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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
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.516 лв.
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ÄÅÒÅÊÒÎÐ ÐÀÇÊÐÈ ÓÁÈÅÖÀ ÎÒ ÒÐÚÍ
Искат му и постоянен арест до съдебния процес

Плащане
му е майката

Руснаците взривиха следва-
канционното добро настроение на управл-
яващите, поставяйки цената на братската
ни енергодружба на 1 милиард евро. Толкова
им трябвало, за да си платят нашите гяво-
лиите, че прекратиха договора за АЕЦ „Беле-
не”.

И сега националният въпрос е какво пра-
вим с този един милиард. Първият ва-
риант – пращаме го на съд. Обаче съдът
няма да е български, че да знаем как ще за-
върши делото. Втори вариант – пазарим се
за „Южен поток”, като го включваме в це-
ната на проекта. Братушките май за това
ни изнудват – за да им излезе без пари. Тре-
ти вариант – обвиняваме тройната коали-
ция за неизгодния договор и от това се
прави предизборна пропаганда.

И в трите варианта правителството ще
заложи на куц кон. Каквото и да реши меж-
дународният съд – все ще се плаща. Най-
малко - разноски по делото. „Южен поток”
е доста по-скъп от магистрала „Тракия”,
така че и там ще трябва да се бърка дълбо-
ко в празната хазна. А да се сипе огън и жу-
пел по тройната коалиция някак си е демо-
де на четвъртата година от мандата.

Така че – плащане му е майката. Въпросът
е кой ще пререже лентата на пътя, който
води до банката, дето ще даде парите?

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Само за 48 часа из-

вършителят на убий-
ството на 24-годиш-
ният Станислав
Стоев  от Трън е раз-
крит с помощта на
полиграф, съобщиха
от полицията.

Пълната съпричас-
тност към деянието
на 44-годишния Вик-
тор Митов е доказа-
на с детектор на лъ-
жата в Института
по психология на МВР
в столицата.

Кървавата драма се
разигра на 9 септем-
ври, когато около
22,00 ч. на телефон
112 бил подаден сиг-
нал за прострелян
мъж пред кафене в
квартал „Баринци” на
граничния град.  Ста-
нислав, известен с
прякора Целино, кой-
то е от ромски произ-
ход, по това време
бил в заведението, ко-

гато се чул изстрел и
той се свлякъл на зем-
ята. Младият цига-
нин бил закаран мес-
тния медицински
пункт. Там медиците
обаче само констати-
рали смъртта му. От-
крита е огнестрелна
рана в областта на
гърба, получена от
стрлба с ловна пушка,
която се оказала фа-
тална, засягайки жиз-
неноважни органи.

Незабавно бил нап-
равен оглед на мес-
топроизшествието и
предприети опера-
тивно-издирвателни
и процесуално-следс-
твени действия. Още
вечерта органите на
реда задържали двама
местни жители на 37
и 44 години, заподоз-
рени за убийството.
По горещи следи поли-
цаите събрали мно-
жество годни вещес-
твени доказателс-

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

тва. Бързите дей-
ствия и денонощната
работа на пернишки-
те криминалисти и
колегите им от гра-
ничното полицейско
управление в рамките
на 48 часа се увенчали
с успех. Изяснило се,
че извършител на
убийството е единия-
т от задържаните –
Виктор Митов от
Трън. Мъжът е поз-
нат с хулигански
прояви и шофиране на
автомобил с алкохол в
кръвта над 1,2 проми-
ла, но не е осъждан.
От дома му е иззето
оръжието на прес-
тъплението – закон-
но притежавана ловна
пушка 12-ти калибър.

Мотивът за убий-
ството е отмъщение.
Преди две години при
ромско меле, в което
участвали около 30
души, Виктор бил уда-
рен с дърво по глава-

×ÐÅÂÍÈ ÈÍÔÅÊÖÈÈ
ÌÚ×ÀÒ ÏÅÐÍÈ×ÀÍÈ

СТР. 3
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ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Търсенето на дърва се увеличава всеки ден
Силвия ГРИГОРОВА

Чувствително уве-
личаване на търсене-
то на дърва за огрев
се наблюдава в облас-
тта. Това информира-

ха от държавните
горски стопанства.
Читатели на „Съпер-
ник” сигнализираха, че
дори се налага да се
чака на опашки за дър-

ва и те не достигали.
Проверка на „Съпер-

ник” установи, че
наистина има увели-
чено търсене на дър-
ва за огрев в региона,
въпреки че все още
есента не е дошла.
Очевидно българи-
нът този път е ре-
шил да си осигури
топлото навреме, а
не в последния мо-
мент, което е похвал-
но. Наши читатели
сигнализираха, че на
борсите цената на
дървата расте посте-
пенно. В момента
метровките се прода-
ват от 55 до 75 лв. за
кубик, а нарязаните

На страница 4

са на 45-47 лв. за 0.6
куб.м. За сега на бор-
сите дърва има дос-
татъчно.

Оказва се, че цена-
та, на която предла-

гат дървата държав-
ните горски сто-
панства е по-атрак-
тивна.

та от Целино. Митов
получил мозъчно-че-
репна травма и изпад-
нал в кома, която про-
дължила около 20 дни.
Виновникът за случи-
лото се пък бил нака-
зан от съда само с
пробация.

Митов е привлечен
като обвиняем за
престъпление по чл.

116 от НК. Окръжна
прокуратура – Пер-
ник му е наложила 72-
часово задържане, в
рамките на което ще
му се иска постоянен
арест.

Разследващият екип
продължава работа
по документиране на
извършеното прес-
тъпление.
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Ïî-äîáðî îáðàçîâàíèå â Ðàäîìèð ÷ðåç ïðîåêòè
Те ще продължат до 2014 година

Близо 500 милиона губи
касата от здравно

неосигурени годишно
Зоя ИВАНОВА

Любомира ПЕЛОВА
Качеството на об-

разованието в Радо-
мир ще бъде подобре-
но чрез въвеждане на
целодневна организа-
ция на обучение по ус-
пешно защитени
проекти. Проектът е
с продължителност
36 месеца, стартирал
е в началото на тази
година и ще продължи
до 31 октомври 2014
година. Целта му е 
подпомагане процеса
на ефективно въвеж-
дане на целодневната
организация на уче-
бния процес за учени-
ци от I до VIII клас от
средищните училища
в страната. Целод-
невната организация
на учебния процес
включва пълния обра-
зователен цикъл – за-
дължителна подго-
товка, задължител-
но– избираема подго-
товка, свободно-изби-
раема подготовка,  са-
моподготовка, отдих
и игри, за постигане
на общодостъпно, ба-

зисно знание основано
на принципите на 
справедливост, толе-
рантност и перспек-
тивност.

На 20 август пък ОУ
“Христо Смирненски”
училището е спечели-
ло нов проект по Опе-
ративна програма
„Развитие на човешки-
те ресурси“- схема
„Образователна ин-
теграция на децата и
учениците от различ-
ни етнически общес-
тва“. Проектът е на
тема „Различни, но
заедно в свободното
време“, а стойността
му е 116 735 лева.

„Ще формираме 30
групи с над 300 деца,
сред които са учени-
ците от ромски произ-
ход. Групите ще са
според интересите на
учениците по пеене,
танци, спорт, инфор-
мационни технологии,
туризъм. Предвидили
сме в проекта и прик-
люченски лагер, въоб-
ще искаме нашите уче-
ници да уплътняват

Наближава първият
учебен ден
Виктория СТАНКОВА

свободното си време
със занимания, които
развиват техните ин-
тереси, таланти и
наклонности“ , споде-
ли Давидкова.  Проек-
тът стартира още в
началото на новата
учебна година. По съ-
щата програма е спе-
челило проект и учи-

Зоя ИВАНОВА
Животът на ударе-

ния от моторна лодка
- 19- годишния Благой
Бориславов от Радо-
мир вече е вън от опа-
сност, съобщи дирек-
торът на пернишка-
та болница д-р Вяра
Церовска.

“Вече не поддържа
температура от ра-
невата инфекция.
Състоянието му е
стабилно и е много
по-добре. Правим му
непрекъснато изслед-
вания”, заяви Церов-
ска.

На Благой все още
предстоят операции
на бъбрека и таза. В

момента младежът
уринира през дренаж
в кръста.

Благой пострада на
язовир “Лобош” в
края на август. Мла-
дежът влязъл да поп-
лува във водоема,
въпреки че къпането
там е забранено. Кара-
щи водни ски столи-
чани не го забелязали
и пометоха тийней-
джъра. Перката на
лодката бе разрязала
тялото на момчето
и му бе нанесла мно-
жество жестоки
травми. Момчето бе
прието в пернишка-
та болница в критич-
но състояние. Пове-

Животът на Благой вън от опасност

Първият учебен ден – вълнение, ра-
дост и стрес за детето.Независимо да-
ли имате първокласник или малко по-
голямо дете, 15-ти септември предиз-
виква вълнения, които трябва едновре-
менно да поддържаме и да не позвол-
яваме да достигнат крайности, които да
стресират мъника. Наближаването на
първия учебен ден е добре да му се
поднесе като нещо различно, вълнува-
що и отговорно, но трябва да се опитате
да не насявате страх у детето за приб-
лижаващия ден.

Психолозите съветват, че за малкото
дете е най-добре, докато е във вакан-
ция да не се откъсва напълно от учене-
то и докато ходи на училище, да не заб-
равя за игрите. Това е най-правилният
начин детето да не се стресира, а да
преминава плавно и спокойно във
всяка учебна година.

Според специалистите преди старта
на учебната година, е добре да прена-
редите стаята на детето. Ако е първок-
ласник, ще се нужни по-сериозни про-
мени – бюро, стол, шкаф или етажерка
за учебниците. С всяка година  трябва
да има и да се модифицира стаята на
детето, така че постепенно да изнасят
някои играчки, за които е пораснало и
да внасяте вещи, които ще са му по-
нужни. Психолозите съветват още: “Не
правете грешката да изнесете накуп
много от любимите му детски вещи. Мо-
же да расте и да е ученик, но то дълго
ще стои дете и дори да не играе с някои
играчки, те ще имат важна сантимен-
тална стойност за него още дълго вре-
ме”.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с изпълнение на консултант-

ски услуги за изготвяне на технически
проект и работни чертежи за рехабилитация
на язовир „Студена” се налага преустанов-
яване на водоподаването от язовир „Студе-
на” на 18.09.2012 година от 08.00 часа до
15.00 часа и на 20.09.2012 година от 08.00
часа до 15.00 часа.

Преустановяването на водоподаването от
язовир „Студена”  ще засегне следните на-
селени места в община Перник : град Пер-
ник, град Батановци и селата : Голямо Бу-
чино, Люлин, Дивотино, Мещица, Витанов-
ци, Богданов дол и Черна гора.

Ръководството на „Водоснабдяване и ка-
нализация” ООД-Перник се извинява на
населението в горе цитираните селища за
произтичащите от предстоящото прекрат-
яване на водоподаването неудобства.

ОБЯВА

лището в село Гълъб-
ник.

През пролетта ус-
пешно приключи и
проекта за борба с
тютюнопушенето 
„Без цигарен дим – по-
добрият избор“, с
който спечелиха гол-
ямата награда в кон-
курса „Аз не пуша- по-

добрият избор“.
Проектът приключи
със“ съдебен спор“ в
присъствието на уче-
ници и учители от
училищата в община-
та, а коридорите на
училището бяха изри-
сувани с графити сре-
щу цигарения дим и с
фототабла.

 

че от седем часа
няколко екипа хируру-
зи кърпиха Благой,
който бе  с разкъса-
но бедро, корем, бъб-
рек, диафрагма и
плевра. 19-годишно-
то момче бе загуби-
ло много кръв. Нало-
жи се кръвопрелива-
не. Благой обаче е с
рядка кръвна група –
АБ резус фактор от-
рицателен, и затова
бе организирана кръ-
водарителска акция.
На нея се отзоваха
стотици доброволци
от Перник, Радомир и
цялата страна, сред
които бе и родилка,
която все още кърми.

Зоя ИВАНОВА
Днес здравната коми-

сия в народното събра-
ние ще разглежда на
първо четене промени
в Наказателния кодекс
с които се предлага по-
висока степен на защи-
та на медицинските
специалисти при напа-
дение срещу тях. Този
път поправките са вне-
сени от д-р Ваньо Шар-
ков и група сини депу-
тати.Те  предлагат ме-
дицинските специалис-
ти да се причислят
към списъка с профе-
сии, при които за при-

чиняване на телесна
повреда при изпълне-
ние на служебните им
задължения наказание-
то за извършителя е
„лишаване от свобо-
да”. Сега Наказател-
ният кодекс предвижда
по-тежката мярка за
нападателите на съ-
дии, прокурори, следо-
ватели, полицаи, съдеб-
ни изпълнители, мит-
нически и данъчни слу-
жители, но не и за ме-
дици.Подобно предло-
жение вече беше от-
хвърлено в Народното
събрание миналата го-

Ще има ли по-сериозна
защита на лекарите?

дина, въпреки че беше
внесено от депутат на
ГЕРБ и подкрепено от
лекарите в парламен-
та.Един от мотивите
с който бе отхвърлен
предния подобен зако-
нопроект, а именно, че
медицинските специа-
листи по принцип са
длъжностни лица вече
е невалиден след реше-
нието на ВКС от нача-
лото на годината, кое-
то постанови, че лека-
рите не са длъжностни
лица, се казва още в мо-
тивите към сегашния
законопроект.

Да се направи профил на здравнонеосигу-
рените българи и да се търсят начини по
които да се накарат повече нашенци да
плащат задължителните левчета за здравно
осигуряване месечно - това  е намерението
на ръководствата на НЗОК и НАП. В момен-
та над 1.2 милиона човека са здравно нео-
сигурените сред наботоспособното населе-
ние , а касата губи годишно около 500 ми-
лиона лева от неплатени осигуровки - твър-
ди шефът на здравната каса д-р Пламен Це-
ков. Именно затова трябва да се види  ка-
къв е профилът, защото по тази логика
трябва да има 1,2 млн. безработни в Бълга-
рия, а те официално са около 300 - 350 000,
пояснява  д-р Цеков. Националната агенция
по приходите ще има тежката задача да да-
де този профил, за да се набележат прицел-
ни мерки към онези групи от населението,
които не плащат здравните си вноски.Никой
обаче не може да каже какви точно ще са
тези мерки. Засега се забелязва едно леко
повишаване на плащането на здравни оси-
гуровки. Дори самото поставяне на този
проблем непрекъснато на общественото
внимание е довело до повишаване на съби-
раемостта. От касата са категорични че с
лекарския съюз ще намерят общ език. Как-
то е известно съсловната организация на
лекарите у нас обявиха че до подписване
на рамков договор в частта му за болнична
помощ може и да не се стигне, ако бъде
приета проекто-методиката на НЗОК за фи-
нансиране на болниците догодина.
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За поредна седмица се отбелязва повишаване на заболелите

Три грипни вируса ни
атакуват тази зима

Зоя ИВАНОВА
Епидемиолози твърдят че тази зима

освен познатият свински грип ще ни
атакуват още два нови разновидности
на “Виктория” и “Уисконсин”. Точно
тези вируси са включени и новите
проитвогрипни ваксини, които до дни
трябва да се продават вече в аптечна-
та мрежа. Лекарите са категорични,
че място за паника няма - тези вируси
не застрашават с нищо ако се лекуват
навреме и болестта премине без ус-
ложнения - нещо което е валидно за
всички видове вируси и грипни забол-
явания. При всички вируси най-уязви-
ми от по-тежки последици са децата и
възрастните. Именно затова епиде-
миолозите препоръчват именно най-
рисковите групи хора да се имунизи-
рат преди зимата.  Наблюденията от
години наред обаче сочат че българи-
те нямат навика да се ваксинират. Ма-
кар, че всяка година преди зимния
сезон всички говорят колко е добре
да се ваксинираме превантивно. Едва
трима на всеки сто души у нас се вак-
синират срещу грип, според статисти-
ката.Ваксините за децата се поставят
безплатно, докато възрастните освен
че си закупуват ваксината, плащат и
потребителска такса при личния си ле-
кар при поставянето й.

Всички българи ще
плащат по 5 500 лева за ток

Александра ИЛИЕВА
Данните, които са резултат от управ-

лението на ГЕРБ, падат като огромна
тежест върху гърба на всеки един
българин. По 5 500 лева допълнителна
сметка за ток ще плащат през следва-
щите 20 години всички българи – от
новороденото до най-възрастния чо-
век, като извадите децата. Това каза
председателят на БСП Сергей Стани-
шев на конференция след заседание
на Изпълнителното бюро на Национал-
ния съвет на партията.

„Плаща се за некомпетентност, за
лобизъм, за обслужване на нечии ико-
номически интереси от страна на тази
власт. Когато има такава печалба за
някои, със сигурност има и големи ко-
мисионни и някой ги прибира. Какво
означава позицията на ГЕРБ за „Бе-
лене”? Хвърлят се на вятъра милиард
и 300 милиона, които досега електри-
ческата компания е платила, създава
се риск, както чуваме днес от актуа-
лизирания иск на „Атомстройек-
спорт”, сериозно мотивиран за извър-
шени дейности – още 2 милиарда лева
– значи 3 милиарда и 300 милиона,
които България е платила и ще плати
вероятно, без да има никакъв резул-
тат. Тази сметка ще я плащат българ-
ските граждани, както и това, че на-
раства броят разрешителни за зелена
енергия, които ще товарят сметката.
Минимум 40 милиарда лева допълни-
телни пари ще се вадят от джоба на
всеки един заради политиката на
ГЕРБ”, заяви Станишев. По думите му
референдумът за „Белене” е важен
демократичен инструмент.

Според председателя на БСП лъсва
голата истина по отношение на Прог-
рамата за развитие на селските райо-
ни и това го казва Европейската коми-
сия. „България може да загуби 385
милиона евро до края на годината. За
4 месеца безвъзвратните загуби в ре-
зултат на безхаберието на министъра
на земеделието вероятно ще бъдат
между 250 и 300 милиона евро – загу-
би от всеки един от нас.

без епидемична връз-
ка помежду си. Леку-
ват се стационарно
в Инфекциозното
отделение  на МБАЛ-
Перник.

Три са заболелите
от остър вирусен хе-
патит - тип А срещу
само един за предход-
ната седмица. Слу-
чаите са регистрира-
ни 2 в гр. Перник и 1
в гр. Трън без епиде-
мична връзка помеж-
ду си. Лекуват се
стационарно в ин-
фекциозното отде-
ление  на МБАЛ- Пер-
ник.

Нови два случая на
туберкулоза има за
миналата седмица. За-
болелите са мъже от
гр. Перник и са хоспи-
тализирани за лече-
ние  в Специализира-
ната болница за ак-
тивно лечение на бе-
лодробни болести в

и 1 от с. Г. Бучино.
Няма епидемична
връзка между болни-
те.Случаите са ре-
гистрирани 2 в гр.
Перник и 1 в гр. Трън

Най-четените книги това лято
Виктория СТАНКОВА

Лятото е времето
за почивка и повече
свободно време. Име-
нно затова много хо-
ра съчетават полез-
ното с приятното и
комбинират отпуски-
те си с четене на но-
ви или любими книги.

У нас големите кни-
жарници всяка седми-
ца правят класация -
Топ 10 на най-четена-
та литература в ху-
дожествен или друг
стил.

От началото на го-
дина бестселъра на
Елиф Шафак - “Лю-

бов” продължава да
държи първото
място в класацията
за най-купувани кни-
ги, от българските
автори – най-търсе-
на остава книгата на
Михаил Вешим - “На-
шингтон”.

През лятото хора-
та предпочитат по-
леки четива, така на-
речените “плажни
книги”. Жените опре-
делено се насочват
към чиклитите и лю-
бовните романи, дока-
то мъжете избират
трилърите и крими-
налните книги.

Заради рок фести-
валите, всяко лято се
засилва и интересът
към биографичните
книги на рок легенди-
те и техните банди.
Освен тях, има авто-
ри, които не излизат
от мода и държат
вниманието на хора
от различни възрас-
ти за много дълго
време, като Хорхе Бу-
кай. Наблюдава се и
засилено търсене на
книги в електронен
формат, които по ни-
що не отстъпват на
хартиените, а освен
това са и по-евтини.

Започва допитване кои са
облагодетелствани от премиера

Александра ИЛИЕВА
Младежкото обединение на БСП започ-

ва широка кампания за допитване към хо-
рата кои са тези хора, които в крайна
сметка се мазнят на премиера и след това
биват облагодетелствани, образно казано.
Това каза на пресконференция след засе-
дание на Изпълнителното бюро на Нацио-
налния съвет на БСП председателят на
младежката организация на БСП Явор Ге-
чев.

„Няколко дни с всички средства – “Фей-
сбук” и другите социални мрежи, сайтове-
те на младежкото обединение, на партията
– ще събираме номинации, при това моти-
вирани, след което ще дадем възможност
на максимално широк кръг граждани на
нашата държава сами да кажат в крайна
сметка кои, според тях, са тези хора, за-
щото Вежди Рашидов се изтърва и каза
една публична тайна, която витае в държа-
вата от много дълго време насам”, добави
Гечев. По думите му затова сме свидетели
и на много вицове, които са били измисле-
ни по този повод. Той разказа един от тези
вицове: „Представете си следната гледка:
в един от огромните джипове, с които се
вози премиерът, пътуват министър-предсе-
дателят Бойко Борисов, Цветан Цветанов
и Мирослав Найденов. Пътуват из страната
и по едно време виждат огромен чисто нов
страхотен, голям завод. Премиерът пита:
На кого е този голям хубав, модерен за-
вод? Двамата министри му отговарят:
„Ваш, г-н премиер”. Пътуват по-нататък и
виждат един страхотен чисто нов европей-
ски логистичен център. Премиерът пак пи-
та: На кого е този логистичен център? Цве-
тан Цветанов отговаря: Мой, г-н министър-
председател. Пътуват още нататък и виж-
дат страхотна ферма, реализирана по
проект на Програмата за развитие на сел-
ските райони. Премиерът пита пак: На кого
е тая страхотна ферма? И Мирослав Най-
денов отговаря: Моя, г-н премиер. Довол-
но министър-председателят възкликва:
Ех, само ние работим в тая държава”. И
вие не се ограничавайте анонимно или
публично да давате вашите становища
кои са тези хубостници, които в крайна
сметка изяждат нашите и вашите пари”,
заяви Явор Гечев.

Зоя ИВАНОВА
16 нови регистри-

рани случая на енте-
роколит за миналата
седмица регистри-
рат от регионалната

здравна инспекция
срещу 12 за предход-
ната седмица. Регис-
трираните случаи са
14 от гр. Перник, 1
от с. Червена могила

Какво ги очаква учениците
Виктория СТАНКОВА

През учебната 2012/
2013 година ще има про-
мени в националното
външно оценяване по
български език и литера-
тура /БЕЛ/ в четвърти
клас. При оценяването по
този предмет ще се пре-
мине почти изцяло към
формата на международ-
ното изследване “Пърлс”,
при което въпросите ще
отговарят на световни-
те стандарти за опре-
деляне на грамотността
на учениците чрез чете-
не с разбиране. От досе-
гашното външно оце-
няване по БЕЛ в четвър-
ти клас ще се запази
кратката диктовка, за
да се провери правопи-
сът на учениците. Досе-
гашните 15 въпроса във
външното оценяване от-
падат, а на тяхно място
ще има текст с обем от
страница-страница и по-
ловина, който четвър-

токласниците трябва да
прочетат. Текстът мо-
же да е от приказка или
да е от научно-популярен
материал, който ще е
съобразен с възрастта
на учениците. Към тек-
ста ще има и около десе-
тина въпроса, на които
учениците ще трябва да
отговорят. И четирите
теста в четвърти клас
ще се решават както и
досега за един учебен ча-
с“, обявиха образовател-
ни експерти.  През нова-
та учебна година няма
да има промени и в нацио-
налното външно оценява-
не по математика и по
български език и литера-
тура в седми клас - фор-
матът на изпитите и
задачите си остават,
каквито бяха през изми-
налата учебна година.
Промени обаче ще има
във външното оценяване
при другите предмети
от националното външно

оценяване в седми клас -
в природните и общес-
твените науки, и в чуж-
дите езици. В държавни-
те зрелостни изпити за
12-и клас през новата
учебна година няма да
има никакви промени. Но-
вата учебна година ще
започне на 17 септември,
тъй като 15 септември
през тази Кампанията за
намаляване на тежес-
тта на ученическите ра-
ници ще продължи и през
новата учебна година. За
изминалата учебна годи-
на 697 училищата имаха
шкафчета за съхранение
на учебниците, а 1 346
училища разполагаха с
втори комплект с уче-
бници с изтекъл срок на
употреба, но годни за из-
ползване от учениците.

Всички ученици, които
посещават занималня от
първи до трети клас, ще
могат да оставят рани-
ците си в училище.

града.Има и един слу-
чая на заболял перни-
чанин от варицела,
който се лекува от
личния си лекар.Регис-
трираните случаи на
грип и остри респира-
торни заболявания
са в границата на нор-
мата – 21.83 на 10
000 души население. В
инфекциозното от-
деление е настанен и
перничанин с лаймска
борелиоза.Всички слу-
чаи на остри заразни
болести са проучени
и по отношение на
уточнените контак-
тни лица са предприе-
ти необходимите
профилактични и
противоепидемични
мерки.Няма регистри-
рани хранителни
взривове и взривове
на вътреболнични ин-
фекции на терито-
рията на гр. Перник и
областта.
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Засега на борсите има достатъчно количество

Пушачите не намаляват
въпреки забраните

Зоя ИВАНОВА

Няма кой знае каква файда от въведе-
ната тотална забрана за пушене в заве-
дения, офиси, детски площадки и стадио-
ни. По малко от 3 процента от пушачите
са намалили или са спрели цигарите – то-
ва става ясно от поредното проучване
направено от националния център за изу-
чаване на общественото мнение.Според
изследването  74% от анкетираните оба-
че твърдят, че и в момента пушат толко-
ва, колкото преди въвеждането на забра-
ната.

Глобите, които варират от 300 лева за
физическо лице при първо нарушение до
10 000 лева за юридическо при рецидив,
също не носят очаквания резултат. Ока-
зва се, че повечето пушачи и заведения
или стриктно спазват закона, или са на-
мерили вратички в него. Здравните ин-
спектори правят стотици проверки всеки
ден в цялата страна, но спипват средно
едва петима нарушители седмично. Най-
много хванати има в нощните заведения,
казината и болниците. Законът влезе в
сила от 1 юни тази година.

увеличило значител-
но, затова ДГС Радо-
мир прави процедура
за допълнителни ко-
личества. Цената на
дървесината е 37-38
лв. за кубичен метър.

ПРОБЛЕМЪТ
Наскоро министъ-

рът на земеделието и
храните – Мирослав
Найденов заяви в цен-
тралните медии, че
проблеми с осигурява-
нето на дърва за ог-
рев в България няма
да има, въпреки заси-
ления износ за съсед-
на Гърция. Той  заяви,
че е наредил на дър-
жавните горски сто-
панства в страната
да увеличат с 10% до-
бива на дървесина за
огрев на населението,
което означава 500
хиляди кубически мет-
ра повече от минала-
та година. Според ми-
нистър Найденов, го-

лемият проблем е не
добивът на дърва за
огрев, а тяхното
транспортиране до
населените места. За
пример той посочи,
че широколистната
дървесина в сечище
близо до Благоевград
струва 35 лева, а 20
километра по-надолу,
в посока Благоевград,
нейната стойност е
вече 80 лева за куби-
чески метър.

„За да бъдат улесне-
ни допълнително хо-
рата, кметовете на
населените места мо-
гат да организират
транспорт с общин-
ски фирми, който да
бъде на преферен-
циални цени. По този
начин цената малко
ще се повиши, но въп-
реки това ще бъде по-
ниска от досегашна-
та, която е около 80
лева за кубик”, заяви
аграрният министър.

ИЗХОДЪТ
След репортерска-

та проверка, която
направихме, логично
възникна въпросът-
защо управляващите
прехвърлят проблема
от болната на здрава-
та глава. За всички е
ясно, че в тази криза
и с орязани бюджети
общините не могат
да си позволят лукса
да осигурят превоз
на дърва за огрев, а и
нямат законовото ос-
нование затова. Оче-
видно проблемът е в

Тук е мястото оба-
че да направя уточне-
нието, че в нея не се
включва цената за
товарене на дървеси-
ната и превоза. Дър-
жавните горски сто-
панства предлагат
дървата на временен
склад като не осигур-
яват превоз, тъй ка-
то не разполагат с
такъв.

От ДЛС”Витошко-
Студена”- информи-
раха, че обектът за
добив на дърва за мес-
тно население се на-
мира в землището на
село Боснек, местнос-
тта Петрус. Одобре-
ното количество от
ЮЗДП Благоевград е
523куб.м./или 1005
п р о с т р а н с т в е н и
куб.м./.

Проведена е проце-
дура за добив по На-

редбата за условията
и реда за възлагане на
изпълнението на дей-
ности в горски тери-
тории - държавна и
общинска собстве-
ност и за ползването
на дървесина и недър-
весни горски продук-
ти от тях. Цена за 1
пространствен кубик
дърва за огрев с ДДС
на временен склад е
39.94лв. Стопанство-
то не разполага с
транспорт, затова
той се извършва с
нает от населението.
Дърва за сега има дос-
татъчно, въпреки че
търсенето се е увели-
чило няколко пъти.

От ДГС- Радомир ни
информираха, че оси-
гуряването на дърва
се извършва по списъ-
ци утвърдени от об-
щината и кметства-
та. Търсенето на дър-
ва в общината се е

В НСИ влязоха отчети за 2011-та на финансовите предприятия
Александра ИЛИЕВА

Националният ста-
тистически инсти-
тут публикува пред-
варителни данни за
дейността на финан-
совите предприятия
и на сдруженията и
фондациите през
2011 година. Ето как-
во показват те по
отделните направле-
ния.

В Националния ста-
тистически инсти-
тут годишен отчет
за дейността си
през 2011 г. са пред-
ставили 43 лицензи-
рани застраховател-
ни предприятия,
чиято балансова
стойност на активи-
те към края на годи-
ната е 3 116.4 млн.
лв., или с 3.0% повече
в сравнение с 2010
година. Оборотът1
по текущи цени на
тези дружества въз-
лиза на 1 709.7 млн.
лв. и нараства с 0.8%
спрямо предходната
година. В животозас-
траховането увели-
чението на оборота

е 3.8%, а при общото
застраховане - 0.2%.

През 2011 г. зас-
т р а х о в а т е л н и т е
дружества отчитат
положителен финан-
сов резултат от
дейността си в раз-
мер на 71.0 млн. лв.,
което е с 62.9 млн.
лв. повече в сравне-
ние с предходната
година. Дружества-
та по общо застра-
ховане са реализира-
ли печалба от 61.3
млн. лв., а живото-
застрахователните -
9.7 млн. лева.

През 2011 г. в
страната са развива-
ли дейност 9 пен-
сионноосигурителни
дружества, като ба-
лансовата стойност
на активите им към
31.12.2011 г. е 161.3
млн. лв., което е с
10.6% повече в срав-
нение с 2010 година.

Оборотът по те-
кущи цени възлиза на
80.1 млн. лв., а реали-
зираната печалба е
22.7 млн. лв., или с
14.0% повече спрямо

предходната година.
Пенсионните фондо-
ве, представили в
НСИ отчети за дей-
ността си през 2011
г., са 28, като от тях
фондовете по задъл-
жителното пенсион-
но осигуряване са 18
(9 универсални и 9
професионални), а
доброволните - 10.
Балансовата стой-
ност на активите
им към 31.12.2011 г.
е 4 597.9 млн. лв. и се
увеличава с 15.0% на
годишна база, а ин-
вестициите дости-
гат 4 233.4 млн. лв.,
което е с 13.7% пове-
че в сравнение с
2010 година.

Общият брой на
осигурените лица в
пенсионните фондо-
ве към 31.12.2011 г. е
3 994 хил. души, а
брутните постъпле-
ния от осигурител-
ните вноски дости-
гат 837.7 млн. лв. и
отбелязват ръст
от 8.0% спрямо пред-
ходната година.

Годишен отчет за

цената на транспор-
та на дървесината.
Наш читател ни ин-
формира, че за прево-
за на дърва от сечище
в пернишко до Студе-
на- 5 км, са му взели
100 лв. Друг пък се оп-
лака, че превозвачите
вземали минимум по
20 лв. на кубик за пре-
воз, а вече се пазарят
и за 30 лв. на кубик.
Логично възниква
въпроса- кой трябва
да контролира тран-
спортирането на дър-
вата от сечищата до
потребителите, ако
не държавата. Общес-
твена тайна е, че над
60% от камионите,
които возят тези
дърва се движат неза-
конно- не са регистри-
рани, не плащат данъ-
ци и т.н. Оказва се, че
печалбата от превоза
на дърва на места е
по-голяма от стой-
ността на самите
дърва. Кой, ако не дър-
жавата трябва да
сложи ред в този не-
законен бизнес. Несе-
риозно е да се мисли,
че общините могат
да повлияят върху
крайната цена на дър-
вата. Очевидно Авто-
мобилната инспекция
или горската стража
трябва да се справят
с този вид незаконен
превоз. Държавата
обаче трябва да реши
кой да сложи някакъв
ред, иначе говорим за
анархия.

“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 програма-

та за зимната подготовка и започналите из-
питания  на топлопреносната мрежа са ус-
тановени пробиви, които налагат спиране
на топлоподаването/с гореща вода/ за жи-
лищни и обществени сгради намиращи се
на следните адреси:

Ул. „Воронеж” № 3;
Ул. „Благой Гебрев” №№ 61,62,63,
64 и 66;
Ул. „Искър” №№ 4 и 5;
Ул. „Кракра” №№ 56,58 и 60;
Ул. „Вардар” №№ 39 и 41;
Кв. „Проучване” – сградата на ОДЗ
и бл. №№ 5,7,9,10,11,12 и 13;
Дворец на културата;
Ул. „Брегалница” №№ 10 и 12;
Ул. „Кресна” № 2;
Ул. „Кракра Пернишки” № 17;
Ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 2;
Държавен архив;
Минна дирекция;
Обединен детски комплекс;
Зала „Дружба”

Отново умоляваме абонатите да не вли-
зат в Абонатните станции, както и да не ма-
нипулират апаратурата в нея/АС/.

В случай на откриване на течове по топ-
лопреносната мрежа, може да се свържeте
с топлофикационното дружество на следни-
те телефони: 0889318427; 0889318426;
0889318429 и 076/588065.

Работи се до отстраняване на авариите и
възстановяване на топлоподаването.

Ръководството на топлофикационното
дружество поднася своите извинения.

От Ръководството

дейността си през
2011 г. в НСИ са
представили 249 спе-
циализирани инвес-
тиционни предприя-
тия (инвестиционни
дружества, инвести-
ционни посредници,
управляващи дружес-
тва, договорни фон-
дове и акционерни
дружества със спе-
циална инвестицион-
на цел). По предвари-
телни данни балансо-
вата стойност на
активите им към
31.12.2011 г. е 9
024.4 млн. лв., което
е с 32.9% повече в
сравнение с 2010 го-
дина. Получените
чужди активи (ценни
книжа и парични
средства на клиен-
ти) са в размер на 6
476.8 млн. лв. и се
увеличават с 39.5%
на годишна база. Фи-
нансовите приходи
(оборотът) по теку-
щи цени през 2011 г.
на специализираните
инвестиционни пред-
приятия възлизат
на 653.8 млн. лв. и се

увеличават със 7.8%
спрямо 2010 г., а фи-
нансовият резултат
за годината е 56.2
млн. лв. нетна печал-
ба.

Л и ц е н з и р а н и т е
здравноосигурител-
ни дружества, пред-
ставили годишен от-
чет за дейността си
през 2011 г. в НСИ,
са 20. Балансовата
стойност на активи-
те на дружествата
към края на година-
та е 82.5 млн. лв., или
с 5.3% повече в срав-
нение с 2010 година.
Оборотът1 на
здравноосигурител-
ните дружества
през 2011 г. по теку-
щи цени е 40.4 млн.
лв. и намалява с 4.2%
спрямо предходната
година. Финансо-
вият резултат от
дейността на здрав-
ноосигурителните
дружества през 2011
г. е загуба в размер
на 0.5 млн. лв., което
е с 0.8 млн. лв. по-
малко в сравнение с
2010 година.
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0888/222 656
0879/460 763

Рекламно  приложение

 Четвъртък, 13 септември 2012 г., брой 175 /5043/ година XVIII

®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет.2, ап.3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg
pernishkiimoti@abv.bg

УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро
2. Магазин, Изток, груб стр., 60 кв.м - 39 500 лв.

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, ет. 2 южни, без ТЕЦ - 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. - 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, с обзавеждане - 36 300 лв.
8. Тева, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
9. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 28 800 лв.
10. Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер., преустроен- 37 800 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., 72 кв.м
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.
8. УПИ, с. Кладница, 365 кв.м - 18 800 евро
9. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен,
слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/
10. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
11. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м,
с малка постройка 7 500 лв.
12. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 13 300 лв.
13. УПИ, равно, над Автогарата, 440 кв.м, 474 кв.м; 490 кв.м
14. УПИ, 570 кв.м,; 580 кв.м,
с. Велковци - 10 500 лв.; 6 500 лв.
15. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода- 16 евро/кв.м
16.  ПАРЦЕЛ НА Е-79 ДО ПЪТ. ВЪЗЕЛ ДАСКАЛОВО,
2 ДКА, ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
17. УПИ, четири парцела х 1 дка,
един до друг, с. Арзан /брезнишко/ - х 10 лв. кв.м
18. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
19. ПИ, с. Люлин, 360 кв.м, ток, вода - 3 800 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 5 - 160 лв.
2. ИД.Ц., ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС
НА 2 ЕТ., РЗП: 500 КВ.М - ПО ДОГОВАРЯНЕ
3. Двустаен, ул. ю.Гагарин, ег.3, ТЕЦ - 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, ул.От.Паисий, ет.1, ТЕЦ, тер., 73 кв.м, ЗЭЪ - 30 000 евро
12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
13. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, 2 тер., ет.7 17 000 евро.
14. Двустайни, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер., 70 кв.м - 19 900 лв.
16. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро
17. 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 - 39 000 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. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро
8. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,   с прилежащ  терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС
9. Хале, Радомир, 1 200 кв.м, с адм. сграда, ЗП: 167 кв.м, прил. терен, 5 дка - 320 000 лв.
10. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
11. УПИ, Радомир, 2 броя, съседни, пром. зона, с обща площ 10 500 кв.м - 16 лв./кв.м
12. УПИ, Тева, 3500 кв.м, за общ обслужващи дейности - 95 000 евро
13. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 53 евро/кв.м
14. УПИ, Мошино, 462 кв.м, близо до ВГМ - 32 000 евро
15. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м
16. 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. Магазин, Ид.ц., 44 кв.м - 500 лв.
4. 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

М
о

ж
е

 д
а
 в

и
д

и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к

л
а
м

н
и

 к
а
р

е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е

к
т

р
о

н
о

т
о

 и
з
д

а
н

и
е

, 
н

а
 в

е
с
т

н
и

к
а
 w

w
w

.s
a
p

e
rn

ik
.i
n

fo

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. 5, тер., без ТЕЦ - 16 600 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 22 000 лв.
5. Двустоен, около Пазара, ет. 4, без ТЕЦ - 42 000 лв.
6. Двустаен, ул. “Кракра”, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 4, без ТЕЦ, 2 тер. - 29 000 лв.
9. Тристаен, Дараци, ет. 3, /непрех./ - 47 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, тх., ТЕЦ, тер., пл.,отличен - 42 000 лв.
11. Тристаен, Изток, ет. 3, лукс, - 56 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м,
много подобрения, може и с гараж - 38 000 еврро
13. Тристаен, Пашов, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 38 000 лв.
14. Магазин, ул. “Струма”, 69 кв. м, делим на две части - 32 000 евро
15. 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, ул. “Ю. Гагарин”, ет.2, PVC, нап. обзаведен - 230 лв.
2. Двустаен, Топ-център, ет. 2, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Изток, без ТЕЦ, ет. 6 - 200 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

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

Място за
вашата реклама
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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

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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СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А (до

винпром) 076/60 85 85

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

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
-  РЗП:  68  кв .м-  РЗП:  68  кв .м-  РЗП:  68  кв .м-  РЗП:  68  кв .м-  РЗП:  68  кв .м
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-  в с и ч к и-  в с и ч к и-  в с и ч к и-  в с и ч к и-  в с и ч к и
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ФИРМА ТЪРСИ
да назначи

СЧЕТОВОДИТЕЛ
с минимум 3 год. стаж

в областта на
строителството

тел. 02 9582727
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Тодор Живков искал
”наши другари” във фирмите

При издаването на Указ 56 за стопанската дейност* Тодор
Живков казва, че в ръководството на новообразуваните
фирми трябва да бъдат назначени “наши, отговорни
другари”. Това е прелюдия, преход към времето след 1989 г. В
крайна сметка “Мултигруп” беше регистрирана именно по
този указ, както и Първа частна банка.
Това заяви председателят на Държавна агенция “Архиви”
доц. д-р Мартин Иванов, който представи нов сайт с
непознати за масовия читател архиви на Политбюро на БКП
за времето от 1944 до 1989 г., съобщи БГНЕС.
По думите му Тодор Живков е предвиждал някаква плавна
еволюция, но едва ли е очаквал, че “ще бъде толкова рязко и
бързо сменен във властта”. Според д-р Иванов само на
“стола на истината” може да се каже дали днес има
живковисти в управлението на страната.
Председателят на ДА ”Архиви” обясни, че в момента се
сканират и публикуват документи, които са стояли в
архивите в продължение на 20 г., като част от тях никога
не са предвиждани да стигнат до масовия читател - те са с
грифове “секретно” и “строго секретно”.
“Имаме вече първата дигитална колекция, която днес
представяме и която сме нарекли “Архивите говорят” за
протоколите и решенията на Политбюро на БКП за времето
между 1944-1989 г. Целта е хората да се запознаят с
процесите и начините, с които са се случвали събитията и
са се вземали решенията в една тоталитарна страна като
България”, обясни д-р Мартин Иванов.
Той допълни, че в протоколите от заседанията на
Политбюро се забелязва и “огромно дребнотемие”.
“Любопитното е, че Политбюро се е занимавало и с неща,
като цените на найлоновите дамски чорапогащи”, каза
Иванов.
В документите може да се прочете и за натрупването на
външния дълг на България.
“Има информация за даването на кредити от 1 млрд. долара
на Ирак и над 1 млрд. долара на Либия, гигантски суми за
онова време, за помощите за Третия свят и др.”, допълва
председателят на ДА “Архиви”.
По думите му вече е изпратено предложение от агенцията
за създаване на Музей на Държавна сигурност, за който ще
са необходими 1 750 000 лева.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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ДАЙДЖЕСТ

Предлагат руският език да
е избираем в училище

До края на годината ще предложим на Министерството на
образованието руският да стане един от избираемите от
учениците езици, съобщи председателят на форум
“България-Русия” Светлана Шаренкова.
Тя участва във Втория Българо-руски обществен форум и
обясни, че предложението ще бъде обосновано, а
участниците ще се опитат да разработят програма за
изучаването на езика, предаде БТА.
Варненският и Великопреславски митрополит Кирил, който
също участва във форума, посочи, че в момента българските
и руски деца се разбират помежду си на език, различен от
двата.
“Имаме идея с Руската православна църква да се създадат
условия за общуване на децата от България и Русия при
равнопоставеност”, обясни митрополитът. По думите му за
целта могат да се създадат центрове за общуване на
децата на равни начала.
В началото на юни бе разпространено изследване на
Евробарометър, според което 23 на сто от българите
заявяват, че говорят руски език. Същевременно обаче 90%
от българите посочват, че най-добре би било децата им да
учат английски език.
Преди година от министерството на образованието
съобщиха, че около 200 000 души в страната изучават руски
език, като интересът към него устойчиво нараства. По
данни от миналото лято руски се изучава в 3 детски
градини в София, още три в Хасково, както и във Враца,
Търговище и други градове. В училищата езикът се учи по
одобрените държавни стандарти, докато в градините няма
стандарт, но министерството се грижи и подпомага това
обучение.
Светлана Шаренкова заяви още, че новите теми в българо-
руския форум през тази година са посветени на
славянството и православието. Тя уточни, че ще се
дискутират общата духовност, култура, образование и
история на България и Русия. Тя коментира, че е необходимо
да се преосмислят грешките през последните 20 години и
отдалечаването между двете страни. Според нея
интересите на България са свързани с по-близки отношения
с Русия.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Кухнята на Звездев" /п./
05:50"Горките родители на богатите деца"
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. 66
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, еп. 117
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Къде е Маги?" - сериал, еп. 4
21:00"Времето лети" - сериал, еп. 49
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"Кухнята на Звездев" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:25"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" - сериен филм,
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"

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 /166 епизод/
14:50Днес и утре
15:05Лятно 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 /19 епизод/п/
17:05Апартаментът с Марта Вачкова
17:50Малки истории/п/
18:00По света и у нас
18:10Зелена светлина - екорубрика
18:15Теглене тиражите на ТОТО 2 и
Втори ТОТО шанс
18:30Бързо, лесно, вкусно
19:00Диви рози - тв филм /13,  епизод/
19:45Лека нощ, деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:40БНТ такси/п/
20:50Спортни новини
21:00Под прикритие 2 - тв филм
21:55Светът на живо: Преди началото /
Германия, Швейцария/п/
22:30Икономически новини
22:55Зелена светлина - екорубрика
23:00Денис и приятели - вечерно шоу/п/
00:0562-ра Международна колоездачна
обиколка на България /репортаж/
00:15Апартаментът с Марта Вачкова
01:00Под прикритие 2 - тв филм
01:55По света и у нас
02:35БНТ такси/п/
02:45Днес и утре/п/
03:10Неделя х 3/п/
03:55Видеоклипове
04:10Денис и приятели - късно вечерно
шоу/п/

0.10 Вечерен обзор
0.35 Отрови – Игрален филм
2.15 Вечерен обзор
2.40 Раздяла – Игрален филм
4.25 Да разнищим Хари – Игрален филм
6.20 Снежната кралица – Анимационен филм
7.25 Програмата
7.30 Лечителят – Игрален филм
9.15 Легенда за Су Линг – Анимационен филм
10.05 Супермаркет
10.10 Дълбока синева – Игрален филм
12.55 ТВ Борси
13.00 Пернишки вести

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

13.15 Огнени лисици – Игрален филм
15.00 Пернишки вести
15.15 Секс, лъжи и видео – Игрален филм
16.50 Супермаркет
16.55 Агнес Браун – Игрален филм
18.25 Песни за душата
19.00 Вечерен обзор
19.25 Граф Монте Кристо – Анимационен филм
20.10 Харем  – Игрален филм
21.45 Вечерен обзор
22.10 Штрак
22.25 Супермаркет
22.30 Животът на Селия – Игрален филм

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

ЕДНОКРАТЕН ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА ДО 10 ДУМИ
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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
Двама си говорят за жени. Единият пита:

- Какво ще кажеш, ако срещнеш жена, която те обича,
разбира те и ти прощава?

Другият:
- Ще кажа: "Здравей, мамо!"

0885/05
88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ден, скрил много

предизвикателства в
себе си. Днес ще имате

сили и желание да свършите много
от нещата, които сте отлагали.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе

много, но някои от не-
щата ще са на доста

висока цена. Вашата вътрешна при-
рода е да виждате истинската стой-
ност на нещата.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес преценете съ-

ществуващите въз-
можности, за да знае-

те какъв избор да направите в про-
фесионалната сфера.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес заложете на

обичайните, сигурни
неща. По възможност не се впускай-
те в нови проекти. Ще имате нужда
от стабилност, от добра храна, от
добро отношение.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Точно днес, в начало-

то на месеца, имате
нуж- да да видите какви ще

са резултатите от вложениете уси-
лия.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Мили и състрадател-

ни сте, но вършейки ра-
ботата на другите, им

отнемате възможността да се раз-
виват и учат сами уроците си. Пома-
гайте, вдъхновявайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ако искате да про-

дължите смело и сво-
бодно напред, трябва да сте готови
да пожертвате страховете си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на полярнос-

тите. Може да се из-
ненадате колко от

нещата, които казвате на другите,
всъщност имате нужда да ги каже-
те на себе си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви

се иска да всършите
нещо, толкова по-

рядко ще го наричате работа. Наме-
рете онези неща, които ви правят
истински щастливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Помагайте смело, но

само тогава, когато ви
поискат помощ. Днес

ще имате нужда да се съревновава-
те, да се конкурирате, да играете.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Ще имате нужда от

сигурност и стабил-
ност и това ще ви води при взима-
нето на решения.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще предизвиквате

околните с някои ва-
ши коментари. Днес не

е денят на шегата, но все пак лесно
ще се измъкнете от ситуация. По-
важното е да отсеете ценното от
информацията.
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ÂÊ “Ïåðíèê” çàïî÷âà â Òåòåâåí
Началото на първенството ще е на 20-ти октомври

Страницата подготви Яне Анестиев

зон Божур Волей (Бо-
журище) за момента
няма да може да про-
дължи изкачването си
по стълбичката на
родния клубен волей-
бол, след като от ти-
ма не подадоха доку-
менти за участие във
Висшата лига.Така на
тяхно място във вто-
рия ешелон на българ-
ския волейбол ще се из-
явява отново Септем-
ври Про Синема (Со-
фия). Септемврийци
вече са платили такса-
та си за участие, но

имат срок до 21 сеп-
тември да под-
готвят документа-
цията си. Ако отбо-
рът от столичния
квартал Красна пол-
яна не съумее да из-
пълни поетия ангажи-
мент до посочената
дата за участие във
Висшата лига ще бъде
поканен Родопа
(Смолян).Ето и двой-
ките за първи кръг.
Началото ще е на 20
октомври, седмица
след старта на Супер-
лигата.

вършиха като съседи
в класирането в среда-
та на таблицата.
Твърдото решение на
федерацията е да
няма почиващ отбор и
участниците в на
практика втория ни
волейболен ешелон да
са 10. Приятната из-
ненада от миналия се-

Парапланериститe разбиха
конкуренцията за пореден път

Пернишките парапланеристи разбиха то-
тално конкуренцията в целното кацане в
България след като спечелиха всички въз-
можни златни медали от националната ли-
га и националния шампионат. Финалният
четвърти кръг на лигата  се проведе пред
уикенда в Перник, като състезанието беше
същевременно и държавно първенство.
Воденият от европейския шампион Дими-
тър Ралев отбор не остави никакво съмне-
ние в превъзходството си, а хубавото е,че
в класирането на почетното трето място
отборно  се появи и тим от млади парапла-
неристи, което вещае добро бъдеще за то-
зи спрот в Перник.

Ето и крайното класиране индивидуално
и отборно както в лигата , така и в нацио-
налния шампионат:

НАЦИОНАЛНА ЛИГА
ИНДИВИДУАЛНО:

1.Димитър Ралев /Перник/ 68 см
2.Веселин Георгиев /Перник/ 76 см
3.Цветан Цолов /Вертикал дименшън/ 307 см
4.Методи Методиев /Перник/ 440 см
5.Бисер Андонов /Перник/ 451 см
6.Миле Йовановски /Прилеп/ 970 см
ОТБОРНО:
1.Перник 773 см
2.Вертикал дименшън   3969 см
3.Прилеп   4292 см

НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ
ИНДИВИДУАЛНО:
1.Методи  Методиев/Перник/ 30 см
2.Цветан Цолов /Вертикал дименшън/   35 см
3.Бисер Андонов /Перник/ 106 см
4.Ясен Нейчев /Вертикал дименшън/ 279 см
5.Димитър Ралев /Перник/ 319 см
6.Румен Иванов /Перник 2/ 621 см

ОТБОРНО:
1.ПЕРНИК 1

СЪСТАВ:
Методи Методиев
Димитър Ралев
Бисер Андонов
Веселин Георгиев
2.ВЕРТИКАЛ ДИМЕНШЪН

СЪСТАВ:
Цветан Цолов
Ясен Нейчев
Лидия Джерманова
Цветозар Славов
3.ПЕРНИК 2

СЪСТАВ:
Румен Иванов
Николай Стефанов
Георги Георгиев
Лъчезар Божков

УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ:

Чорни /Брезник/
Пирин /Благоевград/
Кракра /Перник/
Миньор /Бобов дол/
Марек 2007 /Дупница/
Атлетик /Дупница/
Велбъжд /Кюстедил/
Марек 2010 /Дупница/
Струмска слава /Радомир/
Струма /Кралев дол/
Германея /Сапарева баня/
Витоша /Долна Диканя/

1-ВИ КРЪГ
16-ТИ СЕПТЕМВРИ

 10,30 ЧАСА

Чорни – Пирин
Кракра – Миньор/Бд/
Марек 2007 – Атлетик
Велбъжд – Марек 2010
Струмска слава – Струма
Германея – Витоша

 2-РИ КРЪГ
23 СЕПТЕМВРИ

 10,30 ЧАСА

Пирин – Витоша
Струма – Герамнея
Марек 2010 – Струмска слава
Атлетик – Велбъжд
Миньор/Бд/ - Марек 2007
Чорни – Кракра

 3-ТИ КРЪГ
30 СЕПТЕМВРИ

10,30 ЧАСА
Витоша – Струма
Кракра – Пирин
Марек 2007 – Чорни
Велбъжд – Миньор/Бд/
Струмска слава – Атлетик
Германея – Марек 2010

4-ТИ КРЪГ
7 ОКТОМВРИ
10,30 ЧАСА

Пирин – Струма
Марек 2010 – Витоша
Атлетик – Германея
Миньор/Бд/ - Струмска слава
Чорни – Велбъжд
Кракра – Марек 2007

5-ТИ КРЪГ
14 ОКТОМВРИ

10,30 ЧАСА
Марек 2007 – Пирин
Велбъжд – Кракра
Струмска слава – Чорни
Германея – Пирин
Витоша – Атлетик
Струма – Марек 2010

6-ТИ КРЪГ
21 ОКТОМВРИ

10,30 ЧАСА
Миньор – Витоша
Чорни – Германея

Кракра – Струмска слава
Марек 2007 – Велбъжд
Пирин – Марек 2010
Атлетик – Струма

7-МИ КРЪГ
28 ОКТОМВРИ

10,30 ЧАСА
Велбъжд – Пирин
Струмска слава – Марек 2007
Германея – Кракра
Витоша – Чорни
Струма – Миньор
Марек 2010 – Атлетик

 8-МИ КРЪГ
4 НОЕМВРИ
10,30 ЧАСА

Пирин – Атлетик
Миньор/Бд/ . Марек 2010
Чорни – Струма
Кракра – Витоша
Марек 2007 – Германея
Велбъжд – Струмска слава

9-ТИ КРЪГ
11 НОЕМВРИ
10,30 ЧАСА

Струма – Кракра
Марек 2010 – Чорни
Алретик – Миньор/Бд/
Струмска слава – Пирин
Германея – Велбъжд
Витоша – Марек 2007

10-ТИ КРЪГ
18 НОЕМВРИ
10,30 ЧАСА

Пирин – Миньор/Бд/
Чорни – Атлетик
Кракра – Марек 2010
Марек 2007 – Струма
Велбъжд – Витоша
Струмска слава – Германея

 11-ТИ КРЪГ
25 НОЕМВРИ
10,30 ЧАСА

Германея – Пирин
Витоша – Струмска слава
Струма – Велбъжд
Марек 2010 – Марек 2007
Атлетик – Кракра
Миньор/Бд/ - Чорни

ЗАБЕЛЕЖКА:

“Атлетик”/Дупница/ играе
на стадион “Бончук”

“Кракра” играе на стадион
“Звезда”, кв.”Димова махала”

“Пирин”/Бл/ играе
в село Рилци

“Марек” 2010 /Дупница/ играе
на ст.”Бончук”

“Марек” 2007/Дупница/ играе
в село Крайници

ОС на БФС си запазва правото на промени в програмата

Деца „Б” - Програма есен 2012 година

Вчера  в 13:00 часа бе
теглен жребия за пър-
венствата в Суперли-
гата и Висшата лига
на България. Церемо-
нията се състоя в за-
ла Родина на Национал-
ния стадион Васил Лев-
ски пред представите-
ли на клубовете и бе
открита за журналис-

ти. Перничани , който
внесоха таксата за
участие въпреки мно-
го си финансови проб-
леми, ще започнат уча-
стието си в първенс-
твото с гостуване в
Тетевен на “Инвес-
тбанк Тетевен во-
лей”.През миналата го-
дина двата отбора за-

ВИСША ЛИГА, 1 КРЪГ

Хайстер Волей-ЛТУ (София) -
Черно море БАСК (Варна)
Септември Про Синема (София) -
УНСС (София)
Добруджа 07 (Добрич) -
Ботев (Луковит)
Изгрев (Ябланица) -
Дунав (Русе)
Инвестбанк Тетевен Волей (Тетевен) -
Миньор (Перник)



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

АПРОПО

Çà 18-òè ïúò ñðåùàò ïðàçíèê îãíåáîðöèòå
Над 500 пожара повече тази година в сравнение с 2011-та

СЛЕД КАТО ОБЕЩАХА, ЧЕ
ПРИ 11 ПРОЦЕНТА ПО-ЕВ-

ТИН ГАЗ ПАРНОТО НЯМА
ДА ПОСКЪПВА, сега оста-
ва и дърводобивните фирми
да обещаят, че и дървата съ-

що няма да се сдобият с гръцки цени
посред зима. Та нали всички видове
горива в България се сравняват с меж-
дународните котировки на барела. Да
направят същото и за дървата. Понеже
не можаха да намерят сгоден случай
да ги оскъпят, сглобиха аргументи, че
в Гърция страшно се търсят. Вярно,
гърците не са цъфнали и вързали, ама
все ни се струва, че при техните темпе-
ратури зимата може и с по-малко дър-
ва. А и досега не сме чули гърците ма-
сово да са си монтирали камини с вод-
на риза или да са се снабдили с пер-
нишки печки. Та чак сега властта взе
мерки, само на хартия, които уж да ре-
гулират цената на традиционната вече
зимна стока. По същата система дого-
дина и вдигането на цената на водата
могат да обяснят с износа за Турция
например. Кофти впечатление прави, че
увлечени от далаверата, родните дър-
водобивни фирми започнаха да се гър-
чеят и да правят на дърводелци своите
български клиенти. Които дотам са
наплашени, че щом чуят думата „дър-
ва” по новините, знаят за какво иде
реч – здраво нагоре.

АКО Е ВЯРНО, ЧЕ ДЕТЕКТОРЪТ
НА ЛЪЖАТА ЩЕ ВКАРА В ЗАТВО-
РА УБИЕЦА ОТ ТРЪН, то на тоя де-
тектор трябва да се издигне паметник.
Може да не сме съвсем точни, но все
ни се струва, че комай в Пернишко за
първи път имаме подобен случай – тех-
никата да разкрива престъпника само
няколко дни след убийството. На това
му се вика бързо производство, а не на
ония локумджийски квалификации, с
които се пълнят бумагите и присъдата
най-често се произнася или след годи-
ни, или когато мине давност. Ако кри-
миналистите и сега бяха тръгнали по
каналния ред, сигурно убиецът щеше
да стане ясен едва след като завърши
съдебната реформа, демек никога.

Перничани кандидатстват за
международно сътрудничество

Виктория СТАНКОВА
Американският научен център в София

(ARCS) кани перничани да кандидатстват
с проекти по програмата за Международ-
но сътрудничество в областта на архео-
логията и биоархеологията (ICAB), която
се осъществява с подкрепата на Фонда-
ция „Америка за България“.

Програмата насърчава международно-
то сътрудничество на учени от България,
САЩ, както и от други държави, особено
от Балканския полуостров. Тя финансира
археологически и биоархеологически из-
следвания, включително теренна, музей-
на и лабораторна работа. Стимулират се
проучвания на изследователи, които ек-
сплоатират и разработват иновативни
аналитични методи и биха допринесли за
развитието на научните изследвания,
свързани с човешкото минало. Насърча-
ват се проекти, които предоставят въз-
можности за обучение на студенти и док-
торанти.

1213 септември 2012 г.

известно време тра-
диция се възстанов-
ява. Утре от 10 часа
ще бъдат положени
венци и цветя на па-
метните плочи на за-
гиналите пожарника-
ри при изпълнение на
служебния си дълг -
Никола Миков и Сашо
Евтимов в Завод “Пе-
ктин”, гр. Перник и се-
ло Лева река, общ.
Трън. Час по-късно, на
т ъ р ж е с т в е н о т о
празнично събрание,
огнеборците ще нап-
равят и своя анализ
на свършеното през
изминалата година. А
тя е била тежка за
тях. Само през девет-
те месеца на 2012-та,
сложителите на „По-
жарана безопасност и
защита на население-
то” са излизали на
1545 произшествия.

Най-голям дял при тях
имат помощните опе-
рации – 672, гасени
над 350 пожара, при
които има десет пос-
традали граждани и
за съжаление един за-
гинал. Делниците на
огнеборците са труд-
ни, но за съжаление
всеки месец освен на
повиквания в истин-
ски проблемни ситу-
цаии, те са разкарва-
ни на по десетина
лъжливи сигнала, сочи
анализът на цифрите
за деветте месеца.
Явно се станали по-
небрежни към огъня,
защото тази година
р е г и с т р и р а н и т е
произшествия от
януари до началото
на септмври са с 503
повече в сравнение
със същия период на
2011 година.

пожарния командир
Димитър Тролев от
София и пожарни ко-
мандири от Пловдив,
Татар Пазарджик и
Бургас е свикан пър-
вият пожарникарски
събор и е сформирано
първото пожарникар-
ско дружество в Бъл-
гария. На този събор
са взети историчес-
ките решения: пожар-
ната да има свои печа-
тен орган – сп.“По-
жарно дело” и датата
14 септември да се
чества, като годишен
празник на пожарника-
рите. През 1995 годи-
на с решение на Ми-
нистерския съвет на
Република България,
датата 14 септември
е обявена за Профе-
сионален празник на
пожарникарите и та-
ка прекъсналата се за

Любомира ПЕЛОВА
Утре за 18-ти път

пореден път българ-
ските огнеборци ще
посрещнат своя про-

фесионален празник.
Началото е поставе-
но на 14-ти септем-
ври 1905 година, кога-
то по инициатива на

Съвместно заседание
на МВР и НСОРБ

Любомира ПЕЛОВА
Съвмстно заседание, в което участваха

представители на Вътрешното министерс-
тво и Националното сдружние на общините
в България, бе проведено в столицата. Дис-
кусията беше ръководена от Бойко Слав-
чев, началник на кабинета на министъра на
вътрешните работи и Благой Станчев – пар-
ламентарен секретар на сдружението.
Съвмстната работа група на двете институ-
ции бе създадена по силата на приета в
края на май т.г. програма за взаимодей-
ствие между вътрешното ведомство и
НСОРБ. Тогава подписи под документа
поставиха министър Цветан Цветанов и
председателят на Управителния съвет на
общините Тодор Попов. 

Целта на последното заседание, прове-
дено преди ден, беше членовете на групата
да обсъдят откровено редица  проблеми, с
които се сблъскват в практиката и решава-
нето на които могат до повишат ефектив-
ността по опазване на обществения ред и
сигурността на гражданите в българските
общини. Бяха обсъдени механизми и въз-
можности за изграждане на звена за охра-
на към малките общини с редуцирани пра-
вомощия – там, където на този етап не е
възможно да се създаде общинска поли-
ция. Работната група дискутира и създаде-
ната вече възможност за изграждането на
доброволчески формирования, формите и
методите, делегираните права в тази посо-
ка на местната власт, както и усъвършенс-
тването на  взаимодействието и координа-
цията между кметовете и звената на
ГДПБЗН.

Любомира ПЕЛОВА
300 хиляди са нере-

довните шофьорски
книжки, сочи полицей-
ската статистика.
Става дума за доку-
менти, които са с из-
текъл срок на валид-
ност и не са поднове-
ни, поясниха от МВР.
Книжките не са от за-
дължителните за
подмяна документи и
не се знае колко от не-
редовните свидетелс-
тва се ползват.

От 19 януари дого-
дина, започва издава-
нето на нови шофьор-
ски книжки, намалява
се и наполовина сро-
кът на валидност на
документите за про-
фесионалните шофьо-
ри. Книжките, издаде-
ни преди това, обаче,
ще важат 10 години
без ограничения и
няма да се налага
преиздаване. Най-чес-
то шофьорите прос-
то не забелязват до
кога е валидна книжка-
та им. Така при про-
верка, пътният поли-
цай ги предупреждава,
че трябва да си под-
новят документа.
През последните две
години, обаче, броят
на неподновените шо-
фьорски книжки рязко
е нараснал.

Според Димитър
Георгиев - зам.-минис-
тър на вътрешните
работи българските
граждани, които са с
такова свидетелство
не могат да управл-

яват тяхното МПС,
защо то е с изтекъл
срок на валидност.
От 30 до 200 лева е
глобата, ако управл-
явате автомобил с
невалидна книжка, или
пък я използвате за
легитимация вместо
лична карта, допълни
той. От МВР обеща-
ват за сега да налагат
най-ниската глоба на
нередовните, за да не
ги натоварват с из-
лишни разходи.

Заради влизането в
сила на нова европей-
ска директива от 19
януари 2013 година
ще се издава още по-
нов образец шофьор-
ска книжка. Като на
челната страна на
с в и д е т е л с т в о т о ,
там където е микрош-
рифта, ще бъде запи-
сано съгласно дирек-
тивата, че докумен-
тът е издаден и се из-
писва на съответния
език от държавата,
която го издава, ка-
къв е неговият вид.
Това, обаче, е само
козметичната пром-
яна, целта е повиша-
ване сигурността
срещу фалшификация,
каза още Георгиев.

По-сериозните про-
мени са в категории-
те за професионални
шофьори. Ще отпад-
не категорията за
тролейбуси, тя ще
премине към катего-
рия “Д”. Другата важ-
на характеристика,
която ще бъде проме-

нена, е това, че кате-
гориите “С” и “Д”,
които ще сменяват
своята валидност на
книжката си, на доку-
мента за правоуправ-
ление на МПС на всеки
пет години. Така про-
фесионалните шо-
фьори, чиито книжки
изтичат скоро, имат
интерес да си под-
новят документите
до началото на след-
ващата година, защо-
то ще получат свиде-
тество за управление
със срок на валидност
10 години, както е в
момента, а не 5 годи-
ни, както ще бъде от
19 януари 2013.

Всички документи,
които са за правоуп-
равление и са издадени
до 19 януари 2013 го-
дина ще имат валид-
ност, спрамо валид-
ността, която се из-
дава към момента, т.е.
10 години. Тези доку-
менти няма да се под-
менят предсрочно.
Следващата новост в
шофьорските книжки
ще влезе през 2018 го-
дина, когато в целия
Европейски съюз ще
започне да се издават
свидетелства с чип, в
който ще има биомет-
рична информация за
притежателя и него-
вото шофьорско до-
сие. Все още се диску-
тира дали в чиповете
да е записана кръвна-
та група на шофьори-
те и съгласието за до-
норство.

Книжките за професионалните
шофьори – вече за пет години


