. При начална тръжна цена –  2,28 лв./ кв.м.

5. Помещение 15,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Св. Св.
Кирил и Методий”, бл. 61, вх. Б, за търговска дейност. АОС № 3198/
18.06.2004 г. При начална тръжна цена –  7,94 лв./ кв.м.

6. Част от помещение - 1,00 кв.м. за разполагане на кафе-машина,
намиращо се в с. Дивотино, в сградата на кметството, партер. АОС
№ 2279/ 10.09.2001 г. При начална тръжна цена –  70,00 лв./ кв.м.

7. Част от помещение - 1,00 кв.м. за разполагане на кафе-машина,
намиращо се в с. Драгичево, в сградата на кметството, ет. 2. АОС №
3411/ 05.11.2004 г. При начална тръжна цена – 70,00 лв./ кв.м.

8. Част от помещение 1,00 кв.м. за разполагане на кафе-машина,
намиращо се в гр. Перник, пл. “Св. Иван Рилски” № 1-А - сградата на
Община Перник, партер. АОС № 978/ 09.06.1998 г. При начална
тръжна цена – 70,00 лв./ кв.м.

9. Терен 100,00 кв.м., намиращ се в с. Кладница, (част от УПИ I,
кв. 4 по плана на с. Кладница), за склад за дърва. АОС № 2935/
20.02.2003 г. При начална тръжна цена –  1,11 лв./ кв.м

10. 3 броя помещения с обща квадратура 85,00 кв.м., намиращи
се в гр. Перник, кв. „Димова махала”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”
№ 59, за търговска дейност. АОС № 2228/ 03.09.2001 г. При начална
тръжна цена –  7,94 лв./ кв.м.

11. Терен 4,10 кв.м., намиращ се в гр. Перник, (УПИ I, кв. 214 по
плана на гр. Перник – ЦГЧ), за разполагане на външни стълби.
Улица – публична общинска собственост. При начална тръжна цена
– 5,70 лв. / кв.м.

12. Помещения 30 кв.м., намиращи се в ОМД – Перник, ет. 1, за
тоалетна. АОС № 1191/ 21.12.1998 г. При начална тръжна цена –
4,40 лв. / кв.м.
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Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

13. Терен 6,00 кв.м. ( петно №3 ), намиращ се в кв. „Калкас”, до
входа на КАТ (част от кв. 502 по плана на гр. Перник – Калкас ) – за
търговска дейност. При начална тръжна цена – 5,20 лв. / кв.м.

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец;
2. Декларация по образец;
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на

фирмата или документ - декларация, съдържаща Единен
идентификационен код /ЕИК/

4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка
на подписа, когато се участва чрез пълномощник или заверено
копие от него;

5. Документ за самоличност /заверено копие от личната карта/
6. Документ за закупени книжа /оригинал/
7. Документ за внесен депозит /оригинал/
8. Удостоверение от ОП ”СУОС”, от което да е видно, че

кандидата няма задължения към Община Перник за неплатен наем
/оригинал или заверено копие/

9. Удостоверение от дирекция “Местни данъци и такси” при
Община Перник, от което да е видно, че кандидата няма
задължения към Община Перник /оригинал или заверено копие/

10. Предлагана цена /оферта/
Търгът да се проведе на  31.01.2013 г. от 9,00 ч. в заседателната

зала на Община Перник етаж 1.
Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите

офертни документи в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и
маркиран, съгласно указанията в тръжната документация, в отдел
„Център за информационно и административно обслужване”, при
Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им, до 16,00 ч. на предходния ден на
търга.

Когато на търга се яви само един кандидат от подалите
заявления за участие, търгът се  счита за непроведен, повторния
търг да се проведе на 07.02.2013 г. от 9,00 ч. в заседателната зала
на Община Перник етаж 1. Подадените документи оферти и
депозита за участие на неявилите се участници не се връщат

Тръжната документация, съдържаща информация за терените,
условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие
в търга, се заплаща в касата на ОП ”СУОС” /Център за
информационно и административно обслужване – партер, гише №
9/, за сумата от 50 лева и се получава на етаж 9, стая 7.

Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена
за съответния обект, се заплаща в касата на ОП „СУОС”/Център
за информационно и административно обслужване–партер, гише
№9/

С участниците спечелили търга, да се сключи договор за наем
за срок от 5 (пет) години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП
„Стопанисване и управление на общинската собственост”.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и
условията за оглед на обектите.

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на
публикуване на настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  зам. кмет  д-
р С. Василев.

КМЕТ: /Р. Янакиева/
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:20"Кухнята на Звездев" /п./
05:50"Американска наследница"  - сериал
06:45"Тази сутрин"
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Женско царство" - сериал, еп. 65
15:00"Някой те наблюдава"- сериал
16:00"Американска наследница" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:30"Любов извън закона" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 67, 68
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"По средата" - сериал, с. 2, еп. 2
00:00"Дневниците на вампира" - сериал
01:00"Офисът"- сериал, с. 5, еп. 5, 6
01:50"Преди обед" /п./
03:40"Някой те наблюдава" /п./ - сериал
04:30"Такъв е животът

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

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ

СМЯХ И ЗАБАВА!

05:35Бързо, лесно, вкусно
06:05Дързост и красота
06:30Денят започва
07:30Референдум 2013: Клипове
08:10Референдум 2013: Хроники
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
12:00По света и у нас
12:20Референдум 2013: Клипове
12:25Спортни новини
12:30Малки истории
13:00Референдум - публицистично шоу/
14:15Сен Тропе - тв филм /216 епизод/
15:25Ангели приятели - анимация
15:50Частен случай
16:00По света и у нас-
16:10Новини на турски език
16:15Референдум 2013: Клипове
16:20Апартаментът с Марта Вачкова
17:05Дързост и красота - тв филм
17:30Бързо, лесно, вкусно
18:00По света и у нас
18:15Референдум 2013: Хроники
18:20Зелена светлина
18:25Референдум 2013: Клипове
18:30Референдум 2013:
20:00По света и у нас
20:40Референдум 2013: Хроники
20:45Спортни новини
20:55Референдум 2013: Клипове
21:00Момчетата от "Медисън" авеню
22:00Виж БиБиС
22:30Икономически новини
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели
00:00Рали "Дакар" 2013 /дневник/
00:25Шоуто на Канала/п/
01:15Референдум 2013: Клипове
01:20Апартаментът с Марта Вачкова
02:05По света и у нас /п от 20:00/
02:50Момчетата от "Медисън" авеню - тв
филм /13 епизод/п/
03:40Икономически новини/п/
04:10Днес и утре/п/
04:25Малки истории/п/
04:35Денис и приятели - късно вечерно

0.05   Вечерен обзор
0.35   Антикилър ²   – Игрален филм
2.30   Вечерен обзор
3.00  Гориво в кръвта  -  Игрален филм
4.50  Малкият Буда   -  Игрален филм
7.05  Штрак
7.25   Програмата
7.30  История от Бронкс  -  Игрален филм
9.30  Диви сърца, 11-ти  епизод  – Сериал
10.15 Епидемия – Убийства по пътя  -  Док. филм
10.50 Нещата от живота с Марияна Маринова
11.20 Да срещнеш приказния принц, 44-ти епизод
12.05 Дивото зове  -  Анимационен филм
13.00  Пернишки вести
13.15  Пурпурно сърце  -  Игрален филм

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

14.50  Маша и Мечокът, 26-ти епизод  -
15.00   Пернишки вести
15.15   Казяанова 70  -  Игрален филм
17.10  Продавачки, 19-ти епизод – Сериал
18.00  Нещата от живота с Даниела Аризанова
18.30  Скорост
19.00 Вечерен обзор
19.30  Бакуган, 16-ти епизод  -  Сериеал
19.50  Диви сърца, 12-ти епизод  -  Сериал
20.35  Пространства за живеене, 19-ти епизод  -
21.00  Да срещнеш приказния принц, 45-ти епизод
21.45  Вечерен обзор
22.10  Штрак
22.25  Супермаркет
22.30  Цветето на нашата любов -  Игр. филм

Блондинкa тича при доктора:
 - Докторе! Ужили ме стършел!

 - Нищо, сега ще го намажем с мехлем.
 - Но кaк ще го хванете? Той сигурно вече е отлетял далече!

 - Ама не, ще намажа мястото, където ви е ужилил.
 - А-a-a, в пaрка нa пейката под едно дърво...

 Докторът, подбелва очи:
 - Не, ще намажа тази част от тялото ви, по която ви е

ужилил стършела, и ще ви мине.
 - Ами така кажете, докторе! Ужили ме по пръста.

 - Кой по-точно?
 - Откъде да знaм?! Всички стършели ми изглеждат еднакви.

***********************************************************

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Сутринта ще се

събудите изпълнени с
куп прекрасни идеи, но ако си губите
времето в безцелни разговори, може
да загубите и идеите си.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Философски гледа-

те на нещата и това
ви кара да се чувс-

твате свободни и независими. Все
пак обръщайте по-голямо внимание
на детайлите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво и

как правите, за да объ-
ркате нещата. Трудно

ще устоявате на съблазните, а това
ще ви кара да гледате по съвсем друг
начин на нещата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес може да се

ч у в с - твате не толкова прекрас-
но, колкото би ви се искало, току ще
се появяват разни недовършени до-
машни нещица.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Няма да ви свърта

на едно място и това
м о - же да ви подтикне да

направите едно наистина изумител-
но пътешествие.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте недоразу-

мения е службата, за-
къснения на транспор-

та, проблеми с телефона. Изобщо
днес всичко ще е като по развален
телефон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете вре-

мето в празни при-
казки по телефона, а действайте.
Спазвайте обещанията си и бъдете
навреме на уговорените срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да

организирате неща-
та, колкото и да ви

се иска да го направите. Най-добре е
да ги оставите да следват собстве-
ния си ход.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни це-

ли и нищо не е в със-
тояние да ви накара

да не ги преследвате, освен собстве-
ните ви страхове. Вярвайте повече
в себе си.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Хубаво е да си сло-

жите автоцензура
иначе може много да съжалявате
след няколко дни. Готови сте да ка-
жете всички неща, които ви тор-

мозят.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Приемате всичко,

което ви се случва твърде драма-
тично. Това може да стане повод за
доста изненади, а те определено не

са ви любимото нещо.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще ви е доста

нервно и напрегнато.
Нали знаете, че по този начин не си
помагате. Просто се опитайте да
бъдете по-концентрирани.

Девойка с малки гърди на преглед при пластичния хирург не
може да реши какъв размер гърди иска. Хирургът вече умира от

досада.
 - Докторе, не мислите ли, че не на всички мъже на плажа ще

им харесат моите големи гърди?
 - А, може би, госпожице, просто да не правим нищо?...

 - Докторе, а не мислите ли, че не на всички мъже на плажа ще
им харесат моите малки гърди?

 - Добре, госпожице. Виждам, че заради мъжете сте готова на
всякакви жертви.

 - Ах, не говорете така, докторе!
 - Добре. Ще ви увелича само едната гърда, нека мъжете на

плажа сами да се ориентират, коя от двете им харесва повече…
************************************************************

Приятел пита преподавател във ВУЗ:
 - Как си? Нещо ново при теб?

 - Всичко е наред. Наскоро кола си купих. А скоро ще купувам
апартамент.

 - Това е чудесно! А пари откъде?
 - От студентите.

 - Рушвети ли взимаш?
 - Ти пък! При нас се борят с корупцията!

 - Е, как им пишеш хубави оценки?
 - Пращат смс-и на кратък номер!
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Яне АНЕСТИЕВ

Ïúëíà ìúãëà öàðè â „Ìèíüîð”
Милев Василев със сигурност отива в „Левски”

ясно дали „жълто-чер-
ните“ ще имат пари
да водят нормални
тренировки. Въпреки
многобройните обе-
щания от страна на
местната власт и нас-
тоящия собственик в
клуба цари абсолютен
хаос. Голяма част от
футболистите напус-
кат един след друг за
ужас на феновете.Иг-
рачите имат да полу-
чават по няколко зап-
лати и ако до 2-3 дни
няма някаква яснота,
бъдещето на Миньор
никак не е розово. До

момента отношения-
та си с перничани
прекратиха Бибишков,
Траянов, Стойчев, Ми-
лен Василев,Том, Вен-
цислав Василев и Бра-
хими, а в близките дни
най-вероятно това
ще сторят Юруков,
Писаров, Венцислав
Иванов и Пейков.Ми-
лен Василев ще стане
второто ново попъл-
нение на Левски. Сдел-
ката бе договорена
отдавна, но официал-
ният подпис се баве-
ше доста време. В
крайна сметка днес

Никой нищо не знае
до този момент в Ми-
ньор, седем дни преди
първата тренировка
за годината. Николай

Тодоров-Кайзера съби-
ра отбора на 14 януа-
ри, но мъглата около
тима е плътна. До
този момент не е

Милен Василев ще ми-
не медицински тесто-
ве и ще подпише дого-
вор. След това тран-
сферът ще бъде об-
явен от клуба, заедно
с този на Михаил Ива-
нов от Ботев (Вра-
ца).Самият играч
потвърди новината.
„Не искам да казвам
нищо официално кой е
новият ми тим. Клу-
бът ще обяви сделка-
та и тогава всичко
ще бъде ясно. Но сага-
та с моето бъдеще е
към края си“, каза Ва-
силев.

ЮЛИ
Месец юли стартира с изобилие от слу-

хове по повод новите собственици на
„Миньор”. Вариантите в някои дни се
сменяха за часове. Като че ли най-дълго
се задържа „Булгартабак БТ”, най-плахо
се прокрадна вариантът за Валентин Зла-
тев, но се оказа,че и двата са неверни.

Както, впрочем, се оказаха всичките до този момент
,барабар с Алексей Петров, включително. От тия слухо-
ве касата на „Миньор” не се пълнеше, но се появиха
смелчаци, които все пак подписаха с клуба. Дойдоха
вратарят Боян Пейков и защитникът Андрей Райчев, за-
говори се за французина Бруно Шароа, който бил юно-
ша на „Гренобъл”, но се видя, че от него нищо не става.
На една от тренировките дойде и кметът Росица Янакие-
ва, успокои футболистите, че нещата ще се оправят.
Към тоя момент и тя вярваше, е изпод има, оказа се, е
той е доста по-труден от очакваното. Юли е съдбоносен
месец, тъй като той се оказа последен, в който футбо-
листите вземат заплати, от там нататък заплати не вид-
яха, въпреки многобройните обещания, че днес-утре ще
вземат по нещо. Все пак лагерите станаха факт,  пър-
вият беше в Смолян, тъй като за лукса на Словения ве-
че не можеше и да се мечтае. „Миньор” стартира с ра-
венство контролите – 0:0 срещу „Раковски”. Последва
победа с 1:0 над „Берое” в мач, който беше прекъснат,
тъй като феновете на старозагорци нахвърляха факли
по терена, тъй като разчистваха сметки с тоя-оня. Пос-
ледваха нови две равенства в контролите – 0:0 срещу
„Ботев” и 1:1 срещу „Сливнишки герой”. Последва и
победа с 4:2 срещу „Черно море” .

Георги Кьосев напусна „Струмска слава” и замина
за ЦСКА, едва ли е предполагал в каква каша ще се
забърка в червения тим, ама то ако нямаш  способнос-
тите на врачка, жална ти майка в българския футбол.
Адриан Олегов пък напусна „Нефтохимик” и замина за
малтийския „Хамрун”, то и там станаха каши по едно
време, заговори се за „черно тото”, та да знаем, че и
не само в България ги има тия работи.

Голямата новина за месеца беше, че перничанинът
Димитър Ралев стана европейски шампион на пър-
венството в Охрид. Митко го направи по най-хубавия
начин. На първенство, в което се проведоха всичките
предвидени 12 полета, та да няма никакви съмнения.
Затова никой не се учуди, когато през декември той
стана и спортист на Перник за годината. Състезателите
по конен спорт от клуб „Давид” взеха три първи места
на турнира „Свети Георги.

Волейболистите тръгнаха чудесно на олимпиадата , а
в първия мач с най-много блокади от нашия отбор бе-
ше перничанинът Тодор Скримов. Светослав Гоцев
пропусна олимпийските игри, но пък стигна до чуде-
сен трансфер в италианската серия „А” . Е, неговия
„Марми Ланца” нещо го закъса, но тази година пък из-
падане от Серия „А” няма.

АВГУСТ
Последната контрола на „Миньор” на вто-

рия лагер в Банско беше срещу „Арис”(Ли-
масол). Перничани загубиха с 2:3. Пред-
ставянето на отбора беше срещу „Септем-
ври”(Симитли) и завърши повече от добре
за пернишкия тим. Убедително победа с 4:0
срещу „Септември”(Симитли). Започна и
сагата с трансферните права на „А” група.
Вариантите бяха какви ли не – от специален телевизио-
нен канал, който  ще излъчва мачовете срещу заплаща-
не, до цял сезон без телевизионно излъчване. Така се
стигна до парадоксалната ситуация да няма обявена
програма за есенния полусезон в „А” група. Първо бяха
обявени датите на първите четири кръга, но телевизион-
ните неразбории продължиха доста по-дълго, от което
пък телевизионните зрители не се почувстваха особено
ощетени с оглед на безумното качество, което ни пре-
доставя родния футболен шампионат.

В крайна сметка първенството стартира без мачове по
телевизията, а перничани играха първата си среща в Го-
це Делчев. Загубиха изненадващо за някои с 1:2, а още
по-изненадващо веднага след мача треньорът на побе-
дителите Яков Папарков ( бивш играч на „Миньор”) взе,
че си подаде оставката. Тръгнаха какви ли не слухове
за това, най-абсурдният от които беше, че мачът трябва-
ло да завърши наравно и от някакъв сайт за залагания
люто се заканили  на наставника. Е, всичко си остана в
сферата на догадките, доказателства, както си знаем ,
няма.

Вторият мач на „Миньор” завърши с безличното 0:0
срещу „Локомотив”(София) И докато на терена цареше
скука, на трибуните стана повече от интересно. Изпълни-
телният директор на гостите Георги Марков беше набит
от феновете в ложите на стадиона и настана поредният
голям скандал. В крайна сметка отборът беше пратен да
играе домакинските си мачове в Своге, та феновете го
видяха на собствен терен чак в края на октомври.

В Своге ЦСКА ни отупа с 4:1, а отборът беше глобен
за хвърлени предмети, но това вече не впечатлява кого-
то и да е, тъй като рядко минава мач без да се налага да
се възстановяват щети, нанесени от феновете. Все пак в
Ловеч се стегнахме и направихме 0:0 и точките ни ста-
наха 2. Лошото е, че си останаха две чак до мача с „Е-
тър” в късната есен и проблемите ни явно не бяха само
финансови.

Перничанинът Георги Якимов беше част от национал-
ния отбор по волейбол, който стана балкански шампион
при момчетата до 15 години и записа името си в първата
балканска титла в тази възрастова група.

Олимпиадата приключи без медал за перничани, но
постижението на Тошко Скримов и съотборниците му от
националния по волейбол – четвърти , ще се помни дъл-
го. Освен ако не го подобрят на олимпиадата в Рио след
четири години.

На 7-ми август  Иво Ангелов стана седми в Лондон, но
това съвпадение никак не го зарадва, защото се целе-
ше в медалите. Нищо, и пред Иво има още време и оли-
мпиади, стига да е здрав.

СПОРТНАТА 2012 ГОДИНА

ПРОГРАМА ВИСША ЛИГА
ПРОЛЕТ 2013

10-ТИ КРЪГ

2-РИ ФЕВРУАРИ
Миньор -
Инвестбанк Тетевен волей
Дунав - Изгрев
Ботев - Добруджа
УНСС - Септември Про Синема

11-ТИ КРЪГ

9-ТИ ФЕВРУАРИ
Инвестбанк Тетевен волей -
Дунав
Изгрев - Ботев
Добруджа - УНСС
Септември Про Синема -
Пирин Хайстер

12-ТИ КРЪГ

16-ТИ ФЕВРУАРИ
Дунав - Миньор
Ботев -
Инвестбанк Тетевен волей
УНСС - Изгрев
Пирин Хайстер - Добруджа

13-ТИ КРЪГ

23-ТИ ФЕВРУАРИ
Миньор - Ботев
Инвестбанк Тетевен волей -
УНСС
Изгрев - Пирин Хайстер
Добруджа - Септември Про
Синема

14-ТИ КРЪГ

2-РИ МАРТ
Ботев - Дунав
УНСС - Миньор
Пирин Хайстер -
Инвестбанк Тетевен волей
Септември Про Синема - Изгрев

15-ТИ КРЪГ

9-ТИ МАРТ
Дунав - УНСС
Миньор - Пирин Хайстер
Инвестбанк Тетевен волей -
Септември Про Синема
Изгрев - Добруджа

16-ТИ КРЪГ

16-ТИ МАРТ
УНСС - Ботев
Пирин Хайстер - Дунав
Септември  Про Синема -
Миньор
Добруджа -
Инвестбанк Тетевен волей

17-ТИ КРЪГ

23-ТИ МАРТ
Инвестбанк Тетевен волей -
Изгрев
Миньор - Добруджа
Дунав - Септември При Синема
Пирин Хайстер - Ботев

18-ТИ КРЪГ

30-ТИ МАРТ
Изгрев - Миньор
Добруджа - Дунав
Септември Про синема  - Ботев
Пирин Хайстер - УНСС
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Полицейската академия
с обновено общежитие

Любомира ПЕЛОВА
Бъдещите перничани – студенти в

Академията на МВР ще имат щастието
да живеят в модерно общежитие, след
като вчера министърът на вътрешните
работи Цветан Цветанов откри ренови-
раната сграда.  400 курсанти ще могат
да се настанят в общежитие №3, каза
министър Цветанов. Общежитието е
построено през 1976 година и досега не
е видяло никакъв ремонт. 36 години по-
късно ние правим цялостно обновява-
не, каза Цветанов. МВР е отделило
приблизително 3 милиона лева, за да
се осъществи цялостното обновяване
на общежитието – от изграждане на
хидро- и топлоизолация, водопровод-
ни и канализационни инсталации до
съвременно обзавеждане. Това е из-
вършено в рамките на една година.

АПРОПО

Ïî÷èíà ïðîñòðåëÿíèÿò ïðè ëîâ àâäæèÿ
Медиците се бориха за живота му дни

ПРАВИ СА КМЕТСКИТЕ НА-
МЕСТНИЦИ ПО РАДОМИР-

СКО ДА претендират за
осемчасов работен ден.
Всеки, който поне малко се
е докоснал до властта знае,

че работното време на селския първе-
нец е 24-часа в денонощието. Вярно,
че може да не се скъса от работа през
това време, но е като пожарникар на
дежурство – във всеки момент някой
ще припищи и ще го извика да му ре-
шава проблемите. Включително лични-
те и семейните! Затова е добре да се
знае, че четирите часа, за които взе-
мат пари, са просто капка в морето на
селската неволя. Има и друго – влас-
тта е хитра, за четирите часа им дава
половин заплата, т.е. някъде около ми-
нималната. Къде – къде е по-добре за
същата работа да те осигуряват на
осем часа и да взимаш два пъти пове-
че пари. А и някак си трудно е да про-
тестираш. От една страна кметските
наместници нямат синдикат, които да
им брани интересите, а от друга и
хлябът, и ножът са в ръцете на общин-
ския градоначалник. Той назначава,
той уволнява. Е, не само той, и партия-
та. Както са ги назначили, така ще ги
издухат. За тия пари маса партийни
активисти чакат на опашка. Затова е
твърде заплетен трудовият казус на
кметските наместници, който са ни ри-
ба, ни рак в сложната административ-
на машина.

НАПУК НА ОПТИМИСТИЧНИТЕ
ОТЧЕТИ, БИТОВАТА ПРЕСТЪП-
НОСТ си върви по график. Това е още
по-точно казано, ако под битова прес-
тъпност разбираме кражбите на авто-
мобили. Зачестиха случаите, когато в
Пернишко битовата престъпност за-
почна да взема луксозни измерения.
Вече няколко модерни джипа и лиму-
зини, откраднати от столичния град,
намериха пристан в тайни гаражи, пос-
ледният от които дивотински. Явно
близостта до София и добрата конспи-
ративна мрежа ни правят привлекате-
лен център за тоя род подземен биз-
нес. Само че това не се отчита от поли-
цейската статистика.

129 януари 2013 г.

му болницата му беше
направена операция
по спешност за осво-
бождаване на наляга-
нето от черепната
кухина. Ловецът бе
приет с прострелна
рана в главата. Пос-
традалият имаше
множество метални
частици и костни
фрагменти. Направе-
на му бе операция за
освобождаване на нал-
ягането в черепната
кухина, продължила
повече от два часа и
още тогава медиците
не бяха оптимисти за

Любомира ПЕЛОВА
Рано сутринта вче-

ра почина в „Пиро-
гов” почина бившият
кмет на пернишкото
село Студена Иван
Степанов, който бе-
ше прострелян по
време на лов на 5
януари .

64-годишният ав-
джия беше настанен в
Неврохирургия реани-
мация на “Пирогов”,
след като пострада
много сериозно през
изминалите почивни
дни по време на лов.
При постъпването

и го зцанесли до ма-
гистралата, откъде-
то го взела линейка-
та.

Основното предпо-
ложение на разследва-
щите е, че бившият
кмет е напуснал пу-
сията си и е тръгнал
назад, за да преследва
прасето, въпреки че
не е имал право за то-
ва, тъй като не е бил
гонач. Инструкциите
са, че всеки може да
стреля само напред и
назад и няма право да
мърда повече от крач-
ка-две. Според запоз-
нати раненият се е
преместил около 30-
ина метра. Разследва-
щи уточниха, че Сте-
панов е ранен със сач-
ма размер 13/0, които
са забранени именно
заради подобни инци-
денти.

оцеляването на прос-
треляния авджия.

Починалият е бил
председател на ловна-
та дружинка в село
Студена. Според ко-
мисар Валентин Ди-
митров, директор на
ОДМВР – Перник, по
първоначални данни
причина за инцидента
е небрежност.Бив-
шият кмет на пер-
нишкото село Студе-
на е бил улучен със
сачма в главата по
време на лов за диво
прасе.

Ролята на прос-
треляния била да нап-
рави разстановка на
пусиите, от които
всеки ловец можел да
дебне за прасето. Спо-
ред изискванията ни-
кой нямало право да
напуска пусията, до-
като Степанов не ми-

не след това да обяви
край на лова.

Във фаталната съ-
бота дружината как-
то обикновено из-
лязла да ловува в мес-
тност между село
Боснек и Горна Ди-
каня. Районът бил из-
вестен като Плоча-
та, защото имало 20-
метрова скала и гъс-
та растителност.
Малко преди 15 часа
претичало диво пра-
се, по което 5-6 лов-
ци насочили пушките
и стреляли. За лош
късмет един от ране-
ните бил и Степа-
нов.

Колега ловец го
видял как се свлича
на земята. Иван бил
отнесен на ръце от
трима авджии, кои-
то го качили във ви-
сокопроходим джип

Столичен наркодилър
краде в Рударци

Любомира ПЕЛОВА
Поредният сто-

личен представи-
тел на подземния
свят бе пипнат в
крачка в Перниш-
ко. Полицаи от
Областната ди-
рекция на МВР
задържаха кри-

минално проявено софиянец точно когато
се опитвал да проникне в частен имот, за
да го обере. Престъплението е извършено в
понеделник късно вечерта в пернишкото
село Рударци. Крадецът се вмъкнал в къ-
щата, след като счупил прозорец на първия
етаж на жилището. Съседи случойно забел-
язали опита за грабеж и алармирали поли-
цията.

При проведените незабавни заградител-
ни мероприятия служигтелите на реда ус-
пели да закопчаят белезниците около кит-
ките на 39-годишния Константин Павлов от
София. Оказало се, че той вече има солид-
но криминално досие – регистриран е зара-
ди кражби и разпространение на наркоти-
ци. Престъпникът е бил задържан в ареста
за 24 часа с полицейска заповед.

Любомира ПЕЛОВА
Заледените и непо-

чистени пернишки
улици и най-вече
тротоари изпратиха
десетки жители на
областния град в
болница с потроше-
ни крайници. Послед-
ният инцидент е
станал в първия ра-
ботен ден на седми-
цата, когато сут-
ринта лек автомо-
бил блъсна 15-годиш-
но момиче. Девойче-
то се движело улица
«Рига» , но стъпило
зле на заледен уча-

Удариха девойче на заледен път
стък, подхлъзнало се
и полетяло към
платното, стовар-
вайки се пред движе-
щия се лек автомо-
бил «Форд Ескорт».
Колата е управлявал
52-годишния Г.Л.
Пострадалата малка
пешеходка е закарана
незабавно от шо-
фьора на автомоби-
ла в пернишката бол-
ница, където е уста-
новено, че девойче-
то е със счупена
ключица на дясната
ръка, но опасност за
живота му няма.

Най-опасен за перни-
чани е площадът на
областния град, кой-
то се превръща в ог-
ромна пързалка след
служителите на фир-
мата, която чисти
снега. На хлъзгавите
мраморните плочи от
началото на зимата
вече причиниха здра-
вословни проблеми на
мнозина. Жителите
на областния център
от години молят да
не се изстъргва снеж-
ната покривка до
плочки, но гласът им
остава нечут.

Перник остана без
един от големите си
информационни сай-
тове Perniktodey,
съобщи собствени-
кът му Васил Иванов,
който е подал вече
жалба и в прокурату-
рата. Хакерите го уда-
рили жестоко през
нощта срещу 8-ми
януари и резултати-
те се оказали фатални
за агенцията, тъй ка-
то цялото съдържа-
ние на сайта, разполо-
жен върху виртуален
сървър, нает от ком-
панията Суперхос-

Хакнаха сайта на пернишка
информационна агенция

тингс, от която е бил
купен и домейн ней-
мът – името на сай-
та,  е изтрито и не
подлежи на възста-
новяване, уточни
Иванов. Според него
хакерите обаче не са
били супер сепциалис-
ти, защото са остави-
ли ай пи адресите си,
които са български и
лесно разпознаваеми и
вече са предадени на
прокуратурата от
компанията. По пър-
воначална информа-
ция посегателството
е извършено от пер-
ничани или софиянци.

Около 8000 лева е
струвало досега съз-
даването и разработ-
ването на сайта, не
по-малко от още 3000
лева ще вложи Васил са
зъдването на вече
чисто новия наслед-
ник на унищожения
Perniktodey. Той е амби-

циран да го пусне до
края на месеца. Лошо-
то е, че освен загуба-
та в чисто финансо-
во измерение, хакери-
те са унищожили и
цялата текстова и
снимкова информа-
ция, видеоклипове,
които не могат да бъ-
де възстановени, а
над 90 000 перничани
са лишени от услуги-
те на информационна-
та агенция. Именно за-
това съм готов да за-
веда и гражданско де-
ло за причинените
вреди, след като про-
куратурата проключи
работа и установи
кои са извършители-
те на деянието, кое-
то се преследва и от
Наказателния кодекс,
е категоричен Иванов,
който е и пиар на об-
щинската админис-
трация.

Любомира ПЕЛОВА


