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

гр. Перник,
ул. “Търговска” №34

тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34

гр. Брезник, ул. “Д-р Йордан Стефанов” №5
/бившия блок на “ДЗРЧ”,
до реката/ 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 = 1.529 лв.

Сряда, 12 септември, 2012 г., бр. 174 /5042/ год. XXЦена: 0,60 лева

Св. свщмчк
Автоном,

еп. Италийски
(Отдание на Рождество

Богородично)

9°/280

Предимно
слънчево

ÌÀËÖÈÍÀ ÏÈÕÀ „ÊÀÔÅ ÍÀ ÍÅÄÎÂÎËÑÒÂÎÒÎ”
Повечето перничани нямаха пари и за толкова

Пътят
на народа

Разглезени с широколентови ма-
гистрали, трънчани не могат да повярват още,
че пътят им до Стрезимировци не е аутобан.
Но и това е нещо. Пътят на народа, както вече
оригинално кръстиха новата, деветкилометро-
ва отсечка, която предстои да се рехабилитира,
може и да не върне автоколоните с бензинови
туби в багажниците от едното време, но със си-
гурност ще бъде най-кратката отсечка на сър-
бите към Европейския съюз.

Обаче знае ли човек? Съседите ни от юг и се-
вер са го забатачили яко, та икономическата
емиграция натам е практически безмислена. И
понеже българинът е свикнал да си пада по за-
падното – ей къде е Сръбско – на девет кило-
метра от Трън. И то по чисто нов път.

Така обвиненията към властта, че храни наро-
да с магистрали, започват да губят достовер-
ност. Храни ги и с второкласни пътища от първо
качество. Друг е въпросът дали по тоя повод не
трябва да почерпят сърбите? Техният стандарт
комай не е по-нисък от нашия, та домашните
прислужнички от Гърция могат по-лесно да се пре-
насочат към техните свободни икономически зо-
ни. А и претенциите за квалифицирана работна
ръка на запад от Трън не са чак толкова високи,
та пътят на народа може наистина да се окаже
път към едни по-заможни Балкани. Можем да го
наречем и южнославянска федерация, въпълъще-
ние на идеите на Тито – Сталин – Димитров.

Валентин ВАРАДИНОВ

 Любомира ПЕЛОВА
И т.н. „кафе на не-

доволството” което
трябваше да пият
всички засегнати от
неадекватните реше-
ния за обезщетения-
та на пострадалите
от земетресението,
според които обзеще-
тения за констатира-
ни щети до 2000 лева
няма да се изрлащат,
не можа да обедини
перничани.Кафе пиха
единици, останалите
нямаха стотинки и за
толкова. Въпреки то-
ва десетки жители на
общината, чиито до-
мове не могат вече да
ги приютят, се съб-
раха пред Областната
и общинската адми-
нистрация в 10 часа.

“Кой определи тази
граница от 2 000 лв.?
Какво значи текущ ре-
монт при земетресе-
ние? Нека ни обяснят
ясно, защо границата
е точно 2000 лв. Има

вече 102-ма души, кои-
то са взели обезщете-
ния до тази сума”,
заяви Валентин Пе-
шев от Инициативни-
я комитет, който за-
щитава пострадали-
те от труса.

Недоволните попи-
таха вицепремиера
Симеон Дянков, къде
са обещаните за хора-
та от Перник пари.
Той лично обявил, че
обезщетения ще полу-
чат всички пострада-
ли, а сега се въвеждал
праг.

“Ако не ни чуят, ще
отидем на жълтите
павета. Даваме им 1
седмица”, категори-
чен бе Пешев.

Протестиращи ро-
ми пък атакуваха с
въпроси заместник-
областният управи-
тел Радослав Йорда-
нов, който единстве-
н от областната ад-
министрация слезе
да ги успокои. Те нас-

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

тояваха да им даде
точен отговор дали
ще се блъскат жили-
щата им и къде ще
бъдат настанени,
ако това стане. “Н-
ямаме пари да си ку-
пим жилищата, а ху-
бавите вече ги взеха
богати българи. За
нас остават само
разрушените. Зима-
та вече е близо и ще

ÍÎÂÎÒÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
“ÔËÎÐ” ÂÅ×Å ÐÀÁÎÒÈ

СТР. 3

ÐÅÌÎÍÒÈÐÀÒ ÏÚÒß
ÒÐÚÍ - ÑÒÐÅÇÈÌÈÐÎÂÖÈ

СТР. 2

ÑËÀÂÈ ÃÎÖÅÂ ÒÚÐÑÈ
ÇËÀÒÎ Â ÈÒÀËÈß

СТР. 11

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Тръгна националната благотворителна кампания

останем на улицата
в студените месе-
ци”, роптаеха роми-
те.

Йорданов ги успо-
кои, че жилищата им
няма да бъдат блъс-
кани, ако затова няма
изрична заповед на
кмета. Земетресение-
то на 22 май разлюля
Перник с 5,8 по Рих-
тер и нанесе щети за

над 30 млн. лв. Пос-
трада 80% от сград-
ния фонд в община-
та. 164 са сградите
за блъскане, а 500 ду-
ши спят на фургони
и палатки. Вчера
стартира и национал-
ната благотворител-
на кампания за наби-
ране на средства за
пострадалите от
труса.

Зоя ИВАНОВА
На нарочна прескон-

ференция вчера беше
дадено началото на
националната благот-

ворителна кампания
за пострадалите от
земетресението в
Перник на 22 май. На
нея участваха Христо

Григоров - председа-
тел на БЧК, Томислав
Дончев - министър по
управление на средс-
твата от Европей-
ския съюз, Радослав
Йорданов – заместник
областен управител
Област Перник, Роси-
ца Янакиева - кмет на
община Перник, Пла-
мен Алексиев – кмет
на община Радомир,
Любен Панов - Българ-
ски Център за несто-
панско право, Цветан
Симеонов – председа-
тел на Българската
търговско-промишле-
на палата и др.Предсе-
дателят на Българ-

На страница 4

ския червен кръст
Христо Григоров об-
яви, че вече е направе-
на организацията, ка-
то ще има и общес-

твен съвет който ще
следи изразходването
на средствата.
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Çàïî÷âà ðåìîíòúò íà ïúòÿ êúì  Ñòðåçèìèðîâöè
Рехабилитацията е по европейски проект

Пушачите не намаляват
въпреки забраните

Зоя ИВАНОВА
Няма кой знае каква файда от въведена-

та тотална забрана за пушене в заведения,
офиси, детски площадки и стадиони. По
малко от 3 процента от пушачите са нама-
лили или са спрели цигарите – това става
ясно от поредното проучване направено от
националния център за изучаване на об-
щественото мнение.Според изследването
74% от анкетираните обаче твърдят, че и в
момента пушат толкова, колкото преди въ-
веждането на забраната.

Глобите, които варират от 300 лева за фи-
зическо лице при първо нарушение до 10
000 лева за юридическо при рецидив, също
не носят очаквания резултат. Оказва се, че
повечето пушачи и заведения или стриктно
спазват закона, или са намерили вратички
в него. Здравните инспектори правят стоти-
ци проверки всеки ден в цялата страна, но
спипват средно едва петима нарушители
седмично. Най-много хванати има в нощни-
те заведения, казината и болниците. Зако-
нът влезе в сила от 1 юни тази година.

Силвия ГРИГОРОВА
Вчера беше напра-

вена първа копка на
рехабилитацията на
отсечката от път
II-63- Перник- Стре-
зимировци, която е с
дължина 9,295  км.
На пресконференция-
та, която се проведе
преди това, присъс-
тваха: областният
управител- Иво Пет-
ров, членът на УС на
Агенция „Пътна ин-
фраструктура”- Ла-
заринка Стоичкова и
директорът на Об-
ластно пътно управ-
ление-Перник- инж.
Румен Сачански. На
нея стана ясно, че
стойността на
проекта за рехабили-
тацията на отсечка-
та Трън-Стрезими-
ровци е 5 795 335.20
лева, от които 4 926
034,92 лева е съфи-
нансирасне от Евро-
пейския фонд за ре-
гионално развитие.
Изпълнител на този
проект е „СК-13
Пътстрой” АД. Лот
39 път II-63 Перник-
Стрезимировци ка-
то второкласен път
попада в обхвата на
ОП”Регионално раз-
витие” 2007-2013.
Проектът за рехаби-
литация и реконс-
трукция на този
лот е част от 15-те
обекта, включени в

четвъртия етап на
безвъзмездното фи-
нансово подпомагане
на ОПРР.

Лазаринка Стоич-
кова поясни, че  до
момента АПИ усвоя-
ва на 100%  средс-
твата, заложени в
ОПРР за периода
2007-2013 г, които
възлизат на 500 000
млн. лева. Тази прог-
рама финансира пъ-
тищата от втори и
трети клас. „Основ-
ната ни цел с рехаби-
литацията на този
участък е не само да
подобрим транспор-
тната връзка към
съседна Сърбия, но и
да осигурим норма-
лен път до живопис-
ното Ждрело.
Стоичкова допълни,
че в момента се из-
вършва планиране на
ремонтните дейнос-
ти за следващия
програмен период. В
област Перник нап-
равеното до сега е
Лот 14- трасето
Перник-Брезник. Сега
стартира рехабили-
тацията на отсечка-
та Трън-Стрезими-
ровци. Предстои
през септември да
стартира и ремонта
на пътя Блатешни-
ца-Байкалско-Драго-
мирово. Вече е под-
писан договорът с
изпълнителя, а тра-

Обновен е входът на
кладнишкия манастир

Любомира ПЕЛОВА
Нова чешма посреща миряните на входа на

кладнишкия манастир „Свети Николай Ми-
риклийски Чудотворец“. Над нея е вградена
икона на патрона на светата обител – дело на
скулптора професор Емил Попов. Заедно със
свои студенти от Художествената академия
той се е заел с благородното дело да преоб-
рази входа на манастира. Основен спонсор
на спасителната акция е Ивайло Танев, за
което кметът на Кладница Васил Мирчев из-
казва огромна благодарност от името на
всички вярващи. Манастирът е обявен за па-
метник на културата и има богата история.
Игуменът отец Рафаил избра да благодари на
дарителите в деня на Рождеството на Прес-
вета Богородица. Новата метална порта е дар
от Чавдар Рафаилов. Наскоро построената
чешма и входът на манастира бяха осветени
в присъствието на миряните, дошли да поче-
тат църковния празник и труда на дарителите.

“Културна палитра”
събра таланти

Виктория СТАНКОВА

сето е с дължина
около 10 км. Срокът
на изпълнение на
обекта е 3 месеца. До
края на тази година
се очаква да старти-
ра още един обект-
Суходол- Мало Бучи-
но- Голямо Бучино-
кв. „Мошино”. Той е
18 км, от които 8 км
са на територията
на област Перник.
Успоредно с това се
изпълняват и  голе-
мите инфраструк-
турни проекти. Със
задоволство може да
се отбележи, че нап-
редва с добри темпо-
ве строителството
на АМ”Струма” и
пусковите срокове
ще бъдат спазени.
Всъщност, това са
обектите, които
предстои да се въве-
дат в експлоатация
до 2014г в облас-
тта. В момента се
извършва проекти-

ране на обекти, кои-
то ще се заложат в
следващия програ-
мен период. Целта
ни е в момента, в
който фондовете
отворят през 2014г,
ние да имаме реална
готовност да стар-
тираме.

За област Перник
се подготвят проек-
ти за рехабилитира-
не на около 56 км пъ-
тища с европейски
пари. Това включва
довършителните ра-

боти на пътя Пер-
ник- Стрезимировци;
Елов дол- Дивля;
Дивля- Пенкьовци;
Трън- Вукан; София-
Брезник- Пали лула”,
заяви Лазаринка
Стоичкова. Тя под-
черта, че пътната
мрежа от втори и
трети клас в стра-
ната е голяма и е над
19 000 км и навсякъ-
де има нужда от ре-
монт, но  няма пари
за всички пътища
наведнъж.

Любомира ПЕЛОВА
Със събрани от да-

рения 45 хил. лв. започ-
ва ремонтът на трън-
ския манастир “Св. Ар-
хангел Михаил”. Ще бъ-
де подновен покривът
на манастирския храм.
Ще бъдат укрепени
основите, ще се напра-
ви отводняване и дре-
наж, съобщи кметът
на община Трън Ста-
нислав Николов. За не-
го това е важен прио-
ритет и в началото
на обявяването на да-
рителската сметка
той пръв предоста-
вил три свои заплати
като пример за богоу-
годното дело. По то-
зи и други подобни по-
води Николов е полу-
чил отличие от Бъл-
гарската православна
църква. Ремонтът се
бавеше, защото манас-
тирът е собственост
на Софийската света
митрополия. След спо-
разумение с архиереи-
те те да дадат съгла-
сие за фирмата, коя-
то ще прави ремонта,
строителите вече са
на обекта. По силата
на подписания дого-

вор те са получили
авансово 30% от
стойността на ремон-
та.

Трънският манас-
тир “Св. Архангел Ми-
хаил” се намира на за-
кътано възвишение
над река Ерма и до не-
го се стига по напра-
вен миналата година
горски път, а откло-
нението е след моста
преди село Ломница.
Той е основан по вре-
ме на Второто бъл-
гарско царство. Спо-
ред преданитето
през 14 в. в обителта
е имало около седемде-
сет монаси, които са
избити от кърджа-
лиите, а самата оби-
тел е изпепелена.

В периода на осман-
ското владичество
Трънският манастир
е бил важен културен
център в западните
покрайнини. Там е
имало килийно учили-
ще. По непотвърдена
с документи инфор-
мация манастирът е
посещаван и от Дяко-
на Левски, но със си-
гурност историята
му е свързана нацио-
налноосвободителни-
те борби на българ-
ския народ в Трън-
ския край. От време-
то, когато Иречек е
обикалял Трънския
край е известна рим-
ска колона с надпис,
която се пази в храма
и до днес.

Ремонтират трънския манастир

Излезе от печат  единствена по рода си анто-
логия „Културна палитра”. Сборникът включва
изключително талантливи автори  от страната и
чужбина, представени със свои стихове, раз-
кази, есета и други  литературни жанрове,
илюстрирани с творби на  изтъкнати пернишки
художници. Появата на „Културна палитра” е
събитие, която няма аналог в пернишкото
книжно пространство. Скоро никой не е ус-
пявал да обедини на едно място енергията, си-
лата, стремежа и таланта на 224 автори, чиито
творби се разпростират на цели 208 страници.
Корицата на изданието е  с картини на худож-
ниците Стоядин Иванов / Пернишкият Пикасо/,
Емил Младенов и Богомил Благоев, оформени
от художничката Цветелина Александрова.

Стихотворенията и разказите в книгата са
пъстри и разностилни, подобно корицата й.

Според съставителя Първолета Маджарска,
в антологията слаби творби на практика няма.
Има добри, има много добри, има и уникално
добри, но слаби - не.

Сборникът вече се продава в някои книжар-
ници, както и в  ХГ „Арт салон” - Перник, като
само там се предлага с 30% отстъпка.
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Тридесет трайно безработни вече с препитание

Ненко Темелков за 9-ти
Александра ИЛИЕВА

Председателят на БСП в Перник, Ннко Те-
мелков, оцени датата 9-ти септември 1944г.
и обобщи изводите, които трябва да бъдат
направени от историята.

„Членовете и симпатизантите на социа-
листическата партия отбелязаха по достой-
нство датата 9-ти септември, защото това е
денят, в който беше победен фашизма в
България. На практика с деветосептемврий-
ският „преврат” беше унищожена фашис-
тката власт, която тласна България в остта
на хитлрова Германия, фашистка Япония и
фашистка Италия. Ние бяхме част от фашис-
ткия свят. България обяви война на Амери-
ка и Великобритания и на още 8 държави, в
това число и Южна Африка. Всички опити
да се оневини тогавашното управление,
властвало в България преди 9-ти септември
1944г., че то е едва ли не е било законно и
невинно, са исторически неверни. Защото
след участието ни във войната на страната
на Хитлер, съществуваше опасност, след
победата над хитлеристкия фронт, България
да бъде отново в трета национална катас-
трофа и да загуби територии. Претенциите
на Гърция например са били за територии
почти до Пловдив. Тази катастрофа не се
случи именно поради саможертвата на оне-
зи хора, които се бориха на страната на ан-
тихитлеристката коалиция, в това число
трънските, радомирските и брезнишките
партизани. Не случайно английската военна
мисия е била в района на трънския парти-
зански отряд. Представянето на историята
погрешно и погрешното тълкуване на факти-
те, води до грешни изводи и до грешни оце-
нки. Девети септември е една светла дата
за България, защото България застана на
страната на антихитлеристката коалиция,
участва с войски срещу Германия, стигна
до Унгария, води боеве на територията на
Югославия, т.е. с кръвта на онези млади,
достойни българи, участвали в патризански-
те отряди и във втората фаза на Отечестве-
ната война, България спаси своето достой-
нство, своето име, своята териториална
цялост и станахме държава, която заслужи
доверие в световната общност.

В Пернишка област ние, социалистите, от-
белязахме 9-ти септември като уважихме
отдалите живота си герои. Положихме вен-
ци и цветя на всички паметници в Перник,
Радомир, Брезник, Ковачевци, Трън, защото
кости на зверски убити партизани и ятаци
има навсякъде на територията на област
Перник, която даде най-големия принос в
антифашистката борба.

Аз също отбелязах по достойнство тази
дата, защото точно на тази дата баща ми е
пуснат от концентрационен лагер в Гърция”,
допълни Темелков.

ГЕРБ ще ореже
малките общини

Александра ИЛИЕВА
Правителството на ГЕРБ готви поред-

ното орязване на общините в България,
обяви депутатът от Коалиция за Бълга-
рия инж. Димчо Михалевски. Той об-
ясни, че управляващите замислят изби-
раеми по Оперативна програма „Регио-
нално развитие“ да бъдат едва 54 об-
щини, в които да бъдат разпределени 2
млрд.евро по проекти, а всички остана-
ли общини да бъдат избираеми еди-
нствено по Програмата за развитие на
селските райони, чийто бюджет е 500
000 млн. евро. Според Михалевски
ГЕРБ съвсем избираемо ще включват
общини, в които да наливат европейски
пари и да „чакат служебна победа“ на
поредицата от предстоящи избори.

„По този начин едни региони в стра-
ната ще се развиват, а останалите ще
потъват все повече, тъй като Оператив-
на програма „Регионално развитие“ е
мощен финансов инструмент за из-
граждане на инфраструктура“, посочи
Михалевски. Според депутатът от Леви-
цата, ГЕРБ е първото правителство,
което дели кметовете на „наши и ва-
ши“.

градини. За нуждите
на „Флор” общинската
администрация му пре-
достави сграда на
ул.”Инженерна”, която
е ремонтирана със
средствая по проекта.
Петте терена, за кои-
то ще трябва да се
грижи новото общин-
ско предприятие, се
намират в кварталите
„Дараците” , „Христо
Ботев” , „Иван Вазов”,
„Хумни дол” и „Драга-
новец”.

Тъй като проектът
е разработен във вре-
ме, когато минимална-
та работна заплата в
страната е била 270
лева, вчера кметът Ро-
сица Янакиева, поздрав-
явайки със старта еки-
па на „Флор” се анга-
жира да внесе специал-
на докладна още на
първото предстоящо
заседание на ОбС, с

на предприятието и
то ще продължи да съ-
щестува и след крайна-
та проекта дата – 31
август 2013 година”,
заяви Митрев. Той спо-
дели, че само за три –
четири дни екипът му
е свършил много рабо-
та. Почистен е дво-
рът на 6-то училище,
по-приветлив вид има
вече и улица „Инженер-
на”, на която след по-
чистването и извозва-
нето на боклука е сме-
нена и част от тро-
тоарната настилка.
Н о в о с ъ з д а д е н о т о
предприяти ще разви-
ва дейности по озелен-
яване, благоустрой-
ство, хигиенизиране,
подобряване на околна-
та среда на терито-
рията на общината,
ще се грижи за под-
дръжката на общес-
твени паркове, улици,

“Под напрежение” в Перник
Виктория СТАНКОВА

“Под напрежение”
изскача на първо
място в листите на
бестселвърите на
още с появата си на
книжния пазар. Това е
десетият роман на
Коубън с главен герой
Майрън Болитар и чи-
тателите отново го
наблюдават как балан-
сира по опънато до
скъсване въже и се
опитва да реши лич-
ната си дилема дали е
спортен агент, или
частен детектив. В
този будещ размисли

трилър Коубън зада-
ва провокативния
въпрос дали една кра-
сива лъжа е за предпо-
читане пред грозната
истина. Когато бив-
шата тенис звезда
Сузи Т. и Лекс, ней-
ният съпруг рок звез-
да, попадат случайно
на анонимен постинг
във фейсбук, подла-
гащ на съмнение ба-
щинството на неро-
деното им дете, бре-
менната в осмия ме-
сец Сузи моли Майрън
да спаси брака й и мо-
же би дори живота на

Лекс. Но когато Май-
рън открива Лекс,
той попада най-нео-
чаквано и на снаха си
Кити, която заедно с
брат му вече много
години е прекъснала
всякаква връзка с ро-
да Болитар. Майрън
неочаквано става съп-
ричастен на тайни,
свързани с брат му,
от когото се е от-
чуждил, и е принуден
да си припомни доста
нелицеприятни исти-
ни и лъжи, за които
отговорност носи са-
мият той.

Бриго Аспарухов пи
кафе с перничани

Любомира ПЕЛОВА
Командироването на Томислав Дончев в

Перник е популизъм и цинизъм,  заяви вче-
ра генерал Бриго Аспарухов, който се при-
съедини към кафето на недоволството в
града. “Влязох в заведението и попитах:
„Може ли едно протестно кафе?”, а серви-
тьорката ми отговори: „За вас може,  и то с
много любов”. Това показва, че хората в
Перник са солидарни в исканията си”, каза
още Аспарухов, който не скри и задоволс-
твото си, че е бил разпознат от едно младо
момиче. Генералът поясни, че родната му
къща в село Вискяр не е пострадала от зе-
метресението. Щети по домовете си имали
обаче роднините му в Мещица. “Партийните
субсидии се събират от хората. Не може да
ги разпределяш като дарения и то с прави-
телствено решение”, коментира дарението
на ГЕРБ от 1 млн. лв. за пострадалите Аспа-
рухов.

Бившият шеф на разузнаването подчерта,
че отношението към Перник от 60 години
все е лошо. Дори Тодор Живков идвал само
веднъж в миньорския град. Генералът при-
помни, че това е станало при откриването на
15-етажната сграда, в който днес са наста-
нени областната и общинската администра-
ция. Преди повече от 30 години тя е била
дом на тогавашния Окръжен съвет и Окръж-
ния комитет на БКП. И днес по-възрастните
перничани помнят думите на Тато: „ Строих-
те без моето разрешение, ама айде да ви е
честито!  Нема да събаряме сградата я..” И
последевал характерния му смях. След то-
ва пращал в Перник Станко Тодоров, който
удобно и тактично мълчал.

която да поиска съгла-
сието на местните
парламентаристи от
общинския бюджет да
бъде осигурено дофи-
нансиране на предприя-
тието, така че екипъ-
т да полячава гаран-
тирано минималната
работна заплата от
290 лв. Новото пред-
приятие има бъдеще,
тъй като то ще свър-
ши голяма по обем ра-
бота, която при други
условия би струвала
скъпо на общинския
бюджет, тъй като за
нея ще трябва да бъ-
дат наети частни
фирми, поясни още
градоначалникът.

Сред гостите на
„прощъпулника” вчера
бяха и областният уп-
равител Иво Петров и
председателят на Об-
щинския съвет Владис-
лав Караилиев.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера официално бе

открито новото об-
щинско предприятие
„Флор”. Създадено е
по проект „Нови въз-
можности – социално
предприятие за оце-
леняване и благоус-
тройство в Община
Перник” , който се осъ-
ществява с финансо-
вата подкрепа на Опе-
ративна програма
„Развитие на човешки-
те ресурси” , съфинан-
сирана от Европейския
социлен фонд на Евро-
пейския съюз. Разра-
ботката е на стой-
ност 278 291,39 лв и е
с едногодишен срок на
дйствие. Новото пред-
приятие дава хляб на
30 безработни от рис-
кови социални групи,
болшинството от
които вече имат пър-
вите си трудови дого-
вори. Управител на но-

вото предприятие е
Добри Митрев, бив-
шият предсдател на
пернишкия Общински
съвет, който два ман-
дата ръководи изклю-
чително компетентно
работата му и вчера
получи горещи овации
и от бъдещия си екип,
и от гостите на им-
провизираното тър-
жество за „прощъпул-
ника” на „Флор”. „Ние
сме един отбор и
вярвам, че ще работим
като такъв и ще бъ-
дем добър пример и за
много други хора, из-
паднали в тежка ситу-
цаия, в каквато бяхме
всички ние доскоро.
Ще им покажем,  че ви-
наги има надежда, ви-
наги има изход. Убеден
съм, че след една годи-
на резултатите от ра-
ботата ни ще бъдат
основание за бъдещо
устойчиво развитие

Кунева не иска договорки 
Александра ИЛИЕВА

Меглена Кунева и ней-
ната партия “Българи-
я на гражданите” няма
да прави предварител-
ни договорки с други
политически формации
преди изборите.

„Конкурентоспособ-
ността в България не
се е подобрила. На прак-
тика безработицата
повишава този показа-
тел“, каза Кунева, ци-
тирайки проучване на
швейцарски инсти-
тут, партньор на Све-
товния икономически

форум. “Аз ще бъда
част от борда на един
от форумите”, издаде
тя.“Основният опо-
нент на „България на
гражданите“ са управл-
яващите, ние сме ал-
тернатива на полити-
ческата система, каза
Кунева. - Няма да правя
тайни и мръсни коали-
ции.” Тя категорично
заяви, че никога не се е
срещала с Георги Пър-
ванов или с Ахмед До-
ган и няма да прави пре-
дизборни договорки с
други партии. Тя обяви

няколко важни теми, по
които е добре всички
партии да направят “к-
оалиции”, за да се наме-
ри най-доброто реше-
ние. Това са заетос-
тта, за съдебната сис-
тема и ВСС.Кунева се
опасява, че на избори-
те ще се правят дирек-
тни кражби на гласове
и манипулации. Лидер-
ката на “България на
гражданите” е поиска-
ла да има международ-
ни наблюдатели на пар-
ламентарните избори
догодина.
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На номер 1255 ще се пращат смс-и за подпомагане на перничани

Здравно неосигурените
в страната все повече

Зоя ИВАНОВА

новяване и подпо-
магане на разруше-
ните имоти. 163
сгради са подлежа-
щи на събаряне –
болници, админис-
трации, училищни
сгради. 15 млн. ле-
ва до сега са заде-
лени от държава-
та, като 1,5 млн.
лева от тях са по
отношение на час-
тни сгради. Все
още има между 150

и 200 имота, кои-
то се намират в
тежко състояние.
Близо 600 души
има вероятност да
останат на улица-
та през зимата. Ка-
то община не мо-
жем да бъдем ефе-
ктивни да се оси-
гури подслон на
всички хора поради
липса на средства,
каза заместник-об-
ластният управи-
тел на Община
Перник Радослав
Йорданов .Кметът
на Радомир Пламен
Алексиев отбеляза,
че повечето от
най-пострадали хо-
ра са възрастни и
трудно могат да
се справят със
собствени средс-
тва. „Но можем да
посрещнем първия
учебен ден, което
беше главна цел на
общината”, каза

 Хората които ис-
кат да помогнат
на Перник могат да

го направят с смс
на номер 1255 .Пос-
традалите са хил-
яди. Има над 9500
молби за възста-

ПДИ ще връчи награди
Александра ИЛИЕВА

За десети път
Програма Достъп до
Информация органи-
зира церемония по
връчването на наг-
ради за принос в
свободата на ин-
формация, съобщиха
от пресцентъра на
ПДИ. Събитието се
отбелязва тради-
ционно на 28 сеп-
тември. На този ден
преди 10 години бе
създадена Междуна-
родната мрежа на
застъпниците за
свобода на информа-
цията. На работна
среща, проведена от
ПДИ в София, уча-
стници от 15 дър-
жави се обединиха
около идеята за гло-
бална мрежа от ор-
ганизации и експер-
ти, които да пола-
гат усилия за приз-
наване на правото и
увеличаване на сво-
бодата на информа-
ция по света. Осно-
вателите решиха
денят на създаване-
то на Мрежата на
застъпниците за
свобода на информа-
цията също да се
отбелязва, за да се
популяризира значе-
нието на правото
да се знае и ползата
от свободния дос-
тъп до информация
за гражданското об-
щество, за доброто
управление, за биз-
неса.

Програма Достъп
до Информация е
сред основателите
и активен член на
М е ж д у н а р о д н а т а

мрежа на застъпни-
ците за свобода на
информацията.

Застъпниците по
света отбелязват
различно 28 септем-
ври. Организират се
семинари, конферен-
ции, концерти, пред-
ставления. Връчват
се награди, засне-
мат се видео клипо-
ве, композира се му-
зика. Отбелязван
от десетки органи-
зации и активисти
по света, празникът
бе признат от мно-
го правителства и
комисари по инфор-
мацията. От 2003
ПДИ връчва на 28
септември награди
за принос в облас-
тта на свободата
на информация. За
целта набираме но-
минации за шест ка-
тегории – четири
положителни и две
негативни. Кампа-
нията за Деня на
правото да знам е
част от цялостна-
та застъпническа
кампания на ПДИ.
Набирането на но-
минации е свързано
с постоянното наб-
людение на практи-
ките по предостав-
яне на информация и
застъпничество за
подобряване и на ак-
тивността в изпол-
зването на правото
на информация.

Номинациите се
подготвят въз ос-
нова на резултати-
те от специализи-
раните проучвания,
които ПДИ провеж-
да всяка година, на

казусите, постъп-
ващи в правния екип
и на съдебните де-
ла, които програма-
та подкрепя. ПДИ
следи темите в ме-
диите и разкрития-
та на журналисти с
помощта на Закона
за достъп до общес-
твена информация,
или използването
на публичните ре-
гистри. Номинации
постъпват от
координаторите на
ПДИ в страната,
както и чрез еле-
ктронен адрес. Ефе-
ктът от кампания-
та се засилва от ра-
ботата на коорди-
н а т о р и - ж у р н а л и с -
ти, които чрез мес-
тните медии и ор-
ганизацията на раз-
лични инициативи
по места, разя-
сняват и поощр-
яват активното уп-
ражняване на право-
то на достъп до ин-
формация.

Кампанията по
набиране на номи-
нации и самото
награждаване са
сред най-успешни-
те средства, чрез
които посланието
за свобода на ин-
формацията дос-
тига до обществе-
ността. През 2011
Министерство на
околната среда и
водите се присъе-
дини към инициа-
тивата и обяви
Ден на отворените
врати на 28 сеп-
тември в своите
регионални инспек-
торати.

 

той.
Българската тър-

говско-промишлена
палата се присъе-
динява към кампа-
нията като парт-
ньори. Председа-
телят Цветан Си-
меонов каза: Не са-
мо в пари, но нека
фирми, които има-
т строителни ма-
териали, да дарят,
фирми, които тър-
гуват с бяла тех-
ника, да дарят най-
обикновени печки,
за да могат хората
да си готвят. Сро-
кът на кампанията
е много кратъ.
Кампанията ще се
проведе до 11 ок-
томври 201октом-
ври. Със събрани-
те средства ще бъ-
дат изградени
сглобяеми къщи за
бездомните преди
започването на
зимния сезон.

Приемат нови
стандарти за лечение
на наркозависимите

Зоя ИВАНОВА
Прелицензиране на всички специали-

зирани програми за лечение на херои-
ново зависими пациенти трябва да се
извърши до края на тази година . Това
трябва да стане в изпълнение на изи-
скванията на наредба на министерс-
твото на здравеопазването от юни тази
година. Това ще доведе до промени в
работата на повечето от програмите –
категорични са специалистите, работе-
щи по тях в момента. Новото прелицен-
зиране е съобразено с съвременните
модели на лечение в Европа и света. В
България има създадени няколко по-
добни центъра за лечение, но те не от-
говарят на стандартите. В тях грижите
за наркозависимите досега бяха бяха
поверени на психиатри без подготовка
в  лечението на зависимости . И днес
наркозависимите у нас са най-дискри-
минираните болни. Независимо, че в
повечето случаи имат здравноосигури-
телни права и редовно плащат осигу-
ровките си, те не получават необходи-
мото  лечение и проследяване. Стой-
ността на медикаментите не се поема
от здравната каса.

Над 30 000 са хероиново
зависимите българи

Над 30 000 души, предимно млади хо-
ра на възраст от 18 до 25 години са хе-
роиново зависими в България  - това
беше обявено на пресконференция по
повод домакинството на страната ни на
обучителен семинар за лекари психиат-
ри , които работят с наркозависими па-
циенти. Той се провежда под егидата
на Световната федерация за лечение
на опиоидна зависимост с официалната
подкрепа на Отдела на ООН за наркоти-
ци и престъпност UNDOC (United Na-
tions Office on Drugs  and Crime). На
прексонференцията беше обявено още,
че едва 10-20% от наркозависимите
търсят начин да се излекуват. Средната
възраст на желаещите да се включат в
лечение е  29 години, а в специализи-
рани програми са включени малко над
3000 пациенти, което представлява око-
ло 10% от реално нуждаещите се. Неза-
висимо от всичко има чувствително
увеличение на броя на включените в
програми в сравнение с 2002 година.
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“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008 
www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението  на програмата
за зимна подготовка на отоплителен сезон
2012 – 2013 година на „Топлофикация - Пер-
ник” АД, уведомяваме всички потребители,
че на 13.09.2012 г. ще се проведат изпита-
ния на топлопреносната мрежа.

Умоляват се абонатите да не влизат в Або-
натните станции, както и да не манипулират
апаратурата в нея/АС/.

В случай на откриване на течове по топ-
лопреносната мрежа, може да уведомите
топлофикационното дружество на тел: 076/
588065 и  GSM 0889318427; 0889318426;
0889318429.

От Ръководството

ОБЩИНСКО   ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАЗАРИ”
– ГР. ПЕРНИК

О Б Я В А
Управлението на ОП „Пазари” – Пер-

ник уведомява търговците и земедел-
ските  производители, че           провер-
ката на везните от Българския    инсти-
тут по метрология ще продължи на 13 и
14 септември 2012г. в обект „Ремонт на
кантари” на ул. „Г. С. Раковски”
гр.Перник.

От управлението

Според последният отчет за дейността на
националната здравноисигурителна каса
здравно неосигурените в България са се
увеличили с над 51 000 за година, при това
касата отчита само избралите личен лекар .
През 2011 г. те стигат 1 318 134 души, през
2010 са били1 267 023. Част от хората, които
не се осигуряват, просто нямат пари за то-
ва, тъй като да внасят лично вноски е анга-
жимент и на безработните без право на обе-
зщетения и социални помощи. Други отдав-
на живеят в чужбина, но така и никой не ус-
пява да засече броя им. Проблем за пра-
вилното планиране на доходите на касата
създава и фактът, че като здравно осигуре-
ни се отчитат хора, наети на трудови дого-
вори, за които реално не са внесени вноски
по вина на работодателите.

Населението на България в края на 2011
г. пък се оказва с над 200 000 души по-мал-
ко от българите, които са си избрали личен
лекар . Това означава, че в информацион-
ната система на касата има 200 000 “мъртви
души”, за които има вероятност да се
правят и плащания. Според НСИ към края
на 2011 г. населението на България е наб-
роявало 7 364 570 души, което е с около
140 хил. по-малко спрямо от 2010 г. В също-
то време системата на НЗОК  е преброила 7
576 225, подлежащи на здравно осигурява-
не българи, които си имат джипи. В края на
2010 г. броят им е бил малко по-малък - 7
572 494.От касата обясниха аномалията с
техническа грешка. Системата отчитала
всички регистрации, които едно лице е пра-
вило за избор на общопрактикуващ лекар
в рамките на една година. Теоретично те
могат да бъдат няколко.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. ново помещение, до III поликлиника,
47 кв.м, акт 16 - 28 700 евро
2. Магазин, Изток, груб стр., 60 кв.м - 39 500 лв.
3. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв.
4. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 36 800 лв.
5. Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 800 лв.
6. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 29 000 лв.
7. Пашов, ет. 4, лукс, ет. 2 - 32 000 лв.; 27 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, тец - 28 000 лв.
9. Тева, ет. 4, южна - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 6, тх., ТЕЦ, тер., юг - 22 000 евро
2. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 2 тер, таван- 27 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван- 29 500 евро
4. Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.,
две изложения - 36 000 лв.
5. Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,таван - 34 500 лв.
6. Тв. ливади, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., юг- 52 000 лв.
7. Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер.,
преустр., отличен - 36 300 лв.
8. Тева, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
10. Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер., преустроен- 37 800 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 2, тх.,
ТЕЦ, 2 тер., 72 кв.м -  по договаряне
12. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, обзаведен
13. Могиличе, тх., без ТЕЦ, ет. 2, 1 тер.- 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ИЦ, ет. 4, ново стр., 120 кв.м, с гараж- 71 000 евро
2. Четиристаен, СЦ, ет. 3,
137 кв.м, 3 тер., ТЕЦ - 66 000 евро
3. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх.,
ТЕЦ, тер. таван, двор - 40 000 евро
4. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, ВЪТРЕШЕН 42 000 ЛВ.
5. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв.
6. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв.
7. Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., непрех.,
вътр., изток/запад - 36 800 лв.
8. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, ул. Русе, 2 ет., дв. 370 кв.м - 29 500 лв.
2. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 37 000 евро
3.Къща, гр. Батановци, 3 ет. и таван,
РЗП: 246 кв.м, дв. 404 кв.м - 39 500 евро
4. Къща гр. Батановци, 2 ет., дв. 1 дка - 20 500 лв.
5. Къща, Рударци, 2 ет., таван,
дв. 1 033 кв.м - 42 000 евро
6. Къща, Кладница сутер., етаж и таван,
пл., дв. 400 кв.м - 36 200 евро
7. Нова Вила, с. Прибой, ток, вода,
асфалт, дв. 400 кв.м - 28 000 лв.
9. УПИ, с. Кладница, 490 кв.м;
365 кв.м - 21 000 евро; 18 800 евро
10. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен,
слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/
11. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
12. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м,
с малка постройка 7 500 лв.
13. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 13 300 лв.
15. УПИ, равно, над Автогарата,
440 кв.УПИ, 570 кв.м,
580 кв.м, с. Велковци - 10 500 лв; 6 500 лв.
17. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода- 16 евро/кв.м
18.  ПАРЦЕЛ НА Е-79 ДО ПЪТ. ВЪЗЕЛ ДАСКАЛОВО, 2
ДКА, ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
19. УПИ, четири парцела х 1 дка,
един до друг, с. Арзан /брезнишко/ - х 10 лв. кв.м
20. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
21. ПИ, с. Люлин, 360 кв.м, ток, вода - 3 800 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 5,
ТЕЦ, полуобзаведена - 160 лв.
2. ИД.Ц., ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС
НА 2 ЕТ., РЗП: 500 КВ.М - ПО ДОГОВАРЯНЕ
3. Двустаен, ул. ю.Гагарин, ег.3, ТЕЦ,
полуобзаведен 220 лв.
4. Гараж, Ид.ц., ток, надземен - 60 лв.

КУПУВА:
1. Гарсониера, с тераса, в Утинор,  Албените
2. Гарсониера, с тераса, в Центъра
3. Двустаен, Тв. ливади, Пашов - до 37 000 лв.
4. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
5. Двустаен, тухлен в Центъра
6. Голям тристаен в Центъра

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 29 000 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 54 кв.м, ТЕЦ 30 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
6. Гарсониера, Радомир, ж.к. Тракия, ет. 7/8/, добър вид - 15 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, 56 кв.м, тер. - 43 000 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро
3. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
4. Двустаен, Център, ул. Н. Цанов, ет. 1, 73 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, до Изч. център - 30 000 евро
6. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв.
7. Двустаен, Топ-център, ет. 3, 72 кв.м, ТЕЦ, 2 тер.; 3 тер. - 30 000 евро
8. Двустаен, Топ-център, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
9. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер. 35 000 евро
10. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 30 000 евро
11. Двустаен, в района на Болницата, ет.3/3/, ТЕЦ, тх., 3 тер. - 30 000 евро
12. Двустаен, ул.От.Паисий, ет.1, ТЕЦ, тер., 73 кв.м, ЗЭЪ - 30 000 евро
13. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
14. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, 2 тер., ет.7 17 000 евро.
15. Двустайни, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер., 70 кв.м - 19 900 евро
17. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро
18. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7 - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 50 000 евро
4. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
5. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 47 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 47 000 лв.
7. Тристаен, Мошино, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 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. 55 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Четиристаен, Топ-център, 210 кв.м, ет. 5, луксозна нова сграда - 850 евро/кв.м
2. Мезонет, Център, 120 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/2 част от двор - 130 000 евро
3. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, обзавеждане - 70000 лв.
3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро
4. Къща, над Автогарата, 1 ет., ЗП 64 кв.м, дв. 315 кв.м, самостоятелна 35 000 лв.
5. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 42 000 евро
6. Къща, Изток, сут. + 2 ет., ЗП: 86 кв.м, дв. 700 кв.м - 55 000 евро
7. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 22 лв./кв.м
8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 40 000 евро
9. Парцели, Люлин и Дивотино, от 460 кв.м до 1 691 кв.м - от 12 до 20 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, работещ, 220 кв.м, делим - 110 000 евро
2. Бизнес - сграда, Изток, 220 кв.м, с магазини, и 3 офиса, 2 ет. - 130 000 евро
3. Заведение, Изток, лукс, 2 ет., 140 кв.м - 98 000 евро
4. Магазин, Център, Кракра, 100 кв.м, тх - 105 000 без ДДС
5. Магазин, Център, ул. Кракра, 90 кв.м, ТЕЦ - 155 000 лв.
6. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м
7. Офис, Център, партер, 37 кв.м - 60 000 лв.
8. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро
9. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,   с прилежащ  терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС
10. Хале, Радомир, 1 200 кв.м, с адм. сграда, ЗП: 167 кв.м, прил. терен, 5 дка - 320 000 лв.
11. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
12. УПИ, Радомир, 2 броя, съседни, пром. зона, с обща площ 10 500 кв.м - 16 лв./кв.м
13. УПИ, Тева, 3500 кв.м, за общ обслужващи дейности - 95 000 евро
14. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 53 евро/кв.м
15. УПИ, Мошино, 462 кв.м, близо до ВГМ - 32 000 евро
16. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м
17. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Кракра, 60 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, необзаведена - 200 лв.
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 евро
3. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, нап. обзаведен - 350 лв.
4. Магазин, Ид.ц., 44 кв.м - 500 лв.
5. Магазин, Център, ЗП: 70 кв.м, за хранителни стоки - 1 100 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

сл.: 076/60 38 24;
дом.: 076/60 51 27

0898/620 696;
0878/620 925

1. Гарсониера, над Автогарата, тх. - 9 000 лв.
2. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв.
3. Двустаен, Монте Карло, ет. 4, юг - по договаряне
4. Двустаен, ул. Вардар, ет. 2, 2 тер. - 52 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, 61 кв.м, ет. 2, започнат ремонт - 25 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв.
8. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
9. Тристаен, Топ-център, таван, мазе - 55 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
11. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 20 000 евро
14. Къща, с. Извор /Радомирско/, център, здрав гредоред, дв. 870 кв.м - 19 000 лв.
15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
16. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
17. Петно, 140 кв.м, център, с виза за строеж - 15 000 евро
18. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
19. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
20. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, нова Ид. ц., на две нива, напълно обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Изток, на сп. Бучински път, полуобзаведена - 160 лв.
3. Гарсониера, Изток, Пазара, полуобзаведена - 180 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 2, необзаведен - 160 лв.
5. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет.8, полуобзаведен - 130 лв.
7. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв.

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

1. Боксониера Изток, ет.1, южна, по БДС         - 11 000 евро
2. Гарсониера, ул. Кракра, 36 кв.м, тх., ет. 1 - 11 500 евро
3. Гарсониера, ЦГЧ, ет. 7, ЕПК, тер., юг - 18 400 евро
4. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет.3, ТЕЦ, по БДС        - 18 990 евро
5. Гарсониера, Бл. Гебрев, ет. 3, тх., южна - 20 000 евро
6. Гарсониера, Бл.Гебрев, ет.7, реновирана         - 13 200 евро
7. Гарсониера Изток /до ВИВА/,преустроена,нов рем,ет.8- 13 300 евро
8. Двустаен, Пашов, ет. 7, РVС, 2 тер. добър блок - 20 999 евро
9. Двустаен, Мошино, ет. 2, нова сгр., обитаем с гараж- 27 900 евро
10. Двустаен,  Изток, до ОДЗ, ет. 4, РVС, нов рем.         - 21 100 евро
11. Двустаен, Изток, нова обитаема сгр, ет.3, лукс        - 31 500 евро
12. Двустаен, Ю. Гагарин, тип, УТИНОР, ет. 6 - 28 990 евро
13. Двустаен, Изток до ОДЗ, ет. 2, тх., л.о., РVС - 17 890 евро
14. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 2, тх., без ТЕЦ - 15 800 евро
15. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, реновиран - 20 500 евро
16. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, 2 тер., лукс рем. и обз.- 31 000 евро
17. Двустаен, ЦГЧ, лице на площада, ет. 2, над партер- 28 900 евро
18. Тристаен, ЦГЧ, ет. 1, тх., реновиран - 53 900 евро
19. Тристаен, Мошино, ет. 5, до СОУ, непреходен - 20 500 евро
20. Тристаен, Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ, до СВА- 21 900 евро
21. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., до СОУ - 26 300 евро
22. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, реновиран - 35 000 евро
23. Тристаен, Изток, до хотел Зора, ет. 4, след ген. рем.- 34 500 евро

КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м,
дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 15 800 евро
3. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 54 900 евро
4. С. Студена-център, едноетажна, с плочи, 64м2,
двор-360 м2, ЛО,+лятна кухня         - 25 000 евро
5. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 93 999 евро
6. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена- 35 000 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со- 88 евро/кв.м
2. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м
3. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
4. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
5. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 70 000 евро
6. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД- 70 евро/кв.м
7. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро
8. ПИ, 390 кв.м, кв. Караманица, за живеене или бизнес- 2 300 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала- 515  евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро
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ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895; 0878/39 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.
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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, Соф. шосе, ет. 1, тх. - 15 000 лв.

2. Гарсониера, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро

3. Гарсониера, Пашов, ет. 7, 2 тер., преустр. - 21 500 лв.

4. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв.

5. Гарсониера, Изток, ет. 7, РVС, вътрешна изолация- 20 000 лв.

6. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 46 000 лв.

7. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв.

8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв.

9. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс- 40 000 евро

10. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 36 000 лв.

11. Двустаен, Изток, Албените, ет. 6, 1 тер. - 33 500 лв.

12. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро

13. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.

14. Тристаен, Изток, ет.1, лукс, обзаведен - 65 000 лв.

15. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв.

16. Тристаен, Изток, Албените, ет. 4, непрех. - 43 000 лв.

17. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро

18. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс- 66 000 евро

19. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.

20. Магазин, ул. Отец Паисий, 46 кв.м - 50 000 евро

21. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Изток, ет. 4, необзаведен - 180 лв.

2. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.

3. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро

4. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 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. Боксониера, 30 кв.м, в къща над Автогарата - 20 000 лв.
2. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м, РVС - 30 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, РVС, след осн. ремонт - 32 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 29 000 лв.
6. Гарсониера, Пашов, ет. 6, преустроена, ТЕЦ, тер., юг - 24 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 48 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2, тер. - 55 000 лв.
9. Двустайни, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер. - 57 000 лв.; 30 000 евро
10. Двустаен, ИЦ, ет.1, тх., пл., PVC, тер., мазе, таван  30 000 евро
11. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
12. Двустаен, Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
13. Двустайни, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, юг; ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.; 33 000 лв.
14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро
15. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
16. Тристаен, Тева, ет. 4, непреходен, 2 тер. - 38 000 лв.
17. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 32 500 лв.
18. Къща, кв. Ралица, 2 ет., ЗП: 90 кв.м, дв. 900 кв.м - по договаряне
19. Къща, Рударци, РЗП: 140 кв.м, л.о., дв. 700 кв.м - 98 000 евро
20. УПИ, кв. Ралица, 300 кв.м, масивен гараж - 22 000 лв.
21. Помещение, РЦ, РЗП: 230 кв.м - 120 000 лв.
22. Помещение, над Автогарата, 30 кв.м, подх. за склад и обсл. дейности - 23 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ет. 3, необзаведена - 180 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 6, преустр., необзаведена - 130 лв.
3. Гарсониера, Дараците, PVC, напълно обзаведена, от 01.10 230 лв.
4. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, ч. обзаведен - 220 лв.
5. Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 200 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 220 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 - 50 000 ЕВРО
1. Гарсониера, Проучване, ет. 4, ТЕЦ, тер., западно изл. - 29 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 4, запад, тер., ТЕЦ, отл. локация - 18 900 лв.
3. Двустаен, Топ-център, 73 кв.м, ет. 8, 2 тер., - 30 000 евро
4. Двустаен, ул. Кракра, Т/Т, 2 тер., 85 кв.м, ет. 3 - 19 000 евро
5. Двустаен, Проучване, ет. 5, РVС, 2 тер. - 40 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, ЕПК, ет. 5, преустр. - 37 000 лв.
7. Двустаен, Изток, 2 тер., ТЕЦ, 7/8 ет., 65 кв.м, раб. асансьор - 29 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 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 - 40 000 евро
11. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
12. Тристаен, Пашов, непрех., ет. 6/8 - 38 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 45 000 лв.
14. Четиристаен, ул. Кракра,
ет. 4, 98 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 35 000 евро
15. Масивна къща, Църква, 2 ет., дв. 580 кв.м - 67 000 лв.
16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
17. Стара къща, в района на болницата, масивен гараж,
18. УПИ 400 кв.м, отлична локация - 48 000 лв.
19. Стара къща, с. Стефаново, мах. Егреците, дв. 2 500 кв.м, ток, вода- 25 000 лв.
20. Къща, на яз. лобош, 2 ет., масивна, дв. 800 кв.м - 12 000 евро
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, с. Люлин, 700 кв.м, 20 кв.м, постройка, СПЕШНО - 23 000 лв.
24. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро
25. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро
26. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 45 евро/кв.м
27. УПИ, Мещица, 955 кв.м, равен, добра локация, близо до гл. път - 10 000 евро
28. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено
обслужващи дейности- 45 евро/кв.м
29. УПИ, с. Люлин, 485 кв.м, вил. зона, с фургон,
кладенец, плодни дръвчета - 7 000 лв.
30. УПИ, Г. Диканя, 612 кв.м, асфалт - 15 лв./кв.м
31. УПИ, Радомир, център, 546 кв.м - 30 лв./кв.м
32. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв.
33. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 200 000 евро
34. Магазин, кв. Изток, 50 кв.м, нап. завършен, акт 16 - 55 000 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. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 87 700 евро
2. Тристаен, Център, ет. 2, 107 кв.м, 2 тер. - 38 000 евро
3. Мезонет, Ид.ц., 149 кв.м, лукс, 3 спални, акт 16 - 670 евро/кв.м
4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, 55 кв.м, пл., ет. 2 - 27 500 лв.; 21 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, лукс, двор - 32 600 лв.
3. Гарсониери, Проучване, 45 кв.м, тец, ет. 6, ет. 7, юг - 30 000 лв.; 27 000 лв.
4. Гарсониера, Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., юг - 32 000 лв.
5. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 37 КВ.М, ЕТ. 1, РVС, ПОДОБР. - 31 000 ЛВ.
6. Гарсониери, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 1, ет. 4, ет. 6 - 18 000 лв.
7. Гарсониера, Изток, 45 кв.м, тец, РVС, юг - 20 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, тер., ет. 5, юг, ет. 7 - 25 000 лв.; 11 000 евро
9. Гарсониери, Изток, Пазара, тх., ет. 3, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
10. Гарсониера, Албените, ет. 3, подобрения, ТЕЦ - 26 000 лв.
11. Спешно Двустаен, Ид.ц., тец, тер., тх., юг - 23 000 евро
12. Двустаен, Център, тх., 64 кв.м, ет. 4, тер., ТЕЦ, подобрения - 41 600 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс, обз. - 46 000 лв.
14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, лукс, двор - 40 000 лв.
15. Двустаен, Проучване, 66 кв.м, ТЕЦ, ет. 8, РVС, подобрения - 37 000 лв.
16. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 31 500 лв.; 34 000 лв.; 36 500 лв.
17. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, ет. 7, РVС, подобрения - 39 200 лв.
18. Двустайни, Тева, ТЕЦ, 66 кв.м, 2 тер., добър вход - 19 800 лв.; 20 500 лв.
19. Двустайни, Тева, ТЕЦ, ет. 8; ет.  6; ет. 3 - 24 000 лв.; 27 000 лв.; 21 500 лв.
20. Двустайни, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен- 33 000 лв.; 36 000 лв.
21. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 3, ет. 7, РVС, подолбрения- 38 000 лв.; 36 000 лв.
22. Двустайни, Изток, ТЕЦ ет. 1; ет. 2 - 33 000 лв.; 34 000 лв.
23. Двустаен, Изток, 64 кв.м, тх., ет. 2, юг, 2 тер. - 32 000 лв.
24. Двустаен, Албените, ет. 6, юг, лукс, преустроен - 42 000 лв.
25. Двустаен, Радомир, ет. 5, РVС, л.о., обзавеждане - 20 000 лв.
26. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ, ЕТ. 6, ЮГ, 98 кв.м - 55 000 лв.
27. Тристаен, Ид.ц., 85 кв.м, ет. 2, тер., тх., ТЕЦ, подобрения - 29 900 евро
28. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра - 32 500 евро
29. Тристаен, Пашов, 75 кв.м, тх., юг, 2 тер. - 55 000 лв.
30. Тристайни, Мошино, ТЕЦ, ет. 3, непрех., 88 кв.м, ет. 6 - 39 000 лв.
31. Изгодно, Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор, ет . 4 - 40 000 лв.
32. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.
33. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 50 000 лв.
34. Тристайни, Албените, ТЕЦ, ет. 3, непрех. - 44 000 лв.; 46 000 лв.
35. Тристаен, Изток, ЕПК, 104 кв.м, подобрения - 28 000 евро
36. Тристайни, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 2 тер., ет. 3, непреходен - 45 000 ЛВ; 47 000 лв.
37. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 3, преустр., подобр. - 45 000 лв.
38. Мезонет, Изток, тх., лукс, 100 кв.м - 36 800 евро
39. Къща, Изток, сут. + 2 ет., пл., ЗП: 60 кв.м, дв. 420 кв.м - 75 000 лв.
40. Парцел, Батановци, 2 479 кв.м, център - 39 000 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., тх. - 32 000 лв.; 35 000 лв./ за ч.л./
2. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 22 000 лв.; 30 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, отлична - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 1; ет. 4 - 16 500 лв.; 20 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, отлична - 23 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 1, 68 кв.м - 35 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.
8. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма - 52 000 лв.
9. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 57 000 лв.
10. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв.
11. Двустаен, Тв. ливади, 58 кв.м, без ТЕЦ, ет. 1 - 29 000 лв.
12. Двустаен, Проучване, ет. 5, обзаведен - 40 000 лв.
13. Двустаен, Център, ет. 9/14/, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
14. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, тер. /за ч.л./ - 19 800 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 3, ет. 4. - 27 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 -31 000 лв.
18. Тристаен, ИЦ, площада, ет.1 ТЕЦ - 30 000 евро
19. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отличен  62 000 евро
20. Тристаен, ИЦ, площада, ет.1 - 55 000 лв.
21. Тристаен,  Топ център, нов, ет. 6, ТЕЦ 36 500 евро
22. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
23. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 7 - 62 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 6/8 - 41 000 лв.
25. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 36 000 лв.
26. Тристаен, Изток - 45 000 лв.; 57 000 лв.
27. Четиристаен, ул.Кракра, ет.4, ТЕЦ - 35 000 евро
28. Къща, кв. Драгановец, ЗП: 60 кв.м, дв. 310 кв.м- 45 000 лв.
29. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.
30. Офис, до Съда, нов, 44 кв.м,акт 16 - 25 000 евро
31. УПИ, Мещица, 900 кв.м - 15 000 лв.; 11 500 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Офиси, ИЦ - 150 лв.; 200 лв.
2. Двустаен, Изток, полуобзаведен - 200 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, тх., ет. 2 - 20 000 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 23 000 лв.
3. Двустаен, Радомир, ет.7 /н/ - 20 000 лв.
4. Етаж от къща, РЦ, дв. 270 кв.м - 33 000 лв.
5. Парцел, с.Борнарево, 1200 кв.м;
Парцел, Червена могила, 500 кв.м;
Парцел, с.Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно
6. Парцел, с. Диканя, 880 кв.м, хубав - 13 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ч. обз. - 160 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. 1-ст, СЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, РVС - 28 000 лв.
4. 1-ст., СЦ, партер, сам. вх., РVС, за офис или кабинет - 21 000 евро
5. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 35 000 лв.
6. 1-ст., Соф. шосе, ет. 2, 53 кв.м, тер. - 15 500 лв.
7. 1-ст., Пашов, среден, юг, ТЕЦ, направена баня - 25 000 лв.
8. 1-ст., Тева, ет. 5, тер., юг, без ТЕЦ - 16 900 лв.
9. 1-ст., Мошино, ет. 7, юг., РVС, гараж - 25 500 лв.
10. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
11. 1-ст., Изток, ет. 6, РVС, юг, асансьор - 25 500 лв.
12. 2-ст., СЦ, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, тер., таван, мазе - по договаряне
13. 2-ст., Център, нова кооперация, акт 16, ТЕЦ,
ет. 3, таван с WC - 31 000 евро + гараж
14. 2-ст., СЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 500 лв.
15. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро
16. 2-ст, Център, до Пазара, ЕПК, ет. 5, юг, тер. - 45 000 лв.
17. 2-ст., Проучване, ет. 5, отл., РVС, баня, саниран - 38 000 лв.
18. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
19. 2-ст., Пашов, ет.2, 3 тер., мн.добър 16 000 евро
20. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв.
21. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 16 000 лв.

22. 2-ст., Тева, до у-ще, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., асансьор - 25 000 лв.; 22 000 лв.
23. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 31 000 лв.
24. 2-ст., Изток, Албени, ет. 5, 2 тер., юг, ламинат - 39 000 лв.
25. 2-ст., Изток, ет.3, ТЕЦ, 2 тер. 35 000 лв.
26. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка - 32 500 лв.
27. 3-ст., Център, панел, асансьор, добър - 41 000 лв.
28. 3-ст., Тева, ет. 3, РVС, л.о. - 32 000 лв.
29. 3-ст., Изток, ет. 2, РVС, перфектен, ТЕЦ - 60 000 лв.
30. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 40 000 лв.
31. 3-ст. Изток, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, подобрения - 43 000 лв.
32. ПИ, над Автогарата, 560 кв.м; 416 кв.м - 22 500 лв.; 15 000 евро
33. Къща, Драгановец, 1 ет., ЗП: 103 кв.м, РVС, гараж, дв. 350 кв.м- 39 000 лв.
34. Къща, до Болницата, близнак, 2 ет., дв. 250 кв.м, гараж - 45 000 лв.
35. Парцел, Соф. шосе, 278 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
36. Парцели, Варош, 467 кв.м, на 2 ул., 525 кв.м - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Стая, Център, ет. 1, гл. улица, за офис или кабинет - 180 лв.
2. Боксониера, Център, тх., ТЕЦ, отлична - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, обзавед., ет.3, отл. - 220 лв.
4. Двустаен, Център, необзаведен, отличен - 230 лв.
5. Двустаен, Изток, нов блок, юг, отличен, обзаведен - 250 лв.
6. Магазин, Център, 73 кв.м, партер, витрина, отл. - 700 лв.
7. Магазин, Изток, гл. ул., лукс, WC - 250 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, ул. Струма, ет. 3, ТЕЦ, ремонтиран - 47 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8, ЕПК, вгр. кухня,
ламинат, направена баня - 56 000 лв.
8. Тристаен, Център, непреходен, ТЕЦ, ет. 1 - 67 000 лв.
9. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро
10. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м  - 56 000 лв.
11. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м,
2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв.
12. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро
13. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно
14. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро
15. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв.
16. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно
17. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв.
18. Парцел,  Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв.
19. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне
2. Магазин, ул. Кракра, 60 кв.м, WC, СОТ, ТЕЦ - 500 лв.

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Голяма гарсониера, Център, ет. 2, сам. вх., нов ремонт - 32 700 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет 3, ТЕЦ, 2 тер. - 21 500 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 4, тер. - 16 600 лв.
4. Гарсониера, Кл. Готвалд, ет. 2, ТЕЦ - 13 000 евро
5. Гарсониера, Изток, ет.2, ТЕЦ - 22 000 лв.
6. Двустаен, ул. “Кракра”, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
7. Двустаен, около Пазара, ет. 5, без ТЕЦ - 43 000 лв.
8. Тристаен, Дараци, ет. 3, /непрех./ - 47 000 лв.
9. Тристаен, Мошино, тх., ТЕЦ, тер., пл.,отличен - 42 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ет. 3, лукс, - 56 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м,
много подобрения, може и с гараж - 38 000 еврро
12. Тристаен, Пашов, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 38 000 лв.
13. Магазин, ул. “Струма”, 69 кв. м, делим на две части - 32 000 евро
14. Новопострен, самостоятелен, търговски обект,
кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино,
работещо, става за всякакъв бизнес - 52 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ет. 4, необзаведен - 170 лв.
2. Двустаен, Изток, ул. “Ю. Гагарин”, ет.2, PVC, нап. обзаведен - 230 лв.
3. Двустаен, Топ-център, ет. 2, ТЕЦ, нап. обзаведен - 330 лв.
4. Офис, около Съда, луксозен, 26 кв.м - 250 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.
2. Гарсониера, Кл. Готвалд, ет. 2, ТЕЦ - 12 000 евро
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 2; ет. 4, юг, средна, след ремонт- 20 000 лв.; 25 000 лв.
5. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 23 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет 3, средна, РVС - 25 000 лв.
7. Гарсониери, Б. Гебрев, ет. 3, ет. 7, с екстри - 25 000 лв.; 21 000 лв.
8. Гарсониери, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, ет. 4, РVС, тер., лукс - 25 500 лв.
9. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
10. Двустаен, Център, ет. 3, тх., тер., ТЕЦ - 43 000 лв.
11. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 3; ет. 5, отлични - 50 000 лв.; 46 000 лв.; 51 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, тх., пл., самост. вх., с тав. стая /мезонет/- 32 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 4, лукс преустр. - 50 000 лв.
15. Двустайни, Пашов, ЕПК, ет. 1; ет. 5, ет. 3 - 28 000 лв.; 37 000 лв.; 32 000  лв.
16. Двустайни, Тева, 2 тер., ет. 8, ет. 6 - 15 000 лв.; 26 000 лв.
17. Двустайни, Ю. Гагарин, ет. 5; ет. 1; ет. 6 - 25 000 лв.; 31 000 лв.
18. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт - 31 000 лв.; 35 000 лв.
19. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв.
20. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
21. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 38 000 лв.
22. Тристаен, СЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., отл. - 54 000 лв.
23. Спешно, Петстаен, луксозен, Топ-център,
ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 70 000 евро
24. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 7 000 лв.
25. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
26. Къща, 2 ет., таван + гараж, ниска част на Автогарата - 67 000 лв.
27. Нова къща, над Автогарата, гараж + 2 ет., дв. 600 кв.м - 62 000 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, Д. Раковец, РЗП: 96 кв.м, гараж + 2 ет., дв. 1 300 кв.м - 27 000 лв.
31. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
32. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 2, обзаведена, след осн. ремонт - 200 лв.

3. Двустаен, Тв. ливади, след осн. ремонт, обдзаведен - 200 лв.
4. Двустайни, Изток, след ремонт, ет. 4; ет. 8, обзаведени - 180 лв.; 200 лв.
Спешно, купува, къща, над Автогарата,

до 60 000 лв., плаща в брой веднага

Съдействие за жилищни кредити

БОКСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 7, без ТЕЦ - 12 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5 ТЕЦ, ремонтирана - 24 700 лв.
2. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв.
3. Мошино, ЕПК, ет. 2, ТЕЦ, тер., ал. дограма - 28 000 лв.
4. Изток, ет. 2, тх, тер., без ТЕЦ - 14 500 лв.
5. Изток, тх., пл., ТЕЦ, 59 кв.м, тер., ет. 2 - 40 000 лв.
6. Изток, ет. 7, РVС, изолация, ремонт - 23 000 лв.
7. Изток, ет. 7, ТЕЦ, PVC, ремонт - 10 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., юг - 31 000 лв.
2. Изток, ет. 1, тх., без ТЕЦ, подорения - 42 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., PVC - 32 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
5. Изток, ет. 3, без ТЕЦ - 29 000 лв.
6. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв.
7. Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 32 000 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. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
4. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
6. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 41 000 лв.
7. Мошино, ет.4, ТЕЦ, тер., PVC, ремонт 45 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., ч. обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, РVС, ремонт, обзаведен - 250 лв.
3. Магазини, Изток, комуникативно място,
 I ниво 40 кв.м, II ниво 170 кв.м - 600 лв.; 1000 лв.
4. Магазин, Изток, 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
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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. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
4. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални
+ сан. възел, завършена обитаема,
целогодишен достъп - 41 000 евро
5. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
6. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
7. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро
8. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино - до 18 000 лв.
2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов - до 30 000 лв.
3. Тристаен , Изток - до 35 000 лв.

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 - 300 лв.
3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев,
ет. 1 климатик, СОТ  - 300  лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв.
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 Ул. "Търговска" 30/29, ет. 1 /Розовия блок/, вх. В /от към Батенберг/
Тел. 076/59 23 92;

GSM: 088/7938 108

БИЗНЕС  ОФЕРТИ:
1. Два магазина, Мошино, лукс - х 30 000 лв.

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. 5, ТЕЦ, тер. - 24 800 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 40 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ тер. - 40 000 лв.
7. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер., ет. 2 - 36 000 лв.; 35 000 лв.
8. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 34 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 30 000 лв.
10. Двустайни, Изток,  УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 54 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ - 32 000 лв.
12. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
13. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро
14. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв.
15. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 49 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 49 800 лв.
17. Тристаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, преустроен - 38 000 лв.

18. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 45 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
20. Тристаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., непрех. - 49 800 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.
22. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 38 000 лв.
23. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража,
РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - по договаряне
24. Къща, Драгановец, ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
25.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 43 000 евро
26. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 62 000 евро
27. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 25 000 евро
29. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 45 евро/кв.м
30. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне
31. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
32. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
33. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 35 евро/кв.м; 40 евро/кв.м
34. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, обзаведена - 160 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 5, обзаведен - 240 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 - 50 000 лв.

6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

7. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток/запад - 26 000 лв.

8. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение

9. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 32 000 ЛВ.

10. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ремонт - 60 000 лв.

11. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс  ремонт - 53 500 лв.

12. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 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, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
16. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
17. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
18. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
19. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 15 до 20 евро/кв.м
20. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
21. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв.
22. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
23. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ул. Вардар, обзаведен - 200 лв.
2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

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

2. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ
3.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. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.; Тв. ливади, ет. 3, ЕПК - 29 000 лв.
2. Мошино, ет. 1, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ, преустр.-23 000лв.; 24 000лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.;
Радомир ет. 1, 7 и 8 - 13 200 лв.
4. Красно село, ет. 2  - 23 000 евро;
Център, ет.2, тх. - 16 600 лв.; 30 000 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. Център, тх., 3 тер., ет. 9 - 28 000 лв.
4. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 30 000 лв.
5. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, в добро състояние - 32 000 лв.
6. Мошино, ет. 1, среден, юг, по БДС - 31 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 30 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 29 000 лв.
9. Радомир, Арката, ет. 7 /непоследен/,
 2 тер., добър блок - 14 000 лв.
10. Радомир, кв. Тракия ет. 2,
заменя за Гарсониера, при доплащане

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро;
ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
2. Клепало, парцел 350 кв.м, 26 000 лв.,
парцел 371 кв.м - 16 500 лв.
3. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет.,
парцел 800 кв.м  - 51 000 лв.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, над Общината, сут.,
гараж, и 2 ет., х 60 кв.м, в добро съст. - 70 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 150 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 40 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., т
авански 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 - 21 000 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 - 9 000 лв.
14. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро;
парцел 312 кв.м 16 000 лв.
15. Парцел, кв. Ралица, 430 кв.м; 37 кв.м. 16 000 лв.
- 10 000 евро
16. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м,
равен между къщи - х 50 евро/кв.м
17. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - по договаряне

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Ц, необзав., РVС, освеж. ремонт - 220 лв.
3. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв.
4. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
5. Къща,  кв.Ралица, ч.обзаведена - 120 лв.
6. II-ри етаж от къща, над Болницата 200 лв.

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

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ
ПРОДАВА:

1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади,
ет. 2, самост. вх., дв., нов покрив, нов ремонт - 32 600 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, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ,
ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 56 000 ЛВ.
7. Тристаен, Изток, тх., пл., ет. 2, отличен- 57 000 лв.
8. ТРИСТАЕН, ВАРДАР, ЕТ. 1, ТХ, ТЕЦ, ТЕР., ДВОР - 34 400 евро
9 Заведение /кафе-закуска/, Мошино,
топ-място, 60 кв.м, СОТ, климатик - 52 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями

Гарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ
- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.

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
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123456789012345678901234567
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

Място за
вашата реклама
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Продавам 1-стаен, Пашов, ет. 2,
среден, след осн. ремонт, без
посредник, 26 000 лв. – тел. 0897/
92 81 18
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, ЦГЧ -
тел. 0899/924 627; 0899/922 647
Преотстъпвам работеща аптека в

с. Студена - тел. 0887/857 776
Давам под наем  помещение

/магазин/, кв. Изток, ул. “Бл. Гебрев”
18 - тел. 0888/874 595
Давам под наем, охранями,

складови и производствени
помещения - тел. 0888/ 925 348
Давам под наем, партерно

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

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

Производител на стикери набира
работници за изрязване на стикерите
с гилотина - тел. 0897/682 771
Спешно търся монтьор и шофьори

за четириосни камиони - тел. 0878/
989082 Васил Петров
Павилион Нон-стоп търси

бармани/ки, може и пенсионери –
тел.0896/82 06 36
Вестник „Съперник” търси

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

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

имоти
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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

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

Продавам
1-стаен, Пашов, ет.

2, среден,
след осн. ремонт,
без посредник,

26 000 лв.
– тел.0897/92 81 18

Фирма търси

фризьор и

маникюрист
тел.0888/68 95 35

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;

0893/54 19 45

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

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

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
улуци
саниране
хидроизолация
мазилки
шпакловки
гипсокартон
обръщане на ПВЦ
боядисване,
теракот
фаянс

Сашов 0876/945 423

ПродавамПродавамПродавамПродавамПродавам
спешно вспешно вспешно вспешно вспешно в

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
център,център,център,център,център,

 магазин-офис магазин-офис магазин-офис магазин-офис магазин-офис
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                                          Сертифицирана по ISO 9001: 2008
  2300  Перник,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ;

тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ЗАПОВЕД
№  1417

гр. Перник, 11.09.2012 г.
На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската
собственост, решение № 239/ 30.08.2012 г., решение № 240/
30.08.2012 г., решение № 742/ 03.05.2011 г., решение № 813/
26.07.2011 г., решение № 665/ 03.12.2010 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 29.01.09г. 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. Помещение - 18,00 кв.м. /гараж 3/, намиращо се в гр. Перник – в
сградата на ОМД, за търговска дейност. АОС № 1191/ 21.12.1998 г.
При начална тръжна цена –  11,00 лв./ кв.м.
2. Терен с обща квадратура 10,00 кв.м. /2 x 5.00 кв.м/, намиращ се в гр. Перник,
кв. „Изток”, ул. „Бл. Гебрев”, спирка „Албените” посока Перник /
разположен между кв.230 и кв.104 по плана на гр. Перник – кв.
„Изток”/, за търговска дейност. При начална тръжна цена –  4,40 лв./ кв.м.
3.  Два броя рекламни табели с обща квадратура 1,00 кв.м., разположени
върху стълбове на уличното осветление, намиращи се в гр. Перник,
кв. „Изток”, ул. „Ленински проспект” /част от кв.255 по плана на
гр. Перник – кв. „Изток”/, за рекламно- информационни елементи /
РИЕ/. При начална тръжна цена –  14,00 лв./ кв.м.
4. Терен 3,37 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Бл.
Гебрев”, бл. 66, вх.А, за разполагане на външни стълби. АОС № 3016/
05.09.2003 г.  При начална тръжна цена –  2,75  лв./ кв.м.
5. Терен 2,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Бл.
Гебрев”, бл. 21, вх.А, за разполагане на външни стълби. При начална
тръжна цена – 2,75 лв./ кв.м.
6. Терен 500,00 кв.м., намиращ се в с. Кладница, (част от УПИ ², кв. 4 по
плана на с. Кладница), за склад за дърва. АОС № 2935/ 20.02.2003 г.
При начална тръжна цена – 1,10  лв./ кв.м.
7. Терен 30,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник до бл. № 2 на ул.
„Добруджа” в кв. „Хумни дол” (част от кв. 34 по плана на гр. Перник
–„Димова махала” и „Хумни дол”), за търговска дейност. АОС №
1710/ 24.02.2000 г. . При начална тръжна цена – 3,85 лв./ кв.м.
8. Терен 20,00 кв.м. (петно № 1), намиращ се в кв.”Калкас”, до входа на
КАТ (част от кв. 502 по плана на гр. Перник–Калкас) – за търговска
дейност. Улица - публична общинска собственост. При начална
тръжна цена –  5,20 лв./кв.
9. Терен 6,00 кв.м. (петно № 2), намиращ се в кв.”Калкас”, до входа на
КАТ (част от кв. 502 по плана на гр. Перник–Калкас) – за търговска
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дейност. При начална тръжна цена –  5,20 лв./кв.
10. 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.
11. Терен 6,00 кв.м. (петно № 4), 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.
12. Терен - 72,00 кв.м. (24,00 кв.м. за разполагане на павилион и 48,00
кв.м. за навес), намиращ се в кв. „Изток”, до бл. 1 на ул. Стомана”
(УПИ ², част от кв. 96 по плана на гр. Перник–кв. „Изток”), за
търговска дейност. АОС № 3117/ 22.01.2004 г. При начална тръжна
цена –   232,00 лв./месечно.
13. Терен – 5,00 кв.м. /петно № 4/,  намиращ се на пл.  „Кракра”, пред
пощата (част от кв. 212 по плана на гр. Перник -  ЦГЧ), За
търговска дейност. При начална тръжна цена –    5,00 лв./ кв.м.
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.
Тръжната документация може да бъде закупена от датата на
публикуване на настоящата заповед.
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/.
Търга да се проведе на  28.09.2012г. от 9,00 ч. в заседателната зала
на стола на Община Перник
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 05.10.2012 г. от 9,00 ч. в
заседателната зала на стола на Община Перник. Подадените
документи оферти и депозита за участие на неявилите се
участници не се връщат.
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.
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 НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Търси се…" /п./
06:20"Кухнята на Звездев" /п./
06:45"Тази сутрин"
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал
15:00"Някой те наблюдава"- сериал
16:00"Горките родители на богатите
деца" - сериал, еп. 65
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, еп. 116
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Къде е Маги?" - сериал, еп. 3
21:00"Времето лети" - сериал, еп. 48
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Поверително от кухнята" - сериал,
00:00"Спартак: Кръв и пясък" - сериал,
01:00"Преди обед" /п./
03:00"Някой те наблюдава" /п./ - сериал
04:00bTV Новините /п./
04:30"Кой е по- по- най-" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:25"Клуб Нюз" - светски новини
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Щастливи заедно" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Забраненият плод" - сериен филм
15:00"Доктор Куин Лечителката"
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Черешката на тортата" - тв шоу,
18:00"Сделка или не" - тв игра
19:00Новините на Нова
20:00"Касъл " - сериен филм
21:00"Касъл " - сериен филм
22:00"Господари на ефира"
22:30"Тайнствени афери" - филм, 2 сезон
23:30Новините на Нова
23:45"Рокфелер плаза 30" - филм,
00:15"Магнитико" - тв игра
01:30"Осмо чувство" -  филм, 3 сезон
02:30"Долината на слънцето" -  филм
03:30Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката"- филм

05:15Малки истории/п/
05:25Бързо, лесно, вкусно
05:55В час ли си: Моето училище/п/
06:05Дързост и красота - тв филм
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:20Денят отблизо с Мария/п/
12:00По света и у нас
12:45Момичетата Гилмор - тв филм
13:45Сен Тропе - тв филм /165 епизод/
14:50Лятно кино с БНТ1: "Синьо лято"
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Дързост и красота - тв филм
16:40Асистенти - тв филм /18 епизод/п/
17:05Апартаментът с Марта Вачкова
17:50Малки истории/п/
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина - екорубрика
18:30Бързо, лесно, вкусно -
19:00Диви рози - тв филм /12 епизод/
19:45Лека нощ, деца!: Випо -
приключенията на летящото куче/п/
20:00По света и у нас
20:40БНТ такси/п/
20:50Спортни новини
21:00Под прикритие 2 - тв филм
22:00Виж БиБиСи: "Великите влюбени
на ХХ век: Бети Дейвис и Гари Мерил -
документална поредица
22:30Икономически новини
22:55Зелена светлина - екорубрика
23:00Денис и приятели - вечерно шоу/п/
00:0562-ра Международна колоездачна
обиколка на България /репортаж/
00:15Цикъл "Светлин Русев и
приятели": Концерт на Светлин Русев /
цигулка/ и Пламена Мангова /пиано/п/
01:15Апартаментът с Марта Вачкова
02:00Под прикритие 2 - тв филм
02:55По света и у нас
03:35БНТ такси/п/
03:45Видеоклипове
04:10Малки истории/п/
04:20Денис и приятели - вечерно шоу/п/

0.10 Вечерен обзор
0.35 Гордост и страст – Игрален филм
2.40 Вечерен обзор
2.50 Хотел Руанда – Игрален филм
3.10 Почти идеално – Игрален филм
4.55 Другата Аржентина – Игрален филм
6.40 Тайната на Мулан – Анимационен филм
7.25 Програмата
7.30 Животът на Селия – Игрален филм
9.15 Ноевият ковчег – Игрален филм
10.10 За шепа динамит – Игрален филм
13.00 Пернишки вести
 13.15 Огнена сила – Игрален филм

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

 15.00 Пернишки вести
 15.15 Последна целувка – Игрален филм
 17.00 Отвличане – Игрален филм
 18.25 Песни за душата
 19.00 Вечерен обзор
 19.25 Замъкът на принцесата – Анимационен
филм
 20.15 Духове от бездната – Игрален филм
 21.45 Вечерен обзор
 22.10 Штрак
 22.25 Супермаркет
 22.30 Африканската кралица – Игрален филм

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

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

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

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

СМЕШНО
Разговарят двама пушачи:

- А, бе ти що толкова много пушиш?
- Ами, за да ми стане белият дроб черен!

- Е, що?
- Е, ти представи си с два черни дроба какво пиене ме чака

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

ви позволи да контролирате ситуа-
цията. Трябва да се разграничите от
общата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

ще се отнасяте към
финансите си, което противоречи
на вашата природа. Може би търси-
те твърде много наслаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира не-

желани реакции у околните. Днес е
ден за събиране на информация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете

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

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътн-

яване на времето и уве-
личаване на изисквания-

та. Използвайте този момент, за да
внесете промени в имиджа.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви

съобщават, че днес е
ден на красотата. И понеже няма
пълно щастие, ще се наложи да се
погрижите за финансовите си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден

ще започне не по на-
чина, по който оча-

квате. Ако не сте уверени в способ-
ностите си, по-добре не започвайте
нищо ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще изглежда ка-
то едно тихо езеро. Може да се
чувствате малко измъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

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

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте

стомаха си, дори да ви
заведат в петзвезден

ресторант, стомахът ви си остава
същият. Бъдете внимателни.
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Ñëàâè Ãîöåâ òúðñè çëàòî â Èòàëèÿ
Досега брезничанинът гледал Серия „А” по телевизията

Страницата подготви Яне Анестиев

играчи на отбора ка-
то Меони, Гавото и
Рак. Но трябва да ка-
жа, че и всички оста-
нали притежават
страхотни качества.
В България предаваха
по телевизията мно-
го мачове от ита-
лианския шампионат
и можех да следя под-
визите на Матей Ка-
зийски срещу Лубе
Банка Марке (Мачера-
та).

- Според Вас кои иг-
рачи могат да нап-
равят разликата за
Марми Ланца в Серие
А1 през този сезон?

- Не мога все още да
определя техническо-
то ниво на отделни-
те играчи. След като
се присъединят към
групата ни Дзингел,
Пийкок и Тер Хорст
ще можем да трени-
раме всички заедно и
да работим по най-
добрия начин. Само
след това ще разбе-
рем кой от нас е спо-

собен да прави разли-
ката.

- Какво изисква от
Вас треньора Бруно
Баньоли?

- Нищо по-специал-
но. С него изграждаме
отлични отношения.
Много е спокоен и
улегнал. Успява да ми
даде спокойствието,
от което имам нуж-
да, за да подобрявам
основни елементи от
играта ми.

- Какво мислите, че
можете да дадете от
себе си за отбора и за
новите Ви фенове?

- За мен важно е да
остана тук колкото
се може по-дълго, за-
щото мога да израс-
тна доста. Италиан-
ският шампионат мо-
же да ме научи как да
бъда истински състе-
зател. Моята пози-
ция ме принуждава да
атакувам колкото се
може повече, но ще се
опитам да бъда поле-
зен и от сервис.

се чувствам много
добре както с моите
съотборници, така и
с треньорите. Със си-
гурност впечатления-
та ми са много по-доб-
ри, ако трябва да
сравнявам с онова, на
което бях свикнал в
България.

- С какво ще запом-
ните първите три
седмици от подго-
товката Ви с Марми
Ланца?

- Не знам все още
какво е игровото ни-
во на отбора, защото
съм за първи път в
тази страна. Мисля,
че от това, което
видях до момента и
ако продължим да ра-
ботим по същия на-
чин, можем да спече-
лим много мачове и да
сме удовлетворени
от труда ни.

- Успяхте ли вече да
откриете потенциала
на новия Ви отбор?

- Познавах и преди
това по-известните

След като УС прие
наредбите за А групи-
те за мъже и жени, е
ясно че крайният срок
за подаване на заявки
за участие и при мъ-
жете, и при жените е
14-и септември. В
срок до 30 септември
пък клубовете трябва
да внесат депозит от
3000 лева. Едно от
изискванията е клубо-
вете да участват в
целия етап Междуоб-
ластно първенство за
подрастващи в  след-
ните възрастови гру-
пи: 10г,12г, + един от-
бор 14, 16 или 18 го-
дишни за мъже и  до
10 и 12г. за жени (съг-
ласно решение 5/

04.01.2012г. на  УС на
Б Ф Б ) Н е о г р а н и ч е н
брой състезатели, ро-
дени след 31.12.1992 г.
и редовно картотеки-
рани в съставите
Младежката лига и
неограничен брой със-
тезатели, родени след
след 31.12.1993 г. и ре-
довно картотекирани
в съставите за каде-
ти/кадетки или юно-
ши/девойки на БК,
имат право на уча-
стие в представител-
ните отбори мъже и
жени на същия клуб,
участващ в ДП без до-
пълнително картоте-
киране.С писмено спо-
разумение между БК,
участващ в НБЛ и БК,

За първи път в
Италия. На 22 години
брезничанинът .Све-
тослав Гоцев търси
своето първо злато ,
във Верона. „Марми
Ланца” му предоста-
виха възможността и
българският център
не иска да изпусне то-
зи шанс. Италия е се-
риозен тест, при то-
ва много тежък. Но
Гоцев иска да се пред-
стави добре, при то-
ва на всяка цена. Опи-
тът във Верона ще
може да му отвори
нови хоризонти. Нача-
лото е по-бавно, защо-
то има много да нау-
чи и още повече да се
изпоти. Верона е в

центъра на новия му
свят. Светослав прис-
тига от Пирин Бал-
канстрой, но за да
свърши под светлина-
та на прожекторите
в Града на влюбените
ще трябва да се пот-
руди. Не е задължи-
телно това да стане
веднага. Често обаче
в подобни случаи
трябва да отговориш
подобаващо на очаква-
нията. А и в Марми
Ланца са нетърпеливи
да открият потен-
циала на своя нов бъл-
гарин.

- Гоцев, какви са ви
първите впечатления
от новия Ви дом?

- Трябва да кажа, че

Днес теглят жребия
на волейболистите

Традиционното
теглене на жребия
за Суперлигата,
сезон 2012 -2013,
според който ще
бъде изготвена
програмата за
шампионата на
първата ни група
при мъжете, ще
бъде днес, 12 сеп-
тември от 13:00 ч.,
съобщиха от фе-
дерацията.Мероп-
риятието ще се състои в зала Родина на
стадион Васил Левски, като функциите
около организацията ще бъдат поети от
изпълнителния директор на Националната
волейболна лига Христо Апостолов. Както
писахме вече вицепрезидентът на НВЛ
Людмил Найденов подаде оставка в знак
на несъгласие по множество въпроси, а
другият вицепрезидент Николай Желя-
зков е в Италия, където е треньор на мес-
тен отбор.”Тази оставка не пречи за про-
веждането на жребия, заяви президентът
на НВЛ Красилир Илиев. “На следващия
УС на БФВ ще бъде избрано ново ръко-
водство на Лигата”, допълни шефът на
НВЛ.Тегленето на жребия ще стане от
представители на клубовете в присъс-
твието на журналисти.

участващ в ДП - А
група и при писмено
съгласие на състеза-
теля, роден след
31.12.1989г., се разре-
шава на същия да при-
тежава двоен лиценз
за участие през спор-
тно-състезателната
2012/2013 г. в срещи
на представителните
отбори на двата БК,
постигнали споразу-
мение.БК „Миньор”
при жените миналата
година изкара някак
сезона в условията на
хронична финансова
недостатъчност, а
дали ще играе и тази
година в „А” група ще
се разбере до края на
седмицата.

Баскетболистките имат срок за заявки до петък

Мажат с кръв вратите
преди „Локо”(Пд) – „Миньор”
Футболисти и спортно-техническият щаб

на Локомотив (Пд) дадоха вчера курбан за
здраве и успехи през настоящия сезон.За
целта на Лаута заклаха агне, като с кръвта
му бяха намазани гредите на футболните
врати на терена. Молебенът за здраве бе
отслужен от свещеник.По идея на футбо-
листите агнето беше предоставено на
пловдивски Дом за деца, лишени от роди-
телски грижи. Локомотив е следващия съ-
перник на „Миньор” в петия кръг на „А”
групата.

СЕВЕРНА „А“ ОФГ
1-ВИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Габер – Рудничар 5:2
Струма – Спортист 3:1
Пирин – Дружба 1:0
Големи връх – Ботев 2:0
Минерал – Солей отл

ЮЖНА „А“ ОФГ
1-ВИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Струмски сокол – Върба отл.
Верила – Бенковски  0:2
Сарата – Дрен 1:0
Ботев – Свраките 30
Светля – Левски 1:1

ЗАПАДНА „А“ ОФГ
1-ВИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Чорни – Балкан 1:3
Маниш – Западно ехо 2:0
Ерма – Буря 2:0
Черногорец – Китка 1:0
Енергетик – Студена 1:0

ЮГОЗАПАДНА „В“ ФГ
4-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Велбъжд – Витоша(ДД) 1:0
Рилски спортист – Миньор(Бд) 7:0
Витоша(Б) – Ботев(Ихт) 3:0
Сливн.герой- Германея  5:1
Места – Чепинец 2:0
Пирин(Бл) – Септември 4:0
Оборище – Перун 0:0
Струмска слава – Марек 0:1

КЛАСИРАНЕ:
1.Витоша(Б)  8:1 12 т.
2.Марек 6:3 9
3.Перун 5:3 8
4.Сливн.герой 11:4 7
5.Пирин 10:5 7
6.Витоша(ДД) 3:1 7
7.Места 9:6 6
8.Ботев 6:4 6
9.Велбъжд 4:5 6
10.Струмска слава 8:7 5
11.Оборище 4:6 5
12.Рилски спортист 9:8 4
13.Чепинец 4:7 4
14.Германея 3:9 3
15.Миньор(Бд) 1:10 1
16.Септември 1:13 0

На  10 септември, на свое заседание Дисциплинарната комисия
при ОС на БФС – Перник в наложи следните наказания:

Северна „А” ОФГ – 1 кръг
Николай Радков ФК Струма чк 1 среща
Орлин Огнянов ФК Спортист чк 1 среща
Самоил Ботев ФК Дружба чк 1 среща
Методи Симов ФК Ботев чк 3 срещи
Денис Емануилов ФК Г. Връх чк 3 срещи

11 състезатели са наказани с предупреждение
Южна „А“ ОФГ – 1 кръг
3 състезатели са наказани с предупреждение
Западна „А“ ОФГ – 1 кръг

Крум Панков ФК Балкан чк 1 среща
9 състезатели са наказани с предупреждение

ШЕСТ ФУТБОЛИСТИ ОТ
ОБЛАСТТА НЯМА ДА ИГРАЯТ



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
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АПРОПО
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Меката присъда заради съкратена съдебна процедура

СМЕШНА РАБОТА, АМА ПО
ТЪЖЕН ПОВОД. Вчера част

от Инициативния комитет на
пострадалите от земетресе-
нието реши да изпълни зака-
ната си и да протестира,

пиейки кафе пред Високата къща. Ако
няколкото души, които се ободриха с
кафявата напитка, могат да се нарекат
масовка, значи идеята беше масово
подкрепена. В крайна сметка излезе, че
голяма част от комитета или нямаха па-
ри за кафе, или си ги спестяваха за ре-
монт. И се получи „двама пият – двай-
сет гледат”. Това както и да е, обаче за-
каната да се пренесат протестите пред
Министерския съвет може и да опорочи
благородната кауза, ако се проведе във
вчерашния формат. На жълтите павета
ще има далеч повече камери, фотоапа-
рати и микрофони, та „масовката” може
да постигне обратния ефект. А и в Со-
фия кафето е доста по-скъпо от перниш-
кото, че и неколцината кафепиячи може
да се лишат от удоволствието, наречено
протест.

НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР ПО ОЗЕЛЕ-
НЯВАНЕТО НА ПЕРНИК ВЕЧЕ ИМА
ЗДРАВА КОНКУРЕНЦИЯ.  От вчера
заработи нова фирма за градска чисто-
та, която щом като е с европейски пари,
би трябвало да гарантира и европейско
качество. Как точно ще стане това при
наличните човешки ресурси в сферата
на хигиенизирането, предстои да ви-
дим. Положителното обаче е, че и титул-
ярите по градските градинки би трябва-
ло да се стегнат, щото ако сега на тере-
на има място за двама, догодина може
да е само един. Ако новата фирма се
окаже по-успешна от старата – едната
ще отиде на борсата. Не на борсата за
цветя, а на трудовата борса.

ОТ ВЧЕРА ВЪРВИ ОФИЦИАЛНО
НАЦИОНАЛНАТА ДАРИТЕЛСКА
КАМПАНИЯ, за която поне в началото
се вдига доста шум. Ако той е свързан
с шумоленето на пари, дошли от благо-
родни дарители в сметката за спасява-
не на пострадалите от земетресението –
оправдано е. Макар някои да предсказ-
ват, че парите ще дойдат преди всичко
по линия на приятелски фирми, „помо-
лени” за помогнат предизборно.

Пожар вилня в Трънско
Любомира ПЕЛОВА

Фургон
и паянто-
ви пос-
тройки са
изгорели
при по-
жар в
Трънско,
съобщиха
от Облас-
тната дирекция на полицията в Пер-
ник.

Пламъците лумнали завчера, около
14 часа в село Студен извор. Причи-
ната за пожара е небрежност при бо-
равене с открит огън – запалени оста-
вени без наблюдение сухи треви.

Унищожени са фургон и паянтови
постройки. Спасени са къщи и други
съседни сгради. Няма и пострадали
хора.

1212 септември 2012 г.

очите на близките си.
Окръжна прокура-

тура вчера поиска за
подсъдимия най-теж-
кото наказание, пре-
девидено в закона –
доживотен затвор.
Защитата пък апели-
ра за справедливост.
В пледоарията си
пред съда адвокатът
на подсъдимия Борис-
лав Попов заяви, че
когато започнал да
нанася ударите Вален-
тин бил убеден, че
жертвата – Йордан е
изнасилила майка му и
жената, с която жи-
веел. Това негово убе-
ждение, което не от-
говаряло на истина-
та, както и голямото
количество изпит ал-
кохол- 3.94 промила,
отключило яростта
на подсъдимия. Зара-
ди поисканата съкра-
тена процедура, съ-
дът не прати Вален-
тин за цял живот зад

решетките.
Убийството, което

е едно от най-жесто-
ките в Пернишко, е
извършено по време
на изпитателния
срок, наложен с присъ-
да за кражба от 2011
година. Тогава Вален-
тин бил наказан с 4
месеца условно. Сега и
тази присъда ще бъде
приведена в изпълне-
ние. Магистратите
постановиха също уб-
иецът да плати по 80
0000 лева кръвнина 
на родителите на
убития Йордан,който
живеел в общежитие
в Ковачевци заедно с
възрастните си роди-
тели и двете си сес-
три. Изкарвал си
хляба по строежи в
столицата и с припе-
челеното издържал
цялото семейство.

Убиецът Валентин
Тодоров е семеен, ба-
ща на две деца.

близките си живеел
Валентин. Той е бил
многократно удрян с
юмруци и ритан по
главата и тялото, а
после пробождан с
нож, удрян с тесла,
брадва и крак от счу-
пана маса, докато не
спрял да диша. Преби-
тият починал от от-
ворена черепно- мо-
зъчна травма и кръ-
возагуба.

Жертвата и убие-
цът били приятели.
Във фаталния ден те
се срещнали, ходили
заедно до Перник, а
вечерта поседнали на
чашка в в дома на Ва-
лентин. Докато се
черпели, под влияние
на алкохола помежду
им избухнал спор, кой-
то прераснал в кон-
фликт. Валентин се
нахвърлил върху Йор-
дан и го засипал с уда-
ри, докато не умъ-
ртвил жертвата пред

Любомира ПЕЛОВА
28-годишният Ва-

лентин Тодоров от
село Ковачевци отъ-
рва доживътната
присъда за жестоко-
то убийство на съ-
селянина му Йордан
Йорданов. Подсъди-
мият призна вината
си и поиска съкратено
съдебно следствие. И-

скането му бе уваже-
но от съдебният със-
тав и така ковачевча-
нитът получи вмес-
то най-тежкото нака-
зание, само 13 години
и 4 месеца затвор.

Йордан бе умъртве-
н по особено жесток и
мъчителен начин на
31 януари т.г. в къща-
та, където заедно с

Млади лекари ще
кандидатстват за стипендии

Зоя ИВАНОВА
От съсловната организация на лекари-

те информират че вече се приемат доку-
менти на кандидатите за едногодишни
стипендии за подпомагане на специали-
занти и докторанти. Българският лекар-
ски съюз реши преди месец стимулира
финансово млади лекари по време на
тяхното следдипломно обучение. Право
на участие имат специализанти и докто-
ранти на възраст до 35 години с общ ус-
пех от семестриално завършено образо-
вание по медицина поне 4,50 и успех от
държавните изпити не по-малко от
4,50.От БЛС се надяват през първата го-
дина на проекта да подпомогнат поне 30
лекари с по 400 лв. брутна месечна сума.
Парите ще дойдат от целеви дарения от
фирми, физически лица, институции и
други организации, както и по проекти и
програми. Целта е и да се задържат мла-
дите лекари в България. От там посочват,
че по различни данни  между 400 и 600
лекари годишно напускат страната, а
между 50% и 70% от младите лекари би-
ха търсили кариера извън Бълга-
рия.Всички желаещи да кандидатстват
за стипендии могат да подават своите
документи в централата на БЛС, отдел
“Следдипломно обучение и квалифика-
ция”.Подробности за проекта можете да
намерите на сайта на БЛС, както и на те-
лефони 02 954 11 69, 02 954 11 26, 02 954
11 81.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки кримина-

листи намериха кра-
ден микробус. Вчера
служителите на реда
претърсили сервиз на
ул. „Владайско въста-

ние” в пернишкия
Църква. В него поли-
цаите намерили и из-
зели микробус „Фолк-
сваген Крафтер”. Во-
зилото било обявено
за издирване тази го-

Намериха краден микробус
дина от 7-мо РУП пи
СДВР. Микробусът е
прибрана в районно-
то управление.

Продължава издир-
ването на автокрад-
ците.

Любомира ПЕЛОВА
Делото срещу Ма-

рио Заека, който оста-
на единствен обвин-
яем за убийството на
17-годишната Мирос-
лава Николова след са-
моубийството на
Стойчо Стоев – Чочо,
се отлагало с минимум
40 дни. Причина за то-
ва е “изникнала нова
експертиза” според
разследващи.

Така изходът от слу-
чая Мирослава продъл-
жава да стои заседнал
сред тайни. Наскоро
близките на убитото
момиче обявиха, че
според провеждано от
тях частно разследва-

не, най-малко петима
души са виновни за
жестоката смърт на
младата спортна на-
дежда на Перник. Близ-
ки на Марио Любенов
– Заека твърдят, че
не му е разрешено да
се вижда с адвокати-
те си без присъствие
на следовател. Освен
това обвиненият че-
тири пъти пожелал
да говори пред медии,
но това му е било от-
казано. Ако обаче де-
лото завърши с неиз-
вестен извършител и
обвинението срещу
Заека отпадн, Марио
би могъл да осъди
държавата за време-

то, прекарано в аре-
ста.

Преди броени дни
един друг обвинен в
убийство, прекарал
близо година и поло-
вина в ареста, бе оне-
винен от пернишкия
Окръжен съд. Ако и
следващите по-висши
инстанции пот-
върдят решението на
пернишките магис-
трати, Красен Коста-
динов, който според
досъдебното произ-
водство и прокурату-
рата е отнел живота
на наркозависимия Ве-
лизар Добринчов - Гла-
вата от пернишкото
село Ярджиловци, кой-
то е бил и дилър на
дребно на дрога и е
трупал борчове към
лихвари, плащани от
сестра му, би могъл
също да осъди Бълга-
рия пред европейски-
те институции и да
получи солидно парич-
но обезщетение за
преживения от него
кошмар зад решетки-
те.

Делото срещу Марио Заека
отложено с повече от месец?


