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Св. Лъв,
папа Римски.
Св. Агапит,

еп. Синадски...
(Блажи се)

-4° - 50

Облачно,
кратък мокър

сняг

Гневът ескалира във вандализъм, пострада и полицейски шеф

Един народ -
една енергия

България въстана! Народът
излезе на улицата, за да се сгрее от собс-
твеното си недоволство. И което е по-
важното- да вдигне напрежението на еле-
ктродоставчиците, чиито електромери се
оказаха бомба със закъснител във всеки
български дом. И тази бомба избухна. Ефе-
ктът ще се види при следващата сметка,
но още отсега е ясно, че щети ще има. Като
от метеорит. Електрификацията стана ли-
чен проблем на всеки гражданин. Лична бол-
ка, лична мъка, лична кауза.

На фона на безличните досега сметки,
това е революция. Масов референдум с ви-
соко обществено напрежение.

Тази революция обаче далеч не е приключи-
ла. Щото има и други монополи за приключ-
ване. Сякаш българският преход се връща в
началото си. Когато къде на майтап, къде
на сериозно се задаваше въпросът- пазарна
или позорна икономика ще градим. Вчера на-
родът се опита да изтрие поне част от по-
зора на управниците, които изпазаруваха
националното му достойнство. И може би
собствения си позор, че толкова дълго пла-
щаше за него скъпо и прескъпо.

Народът и енергията му вече са единни.
Сега остава някой да плати сметката.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Любомира ПЕЛОВА
Точно в 11 часа над

3000 перничани, не-
доволни от високи-
те сметки на моно-
полистите, излязоха
на протест и в Пер-
ник. Протестиращи-
те почетоха с едно-
минутно мълчание
паметта на големия
български актьор То-
дор Колев.

С български знаме-
на и плакати “Съд!”,
«Няма да плащаме ре-
кета!», «Искаме си
родината обратно!»
и “Монополистите
вън”, хората потег-
лиха от сградата на
общинската и облас-
тна администрация
към сградата на Ене-
ргото. “Ние настоя-
ваме да се установи
реален пазар на раз-
личните видове ене-
ргийни и пазарни от-
ношения между

страните. Всички
нормативни и под-
нормативни актове
да гарантират рав-
н о п о с т а в е н н о с т
между енергийните
дружества и потре-
бителите» бяха част
от исканията на про-
тестиращите.

Въпреки апелите
на организаторите
протестът да не се
политизира, недо-
волството изригна
и срещу правителс-
твото. Чуваха се
възгласи ” Оставка”
и ” Долу Бойко”.

Чуваха се дори не-
цензурни епитети
по адрес на премие-
ра. Шествието на
п р о т е с т и р а щ и т е
спря за малко на цен-
тралния площад
«Кракра».

«Сега ако не се обе-
димим, сме обрече-
ни!», каза Васил Ди-
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Любомира ПЕЛОВА
Ще се търси отго-

ворност на вандали-
те, които хвърляха
камъни по сградата
на ЧЕЗ в Перник,
съобщи директорът
на полицията в града
комисар Валентин
Димитров.

Всички, които без-
чинстваха и наруша-
ваха закона,  вече са
установени”, допъл-
ни Димитров. За мо-
мента обаче арести
няма да има. Очаква

се виновните за тро-
шенето да бъдат
привикани в полиция-
та днес. Ще се из-
яснява дали наисти-
на агитката на „Ми-
ньор” е била в „чел-
ните редици” на ван-
далите. При доказа-
но нарушение на за-
кона вандалите ще
понесат и съдебна
отговорност.

Въпреки канодата
от камъни, голяма
част от които се уд-
ряха в прозорците и

се връщаха към про-
тестиращите, се-
риозно пострадали
за момента няма. Ни-
то един човек не е
потърсил помощ в
пернишката болни-
ца, съобщи директо-
рът на здравното
заведение д-р Вяра
Церовска.

“Имаме готов-
ност, но се надявам
да няма сериозно
пострадали”, допъл-
ни Церовска.

митров, известен
още като Васко Дуп-
ката заради акцията
му да преброи дупки-
те по шосето от
Перник до София.
“Затова всички, кои-
то в момента са тук
и ни гледат - да дой-
дат. Мястото на хо-
рата е тук, на площа-
да. Да се обединим!

Болницата в Перник
се препълни

Зоя ИВАНОВА
Болницата в Перник е препълнена с пациенти.

Натоварени са всички отделения, съобщи дирек-
торът на здравното заведение д-р Вяра Церовска.

„По принцип заради сезонните вируси навл-
язохме в период на много висока общата заболе-
ваемост. Очно отделение обаче ни е пълно на
140%, натоварени са и ушно, вътрешно, хирургия
и гинекологично”, поясни д-р Церовска.

Все още в здравното заведение няма хора с ус-
ложнения след грип.  Очаква се обаче да започ-
нат да приемат и такива пациенти. В момента забо-
леваемостта в Перник и Радомир от грип е доста
висока и  двата града са пред обявяване на грип-
на епидемия.

„Работим усилено и по подписването на новите
споразумение с касата за прогнозируемите обе-
ми. Вече се сключват договори не за цени, а за
извършен обем дейност”, допълни шефката на
пернишката болница.

На страница 3
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Гласът на народа
трябва да се чуе и
днес, и утре. Всеки
ден ще е така до по-
бедата”, призова Вас-
ко. На площада писна
и гайда – символ на
събудилия се от гняв
Перник, на който съ-
що му е писнало от
монополистите.

“Походът е мирен.
Да не правим ексце-
сии. Ние не сме прес-
тъпниците. Прес-
тъпниците са тези,
които ни ограбват.
Да им покажем колко
са много, защото ние
сме клиентите, ние
имаме права. Ние сме
тези, които трябва
да бъдат защитава-
ни”, напомняха орга-
низаторите непре-
къснато.  

Около 12 часа пер-
ничани пристигнаха
пред сградата на ЧЕЗ
Перник. И тук вече
организаторите за-
губиха контрол над
протеста. С викове
“Уууу” и “Боклуци”
тълпата обгради
сградата на Енерго-
то. “Походът е ми-
рен. Да не правим ек-
сцесии. Ние не сме
п р е с т ъ п н и ц и т е .
Престъпниците са
тези, които ни ог-
рабват. Да им пока-
жем колко са много,
защото ние сме
клиентите, ние има-
ме права. Ние сме те-
зи, които трябва да
бъдат защитавани”,
напомняха организа-
торите непрекъсна-
то.  

Оптите им да ус-
покоят разбунилите
се перничани не ус-
пяха и те загубиха
контрол над про-
тест. Към сградата
на електроразпреде-

лителното дружес-
тво, което бе охран-
явано от полиция,
полетяха домати,
яйца, камъни, дори
електромери и пи-
ратки, протестира-
щи запалиха януар-
ските сметки за ток.
Вандали спукаха гуми-
те на един от поли-
цейските автомоби-
ли, счупени прозор-
ци, ударени с камъни
хора и бой с полиция-
та белязаха вчераш-
ния дев в Перник.
Въпреки че полиция-
та бе отцепила ули-
цата точно пред
сградата на ЧЕЗ, не-
доволните преодол-
яха бариерите и за-
почнаха да скандират
точно под прозорци-
те на енергото. Аг-
ресията се пренасо-
чи и към служители-
те на реда. Пострада
най-вече началникът
на „Охранителна по-
лиция“ в Перник  ко-
мисар Богомил Точев,
който се опита да
укроти един от най-
агресивните протес-
тиращи, но попадна
в капан  и отгоре му
се стовариха кроше-
та и ритници. Поли-
цейският шеф  едва
се измъкна от нава-
лицата.

Не бийте полицаи-
те, и те са потър-
певши абонати като
нас, призоваха орга-
низаторите. Въпре-
ки това протес-
тният митинг се
превърна в безкон-
тролен вандализъм.
Камъни изпочупиха
прозорците на офиса
на ЧЕЗ, администра-
тивната сграда на
чешкото дружество
бе «оцветена» с яйца
и лютеница.

Направени бяха
опити да се стигне

до автомобилите на
Енергото, но служи-
телите предвидливо
още в кря на седмица-
та бяха евакуирили
автомобилите, за да
не бъдат потрошени
или запалени. Оста-
нали бяха тежките
камиони, но и те бяха
паркирани в клетки,
далече от улицата. В
двора пазеха около
10-тина гардове на
чешкото дружество.

Вандалите са уста-
новени, още в поне-
делник ще бъдат при-
викани в полицията,
обявиха от областна-
та дирекция на МВР.

Известни музиканти
свириха в Двореца

Виктория СТАНКОВА

За да се предот-
вратят по-нататъш-
ни ексцесии, протес-
тът, който трябва-
ше да продължи до 14
часа, бе прекратен
по-рано и организа-
торите го върнаха
обратно на централ-
ния площад.

Участниците в
бунта не поискаха да
чуят и разберат ог-
ласеният вече в ме-
диите факт, че от
ЧЕЗ са изпратили
писмо до градоначал-
ника, в което се каз-
ва, че компанията
взема мерки консуми-
раната енергия да се

Военното влиза
в училищата

Виктория СТАНКОВА
Оцеляване при тероризъм и криминал-

на дейност, оказване на помощ на насе-
лението при кризи от военен характер,
информация за същността на армията,
мисиите зад граница, за доброволния
резерв и професионалната служба. Това
са най-общо темите, които междуве-
домствената комисия на МО и МОН е
одобрила за военното обучение в учили-
щата.

За да бъде разработено съдържанието,
темите трябва да бъдат одобрени от ка-
бинета. Това може да се случи до края
на февруари. Така специалистите ще
имат около 6 месеца да разработят съ-
държаниетf, казва съветникът на минис-
търа на отбраната Атанас Запрянов.

Обучението ще бъде само в клас, няма
да има оценки.Представител на армията
или лице, наето по договор, ще влиза в
часа на класния и ще преподава съвмес-
тно с учителя.

Любовта и виното в изложба
Виктория СТАНКОВА

За 10-ти път в га-
лерия “Марин Гогев”,
съвместно с народно
читалище “Съзнание-
1922г.”, бе открита
изложба “Любовта и
виното”. Експозиция-
та бе посветена на
14 февруари.  През
годините изложбата
е съпроводена с раз-
лични инициативи.На
фона на картини на
пернишки художници,
създадени специално
за изложбата, са зву-
чали любовни стихо-
ве,звуци на кита-
ра,представяне на
нови книги.

За тазгодишната
изложба организато-

рите бяха подготви-
ли “валентинки-сър-
ца” с мисли за любов-
та и виното,с поже-
лания за любов и щас-
тие,заредени с най-
положителни чувс-
тва.

В галерията бе от-
белязан и Св.Трифон
Зарезан с по чаша
червено вино. Изне-
надата тази година
бе “дървото на же-
ланията”. В далечна
Гватемала има село -
Момостенанго,къде-
то има такова дър-
во,описано в книга-
та на Елиф Шафак
“Любов”. Всеки от
посетилите можеше
да напише своето

отчита коректно.
Дружеството призо-
вава гражданите да
сигнализират за не-
добросъвестни инка-
сатори, а недоволни-
те от сметките да
си подадат жалби, на
които ще получат
отговор с резулта-
тите от проверка-
та. В писмото се каз-
ва, че по време на ин-
спекциите няма да се
прекъсва тока на
клиентите. Хората,
които са затруднени
да си платят януар-
ските задължения,
могат да го нап-
равят разсрочено.

съкровено желание
за себе си,пожелание
за близките си и да
се надява,че то ще
се сбъдне.

В изложбата уча-
стват художниците
Валтер Гогов,Елиса-
вета Владимиро-
ва,Юри Бори-
сов,Емил Младе-
нов,Мариела Ивайло-
ва.

“Любов и вино!Те-
зи две думи вървят
заедно.Независимо
от това кой праз-
ник почитаме,важна
е любовта да бъде
винаги с нас и около
нас”, сподели Ани
Савова - секретар на
читалище “Съзнаие”.

Тази неделя в музикалното фоайе на
Двореца на културата  се състоя тради-
ционният неделен концерт на Камерен
оркестър „Орфей” при Общински ком-
плекс Дворец на културата с диригент
Райчо Христов. Солисти на проявата
бяха българската контрабасистка Мар-
гарита Калчева, тромпетиста Кирил Ма-
кедонски и кларинетиста Данчо Радев-
ски, който поделя времето си между из-
пълнителската и педагогическата рабо-
та. Той е помощник–водач на кларине-
тите в Симфоничния оркестър на БНР,
член е на Духовия квинтет при БНР, има
солови изяви и едновременно с то ва
преподава в НМУ „Л. Пипков” в София.

Почитателите на класическата музика
имаха възможността да се насладят на
уникални произведения, изпълнени от
талантливите музиканти.

Трансгранична екопътека
ще свързва

България и Сърбия
Любомира ПЕЛОВА
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Нова трансгранична екопътека меж-
ду България и Сърбия изграждат в
Трънско. Тя трябва да стане готова до
2-ри юни,съобщиха авторите на
проекта. Екопътеката се изгражда по
програма за трансгранично сътрудни-
чество “България - Сърбия” и е на
стойност 424 531 евро. На общините
Трън и Димитровград партнира и Ин-
ститутът за защита на природата в
Ниш. Маршрутът е с дължина 13,2 км
в българската му част и 30 км в Сър-
бия. Новата екопътека възстановява
трасето на съществуваща досега в
южната част на пролома и разрушена
от времето и въздействието на приро-
дата.

Трасето преминава през клисура от
ждрела, започвайки от Трънското и
свършващо при Погановското ждре-
ло. Изграждат се нови дървени мосто-
ве над река Ерма, пътеката премина-
ва през врязани в скалата тунели, во-
допади и водни прагове.

Маршрутът на сръбската екопътека
е край атрактивните скали на Гребен
планина. На финала е и завършването
на парка, който се прави на входа на
трънското ждрело. Той е разположен
върху площ от 5 дка. Изградени са 10
беседки, съоръжени с барбекюта,
детски кътове. Обособено е място за
къмпинг, правят се алеи с широколис-
тни дървета.
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Конгресът на левицата своеобразен старт на предизборната кампания

Зоя ИВАНОВА
Проведеният в края

на седмицата 48-ият
конгрес на Българска-
та социалистическа
партия постави нача-
лото на предизборна-
та кампания на левица-
та.  Очаквано, червени-
те дадоха заявка за
провеждане на кампа-
ния за победа и поема-
не на властта. Според
лидера на БСП - Сергей
Станишев, левицата е
способна да вземе уп-
равлението сама.В
програмата на пар-
тията столетница са
заложени разкриване-
то на нови работни
места, индексация на

пенсиите, намаляване
стажа на пенсиониране
и премахване на въве-
дения от Тройната
коалиция плосък данък.

Пернишка област
беше представена от
18 делегати на кон-
греса, от тях 4 бяха в
в ръководството. То-
ва са Росица Янакиева,
Ненко Темелков, Ангел
Найденов и Георги
Първанов.Има нужда
от нова политика за
България. Лявата по-
литика е отговорът
на националните
проблеми. Това заяви
лидерът на БСП Сер-
гей Станишев пред
делегатите на 48-ия

Конгрес на партията.
Той изтъкна, че име-
нно социалистите мо-
гат да възстановят
справедливостта в
страната, да осигуря-
т закрилата на хора-
та от монополите и
да наложат нов модел
на икономическо раз-
витие, от който се
нуждае България.
Станишев изтъкна и
необходимостта да
бъде възстановен ду-
хът на солидарнос-
тта и да бъдат прео-
долени бедността и
безработицата. Лиде-
рът на БСП изтъкна,
че левицата не се
страхува да говори за
радикална промяна.
„Не става дума за над-
викване кой ще обе-
щае повече, а за обе-
ктивна нужда от
промяна”, добави
Станишев. Той отбел-
яза, че именно после-
дователната и кате-
горична линия на БСП
е причината да нарас-
тва доверието на хо-
рата в партията.„Ис-
каме да спечелим избо-
рите чрез доверие”,

каза председателят
на БСП. Според недо
важен за успеха на
партията е прекият
разговор с граждани-
те. „Ние сме партия,
която е на страната
на хората. Те трябва
да го усетят. Трябва
да вдъхнем увереност
не тези, които са за-
губили надежда - че
има изход”, добави
Станишев.

Той даде пример с
протестите в стра-
ната и усещането на
хората за липсата на
държавност. Лиде-
рът на социалистите
изтъкна, че въпреки
заплахите и полицей-
щината, хората изли-
зат на улицата. „Този
дух ми напомня думи-
те на Вазов от Епопея
на забравените - в
няколко дена, тайно и
полека, народът по-
расте на няколко ве-
ка”, каза Станишев.
Той призова делегати-
те в различните гра-
дове да разговарят с
протестиращите, да
ги уверят, че чуват,
разбират проблемите

Бизнесът в региона е
намалил потреблението
на вода през 2012 година

Силвия ГРИГОРОВА
Инкасирането на водата ще бъде и

тази година сериозен проблем за „В и
К”- Перник. Това информира управи-
телят на дружеството – инж. Искра
Златанова.

Според нея, това се дължи на об-
стоятелството, че се наблюдава тен-
денция на увеличение на броя на нео-
битаемите жилища в областта. „Всеки
ден в моята поща се получават по
няколко молби да не се извършва ин-
касиране на водата в определено жи-
лище, тъй като то е необитаемо. Увели-
чава се броят на хората, които напус-
кат своите домове.

Това се отнася за общините: Трън,
Брезник, Земен и Перник. Наблюдава
се обезлюдяване на селата, особено в
Трънско и Брезнишко.

С големи усилия успяваме да дос-
тигнем определения ни лимит от Дър-
жавната комисия за енергийно и вод-
но регулиране  като задължителен за
фактуриране на потребена вода, което
означава, че инкасираната, тоест кон-
сумирана вода, намалява”, заяви инж.
Златанова.

 Според управителя на „В и К” през
2012г инкасираните водни количества
на юридически лица и фирми са нама-
лели с 10 000 куб. м., което означава,
че потреблението се е свило сериозно.
Това показва, че бизнесът в региона
изпитва сериозни финансови затруд-
нения, породени от кризата. Не малка
част от фирмите също са подали иска-
не да не се инкасира вода, поради
спиране на дейността. Битовите або-
нати в градовете за сега запазват в
общи линии потреблението си.

Перничани пишат поезия и проза
Виктория СТАНКОВА

Издателска къща
„Хермес” кани перни-
чани за седми пореден
път да участват в
Националния литера-
турен конкурс „Хер-
мес” за първа книга в
категории поезия и
проза.

Националният ли-
тературен конкурс се
стреми да стимулира
младите автори за
постигане на тяхна-
та творческа реализа-
ция.

Неговата задача е
да популяризира

Меглена Кунева: Чакат ни
най-нечестните избори

им и предлагат реше-
ния. „Търсим правил-
ния изход за страна-
та и за хората”, каза
още лидерът на БСП.
По думите му е нас-
тъпил и моментът
кампанията за прием
на нови членове в БСП
да набере сила и да да-
де допълнителна ене-
ргия на партията в
предстоящите изпи-
тания. „Нашата кауза
е България”, каза Ста-
нишев. Той обяви, че
ще участва в отбеля-
зването на 20-годиш-
нината от създаване-
то на ПЕС и специално
ще предаде послание
на европейските си
съмишленици. „Ще им
предам, че в България
има силна европейска
социалистическа пар-
тия, че нашата пар-
тия добре разбира
о т г о в о р н о с т и т е ,
които има пред бъл-
гарските граждани и
пред Европа и че има-
ме амбицията да се
влеем в общия евро-
пейски поток за пром-
яна”, каза председа-
телят на БСП.

творчеството на
младите български
писатели, да им по-
могне да заемат свое-
то място в съвремен-
ната българска лите-
ратура.

Л и т е р а т у р н а т а
надпревара дава въз-
можност на младите
читатели в България
да общуват с произ-
веденията на своите
връстници, да
търсят в техните
книги отговори на
своите житейски
въпроси.

Националният ли-

тературен конкурс
ще поощри интереса
на младите хора към
книгите, ще стимули-
ра четенето като
път за тяхното ду-
ховно и личностно из-
растване.Той е под-
крепа за българската
книга, която ще запа-
зи нашата идентич-
ност в семейството
на европейските наро-
ди.

Срок за приемане на
работите е 20 фев-
руари на адрес  град
Пловдив, ул. „Богоми-
л“ 59

Агитацията само на български
Зоя ИВАНОВА

Парламентът от-
хвърли предложе-
нието на ДПС при
необходимост и ако
се осигури превод,
на предизборни съб-
рания и митинги да
може да се ползват
и други езици.Гласу-
вахте против резо-
люция на ПАСЕ. Гос-
пожо председател
на Народното съб-
рание, от днес на-
татък не обвин-
явайте двама дос-
тойни народни
п р е д с т а в и т е л и ,
които са гласували
мониторинга върху
България да оста-
не, защото основна-
та причина е ва-

шият глас против.
От днес нататък
няма да искате да
ви обясняваме защо
говорим за изкриве-
на демокрация. По-
лицейското мислене
беше в съюз с „Ата-
ка” срещу Европа”.
Това заяви лидерът
на ДПС Лютви Мес-
тан и поиска прег-
ласуване на предло-
жението.Независи-
мият депутат Ки-
рил Гумнеров ко-
ментира, че от ДПС
искат да се евро-
пейци, но ДПС не е
европейска партия.
„Вие трябва да се
определите каква
партия сте – бъл-
гарска или небъл-

гарска. Това, че ва-
шият електорат не
знае български ези-
к, си е ваша рабо-
та”, заяви Гумне-
ров.Юнал Лютфи
отговори, че изказ-
ването на Гумнеров
е абсурдно. „ДПС не
само, че е европей-
ска партия, а тя е
легитимирана евро-
пейска партия. Ние
знаем по най-малко
3-4 езика. Ние мо-
жем да изнесем на-
шите тези от тази
трибуна на френ-
ски и на английски и
вие няма какво да
кажете. Нашият
електорат знае пер-
фектно български”,
коментира Лютфи.

Окончателното приемане на Изборния ко-
декс от Народното събрание потвърди наши-
те опасения, че управляващото мнозинство
се готви да превърне предстоящите парла-
ментарни избори в най-нечестните в новата
българска история. Тава е позицията на
Движение „България на гражданите”, раз-
пространена до медиите, относно промените
в Изборния кодекс.

В нея се отбелязва още, че направените
промени са козметични и целят единствено
да замажат очите на медиите, гражданските
организации и европейските ни партньори,
запазвайки възможността за груби манипу-
лации, практически на всички нива в избор-
ния процес. Въпреки очевидното размина-
ване между резултатите от последното
преброяване и наличните избирателни спи-
съци, не беше въведена активна регистра-
ция на избирателите, с което се запазва
възможността за злоупотреби с т.нар. „мър-
тви души”. Без каквито и да е аргументи бе-
ше прието изборният ден да се увеличи с
един час (с възможност за удължаване с
още един), единствената причина за което е,
че в късните часове най-лесно и най-скрито
за медии и наблюдатели може да се реали-
зират практиките, свързани със сплашване-
то на избиратели и купуването на гласове.
Не беше въведено машинно гласуване, кое-
то щеше да предотврати всяка форма на
фалшификации при броенето на резултатите
от комисиите. Не беше въведено и електрон-
но гласуване, което сериозно ограничава
възможността на много български гражда-
ни да се включат в изборите. Не беше га-
рантирано равнопоставеното участие на
всички партии на изборите, тъй като достъ-
път до обществените медии остана платен -
нещо, от което ще се възползват предимно
ползващите щедри държавни субсидии пар-
тии ГЕРБ, БСП и ДПС. Остават неразрешени
и проблемите с ясното маркиране на всички
платени материали в медиите по време на
кампанията, се посочва в съобщението на
Движение „България на гражданите”.

Безработни се реализират
благодарение на програми
На работа през януари са постъпили 21

874 безработни, със 7 054 лица повече
спрямо предходния месец и с 9 662 лица по-
вече, в сравнение с януари 2012 г.

На първичния пазар са започнали работа
10 хиляди безработни, с над 900 повече от
януари 2012 г. Това съобщават от агенцията
по заетостта.

По програми и мерки за заетост от Нацио-
налния план за действие по заетостта и по
схеми на Оперативната програма „Развитие
на човешките ресурси” са постъпили на ра-
бота 11 874 безработни.

През януари търсенето на труд се увели-
чава, нараства субсидираната заетост. Ак-
тивно се устройват на работа голям брой
безработни в аварийни дейности при зимни
условия по Националната програма „От со-
циални помощи към осигуряване на зае-
тост”, в Националната програма „Асистенти
на хора с увреждания”, на първичния пазар,
както и по схеми на Оперативната програма
„Развитие на човешките ресурси”.

Зоя ИВАНОВА
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Орязвайки предложените приходи в документ, десните удариха и бюджет 2013

Любомира ПЕЛОВА
Все по-голяма про-

паст се отваря между
дясното и десноцен-
тристкото мнозинс-
тво в пернишкия
ОбС, левите съветни-
ци и кмета на община-
та Росица Янакиева.
Всеки важен за бъде-
щото развитие на ра-
йона документ, вне-
сен от нея, се от-
хвърля категорично
от  опонентите й.

Последният скандал
се развихри заради
Програмата за разпо-
реждане и управление
на общинското иму-
щество, която ГЕРБ и

колегите отдясно ор-
язаха драстично. Еки-
път на Янакиева внесе
документ, в който
приходът от продаж-
би, наеми, концесии за
2013 година бе разче-
тен на 14 150 000 лв.
С мотива, че всяка го-
дина се формира „кух”
приход в бюджета,
десните съветници
го орязаха с цели 10
милиона лева и приеха
като окончателна
цифра приход от едва
4 150 000 лв. От нае-
ми на помещения ще
се очакват, с 200 хил.
по-малко, от наем на
земя – с 250 хил. лв.

по-малко, а заложени-
те 8 милиона лева оча-
квани приходи от про-
дажба на земя и тере-
ни паднаха на 1.150
млн. лв. 

Това накара кметът
Янакиева буквално да
експлодира. „Когато
експертите са прави-
ли програмата, те не
са гледали в тавана и
заложените числа са
въз основа на разче-
ти”, заяви тя пред
ОбС.  Градоначални-
кът даде пример с
концесиите, където
приходи постъпват и
от сключените с дър-
жавата договори.

Въпреки това и там
десните орязаха зало-
жената от 1 милион
лева сума на 700 000
лв. В прав текст Яна-
киева заяви на глас
опасението си, че съ-
ветниците отдясно
се канят да разпода-
ват общинско иму-
щество на безценица.
 В отговор на упрека
председателят на Об
С Владислав Караилие-
в обясни, че имотите,
заложени в програма-
та остават, а про-
дажбата им ще става
по пазарни оценки от
лицензирани оцените-
ли след решение на
Общинския съвет. В
случай на реализиране
на сделки с общинско
имущество и осъ-
ществяване на прихо-
ди от тях за общин-
ския бюджет, той ще
бъде коригиран, каза
още Караилиев. По-
дкреп го колегата му
от  „Демократи за
Перник”  Петьо Фет-
фов, който заяви, че
Янакиева влачи общи-
ната надолу и припом-
ни, че при заложени
миналата година око-

ло 13 милиона лева
приходи, изпълнение-
то било едва 3,1 ми-
лиона.

Вашите съпартий-
ци – социалистите са
безотговорни, след
като ги няма в пленар-
на зала, когато се об-
съжда такъв важен
документ, нападаха
десните. „Има ли сми-
съл, вие гласувате и
правите каквото си
искате, няма да слу-
жим само за декор на
сесии”, обясниха де-
монстративното на-
пускане на заседание-
то от левицата.

Граждани, които наб-
людават работата на
местния законодате-
лен орган пък коменти-
раха,  че има нещо
вярно в обвинението.
И в предишни общин-
ски съвети е имало
конфронтация между
ляво и дясно, но тако-
ва тотално, скандално,
без мисъл за последи-
ците противопостав-
яне никога не е било. А
това работи срещу ин-
тересите на избирате-
лите, категорични са
перничани.

1,3 % от проверените
сигнали са основателни

Силвия ГРИГОРОВА

Зоя ИВАНОВА
През месец ок-

томври ще влязат
в сила нови проме-
ни в закона за
здравното осигур-
яване. Според тях
българските па-
циенти ще могат
да избират държа-
ва член на ЕС, в
която да се леку-
ват, като зап-
латят разходите
по лечението си и
след това по-
търсят възста-
новяване на средс-
твата от НЗОК
или МЗ, в зависи-
мост от пакета
дейности, финан-
сиран от съответ-
ната институция.
Сумата, която ще

бъде възстановена
на пациента, ще
бъде до размера на
разходите, които
биха били поети у
нас за същото ле-
чение, като няма
да надхвърля дей-
ствителните раз-
ходи за предоста-
вените здравни ус-
луги в другата
държава.Това не
включва дейности-
те по спешна и
неотложна помощ,
както и тези,
включени в регла-
ментите за коор-
динация на систе-
мите за социална
сигурност, уто-
чнява се в законоп-
роекта.

Разходи няма да

се възстановяват
и по предоставяне
на органи с цел
т р а н с п л а н т а ц и я ,
дългосрочни грижи
за пациенти с хро-
нични физически
или психически ув-
реждания и дейнос-
ти по имуниза-
ционни програми. В
наредба на здрав-
ния министър пък
ще бъдат опреде-
лени здравните
дейности, лекарс-
тва и медицински
изделия, изискващи
п р е д в а р и т е л н о
разрешение за въз-
становяване на
разходите. В съща-
та наредба ще се
определя и редът
за даване на разре-

Нови възможности за лечения в чужбина

Любомира ПЕЛОВА
Парламентът из-

мести с един час из-
борния ден. По-къс-
ният час за гласуване
е световна практика,
аргументираха се уп-
равляващите. Той ще
започва вместо в
6.00 ч. в 7.00 ч. и ще
завършва вместо в
19.00 ч. в 20.00 часа.
Опозицията беше
против и заподозря
управляващите, че
искат да “добутат
изборния ден до тъм-

но”.
Когато в 20.00 ч.

пред изборното поме-
щение има негласува-
ли избиратели, пред-
седателят и секре-
тарят на секционна-
та избирателна коми-
сия установяват
техния брой и само-
личност. Негласува-
лите избиратели пре-
дават документите
си за самоличност на
комисията и само те-
зи избиратели се до-
пускат до гласуване

след 20.00 часа, но не
по-късно от 21.00 ча-
са.

Депутатите приеха
още избирателят да
получава от член на
секционната избира-
телна комисия бюле-
тина, която да се от-
късва от кочана и да се
подпечатва с печата
на комисията в момен-
та на получаването й.
Избирателят ще може
да гласува със знак „Х”
със синя химикалка, в
квадратчето пред наи-

Приеха промените в Избирателния кодекс

шението. Касата
или здравното ве-
домство ще отказ-
ват предварител-
но разрешение, ако
има медицинско
становище, според
което пациентът
ще бъде изложен на
риск, който не е
медицински обо-
снован предвид
възможната за не-
го полза, или пък
ако услугите на из-
браното лечебно
заведение предиз-
викват „сериозни
и конкретни съмне-
ния относно спаз-
ването на стандар-
тите и насоките
за качество на об-
служването и безо-
пасност на пациен-

тите“. Разрешение
ще се отказва и в
случай че лечение-
то може да бъде
проведено у нас в
рамките на обосно-
ван от медицинска
гледна точка срок,
пише в документа.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В КОВАЧЕВЦИ
На 20.02.2013 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на

община Ковачевци, Областният информационен център – Перник
организира информационна среща на тема: „Представяне на
Годишния план за работа на ОИЦ – Перник  през 2013 г.,
Индикативните годишни програми за 2013 г. на отделните
Оперативни програми, отворени процедури за подбор на
проекти, споделяне на добри практики и научени уроци“.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса,
неправителствени организации, образователни и общински
институции и граждани.

Областният информационен център – Перник, като част от
мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по
Проект на Община Перник и финансиран по Договор
BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика” тел./факс: 076/

600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”,
Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic_pernik@abv.bg

www.eufunds.bg

менованието на избра-
ната от него партия.
Вписването в бюлети-
ната на специални сим-
воли като букви, циф-
ри или други знаци ще
правят гласа недей-
ствителен. Ще се гла-
сува с интегрална бю-
летина, като няма да
има възможност за
преференциален вот.

Депутатите реши-
ха още изборните
книжа да се съхран-
яват при областните
управители.

Общо 4853 сигнала за проверка на висо-
ки сметки за електроенергия са подадени
от клиенти на ЧЕЗ от началото на годината
до 15 февруари. Извършени са проверки на
3341 сигнала, от които основателни са 43.
Това информираха от компанията.

„Резултатите от извършените анализи по-
казват, че неточности са открити в 1,3% от
досега проверените сигнали. Освен по сиг-
нали, „ЧЕЗ Разпределение България” из-
вършва проверки и по своя инициатива при
съмнение за допусната грешка или при по-
висока консумация в сравнение с предхо-
ден месец”, заяви Петър Баран- главен
оперативен директор на „ЧЕЗ България”.

На 13 февруари в присъствието на пред-
ставители на Държавната комисия за ене-
ргийно и водно регулиране бе извършена
проверка с еталонен уред за точността на
12 електромера в Благоевград, Сандански,
Петрич и Разлог. Установено е, че измерва-
телните уреди на клиентите на ЧЕЗ съот-
ветстват на нормативните и метрологичните
изисквания и отговарят на класа на точност
за този вид средства за търговско измер-
ване.

В присъствието на министъра на икономи-
ката, енергетиката и туризма Делян Добрев
бяха демонтирани и предадени за метроло-
гична експертиза 3 електромера на клиен-
ти, които бяха подали сигнали за високи
сметки. Проверките бяха извършени в Бъл-
гарския институт по метрология и също пот-
върдиха, че измервателните устройства от-
читат коректно използваната електроенер-
гия.

Дружеството припомня, че всички клиен-
ти, които имат съмнения за завишени смет-
ки за декември 2012 г. и януари 2013 г., мо-
гат да подават сигнали или жалби в центро-
вете за обслужване на клиенти, на имейл
адрес zaklienta@cez.bg или на денонощна-
та телефонна линия на ЧЕЗ 0700 10 010.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро
2. Търговски обект, Изток, топ-място,
200 кв.м, + градина 80 кв.м,
работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, до х-л Зора, ремонт - 13 900 лв.
2. Център, тх., пл., ет. 2, юг - 22 800 лв.
3. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв.
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
6. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв.
7. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 35 800 лв.
8. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
9. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
10. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
11. Дараци, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
12. Тева, ет. 4, ет. 2 южни, без ТЕЦ - 21 000 лв.
13. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, след ремонт- 24 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 6, тх., ТЕЦ, тер., юг - 22 000 евро
2. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван- 28 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 2, тх., ТЕЦ, таван - 58 000 лв.
4. Ид.ц. , ет. 5, лукс, нови мебели, ТЕЦ- 42 000 евро
5. Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
6. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - по договаряне
7. Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,таван, ТЕЦ - 36 000 лв.
8. Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен- 43 000 лв.
9. Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер.,
преустр., отличен, с обзавеждане - 33 500 лв.
10. Мошино, ет. 5, изток/запад, преустр.- 34 800 лв.
11. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.
12. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 200 лв.
13. Тева, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
14. Тева, ет. 3, преустр., саниран - 32 500 лв.
15. Пашов, ТЕЦ, тер. - 28 200 лв.
16. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 500 лв.
17. Ю. Гагарин, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 38 800 лв.
18. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, тер., вътр. - 23 000 лв.
19. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер.,
луксозен, нов блок - 46 000 лв.
20. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., вътр. - 35 800 лв.
21. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 31 900 лв.
22. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 36 500 лв.
23. Могиличе, тх., без ТЕЦ, ет. 2, 3 тер.- 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Монте Карло, 80 кв.м, ТЕЦ, тер., отл. блок- 58 000 лв.
2. ул. Струма, ет. 5, ТЕЦ, тер., таван - 31 500 евро
3. Център, ет. 2, монолит. стр., ТЕЦ - 38 800 евро
4. СЦ, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 78 800 лв.
5. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
6. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, вътрешен - 41 000 ЛВ.
7. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв.
8. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 47 000 лв.
9. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв.
10. Тева, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 33 600 лв.
11. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, верт. близнак,
2 ет., РЗП: 120 кв.м, дв. 160 кв.м - 21 800 лв.
2. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
3. Къща, Рударци, 2 ет., таван,
дв. 1 033 кв.м - 42 000 евро
4. Къща, Кладница сутер., етаж и таван,
пл., дв. 400 кв.м - 36 200 евро
5. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 64 800 лв.
6. Къща, Даскалово, над Пектин,
2 ет., ремонтирана - 35 000 евро
7. УПИ, с. Кладница, 500 кв.м - 18 800 евро
8. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен,
слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/ - 19 500 евро
9. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
10. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м,
с малка постройка 7 500 лв.
11. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
12. УПИ, равно, над Автогарата, 440 кв.м, 474 кв.м; 490 кв.м
13. УПИ, 580 кв.м, с. Велковци - 6 500 лв.
14. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода- 16 евро/кв.м
15.  Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности
16. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
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.
20. Парцел, кв. Рудничар, 266 кв.м - 4 500 лв.

ТЪРСИ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Двустайни, в Центъра
и кв. Изток, веднага

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане, климатик, преустроена - 31 500 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 25 500 лв.
5. Гараж, Н. Цанов, 20 кв.м, подземен - 8 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро
2. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
3. Двустайни, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, 66 кв.м - 28 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв.
5. Двустаен, Топ-център, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро
6. Двустаен, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
7. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер. 33 000 евро
8. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
10. Двустайни, Пашов, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 17 000 евро, по договаряне
11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро
12. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7, след ремонт и ет. 2, НОЕ - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв.
5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
6. Спешно Тристаен, Тв. ливади, ет. 11, ТЕЦ, 3 тер. - 45 000 лв.
7. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 47 000 лв.
8. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 50 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 1, РVС, подобрения, 2 тер., ТЕЦ - 23 500 евро

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/12 част от двор - 110 000 евро
2. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро
3. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв.
3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро
4. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 39 000 евро
5. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв.
6. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
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

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро
2. Магазини, Център, ул. Кракра, 90 кв.м, 100 кв.м - 105 000 лв./без ДДС/, 155 000 лв.
3. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро
4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
5. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м
6. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро
7. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,   с прилежащ  терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС
8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м
11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена - 250 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 300 лв.
3. Двустаен, Мошино, нап. обзаведен, ТЕЦ, ет. 7, 2 тер. - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен - 200 лв.
5. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 5, ТЕЦ, тер., необзаведен - 200 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, нап. обзаведен - 420 лв.
7. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 400 лв.
8. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв.
9. Тристаен, Изток, УТИНОР, лукс, обзаведен - 450 лв.
10. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

дом.: 076/60 51 27
0898/620 696;
0878/620 925

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 4 - 26 000 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 3, РVС, санирана - 25 000 лв.
3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
4. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
5. Тристаен, Топ-център, таван, мазе - 55 000 евро
6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
8. Тристаен, ул. ‘’Епископ Киприян’’, ет. 8 - 56 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ет. 1, непреходен - 35 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, непрех., на спирка, ет. 3 - 37 500 лв.
11. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 33 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
16. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
17. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
18. 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.
21. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
22. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, до ДСК, надпартер, юг, тер. - 160 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
4. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
5. Етаж от къща, Варош, полуобзаведен, след осн. ремонт - 250 лв.
6. 5 Офиса в масивна сграда, на Бучински път,
удобни за детска градина, зъболекарски кабинет, хоспис
7. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв.

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро
2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, юг, обзаведена - 26 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 4, тх., пл., 55 кв.м, лукс - 24 500 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, тх. - 39 000 лв.
6. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв.
7. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
8. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
9. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
11. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв.
12. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 40 000 евро
13. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 67 000 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
16. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 1, непрех. - 32 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 3, непрех., лукс, обз. - 55 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, тх., РVС, зад Кметството - 36 000 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
23. Тристаен, Албените, ет. 3, непреходен - 38 500 лв.
24. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро
25. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 48 000 евро
26. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
27. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
28. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 25 000 лв.
3. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
4. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.
5. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
6. Двустайни, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 30 000 евро
7. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
8. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
9. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 39 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро
12. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв.
13. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тер. - 52 000 евро
14. Тристаен, ул. Стурма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 32 000 евро
15. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
16. Къща, Батановци, 2 ет., тх., гредоред, дв. 900 кв.м - 24 000 лв.
17. Къща, Батановци, тх., пл., РЗП: 140 кв.м. дв. 335 кв.м. - 50 000 лв.
18. Къща, кв. Клепало, тх., пл., РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 35 000 евро
19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 64 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 432 кв.м, дв. 636 кв.м - 80 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.
22. УПИ, Драгичево, 947 кв.м, ъглов, ток, вода - 27 000 евро
23. УПИ, Кладница, 932 кв.м, ток, вода, стара къща - 35 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 170 лв.
2. Помещение, Ид.ц., ЗП: 240 кв.м - 2 400 лв.

www.domzavas.hit.bg

ПРОДАВА:
Ново строителство кв. Изток, Център, ап. от 65 до 145 кв.м, магазини и офиси

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
3. Двустаен, Димова махала, ет. 4, южен, ТЕЦ, 3 тер., ПВЦ дограма - 32 000 лв.
4. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 29 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 4, южно изложение, 1 тер., ТЕЦ, ПВЦ дограма- 32 000 лв.
7. Двустаен, София, кв. Красна поляна, ет. 5, ЕПК,
1 тер., юг/изток, отлична локация - 35 900 евро
8. Двустае, София кв. Мусагеница, ет. 8, юг, панел, отл. локация- 35 000 евро
9. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро
10. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро
11. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
12. Тристаен, Пашов, непрех., ет. 6/8/, 2 тер. - 38 000 лв.
13. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро
14. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
15. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
16. Къща, Мошино, сутерен + 2 ет., дв. 700 кв.м. - 75 000 лв.
17. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
18. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
19. Стара къща, в района на болницата, масивен гараж,
УПИ 400 кв.м, отлична локация - 48 000 лв.
20. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро
21. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен
със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв.
22. Вила, с. Селищен дол, дв. 550 кв.м, ЗП: 45 кв.м, 2 ет.,
и тавански стаи, масивна, ток, вода - 18 000 лв.
23. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
24. УПИ, 380 кв.м, в района на Болницата - 14 000 евро
25. УПИ, 400 кв.м, в района на Болницата, ток, вода - 10 000 евро
26. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро
27. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро
28. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
29. УПИ, Мещица, 955 кв.м, равен, добра локация, близо до гл. път- 10 000 евро
30. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
31. УПИ, 300 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало - 22 000 лв.
32. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
33. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв.
34. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
35. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Пром. хале, РЗП: 1 800 кв.м, Н=4м, дв. 3 000 кв.м, рампа - 2 200 евро

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

8. Гарсониера, Изток, юг, РVС, спешно - 18 000 лв.

9. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 5, юг, тер. - 24 000 лв.

10. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв.

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

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

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

14. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.

15 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен - 30 000 лв.

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

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

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

19. Двустаен, Албени, лукс, РVС, ет. 7/8/ - 40 000 лв.

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

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

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс - 37 200 евро

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

24. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.

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

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

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

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

29. Тристайни, Албените, ТЕЦ, ет. 3, ет. 4 - 38 500 лв.; 36 500 лв.

30. Тристайни, Изток, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.; 33 500 лв.

31. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

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

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.
3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 18 500 лв.
6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 25 000 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.
11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.
12. Двустаен, до Болницата, ет. 1, тер. - 39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 40 000 лв.
14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.
15. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.
18. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер., отл.- 39 000 лв.
19. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
21. Двустаен, Тева, ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.
22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.
23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
24. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
26. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл.  - 62 000 евро
27. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
28. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 50 000 лв.
29. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 38 000 лв.; 57 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
32. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
33. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

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

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

ПРОДАВА:
1. Дворно място, Мошино,
450 кв.м, със стара къща

- 26 500 лв.
КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино
2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино
4. Парцел, в Рударци

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

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

0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

1. Магазин, Център, 55 кв.м - 50 000 лв.
2. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 19 000 евро
3. Магазин, Изток, 45 кв.м - 35 000 лв.
4. 1-ст, СЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, РVС - 27 000 лв.
5. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 35 000 лв.
6. 1-ст-ни., Тева, тер., ет. 4, ет. 2 -  21 000 лв.; 19 600 лв.
7. 1-ст-ни., Мошино, ет. 5, юг, отл. - 25 000 лв.
8. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., напр. баня, юг - 23 900 лв.
9. 1-ст-ни, Изток, Ю.Гагарин, ет. 8, ет. 6, ТЕЦ, РVС- 23 000 лв.; 18 000 лв.; 27 000 лв.
10. 2-ст., Площада, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро
11. 2-ст., СЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
12. 2-ст-ни, СЦ, тх., ет. 1; 2 и 3, ТЕЦ - 60 000 лв.
13. 2-ст., Център, тх., пл., ет. 8/9/, асансьор, тер. - 42 000 лв.
14. 2-ст., Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, саниран, преустр. - 42 000 лв.
15. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 44 000 лв.
16. 2-ст, Център, до Пазара, ЕПК, ет. 5, юг, тер. - 40 000 лв.
17. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв.
18. 2-ст., Пашов, ет.2, 3 тер., мн.добър 27 500 лв.
19. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв.
20. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 16 000 лв.

21. 2-ст., Мошино, ет. 7, 2 тер., РVС, асансьор - 33 000 лв.
22. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 31 000 лв.
23. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка - 32 500 лв.
24. 2-ст., Изток, по-нов блок, РVС, асансьор - 29 000 лв.
25. 2-ст., Изток, ет. 6, преустр., по-нов, до спирка - 35 500 лв.
26. 3-ст., Център, нов блок, ет. 2 - 95 000 лв.
27. 3-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 51 000 лв.
28. 3-ст., Мошино, ет. 3, непреходен - 37 500 лв.
29. 3-ст., Тева, ет. 6, РVС, подобрения - 38 000 лв.
30. 3-ст., Изток, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, 72 кв.м, тер. - 45 000 лв.
31. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 40 000 лв.
32. 3-ст. Изток, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, подобрения - 43 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, тер., ет. 3, ч. обзаведена, УТИНОР - 160 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 2, обзаведен - 190 лв.
3. Магазин, Център, партер, витрина, 55 кв.м + 55 кв.м - 300 лв.
4. Магазин, Изток, Бл. Гебрав, 60 кв.м - 500 лв.
5. Офис, Център, партер, до Съда, нова сграда - 130 лв.
6. Офис, Изток, лукс, 31 кв.м, нова сграда, обзаведен, тер. - 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, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв.
7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро
8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м  - 56 000 лв.
9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м,
2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв.
10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро
11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно
12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро
13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв.
14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно
15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв.
16. Парцел,  Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв.
17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Боксониера, Изток, ет. 1, юг - 16 700 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, хубав блок - 23 000 лв.
3. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 29 000 ЛВ.
4. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 19 000 лв.
5. Двустаен, СЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер., тх. - 41 000 лв.
6. Двустаен, около Пазара, ет. 4, без ТЕЦ - 40 000 лв.
7. Двустаен, Дараци, ет. 5, среден, южен - 37 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м, с гараж - 38 000 еврро
10. Тристайни, Тева, ет. 3, ет. 5 - 33 000 лв.
11. МАГАЗИН, УЛ. “СТРУМА”, 69 КВ. М,
ДЕЛИМ НА ДВЕ ЧАСТИ - 49 000 ЛВ.
12. Новопострен, самостоятелен, търговски обект,
кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино - 50 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ч. обзаведена - 170 лв.
2. Двустаен, Център, лукс, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, ет. 5, РVС - 200 лв.
5. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, отл. - 300 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0878/655 822

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв.
2. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 25 000 лв.; 21 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, преустр., в Двустаен, ет. 5, тер., юг - 23 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 25 000 лв.
6. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
7. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 2; ет. 5, отлични - 33 000 лв.; 44 000 лв.; 38 000 лв.
8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 52 000 лв.
9. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 49 000 лв.
10. Двустаен, Проучване, ет. 5, обз., мн. добър - 40 000 лв.
11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв.
12. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 37 000 лв.; 36 000 лв.
13. Двустаен, Пашов, след ремонт, ТЕЦ, ет. 1 - 28 000 лв.
14. Двустайни, Тева, 2 тер., ет. 8, ет. 6 - 15 000 лв.; 26 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 35 000 лв.
16. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт - 31 000 лв.; 35 000 лв.
17. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв.
18. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
19. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 28 000 лв.
20. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4 - 35 000 лв.; 38 000 лв.
22. Спешно, Петстаен, луксозен, Топ-център,
ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 65 000 евро
23. Луксозен 2-ри ет., 74 кв.м, кв. Даскалово, сам. два вх. - 49 000 лв.
24. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
25. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
26. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
27. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
28. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв.
29. Спешно луксозно оборудван Автосервиз, Мошино
и едно етажна къща от 60 кв.м, след ремонт, с дв. 400 кв.м - 85 000 лв.
30. УПИ над Болницата, 400 кв.м - 20 000 лв.
31. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, РЦ, след осн. ремонт, обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, обзаведена - 150 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, нап. обз., луксозен - 330 лв.
4. Двустаен, Мошино, ет. 2, нов блок, обз. - 200 лв.
5. Двустайни , Изток, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ет. 8, нап. обз.- 200 лв.; 220 лв., 200 лв.

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, ТЕЦ - 23 000 лв.
3. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
5. Изток, ет. 7, РVС, изолация, ремонт - 23 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, алум. дограма - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., PVC - 29 800 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв.
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.
7. Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., РVС, ремонт, тх., пл. - 55 000 лв.
8. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг - 45 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен, РVС - 47 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 65 000 лв.
3. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.
5. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
6. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.
8. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 39 000 лв.

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв.
2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 240 лв.
3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев,
ет. 1 климатик, СОТ  - 200  лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 420 лв.
5. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв.
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 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, подобрения - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения - 25 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 7, преустроена - по договаряне
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв.
6. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 лв.
7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 32 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Двустайни, Изток,  УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 49 000 лв.; 42 000 лв.
10. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.; 29 800 лв.
11. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
12. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро
13. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.
14. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 47 500 евро
15. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв.
16. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 30 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.

20. Къща, кв. Църква, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м, 2 ет. - 35 000 евро
21. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 26 500 лв.
22. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.
23. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
24. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража,
РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 62 000 лв.
25.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро
26. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 60 000 евро
27. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.
28. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м
29. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
30. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
31. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне
32. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
33. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
34. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
35. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 110 лв.
2. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.; 230 лв.
3. Двустаен, Мошино, ет. 7, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
4. Тристаен, Мошино, обзаведен, ет. 2 - 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. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, по-нов блок, 2 тер., РVС, ет. 5 - 35 000 лв.
7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ.
9. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 32 500 лв.
10. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс  ремонт - 53 500 лв.
11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ.
12. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв.
13. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
14. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро
15. Къща, Стара Тева, 2 ет., тавански ет., съвременно преустр.,
   ремонт, дв. 380кв.м, барбекю - 50 000 евро
16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
19. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
20. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
21. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
22. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
23. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв.
24. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, Център, 20 кв.м - 150 лв.
2. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв.
3. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв.
2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро
4. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
5. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне
6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ, преустр.-23 000лв.; 24 000лв.
7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., - 25 000 лв.;
8. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв.
9. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 лв.
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.,
подходящ за кабинет - 27 500 евро
3. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
4. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 29 000 лв.
5. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 28 000 лв.
6. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
7. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Център, кв. Ралица, долепен близнак, пл- 33 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет.,
парцел 800 кв.м  - 50 000 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
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 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. Над Соф. шосе, II-ри ет. от Къща,
с обзавеждане и 1/2 ет., от УПИ, 500 кв.м - 34 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
13. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро
14. Парцели, кв. Клепало, 393 кв.м; - 19 650 лв .
15. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв.
16. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
17. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
19. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
20. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Дараци, ч. обзаведена - 140 лв.
2. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв.
3. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв.
4. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
5. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.
6. II-ри етаж от къща, над Болницата, обзаведен - 140 лв.
7. Помещение, 34 кв.м. за склад, при Музея - 130 лв.
8. Помещение, Център, 143 кв.м, партер, за медиц. център
или офиси, с 6 помещения, тх, ТЕЦ - по договаряне

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

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ
ПРОДАВА:

1. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО,
ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 38 000 ЛВ.
2. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна,
отлична, след ремонт, РVС, паркет - 26 300 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв.
4. Едностаен, Изток, 55 кв.м,
тераса ЕПК, ТЕЦ, луксозен - 39 600 лв.
5. ДВУСТАЕН, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 34 000 ЛВ
6. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ,
ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 52 000 ЛВ.
7. Тристаен, Изток, ет. 2, осн. ремонт,
с хубаво обзавеждане - 53 000 лв.
8. ЗАВЕДЕНИЕ /КАФЕ-ЗАКУСКА/, МОШИНО,
ТОП-МЯСТО, 60 КВ.М, СОТ, КЛИМАТИК - 48 500 ЕВРО

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Хале, в Индустр. зона, на кв. Мошино,
180 кв.м Н= 7 м - 580 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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 6/н/ - 24 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв.
5. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв.
8. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро
9. Парцел, Рударци, 912 кв.м, с къща, Център - 35 000 лв.
10. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул.- 40 евро/кв.м
11. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м
12. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, ул. Търговска, 16 кв.м, първи надпартерен ет. - 100 лв.
2. Офиси, ЦГЧ, от 30 до 80 кв.м, комун. място - 6 лв./кв.м
3. Гарсониера, Ид.ц., ул. Търговска, нап. обзаведена - 230 лв.
4. Гарсониера, Център, нап. обзаведена, ет. 2 - 180 лв.
5. Гарсониера, Проучване, ч. обзаведен - 150 лв.
6. Помещение, Ид. ц. 180 кв.м. партер, става за магазин,
игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро

ТУК Е
МЯСТОТО ЗА

ВАШАТА
РЕКЛАМА!
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Продавам, Рено-Клио, 92 год., в отлично
състояние, 1 200 лв. - тел. 0898/704 250

Продаваме, УПИ от 830 кв.м, в с. Сопица -
общ. Брезник, по договаряне - тел. 0893/418
633

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

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

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

Давам под наем, помещение, с документи за
фризьорски салон, ИЦ - тел. 0898/586 324;
0899/922 647

Давам под наем, зала подходяща за спортни
и танцови школи, почасово - тел. 0886/554 559

Давам под наем магазин /помещение, офис и
др./, кв. Изток, ул. Бл. Гебрев, бл. 18 и бл. 26, на
оживено място - тел. 0888/874 595

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

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

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

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

Уроци по английски език, в събота и неделя,
за ученици до осми клас - тел. 0897/223 244

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

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

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

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

тел.0878/32 14 34

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация

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

ДАВА С
Е

ПОД Н
АЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37
кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

разни

работа

наем

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

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

МВнР: Засега България няма да
предлага в ЕС мерки срещу ”Хизбула”

 Говорителят на Министерството на външните работи
Весела Чернева заяви пред БНР, че на утрешната среща
на европейските външни министри България ще сондира
нагласите в Европейския съюз за мерки срещу "Хизбула"
във връзка с атентата в Бургас.

 България няма на този етап да предложи някакви
конкретни мерки или санкции срещу "Хизбула". Ако се
устаниви, че има критична маса, че има по-голяма група
страни в Европейския съюз, които имат интерес от
разговора за това какво да правим, дали да има санкции,
тогава този разговор влиза в работна група на
Европейския съюз, минава през посланиците и отново
стига до външните министри вече с конкретни
предложения за мерки. Решението за евентуални
санкции срещу ливанската групировка следва да бъде
взето до юли, допълни Весела Чернева.

 Говорителят на външното министерство коментира за
"Хоризонт" и вчерашната реч, в която лидерът на
"Хизбула" Хасан Насрала отказа да отговори на
българските твърдения за съпричастност на
групировката към атентата. "Нашето впечатление
наистина е, че това беше една реч, която имаше по-
скоро вътрешно-политическо звучене в Ливан и нямаше
желание за въвличане на България и на разследването
в България в някакъв по-широк контекст", изтъкна тя.

 "Няма да коментирам българските обвинения.
Въпросът се разглежда спокойно и търпеливо и ние ще
вземем решение как да им отговорим в зависимост от
резултатите”, каза в събота Насрала относно
твърденията на българското правителство, че "Хизбула"
стои зад атентата в Бургас.

 На 5 февруари българските власти заявиха, че
Хизбула най-вероятно стои зад атентата на летище
Бургас. Веднага след това Израел и САЩ настояха ЕС да
включи Хизбула в списъка с терористични организации.

 Представители на Хизбула вече отхвърлиха
резултатите от българското разследване, което направи
"обосновано предположение" за участие на нейното
военно крило в атентата в Бургас. Организацията още
преди дни обяви, че ще прави изявление днес по повод
атентата. Тогава премиерът Бойко Борисов прогнозира,
че изявлението ще е в посока, че Хизбула не е замесена
в атентата.

 "Аз не съм чул никой досега да си признае нещо,
свързано с подобен акт", каза министър-председателят
Бойко Борисов. Не сме си изсмукали от пръстите
информацията за Хизбула, категоричен бе той.

Разсад
домати, пипер,

пауловния,
овошки

гр. Радомир
– тел.0888/548 493

автомобили

Саниране на  къщи
с винилова

топлоизолация
“Сайдинг. Цена за

доставка труд и
материали  33 лв./кв.м

- тел. 0899/054 389

Конска лазаня открита и в България?
 86 килограма лазаня, със съмнение за конско месо в нея, е

иззета от търговска верига и проби от нея са предадени за
изследване в лаборатория в Берлин. Това съобщи министърът на
земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, цитиран от "Фокус".

  Късно в петък, след сигнал на Еврокомисията, в магазин от
голяма търговска верига е била открита така наречената конска
лазаня.

 Месото било от Франция, а продуктът е произведен в
Люксембург и внесен у нас. Веднага е бил изпратен за анализ в
лаборатория в Германия. Всички количества - общо 86 килограма,
са иззети от магазинната мрежа. Продуктът се е продавал в София,
Варна, Бургас и Стара Загора.  По разпореждане на Мирослав
Найденов, цяла нощ екипите на агенцията по безопасност на
храните са работили по случая.

 Засега има само съмнения. Ако се окаже, че няма състав на
конско месо, продуктите ще бъдат разрешени, ако не – ще бъдат
унищожени, каза Найденов. Пробите на лазанята ще станат ясни
най-рано в сряда.

 „Надявам се, че търговските мрежи ще могат да потърсят
обезщетение, ако се наложи да се унищожава продукция”, посочи
министърът.  „В случая тревожното е, че скандалът се разраства.
При първите случаи, които бяха констатирани, такива продукти в
България нямаше, след разширената проверка, която разпореди ЕК,
явно вече тези продукти се намират”, каза министър Найденов днес.

 Той е разпоредил на БАБХ и те са иззели от търговските мрежи и
колбаси и др. продукти, за които би могло да има съмнение, че може
да има конско месо.  По думите на министъра от всички изследвани
продукти до момента в България, всички проби са отрицателни.

 Основание за тревога няма, но случилото се показва много
сериозен пробив в системата за вътрешна търговия в Европейския
съюз, категоричен е Найденов.  Конското месо е разрешено за
употреба в ЕС. В случая проблемът идва от заблудата на
потребителите, че на етикета се изписва говеждо месо, а съставът е
конско месо, коментира министърът. В Европа скандалът
продължава

 Конско, а не говеждо е открито в продукти вече в многоа
държави от Европейския съюз. Нежеланият "деликатес" е сервиран
дори на ученици в много училищни столове на континента.

 Великобритания е сред най-силно засегнатите страни. Там бяха
направени и първите 3 ареста на месари, които добавяли конско
към телешкото месо. Подозренията засега падат върху френските
месопреработвателни компании, които са закупили общо 750 тона
конско месо от Румъния. Румънският износ е напълно законен, но
Европейската комисия се притеснява от липсата на информация
върху етикетите. Поради това във всяка страна-членка на съюза
спешно ще бъдат направени общо 2250 ДНК-проби. Скандалът с
конското месо избухна, след като миналата седмица британската
група "Финдъс", която произвежда и търгува със замразени
продукти, откри, че от 18-те й продукта лазаня с говеждо месо 11
съдържат от 60 до 100% конско месо. Седем френски вериги за
хранителни стоки изтеглиха замразени храни с говеждо месо.
Великобритания, Ирландия, Франция и Швейцария са най-засегнати
от скандала, след като в цели серии продукти, обявени за говеждо,
беше открито различно съдържание на говеждо месо. Конското
месо по принцип не представлява риск за човешкото здраве.
Службата по безопасност на храните на Великобритания обаче
разпореди тестове за наличието на ветеринарното лекарство
фенилбутазон, защото не е разрешено животни, лекувани с този
препарат, да бъдат част от хранителната верига.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:50"Духът на здравето" /п./
06:45"Тази сутрин"
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Женско царство" - сериал, еп. 93
15:00"Призракът на Елена"- сериал, еп. 18
16:00"Американска наследница" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят " - сериал, еп. 30
21:00" Гласът на България"
22:00bTV Новините -късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Дневниците на вампира" - сериал
00:20"Бойна звезда "Галактика" -сериал
01:20"Преди обед" /п./
03:10bTV Новините /п./
03:40"Призракът на Елена"/п./ - сериал,
04:30"Модерно" /п/

06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Малки жени" - сериен филм,
13:00Новините на Нова
13:30"Млечният път" - сериен филм
15:00"Доктор Куин Лечителката"
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Черешката на тортата" - тв шоу
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Стани богат" - световно тв шоу
22:00"Господари на ефира"
22:30"От местопрестъплението: Маями"
23:30Новините на Нова
23:45"Щети" - сериен филм, 4 сезон
00:45"Магнитико" - тв игра
02:00"Черешката на тортата" - тв шоу
02:45"Долината на слънцето" - сериен
филм03:45
Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката" -
сериен филм /п/

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ

СМЯХ И ЗАБАВА!

05:00Студени следи/п/
06:00Днес и утре/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:55Апартаментът с Марта Вачкова
13:55Сен Тропе - тв филм /234 епизод/
15:05Младият Дракула - тв филм
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Клуб "НЛО"
17:05Дързост и красота - /3126 епизод/
17:30Бързо, лесно, вкусно
18:00По света и у нас
18:35Зелена светлина
18:40Перла в короната - тв филм
19:35Българската песен в Евровизия
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.bg
22:00В кадър
22:30Икономически новини-
22:55Зелена светлина
23:00Българската песен в Евровизия
23:05Денис и приятели
00:05Срещу новините/п/
00:50Апартаментът с Марта Вачкова
01:35Перла в короната - тв филм
02:25По света и у нас /п от 20:00/
03:10История.bg/п/
04:10Малки истории/п/
04:20Денис и приятели

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Ще научите интересна информа-
ция, която може да ви ентусиазира,

но и ядоса. Опитайте се да се успокоите преди да
направите нещо, за което може да съжалявате.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Изпълва ви едно нехарактерно за вас
романтично настроение. Така или иначе никаква
работа няма да свършите в къщи, ами поне си
организирайте някакво приятно развлечение.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Поведението на близките може
да ви изнерви, защото ще останете с
впечатлението, че или говорите на различни езици
и те не ви разбират, или просто се опитват да ви
лишат от лично пространство.

РАКРАКРАКРАКРАК

 Не съжалявайте, че ще се
наложи да промените плановете си и
причината най-вероятно ще е покана да
присъствате на някакво събитие. Приемете на
всяка цена.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Настроението ви е оптимис-
тично и имате же-лание да направите или изпитате
нещо ново и непознато. Каквото и да решите напра-
вете го с фантазия, а не с допълнителни разходи.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Вие сте на ясно с целите си,
но не и с начина на постигането им. За
предпочитане е да действате самостоятелно,
чуждата помощ може и да не ви подведе, но
няма и да е пълноценна.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Опитайте се да решите
проблемите от днес с опита

от миналото си. Не следвайте чужди съвети, осо-
бено ако са свързани с нарушаване на правилата.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Противоречив ден,
свързан с противоречиви

емоции. Вероятно ще се наложи да общувате
с доста хора, принципно различни помежду
си и да играете свързваща роля.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Малък жест, но искрен и
сърдечен много ще ви зарад-

ва. Усещането, че ви обичат ще ви подейства за-
реждащо. Не отказвайте, ако ви поканят на сре-
ща с приятели, емоциите ще са неповторими.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Не е изключено да ви въвле-
кат в спор, за който сте неподготвени. Прекрате-
те участието си докато е време и ще превърнете
поражението впобеда.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

 Разчитайте на себе си. Ще
получите важна новина, свързана с развитието
на бизнеса или професионалните ви изяви. Съв-
сем неочаквано за себе си ще установите, че при-
добивате по-пулярност.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Успехът зависи от желанието ви да се кон-
курирате. Всяка дейност, започната принуди-
телно ще завърши с неуспех.

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

риант 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 остана-
лите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона
числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

0.05  Режисьорът  -  Игрален филм
1.50   Издирват се  -  Игрален филм
3.30   Пътят към дома  -  Игрален филм
4.55    Нещата от живота
5.25   Замразеният   -  Игрален филм
6.40  Хайди  -  Анимационен филм
7.30 Тъмната страна на сърцето   -  Игр. филм
9.15   Штрак

9.30  Диви сърца, 2-ри  епизод  – Сериен филм
10.15 Руската военна стратегия  -  Док. филм
10.50  Нещата от живота с Диана Истратиева
11.20 Да срещнеш приказния принц, 72-ри епизод
12.05  Спящата красавица  -  Анимационен филм
13.00  Пернишки вести

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

13.15  Обир   -  Игрален филм
15.00   Пернишки вести
15.15    Къщата на ангела  -  Игр. филм
16.50  Цифрова телевизия
17.05   Любовни тайни, 10-ти епизод   -  Сериал
18.00  Нещата от живота … и здравето с
Марияна Маринова
19.00 Вечерен обзор
19.30  Бакуган, 17-ти епизод  -  Сериал
19.50 Диви сърца, 3-ти епизод  -  Сериал
20.35  Пространства за живеене, 24-ти епизод
21.00  Да срещнеш приказния принц, 73-ти епизод
21.45  Вечерен обзор
22.10  Штрак
22.30 Монгол   -  Игрален филм
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Яне АНЕСТИЕВ

„Ìèíüîð“ ñðåùó „Ìàðåê Þíèîí Èâêîíè“ çà Êóïàòà
Волейболният мач ще е в сряда в зала „Борис Гюдеров“

те ни” Мъжкият от-
бор на ЦСКА (София)
ще домакинства на
Виктория Волей
(Пловдив) в третия
кръг на Купа България
при мъжете, стана
ясно след тегленето
на жребия в петък. Та-
ка, в рамките на пет
дни двата тима от
Суперлигата ще изи-
граят два мача по-
между си. Завчера
ЦСКА надделя над
„Виктория волей“ в
един суперинтересен
сблъсък след като
пловдивчани водеха с
2:0 и допуснаха пълен
обрат за 2:3. Жребият
за осминафиналите на
Купата определи мно-
го интересни двойки,
като ще се заформят
истински дербита.
При другите два уча-
стника от първата
ни група, които иг-
раят един срещу друг,
Славия изтегли пече-
лившата клечка и ще
домакинства на Арда
(Кърджали) в своята
зала Панайот Понда-
лов. Лидерът от Вис-
шата лига, който има
амбиции за присъс-
твие сред елита Доб-
руджа 07 (Добрич) пък
ще има нелеката зада-
ча да приеме Пирин
Балканстрой (Разлог).
Желанието за себеиз-
ява на добруджанци

Страницата подготви Яне Анестиев

нето на волейболис-
тите от Дупница ще
се превърне в истин-
ски волейболен праз-
ник за Перник. Защо-
то не всеки ден в на-
шата зала гостува
отбор от такъв ранг
и участник в Шам-
пионската лига. Зато-
ва призоваваме фено-
вете да ни подкрепят
срещу настоящите
шампиони. Ние напра-
вихме каквото ни бе
по силите и достиг-
нахме до осминафина-
лите на Купата. А пък
срещу Марек ще се
постараем да се пред-
ставим достойно,
според възможности-

ще срещне отпора на
по-опитните състеза-
тели от Разлог, като
двубоят обещава да
бъде много интере-
сен. Тимът на Нефто-
химик 2010 пък изтег-
ли най-дългата дести-
нация, като ще госту-
ва на Пирин-Хайстер
(Благоевград). Всички
мачове са насрочени
за 20 февруари 2013
(сряда), като клубове-
те се договарят за
часовете на срещите
помежду си.

Жребият за трети
кръг на Купа България
при мъжете определи
следните двойки:

1. Добруджа 07
(Добрич) - Пирин
Балканстрой (Раз-
лог)

2. Миньор (Перник)
- Марек Юнион-Ивко-
ни (Дупница)

3. УНСС (София) -
Левски Волей (Со-
фия)

4. Дунав (Русе) -
Монтана (Монтана)

5. Пирин-Хайстер
(Благоевград) - Неф-
тохимик 2010 (Бур-
гас)

6. Локомотив
(Пловдив) - КВК Габ-
рово (Габрово)

7. ЦСКА (София) -
Виктория Волей
(Пловдив)

8. Славия (София) -
Арда (Кърджали

Имало и по-зле
от „Минката“

На перничани сигурно им звучи сенза-
ционно, но има отбори в България, които
са по-закъсали и от „Миньор“. Днес
трябваше да се играе контролата между
„Миньор“ и „Спартак“ (Плевен), но до нея
така и не се стигна. Причината - липсата на
пари у плевенчани. Старши-треньрът на
плевенчани Красимир Бислимов събрал
отбора, но нямало осем стотачки, с които
да се покрият наема на стадиона, възста-
новяването след мача, а също така и съ-
дийските такси за срещата, които се делят
между двата отбора. Говори се, че в Пле-
вен в понеделник ще обявят официално,
че се отказват от участие в „Б“ група.

Футболният „Миньор“
може би ще възкръсне
Отборът на Миньор (Перник) разгроми

със 7:0 третодивизионния Витоша (Долна
Диканя) в контролна среща, след като иг-
рачите отново подновиха тренировки.
Старши треньорът Николай Тодоров събра
играчите след пет дни пауза. Томислав
Павлов вкара три гола в мача, а по един
добавиха Георги Божанов, Камен Ха-
джиев и нисичкият полузащитник Йордан
Йорданов. Нападателят на Витоша (Долна
Диканя), който също се казва Йордан Йор-
данов, си вкара автогол и оформи крайно-
то 7:0. Ръководството на клуба започна
разговори с нови потенциални инвестито-
ри и именно това е причината за поднове-
ните тренировки на играчите. В последни-
те дни двама напуснаха отбора - това са
вратарят Николай Банков, който премина
в Добруджа, и Йордан Юруков, вече в Ло-
комотив (Пловдив).

Един от най-известните футболисти  на
„Миньор“ вчера празнуваше 39 години. За
съжаление на миньорци, не рожден ден,
защото Ангел Славов е маалко по-
възрастен от това, а 39 години брак с
Даниела – открехна ни самият той. Та
преди толкова лета на същия ден
„Миньор“ загубил от „Локомотив“(София).
Човекът вкарал 150 гола за клуба от

Перник обаче тогава постигнал най-голямата си победа в
живота - взел Даниела за своя съпруга. И сега, 39 години по-
късно, твърди,че тя е най-важното нещо за него в живота. И е
съвсем сериозен, когато го казва. Иначе резултатите от това
съжителство са повече от дорби и са съвсем конкретни и
видими – както головете на Ангел едно време. Дъщеря
Мариета, син Иво, играещ сега футбол в Гърция – съответно зет
Румен и снаха – Гергана. И трима внуци, разбира се – Румяна,
Мартина и Кристиян. С такова семейство Ангел е щастлив. И с
обичта на всички миньорци, разбира се. Да са живи и здрави
всички, пък догодина идва нещо като кръгла годишнина, че и
златна сватба, след има - няма десетина години. Но и тази не
толкова кръгла годишнина може да е повод за добро черпене!

Ангел Славов „бракуван“
цели 39 години

Миньор изтегли
най-силният възможен
противник за третия
кръг на турнира за Ку-
пата на България по
волейбол. Перничани
приемат  Марек Юн-
ион Ивкони. Ето какво
заяви един от тре-
ньорите в пернишкия
клуб Ангел Василев по

повод домакинство-
то и съперника в тре-
тия кръг на турнира
„Можеше да ни се пад-
не и някой по-преодо-
лим съперник. Но щом
е Марек Юнион-Ивко-
ни, пак е добре. Това е
най-добрият отбор в
С у п е р л и г а т а .
Смятам, че гостува-

Уважаеми колеги,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвести-

ционна програма за подобряване на услу-
гите за своите клиенти. Компанията все-
кидневно извършва дейности, свързани с
изнасяне или рециклиране на eлектричес-
ки табла, ремонт на съоръжения по еле-
ктрическите мрежи средно и ниско напре-
жение, присъединяване на клиенти, кастре-
не, профилактика на трафопостове и други.
Успешната реализация на тези мерки нала-
га кратковременни прекъсвания на еле-
ктрозахранването, както следва:

Пернишка област
Община Брезник
На 18.02.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Брез-

ник ул. „Стоян Миленков“, ул. „Борис Калев“,
ул. „Цвета Лумбарова“, ул. „Войн“

На 18.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Брез-
ник ул. „Изгрев“, ул. „Граово“

На 19.02.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Брез-
ник ул. „Цвета Лумбарова“, ул. „Лазар Лумба-
ров“, ул. „Богдан Митов“, ул. „Енчо Николов“

На 19.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Брез-
ник ул. „Цвета Лумбарова“, ул. „Лазар Лумба-
ров“, ул. „Богдан Митов“, ул. „Енчо Николов“

На 20.02.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Брез-
ник ул. „Цвета Лумбарова“, ул. „Желязна во-
да“, ул. „Бърдо“, ул. „Чорни“, ул. „Александър
Тинков“

На 20.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Брез-
ник ул. „Цвета Лумбарова“, ул. „Желязна во-
да“, ул. „Бърдо“, ул. „Чорни“, ул. „Александър
Тинков“

Община Перник
На 18.02.2013 г. /9.00-11.00 ч/ - с. Студена -

мах. „Превалец“
На 18.02.2013 г. /11.00-13.00 ч/ - с. Студена

- мах. „Чифлика“
На 18.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Студена

- мах. „Барбеш“
На 18.02.2013 г. /15.00-16.30 ч/ - с. Студена

- мах. „Опашийница“
На 19.02.2013 г. /9.00-11.00 ч/ - с. Кралев

дол - мах. „Пайсиева“
На 19.02.2013 г. /11.00-13.00 ч/ - с. Кралев

дол - мах. „Орниче“
На 19.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Кралев

дол - мах. „Мирчина“
На 20.02.2013 г. /9.00-11.00 ч/ - с. Ярджи-

ловци - мах. „Кръстина“
На 20.02.2013 г. /11.00-13.00 ч/ - с. Ярджи-

ловци - мах. „Божилова“
На 20.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Ярджи-

ловци - мах. „Паункова“
На 21.02.2013 г. /9.00-11.00 ч/ - гр. Перник -

кв. „Бела вода“ - мах. „Разсолкова“
На 21.02.2013 г. /11.00-13.00 ч/ - гр. Перник

- кв. „Бела вода“ - мах. „Бъркач“
На 21.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Перник

- кв. „Бела вода“ - мах. „Слатина“
На 22.02.2013 г. /9.00-11.00 ч/ - с. Богданов

дол - мах. „Стаменова“
На 22.02.2013 г. /11.00-13.00 ч/ - с. Богда-

нов дол - „Център“
На 22.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Богда-

нов дол - мах. „Скочиловец“
Община Трън
На 19.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Горо-

чевци
На 21.02.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Ломница
На 22.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Лева ре-

ка
Община Радомир
За периода 18-22.02.2013 г. /9.00-11.00 ч/ -

с. Горна Диканя - мах. „Шипочка“
За периода 18-22.02.2013 г. /11.00-13.00 ч/

- с. Горна Диканя - мах. „Парталина“
За периода 18-22.02.2013 г. /14.00-16.00 ч/

- с. Горна Диканя - мах. „Клисурата“; „Йорго-
ва махала“

Ръководството на дружеството поднася
извинения на своите клиенти за създаде-
ните неудобства от планираните прекъсва-
ния на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на де-
нонощната телефонна линия  0700 10 010,
на цената на един градски разго-
вор, от всяка точка на България
или на сайт: www.cez-rp.bg.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

АПРОПО

Áèâø ïàíäèç÷èÿ èçìàìèë ñòîòèöè áåçðàáîòíè
Съдът го остави за постоянно в ареста

ЧОВЕК ДА НЕ Е КОЛА НА ЕНЕ-
РГОТО. НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПО-

КАЖЕ ПРЕД ХОРАТА. Авто-
мобилите на електричарите
окончателно минаха в пълна
нелегалност, заради пловдив-

ския случай и най-вече зарадинародния
гняв, който лесно може да им драсне
клечката. Този тип отмъщение е тъпа ра-
бота, но на лумпените акъл не им трябва.
Дори и след стихване на бунтовете обаче
шефовете на електроразпределителните
дружества вероятно ще променят автомо-
билната си политика. А именно - да из-
трият всички фирмени надписи и да ги
маскират като превоз за собствена смет-
ка. Иначе народният гняв може да ги спо-
ходи по всяко време и навсякъде. И дру-
ги фирми монополи ще се позамислят по
въпроса. Престижното досега каране на
лъскава служебна кола вече създава ред
битови неудобства. Всеки момент може
да се превърнеш в камикадзе по неволя.
Интересно дали инвестициите по пребоя-
дисване и наемане на тайни гаражи ще се
отразят в следващите ни сметки.

В РАДОМИР УЧЕНИЦИ ТРЪГНАХА
НА ХОДЕЩИ ПРОТЕСТИ ПРОТИВ
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО. Идеята е пох-
вална, най-малкото защото е редно деца-
та от малки да се учат да не пушат. А и за
какво е училището, ако поне на това не ги
научи. Като гледаме обаче колко пороци
освен пушенето виреят в детските глави,
още бая ходене ще трябва да падне. Хо-
дещият протест срещу пиенето е задъл-
жително да бъде в права линия. Той ще е
твърде продължителен, щото къде ли не
се пие.

А протеста против наркотиците не може
да е на друго място, освен нощем в пар-
ка. Което е проблем за самите протести-
ращи, ама щом са се захванали да ходят-
да не спират.

ЧУДО! ИМАЛО И ОТБОРИ, КОИТО
СА ПО-ЗЛЕ ОТ МИНЬОР. ОНЯ ДЕН
СПАРТАК ПЛЕВЕН не намери пари да
си плати рейса до Правец, та пропадна
контролата с жълто- черните аматьори. То-
ва трябва да подскаже на шефовете на
футбола в България, че от пролетта може
да сформират отделна група на фалирали-
те отбори. А финансирането и да става под
формата на социални помощи. Победи-
телят автоматично да влиза в А група. То-
ва е чудото, което може от догодина да
върне “Миньор” при майсторите.

1218 февруари 2013 г.

Любомира ПЕЛОВА
28-годишен мъж от

Перник, който изма-
мил стотици, търсе-
щи работа, е задържан
от местните крими-
налисти. Акцията сре-
щу Валери Стоичков е
проведена от сектор
„Противодействие на

дитни и СИМ карти,
мобилни апарати, лап-
топ както и платеж-
ни нареждания, доказ-
ващи извършваната
от лицето престъпна
дейност.

Миналата година
мъжът бе заловен от
пернишките кримина-
листи за подобен род
измами. Наложено му
бе ефективно наказа-
ние – пет месеца  ли-
шаване от свобода,
което той изтърпял. 
След изтърпяването
на присъдата си,  Ва-
сил започнал пак прес-
тъпната си и доходо-
носна  дейност, дока-
то белезниците не
щракнали отново 
около китките му.

Източиха още един
трафопост на ЧЕЗ

Любомира ПЕЛОВА
Само за десетина дни апаши удариха

втори трафопост на ЧЕЗ България в
Брезнишко. От съоръжението са били из-
точени 160 литра трансформаторно мас-
ло. Кражбата е извършена в нощта на 13-
ти срещу 14-ти февруари. Неизвестни ли-
ца са разбили входната врата на трафо-
пост, намиращ се в района на село Брез-
нишки извор и източили маслото.

Подобна кражба бе извършена и на 5-
ти срещу 6-ти февруари, пак в община
Брезник. Крадците, отново разбивайки
вратата на трафопост в района на село
Душинци, източиха 120 л трансформатор-
но масло.

Предполага се, че в района вършее ед-
на и съща група, която посяга на съоръ-
женията на ЧЕЗ. Впечатляващото е, че
ударените трафопостове са в отдалечени
от общинския център селца, в които през
зимата постоянно живеят по двадесети-
на старци, поясниха криминалисти.

Сега срещу него е
образувано е досъдеб-
но производство и е 
повдигнато  обвине-
ние за измами. Проце-
суално -следствени
действия се провеж-
дат под ръководство-
то на Районната про-
куратура в Перник .

В петък Перниш-
кият районен съд пос-
танови постоянна
мярка за неотклоне-
ние на мошеника изма-
мил стотици хора от
цялата страна с фал-
шиви обява за рабо-
та. Магистратите
прецениха, че той ще
остане зад решетки-
те, тъй като това е
втората му подобна
проява.

икономическата прес-
тъпност”. Перничани-
нът предлагал надом-
на работа и работа в
чужбина чрез електро-
нен сайт. Хората пра-
щали на Васил между
26 и 96 лв. по банков
път. Само за два месе-
ца повече от 100 ду-

ши от цялата страна
се подвели по фалши-
вия сайт за работа. О-
парена от мошеника,
след като разбрала, че
препитание няма да
получи, а и парите си
вече няма да види, по-
дала сигнал до поли-
цията и органите на
реда задържали измам-
ника.

Перничанинът е из-
вестен на органите
на реда с  множество
измами и фалшифика-
ции. При извършения
обиск в дома му и в
нает от него за прес-
тъпната му дейност
друг апартамент, на
територията на Пер-
ник са намерени  и из-
зети дебитни, кре-

Чрез нета ще се
информира за ваксина

Зоя ИВАНОВА
П о м о щ т а

на големите
форуми ще
се разпрос-
транява ин-
формация за
ползите от
в а к с и н а т а

срещу рак на маточната шийка . Ще бъдат
ангажирани специалисти, които да разя-
сняват ползата от нейното поставяне – това
съобщава главният здравен инспектор на
държавата д-р Ангел Кунчев. Целта е пра-
вилната информация за ваксината да стиг-
не до колкото си може повече хора. Също
така и нуждата да се пребори негативната
кампания срещу нея в интернет.

По форумите има редица неверни посла-
ния, някъде дори ни изкарват “убийци на
деца”, споделя д-р Ангел Кунчев. Страш-
ните послания започват от това, че новите
ваксини водят до стерилитет у жените, за
да стигнат до там, че това е експеримент,
който има за цел да убие нежния пол. В то-
ва няма нищо вярно и хората трябва да го
разберат, просто от години по целия свят
има лоби срещу ваксините, обяснява д-р
Кунчев.

Освен по форумите здравните експерти
ще опровергават неверните твърдения и на
сайта на Националната програма за пър-
вична профилактика на рака на маточната
шийка.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишките крими-

налисти задържаха пе-
чен местен крадец,
след като обрал къща
в областния град. 45-
годишният Тодор Т.,
известен с прякора
Мачката, обрал имот
в самия център на
Перник. Крадецът се
озовал в ареста, след
като 69-годишен граж-

Мачката пак в ареста
заради кражба от къща

данин се ожалил в по-
лицията, че от дома
му е изчезнала не само
покъщнина, но и мно-
жество метални конс-
трукции, които Мач-
ката смятал да прода-
де в някой от пункто-
вете за старо желязо.

След проведените
оперативно-издирва-
телни мероприятия
к р и м и н а л и с т и т е

стигнали до извърши-
теля на престъпното
деяние. От Областна-
та дирекция на поли-
цията уточниха, че
Тодор е стар техен
познайник, с множес-
тво други кражби.
Местните полицаи
работят по пълното
изясняване на послед-
ния „подвиг” на Мач-
ката.

дат и други зеленчу-
ци, но броколите ще
са основната култу-
ра. Производството
ще е абсолютно еко-
логично чисто, без из-
куствени торове. С
парите от продажба-
та ще се подпомага
Дома за възрастни.
хора в село Сирищник.
В момента той е пъ-
лен, заети са всички
25 места. Има и много
чакащи”, поясни кме-
тът на общината

Станимиров.
Градината ще бъде

засадена на 5 декара
общинска земя. За нея
ще се грижат предим-
но безработни хора,
които ще бъдат нае-
ти по програми за зае-
тост. Така ще бъде
частично решен и
проблема с безрабо-
тицата в региона. Се-
мената на зеленчуци-
те пък ще бъдат заку-
пени от общинската
фирма.

Любомира ПЕЛОВА
В условията на ико-

номичесека криза в
най-малката пернишка
община – Ковачевци,
са измислили начин да
помогнат за издръж-
ката на старческия
дом. Тук подготвят
засаждането на гради-
на за отглеждането
на биологично чисти
блоколи, разказа кме-
тът Васил Станими-
ров. Всъщност в гра-
дината ще се отглеж-

Ковачевци ще произвежда
екологичночисти зеленчуци


