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Намиране
честните мощи

на св. мчци
в Евгения

2° - 80

Облачно,
слаб дъжд

Междуведомствената комисия отхвърли 4 403 молби на пострадали

Бащице, на
кого ни оставяш?

Този въпрос трябва да се
приеме в пълната му трагедийност. Щото
депутатите, които вчера гласуваха остав-
ката на кабинета, историята ще ги съди.
Извършиха национално предателство. Ос-
тавиха народа без бащица.

И сега какво? Някакъв мърляв служебен
кабинет, в който даже няма да има наши хо-
ра. Експерти по диплома и мишоци по граж-
данско поведение. Как ще живее народът
три месеца, без да се пререже нито една
лента, без да се открие километър магис-
трала, без да се лисне едно менче пред дет-
ска градина?

Влизаме в период, когато даже и вицове-
те са тъжни. Главният герой вече играе в
друга пиеса. Тълпата пише дневния ред на
обществото, а сламката, за която да се
хванеш в мътилката на политиката, вече я
няма.

Мъка, мъка, три пъти мъка. Зимата ни
изненада. Българската пролет не е като
арабската. Тя е попарена от сланата. Зима-
та на нашето недоволство преля като неб-
режно разсипана бира, от тия, дето раз-
насят демонстрантите по жълтите паве-
та. Доживяхме да триумфира бирената
партия.

Затова воплите „Бащице, на кого ни ос-
тавяш?” днес са като национален идеал. Да
тръгнем след него!

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Любомира ПЕЛОВА
Междуведомстве-

ната комисия по бедс-
твия и аварии към
Министерския съвет
поля със студена во-
да хиляди перничани.
На първото си заседа-
ние тази година тя е
направила отказ на
4 403 молби за обе-
зщетения на постра-
дали от земетресе-
нието през май 2-12
година. Така реално за
половината от пос-
традалите остана
единствено да пият
по чаша студена вода
и да се чудят как да
оправят порутените

си домове. Сред тях
има отхвърлени и ис-
кания за укрепване на
цели жилищни блоко-
ве,  съобщи кметът
на Перник Росица Яна-
киева.

„Мотивът на коми-
сията е, че няма конс-
труктивни пораже-
ния на сградите. Ре-
шението е подписано
лично от вицепрмие-
ра по това време Цве-
тан Цветанов. На за-
седанието е присъс-
твала и вече бив-
шият министър Лил-
яна Павлова.
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Перник с решение
за одобрен проект

Любомира ПЕЛОВА
В пернишката общинска администрация

вече е получено решение за одобрение на
проекта за реконструкция и рехабилитаця
на пречистателната станция за отпадни во-
ди, водопроводна и канализационна мрежа
и изграждане на такава в двата квартала на
областния град Рудничар и Бела вода,
съобщи кметът Росица Янакиева. Кохе-
зионният фонд предоставя 72 милиона, 18
милиона лева е държавното субсидиране и
общината трябва да осигури 3,2 милиона лв.
Най-вероятно парите ще се осигурят чрез
кредит, но голямата цел си струва, смята
градоначалникът.

На страница 2

Бандитите са задържани, ще
им се иска постоянен арест
Любомира ПЕЛОВА

Въоръженият гра-
беж на бензиностан-
ция „Еко” в Перник,
извършен преди ме-
сец, е разкрит, съоб-
щиха вчера директо-
рът на ОД на МВР ко-
мисар Валентин Ди-
митров и заместни-
кът му главен инспек-
тор Владимир Васев.
Извършителите са
задържани, намерени

са достатъчно вещес-
твени доказателс-
тва, доказващи вина-
та на бандитите.

Грабежът бе извър-
шен на 16 януари т.г.
Около 23,30 часа две
неизвестни лица, мас-
кирани, облечени в
черни дрехи, въоръже-
ни с пистолет, вли-
зат в бензиностан-
цията, насочват оръ-
жието към служител-

ката и се опитват да
отмъкнат парите от
касата на обекта. На-
мерението им е прова-
лено, тъй като не ус-
пели да установят
къде се намира тя, за
да я отворят. Затова
си тръгват само с на-
личния в момента
оборот от около 100
лева.

На страница 12
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Междуведомствената комисия отхвърли 4 403 молби на пострадали

Сега трябва да тър-
сим вариант молбите
на тези хора да бъдат
преразгледани”, заяви
Янакиева.

На заседанието за
община Перник са от-
пуснати 10 270 678
лв. за овладяване и
преодоляване на ще-
ти от земетресение-
то на 22 май 2012 г.
От тях  106 423 лв.
са за разплащане на
извършени неотлож-
ни аварийно-възста-
новителни работи по
сградите на основно
училище и детска гра-
дина в село Драгиче-
во, на основно учили-
ще „Св.Иван Рилски”,
на ПМГ „Христо
Смирненски”, на СОУ
„Д-р Петър Берон” и
11-то основно учили-
ще в Перник.

Над половин милион
помощите за Радомир
На заседанието си на 11 февруари т.г.

Междуведомствената комисия отпусна 678
747 лв. за преодоляване на щети от земет-
ресението на 22 май 2012 г. От тях за неот-
ложни възстановителни работи 17 113 лв.
получава народно читалище „Христо Ботев
– 1928 г.” в квартал Върба, 25 501 лв. са за
Дома за стари хора „Св. Иван Рилски”. 50
000 лв. са отпуснати за възстановяване на
храма „Св. Възнесение” и камбанария в се-
ло Стефаново. 208 554 лв. са предназначе-
ни за сградата на училище „Хр. Смирнен-
ски”в Радомир и 377 579 лв.са отредени за
възстановителна помощ на частни лица.

На Община Брезник – 17 488 лв. е възста-
новителната помощ за преодоляване на
щети от земетресението в община Брезник.
Парите са само за ремонти на домове на
частни лица в селата Велковци, Кошарево,
Ноевци и Сопица, а най-голямото обзеще-
тение е от 2040 лв.

В Земен комисията е отпуснала само 1
977 лв. възстановителна помощ за един
пострадал.

Обезщетенията за община Ковачевци са
17 360 лв. 3 680 лв са определени за въз-
становяване сградата на читалище „Лазо
Стоянов” в село Косача, 3 680 лв. са отпус-
нати за възстановяване на мост на река
Косматица в района на село Калище и
10 000 лв. е възстановителната помощ за
жител на село Егълница.

Ще поставят барелеф на
опълченеца Никола Корчев

Навръх националния
празник на България -  3-
ти март, когато всеки ро-
долюбив българин ще
чества свободата на Бъл-
гария, в Радомир ще бъ-
де откит барелеф на зна-
меносеца и спасител на
Самарското знаме Нико-
ла Корчев, дело на скул-
птора  съименник и пото-
мък по серебрена линия
на героя опълченец Ни-
кола Корчев. След смър-
тта на скулптора негови-
те синове Станислав,
който също е скулптор и
Константин- керамик ре-
шават да дарят бареле-
фа на Радомир, където
заедно с Трета опълчен-

ска бригада в града е донесено Самарско-
то знаме. Той ще бъде поставен на поста-
мент пред Общинския исторически музей
на площад „Войнишко въстание“.Бареле-
фът е изработен от варовик и е висок 1,20
м., по време на Руско-турската освободи-
телна война (1877 – 1878) се записва в Бъл-
гарското опълчение. Служи в Трета опъ-
лченска дружина под командването на
подполковник Павел Калитин. В края на
юли 1877 г. се водят ожесточени сражения
при Стара Загора. Когато подполковник Ка-
литин, у когото е знамето, е смъртоносно
пронизан от щиковете на турците, спасява
знамето. След това го предава на едно
младо момче, известно като Черногорчето,
което изнася знамето от полесражението.
Така и до днес България няма пленено бой-
но знаме. За подвига си, Никола Корчев е
награден с орден за храброст „Свети Геор-
ги” – ²V степен.Образът на Никола Корчев е
увековечен от художника Ярослав Вешин,
който през 1911 г. завършва прочутата си
картина със знаменосеца и Самарското
знаме.

Корчев умира през 1921 г. Тленните му
останки са положени в храма-костница на
връх Шипка и той остава в историята като
спасител на Самарското знаме.

Паметна морена за спасителя на Самар-
ското знаме е поставена пред кметството в
село Долна Диканя. С откриването на негов
паметник в града, радомирци ще помнят и
ще се гордеят с един от местните нацио-
нални герои, храбро сражавали се за сво-
бодата на Отечеството.

Любомира ПЕЛОВА

Турция посреща наши таланти
Виктория СТАНКОВА

Турският курорт
Анталия за втора по-
редна година ще пос-
рещне танцьори и му-
зиканти от цяла Бъл-
гария на фестивал на
изкуствата. Органи-
затор е шоу агенция
„Арт Мастърс“, чия-
то основна цел е да
популяризира българ-
ското изкуство у нас
и по света. Основна-
та идея на фестивала
е да помогне за кул-
турния обмен между
двете съседни държа-
ви и да направи кул-
турни контакти и
мостове между твор-
чески формации и ин-
дивидуални изпълни-
тели. В проявата мо-
гат да вземат уча-
стие формации и ин-
дивидуални изпълни-
тели, които се из-
явяват във всички
видове изкуства от
цяла България. Въз-
растови ограничения
няма. Изпълнителите
могат да се пред-
ставят със съпровод
на жива музика или
със синбек. Всеки
трябва да има под-

готвена минимум 10
минути програма и
фрагмент за участие
в дефилето.  Заявки
за участие вече се
приемат e-mail: artmas-
t e r s f e s t i v a l s @
hotmail.com, а фести-
валът ще се проведе
от 22 до 27 април. В
рамките на фестива-
ла ще се проведе де-
филе по улиците на
града домакин, кон-
церти, танцов семи-
нар. Извън официал-
ните изяви всички
участници ще могат
да се насладят на ис-
тинско петзвездно
изживяване на брега
на топлото море, да
участват в организи-
рани екскурзии и да се
забавляват. Специал-
но за участниците ще
бъдат организирани
дискотека, фолклорно

парти, увлекателни
игри, анимации и най-
различни забавления.
Повече подробности
за фестивала всички,
които се интересу-
ват, могат да видят
в сайта на шоу аге-
нция „Арт Мастърс“
www.mastersofthedance.
com.

Миналата година в
първото издание на
фестивала взеха уча-
стие взеха участие
над 300 танцьори,
музиканти и изпъл-
нители от 11 фор-
мации от Благоев-
град, Самоков, Пле-
вен, Горна Баня, Вар-
на, София, Перник и
Златица. Сега орга-
низаторите очаква-
т още повече талан-
ти, които творят
във всички видове
изкуства.

от страница 1

Перник е тринадесети по
заплата през 2012 година

Силвия ГРИГОРОВА
Наетите лица по трудово и служебно пра-

воотношение в област Перник към края на
декември 2012 г. намаляват с 1.1% спрямо
края на септември 2012 г. и достигат до 25.1
хиляди. Това сочат данните на Националния
статистически институт. Анализът, който
правят статистиците показва, че спрямо
края на третото тримесечие на 2012 г. наети-
те лица в обществения сектор намаляват с
4.9% (до 7.0 хил.), а в частния сектор се уве-
личават с 0.5% (до 18.1 хиляди).

В края на декември 2012 г. наетите лица
по трудово и служебно правоотношение в
област Перник са с 2.5% или 0.7 хил. по-мал-
ко в сравнение със същия период на пред-
ходната година. Намаление на наетите се
наблюдава в икономическите дейности
„Селско, горско и рибно стопанство” - с
29.9%, „Административни и спомагателни
дейности” - с 11.1%, „Преработваща про-
мишленост” - с 6.5% и „Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети” - с 5.1%.

 В структурата на наетите лица по иконо-
мически дейности в края на месец декем-
ври най-голям е относителният дял на наети-
те лица по трудово и служебно правоотно-
шение в дейностите: „Преработваща про-
мишленост” – с 26.8%, „Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети” – с 15.0%, „Об-
разование” и  „Добивна промишленост” -
съответно 9.3 и 6.8%.

Средната месечна работна заплата за ок-
томври 2012 г. е 610 лв., за ноември – 609
лв. и за декември – 614 лева.

През четвъртото тримесечие на 2012 г.
средната месечна заплата за областта се
увеличава спрямо предходното тримесечие
на 2012 г. с 2.0% до 611 лева. За обществе-
ния сектор средната месечна заплата е по-
висока и е 674 лв., а за частния - 586 лева.
През същия период средната месечна ра-
ботна заплата за Пернишка област нараства
с 5.2% в сравнение с четвъртото тримесечие
на 2011 година като най-голямо е увеличе-
нието в икономически дейности: „Админис-
тративни и спомагателни дейности”, „Опера-
ции с недвижими имоти” и „Транспорт, скла-
диране и пощи”.

През четвъртото тримесечие област Пер-
ник, в сравнение с останалите области в
страната, се нарежда на 13-то място по пока-
зателя средна работна заплата. Най-висока
средна месечна работна заплата получават
наетите в областите София(град) - 1 074 лв.,
София /област/ - 816 лв. и Враца - 811 лева.

 

1 599 360 лв се пре-
доставят за двете
детски градини , кои-
то общината строи
– „Родолюбче” в Пер-
ник и „Валентина Те-
решкова” в Батанов-
ци. Според протокола
на Междуведомстве-
ната комисия 8 564
895 лв. са за покрива-
не на щетите на до-
макинствата, пос-
традали от земетре-
сението, чиито общ
брой е 2 963. За тях
вече са подготвени и
вчера са били изпра-
тени уведомителни
писма, за да предос-
тавят получателите
банкова сметка и дек-
ларации съгласно Пра-
вилника за работа на
Междуведомствена-
та комисия, поясни
градоначалникът.

Таванът на обезще-
тенията  сред одо-

брените е бил 10 000
лв., поясни кметът на
Перник.

На заседанието на
областния уравител
инж.Иво Петров, кой-
то също е присъс-
твал на заседанието
на Междуведомстве-
ната комисия за от-
пуснати 266 641 лв.
за преодоляване на
последици от земет-

ресението на 22 май
2012 г. От тях за ава-
рийно възстановява-
не на администра-
тивна сграда -  бив-
шия Синдикален дом
на площад „Кракра
Пернишки” са пред-
назначени за 21 217
лв. 30 000 лева са оп-
ределени за конструк-
тивното обследване
на същия обект.

28 810 лева са отре-
дени за конструктив-
ното обследване на
административната
сграда на общинската
и областна админис-
трация, а за неот-
ложни аварийно-ре-
монтни работи по
фасадата й са опреде-
лени 186 614 лв, сочи
решението на коми-
сията.

Зоя ИВАНОВА
Симпатизанти и

членове на ГЕРБ от Ра-
домир се присъедини-
ли към митинга в под-
крепа на Бойко Бори-
сов. Около 70 души от
града отпътували за
столицата, предвож-
дани от кмета Пламен
Алексиев, който е и
председател на пар-
тията в общината.

„Изразихме катего-
ричната си позиция,
че България е и наша

Наши ГЕРБери в подкрепа на Бойко
страна и ние не же-
лаем да има забавяне
на започнатите от
това правителство
реформи. Ние изразих-
ме нашето негативно
отношение към ван-
далските прояви и
пиянски изцепки от
протестите против
монополистите и пра-
вителството. Ние
бяхме пред Парламен-
та усмихнати, със зна-
мена - партийното и
националното. Бяхме

усмихнати и без шап-
ки и маски“, лидерът
на ГЕРБ в Радомир Пла-
мен Алексиев.

Митингът пред На-
родното събрание в
подкрепа на Бойко Бо-
рисов го посрещна с
бурни аплодисменти и
го изпрати с думите
„Довиждане, г-н пре-
миер“. Участниците
са уверени, че на пред-
стоящите избори
ГЕРБ отново убеди-
телно ще спечели.
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Протестите ще продължат с искане за свикване на Велико народно събрание

Любомира ПЕЛОВА
Протестите в

страната ще продъл-
жат въпреки заявка-
та за оставката на
правителството, зая-
виха организатори на
масовите прояви от
няколко града в стра-
ната.

Янко Петров - един
от инициаторите на
протестите в София,
заяви, че излизането
на този кабинет от
управлението не е ре-
шение на проблемите
на гражданите. Зато-
ва протестите ще
продължат и в не-
деля. Всъщност цяла
седмица вече в цяла
България, включител-
но и в Перник, протес-

или е по-лош от всич-
ки останали - той
просто продължи то-
ва, което се вършеше
през последните 23 г.
А ние искаме това да
престане. Искаме
всичко компромети-
рано да излезе от
държавата”, комен-
тираха организатори
на протеста в нацио-
нален мащаб.  Те зая-
виха, че координация-
та им продължава с
всички инициатори
от цялата страна и
се обсъждат следва-
щите им стъпки.

Протестите про-
дължават, те са още
по-необходими сега,
заявяват недоволни-
те и във Фейсбук.

Янаки Ганчев, кой-
то е един от органи-
заторите на масови-
те протести, написа
на личната си стра-
ница в социалната
мрежа: “Не се хващай-

те на провокации за
сваляне на протести-
те! Най-лошото е ма-
нипулацията, че сме
постигнали целта си!
Нещата започват се-
га!”, казва Ганчев и
призовава всички от-
ново да излязат на
улицата.

Потребителите в
мрежата заявяват,
че след като оставка-
та е обещана, преми-
нават към втора
точка от исканията
си: “Да не допуснем
същите (бивши и нас-
тоящи) в новата вре-
менна власт. Наро-
дът настоява каби-
нетът да е посочен
от протестиращите,
излъчени представи-
тели от инициатив-
ните комитети по
места”. Те настояват
за кръгла маса с пре-
зидента без участие
на политически пар-
тии.

„Палави вдовици” ще се
вихрят на пернишка сцена

Виктория СТАНКОВА
Невероятната Стоянка Мутафова ще играе

на пернишка сцена. Пиесата „Палави вдо-
вици” ще бъде поставена в Драматичния
театър „Боян Дановски” на 12 март. Това
съобщи директорът на културната институ-
ция Иво Горчев.

Мутафова ще се превъплати в ролята на
„Палава вдовица”. Постановката на Сати-
ричния театър е по едноименната пиеса на
Азис Несин. На Стоянка Мутафова партни-
рат Златина Дончева и Николай Атанасов-
Шуши, който е и режисьор на постановката.

„В един град, в една стара къща, както в
хиляди такива подобни по света, живеят две
възрастни жени – вдовици, съседки и най-
близки приятелки. Техният живот е изпъл-
нен със самота, скука, монотонност, еднооб-
разие и избледнели от времето спомени. Но
и най-вече с превърнали се в действител-
ност илюзии, фантазии, измислици и невин-
ни лъжи, които правят живота им по-интере-
сен и пълен.

С течение на годините, телата остаряват и
грохват, но законите на биологията остават
безсилни пред женската природа, пред
неукротимия дух и жаждата за приключе-
ния, за интересни и вълнуващи срещи и но-
ви, непознати изживявания, за романтични,
изключителни, изпълнени със страст миго-
ве. С една дума Природата е безсилна пред
генетично заложеното у истинската жена
желание да е жива не само тялом”,казва
авторът Азис Несин.

Освен „Палави вдовици” перничани ще
гледат през март също „Досадникът” – 6
март, „Римска баня” – 18 март и комедията
„Мартин, Дончо и майка им” – 28 март.

Движение България на гражданите
иска гаранции за честни избори

Зоя ИВАНОВА
Движение България

на гражданите настоя-
ва президентът да
поеме отговорността
за провеждането на
честни избори. През
последните седмици
хиляди хора излязоха
по улиците и площа-
дите на България, за

да протестират срещу некомпетентната и бе-
зотговорна политика на правителството на
премиера Борисов и мнозинството на ГЕРБ.

Резулатът от четиригодишното им управ-
ление са 400 000 нови безработни, над 100
000 затворени предприятия, стотици хиляди
работещи бедни. Липсата на каквато и да е
политика по доходите доведе всяко второ
българско домакинство до ръба на оцелява-
нето. Днес е ясно, че правителството на пре-
миера Борисов и мнозинството на ГЕРБ ос-
тавят държавата в състояние на фалит.

Очакваме от президента Плевнелиев да
проведе консултации и да назначи служеб-
но правителство, състоящо се от непартийни
лица с високо обществено доверие. Това
правителство трябва да проведе свободни,
честни и демократични избори. “Движение
България на гражданите” счита, че оттук на-
татък отговорността за честността на пред-
стоящите парламентарни избори носи лично
президентът Плевнелиев. “Движение Бълга-
рия на гражданите” вярва, че въпреки всич-
ко, което ГЕРБ направи, за да компромети-
ра десните идеи в България, огромната част
от българите не виждат изхода в левите ек-
сперименти на БСП. След всяко популистко
управление, като това на премиера Борисов
и ГЕРБ, изходът от кризата е в силно дясно
правителсто. Убедени сме, че мнозинството
от хората вярват в икономиката на растежа,
в личната инициатива, в силата на труда и
таланта на всеки, в свободната изява и в
честната конкуренция.

“Движение България на гражданите” пот-
върждава своя ясен политически ангажи-
мент пред цялото българско общество, че
още в първите дни от работата на следващо-
то Народно събрание, неговата парламен-
тарна група ще внесе проект за промени в
законодателството, отнасящо се до иниции-
рането, провеждането и правните последи-
ци на референдумите. Заедно с това “Дви-
жение България на гражданите” ще иниции-
ра провеждането на

национален референдум относно свиква-
не на Велико народно събрание за сериозни
промени в Конституцията на Република Бъл-
гария.

Конско месо в
лазаня „болонезе“

ЗОЯ ИВАНОВА
Получиха се резултатите от пробите, изпрате-

ни за ДНК-анализ  за наличие на конско месо
във възбранените продукти (лазаня „Болонезе“
с телешко месо),  които установиха инспектори
от БАБХ. И двете проби са положителни за на-
личие на конско месо, съответно  80% конско
месо и  50%  конско месо. Анализът  е направен
в лаборатория в Германия (Институт за качес-
тво на храните – Берлин, Германия).  Предприе-
ти са действия за унищожаване на всичките 86
килограма лазаня „Болонезе“ в екарисаж. Вче-
ра Българска агенция по безопасност на храни-
те изпраща нови пет проби от други продукти за
ДНК-анализ в европейски лаборатории.

През изминалите 10 дни бяха взети 30 проби
по официален контрол и изпратени в национал-
ния референтен център по безопасност на хра-
ните на БАБХ за извършване на бързи „скрий-
нингови“ тестове за наличие на конско месо в
30 продукта от български производители, всич-
ки проби са отрицателни.

В съответствие с решение на европейската
комисия през месец март ще бъдат изпратени
100 проби, за да бъде направен ДНК анализ за
наличие на конско месо. БАБХ продължава да
следи развитието по случая и да извършва про-
верки по него.

Изтеглиха 196 лекарства от пазара

Зоя ИВАНОВА
196 лекарства са би-

ли изтеглени от паза-
ра у нас, след като е
било прекратено раз-
решението им за упо-
треба в България. То-
ва стана ясно от го-
дишния отчет за дей-
ността на Изпълни-
телната агенция по
лекарствата (ИАЛ) за
2012 г.

Спирането да про-
дуктите вероятно е
по маркетингови при-
чини, тъй като става
по желание на прите-
жателите на разреше-
ния, обясни Нели Бан-
гова от Дирекция “Ра-
зрешения за употреба
на лекарствени про-
дукти” в ИАЛ. По ду-
мите й това не е
свързано с безопас-
ността на медикамен-
тите

В системата за бър-
зо уведомяване обаче

са постъпили 160 сиг-
нала за лекарства с ус-
тановени отклонения
в качеството, каза
директорът на ИАЛ д-
р Евелин Благоев. Той
поясни, че медикамен-
тите са спрени като
за това ще бъдат ин-
формирани всички
държави членки на ЕС.
В системата са вклю-
чени още Канада,
САЩ, Австралия.

Продажбата на ле-
карства с изтекъл
срок на годност, от-
пускането им без ре-
цепта и неправилно-
то съхранение на ме-
дикаментите са сред
най-честите наруше-
ния, които правят ап-
теките. Осем нелегал-
ни аптеки са били
затворени през 2012
г у нас. От началото
на 2013 г. е затворена
още една – София,
уточни д-р Благоев.

Актовете са между
20 хил. до 50 хил. плюс
имуществена сан-
кция.

Издадените наказа-
телни постановления
за различните нару-
шения са общо 256. В
около 30% от случаи-
те са били отпускани
лекарства без рецеп-
та.

При проверките
през изминалата годи-
на инспекторите на
ИАЛ не са открили
фалшиви лекарства.

На новите лекарс-
тва, обект на наблю-
дение, ще има символ,
който показва, че ме-
дикаментът още не е
изпробван – черен
триъгълник, обърнат
нагоре с широката си
страна. Това обясни д-
р Мария Попова, ди-
ректор на Дирекция
“Контрол на лекарс-
твената употреба”.

тите въобще не спи-
рат.

Разбунила се Бълга-
рия вече излиза с иска-
не за свикване на Вели-
ко народно събрание,
което да приеме про-
мени в Конституция-
та на България. Те ще
се отнасят за включ-
ване на поне 50% уча-
стие на граждани във
всички нива на влас-
тта. Ако партиите се
обявят против уча-
стието на граждани-
те, то значи те
нямат място в Бълга-
рия, заяви Янко Пет-
ров. Протестиращи-
те се обявяват про-
тив този политичес-
ки елит, който ни во-
ди вече 23 г. В Бълга-

рия има достатъчно
млади и образовани
хора, които могат да
поемат управление-
то на държавата и да
работят безкорис-
тно.

“Не можем да ка-
жем, че Бойко Бори-
сов е бил най-лошият
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Криминалисти притеснени от все по-крехките апаши

ление на МВР веднага
се задействали. Бук-
вално за часове те са
пипнали апашите, ша-
рили из селската къ-
ща, от която отмък-
нали бойлер, пералня
и ел.печка.

Оказало се, че хлапе-
та  – Н.Г. на 17 години
и малолетният В.В.
едва на 15 години са
извършили кражбата.
Униформените издир-
ват и трето лице,
което е съпричастно
към извършеното
престъпление, уто-
чниха от Областната
дирекция на МВР.

Взломът в кметс-
твото на село Расник

ВСС освободи заместник
главен прокурор

Любомира ПЕЛОВА
Висшият съдебен съвет освободи

Галина Тонева от длъжността зам.-
главен прокурор, съобщиха от
пресцентъра на институцията. Ре-
шението бе взето по предложение
на главния прокурор.

„Предложението ми е направено
с идеята Галина Тонева да бъде
назначена като прокурор във Вър-
ховна касационна прокуратура по-
ради наличие на свободен щат. То-
ва предложение предполага да бъ-
де освободена от длъжността зам.-
главен прокурор”, каза Сотир Ца-
царов.

Освен това, по думите му, има
разминаване във вижданията им
за екипен принцип на работа.

Гласуваха общо 23 членове на
ВСС, предложението беше прието
със 17 гласа „за”, 2 – „против” и 4
„въздържал се”.

Станя ясно още, че Върховната
касационна прокуратура е започ-
нала дисциплинарна проверка сре-
щу Галина Тонева, като за първи
път магистрат от толкова висок
ранг е проверяван за незаконни
действия по дела, свързани с ене-
ргетиката. Дисциплинарната про-
верка срещу нея е предизвикана
от сигнали на председателя на пар-
ламентарната комисия по коруп-
ция Яне Янев. Вчера той се срещна
с главния прокурор, но отказа да
каже дали в папките, които му но-
си, има доказателства срещу Тоне-
ва за неправомерни действия.

Преди десет дни Янев назова
имената на трима магистрати -
Стоян Граматиков от ВКП, Стойчо
Ненков от Софийска апелативна и
Георги Тафров от Градска прокура-
тура.

Повод за скандала с Тонева е то-
ва, че тя е следила енергийните де-
ла, въпреки че са били в ресора на
колегата й Валери Първанов. Тоне-
ва назначила Граматиков като наб-
людаващ прокурор от страна на
ВКП. Дала му право да контролира
и координира работата по делата,
които се водят в прокуратурите в
София, Пловдив и Стара Загора.
Резултатът бил, че повечето били
прекратени.

“Действията, които съм извърши-
ла по делата за енергетиката, са по
разпореждане на тогавашния гла-
вен прокурор Борис Велчев. Под
заповедта е моят подпис в качес-
твото ми на заместник. Тя се от-
нася до 12 области в енергетиката
с преписки и дела. Начинът, по
който съм действала към този мо-
мент, бе определен от г-н Велчев
на съвещание на ръководството на
прокуратурата”, каза вчера Галина
Тонева.

Тя обясни, че през 2009-2010 г.,
след съставянето на правителство-
то на ГЕРБ, в прокуратурата са пос-
тъпили много сигнали в различни
сфери, по които е трябвало да се
извършат проверки. Някои от тях
се дублирали, затова била създа-
дена такава организация, че по
най-бърз начин да ги анализират и
да бъде установено в кои от мате-
риалите има данни за престъпле-
ния и кои се повтарят.

Самият Велчев потвърди пред на-
ционалната преса думите на Тоне-
ва, че е действала по негово раз-
пореждане. “Заповед като писмен
акт не съм издал, защото не можех
да си представя, че трябва да да-
вам писмени заповеди за всичко,
което възлагам на заместник глав-
ните прокурори. Но такова реше-
ние, което за нея беше задължи-
телно да го изпълни, имаше”, об-
ясни бившият главен прокурор.

Силвия ГРИГОРОВА
Среща - дискусия с

историка Юли Жо-
тев се проведе в Тех-
нологична професио-
нална гимназия „Ма-
рия Кюри” на 20 фев-
руари. Тя бе органи-
зирана съвместно с
читалище “Искра”
кв.”Изток”.  Това ин-
формираха от ръко-
водството на гим-
назията. Темата на
дискусията бе: “140
години от обесване-
то на Васил Левски”.
На срещата присъс-
тваха: председа-
телят на читалище-
то- Иванка Василева,
педагози, ученици
от гимназията, кои-
то  имат определено
интерес към исто-
рията. Юли Жотев
припомни  моменти
от живота и делото
на Васил Левски.  О-
бект на дискусия
станаха някои спор-
ни въпроси около
личността на Апо-
стола, обесването

Учениците от ТПГ”Мария Кюри”
обсъждаха заветите на Левски

му, както и  място-
то, където той е
погребан.  Участни-
ците в срещата бяха
единодушни, че
трябва да се поло-
жат усилия да се
съхрани за поколения-
та идеалите, за кои-
то Дяконът се бори
и даде живота си.
Младите хора бяха ка-

тегорични, че той
трябва да бъде при-
мер за подражание за
всеки българин със
своя патриотизъм и
себеотрицание. Заве-
тите, които Апосто-
лът ни остави
трябва да бъдат во-
дещи за всеки, който
милее за своята ро-
дина.

 

Ученици от 12-то училище
на визита в Швеция

Ученици и педагози от 12-то ОУ „Васил Лев-
ски” ще пътуват до Швеция по проект за меж-
дународно партньорство Коменски. В изпъл-
нение на проекта вече са осъществени пъту-
вания до Турция, Испания и Полша, съобщиха
от директорът Велин Траянов. През месец ок-
томври миналата година партньорите от Шве-
ция са гостували в Перник.

При посещението си в града групата от
Швеция се е запознала с нашата образова-
телна система и условията на обучение, при-
съствали са и на уроци по различни предмети.
Домакините са ги запознали с местния фол-
клор, корепетитори от ОДК са обучавали чуж-
денците на българско хоро, представена им е
била и автентична българска сватба. През
последните 8 години 12-то ОУ е участвало в
още два международни проекта. Работено е с
американска фондация, която е изградила те-
нис корта в учебното заведение и компютъ-
рен кабинет, а това лято с помощта на същата
фондация и община Перник ще бъде ремонти-
ран кортът, ще се направят трибуни, осветле-
ние и съблекални. Благодарение на парт-
ньорството с Япония пък е изградено алтерна-
тивното отопление, благодарение на което
разходите за отопление на училището са пад-
нали пет пъти. Работим и по проект за ремонти-
ране на санитарния възел в училището, допъл-
ва Велин Троянов.

И студентите ще протестират
срещу вдигането на таксите в СУ
Студенти ще излязат на протест срещу уве-

личението на таксите в Софийски университет
“Св. Климент Охридски”. Това се посочва в от-
ворено писмо на Студентския съвет до Акаде-
мическия съвет на СУ.

“С това отворено писмо ние, Недоволните
студенти, искаме да заявим на ръководството
на Софийския университет, че категорично сме
ПРОТИВ взетото на 30 януари 2013 г. решение
на Академически съвет за вдигане таксите за
всички специалности на Университета с 8% за
учебната 2013/2014 година. Смятаме за из-
ключително неморално във време на нараства-
ща бедност и безработица, най-старият и прес-
тижен университет в България да увеличава
таксите за образование”, заявяват студентите.

Студентите не са меценати или спонсори на
строителни кампании, казват още висшистите.
Те призовават Академическия съвет да пре-
разгледате решението си и да отмени увеличе-
нието на таксите за всички специалности на
СУ. Те са категорични, че няма да останат без-
пристрастни към това увеличение. “Ние, Недо-
волните студенти, пристъпваме към протестни
действия”, категорични са студентите. Те об-
явяват протеста си за 27 февруари.

Виктория СТАНКОВА

Любомира ПЕЛОВА
Пернишките крими-

налисти установиха
самоличността на
крадците, обрали къ-
ща в пернишкото се-
ло Драгичево. На чуж-
дия имот са посегна-

ли двама непълнолет-
ни, уточниха от поли-
цията.

Сигналът за прес-
тъплението е бил по-
даден в сряда и служи-
телите на реда от
Второ районно управ-

също е дело на непъл-
нолетно лице, при то-
ва от женски пол. Ми-
налия петък от кмет-
ската канцелария бе
отмъкнат ЛСД – мо-
нитор. Оказа се, че
крадлата там е 17-го-
дишна девойка, но и в
Расник има издирвано
и друго лице, съпри-
частно към престъп-
лението.

Още по-малки са
крадците, които за-
дигнали алкохол на
марков алкохол от
склад на частна фир-
ма в Перник. Прес-
тъплението там е
извършено в сряда,
около 18 часа, кога-

то служителка в
търговския обект
алармирала в  поли-
цията за случилото
се. Служителите на
реда реагирали неза-
бавно и много бързо
пипнали апашите –
две момчета на 15 и
16 години.

Вчера служтели на
реда споделиха, че на-
последък се забеля-
зва една тревожна
тенденеция – все по-
ниско пада възрасто-
вата граница на
прекрачващите зако-
на. В чуждите имоти
вършеят „привати-
затори” под 18-го-
дишна възраст.
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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. 5, ТЕЦ, тер., вътр. - 23 000 лв.
18. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер.,
луксозен, нов блок - 46 000 лв.
19. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., вътр. - 35 800 лв.
20. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 31 900 лв.
21. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 36 500 лв.
22. 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. СЦ, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 78 800 лв.
4. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
5. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, вътрешен - 41 000 ЛВ.
6. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв.
7. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 47 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв.
9. Тева, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 33 600 лв.
10. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, верт. близнак,
2 ет., РЗП: 120 кв.м, дв. 160 кв.м - 21 800 лв.
2. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 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.
21. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 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, Изток, ет. 4, тх., пл., 55 кв.м, лукс - 24 500 евро
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, тх. - 39 000 лв.
5. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв.
6. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
7. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
8. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
10. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
12. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 67 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
15. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро
16. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 3, непрех., лукс, обз. - 55 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 3, тх., РVС, зад Кметството - 36 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
21. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро
22. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 48 000 евро
23. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
24. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
25. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.
2. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро
3. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 20кв.м - 200 лв.
5. 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. Гарсониера, Дараци, ет. 7/н/, тер. - 24 300 лв.
2. Гарсониера, ул. Струма, ет. 2, юг - 36 500 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 2, хубав блок - 23 000 лв.
4. ГАРСОНИЕРА, МОНТЕ КАРЛО, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР. - 29 000 ЛВ.
5. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 19 000 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. Двустаен, Изток, около Х-то у-ще, тх., пл., ТЕЦ, РVС дограма, отл. - 45 000 лв.
10. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м, с гараж - 39 000 еврро
11. Тристайни, Тева, ет. 3, ет. 5 - 33 000 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, Изток, до БИЛЛА, ет. 5, необз., с тер., след ремонт- 150 лв.
2. Двустаен, Център, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 - 200 лв.
4. Двустаен, Мошино, нап. обзаведен, ет. 7, РVС - 200 лв.
5. Двустаен, Изток, нап. обзаведен, лукс - 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. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 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. 3, ТЕЦ, тер., РVС, ремонт, тх., пл. - 55 000 лв.
7. 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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Имоти8 22 февруари 2013 г. Съперник

 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 - 31 000 лв., или заменя за Гарсониера с доплащане
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,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 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. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.,
подходящ за кабинет - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 29 000 лв.
6. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 28 000 лв.
7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
8. 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. Клепало, 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. II-ри сам. ет. от Къща, кв. Каменина, 70 кв.м, саниран,

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/
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
обз. и 1/2 ид. част от УПИ 500 кв.м - 34 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 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. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 16 000 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; - 23 500 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. - 39 000 ЛВ.
2. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна,
отлична, след ремонт, РVС, паркет - 26 200 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, ул. От. Паисий,
ет. 1, тх., ТЕЦ - 65 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ет. 2, осн. ремонт,
заедно с хубаво обзавеждане - 53 000 лв.
9. ЗАВЕДЕНИЕ /КАФЕ-ЗАКУСКА/, МОШИНО,
ТОП-МЯСТО, 60 КВ.М, СОТ, КЛИМАТИК - 48 500 ЕВРО

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

ПРОДАВАМ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,

САМОСТОЯТЕЛНА

ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М,

ПОДХОДЯЩА, ЗА

ВСЯКАКЪВ ВИД

ДЕЙНОСТ,

КОМУНИКАТИВНО

МЯСТО,

/БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 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, 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, магазин и др.
16 кв.м, на ул. Бл. Гебрев, бл. 26, оживено
място - тел. 0888/874 595

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

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

Разсад
домати, пипер,

пауловния,
овошки

гр. Радомир
– тел.0888/548 493

Германия призова партиите в
България да покажат отговорност
 Германският външен министър Гидо Вестервеле

призова българските партии да проявят максимално
чувство за отговорност в настоящата правителствена
криза и да потърсят съвместно изход от нея.

 В България ситуацията в момента изисква голямо
чувство за отговорност. Ние разчитаме, че всеки сега
познава своята отговорност, заяви той.

 Германските медии подробно съобщават за
протестите в България, като изтъкват, че основната
причина хората да излязат на улицата е бедността, с
която нито едно правителство досега не се справи. Не
е учудващо, че българите протестират. Учудващото е,
че те го правят едва сега, коментира дори седмичният
вестник “Ди Цайт", цитиран от БНР.

 Първо изгориха сметките си, след това запалиха
полицейски коли: в България гневът на гражданите
срещу цените на тока ескалира до размирици,
премиерът Борисов и неговото правителство се
оттеглиха. В най-бедната страна на Европейския съюз
социалното положение е катастрофално, пише в
коментар и списание "Шпигел", цитирано от БГНЕС.

 Ангел Семерджиев, уволненият шеф на ДКЕВР,
заяви в интервю миналата седмица, че при отчитането
на електромерите и електрическото потребление
имало "системни проблеми". Тогава обаче протестите
вече бяха в пълен ход – разгневените българи имаха
проблем с цялата система. Почти за миг
демонстрациите срещу цените на тока се обърнаха във
всеобщ протест срещу икономическата и социалната
политика на правителството на министър-председателя
Бойко Борисов. Така в сряда то подаде оставка, уж,
"за да върнем властта на народа, който ни я даде ",
както обоснова Борисов своята стъпка.

 Но 53-годишният майстор по карате и бивш полицай
иска преди предстоящите избори да предотврати най-
лошото: защото неговата партия ГЕРБ е изправена
пред изборен провал заради политиката на
рестрикции, лошата социална политика,
нерешителната борба с корупцията и протакането на
реформите.

Търси
работник

Саниране на  къщи
с винилова

топлоизолация
“Сайдинг. Цена за

доставка труд и
материали  33 лв./кв.м

- тел. 0899/054 389

Прасета, трактори и гайди
на жълтите павета

 Стотици хора са се събрали на протест в подкрепа на
правителството на Бойко Борисов пред сградата на Народното
събрание в столицата. Трактори и камиони са блокирали движението
около парламента и храм-паметника "Ал. Невски".  Към групата
протестиращи пред Народното събрание се присъединява нов поток
от хора от с. Ясен, които подкрепят ГЕРБ и размахват знаменца на
партията. Издигнати са лозунги: „Бойко, не искаме оставки, искаме
проверки, присъди, промени”. Групата от с. Ясен са довели със себе си
трима музиканти, които свирят на гайди.

 Камион с прасета и надписи на машината "Бойко - кръстник на
свиневъдите" и  "Бойко, ако теб те няма, няма да ни има и нас", е
паркиран до катедралата "Александър Невски". Той е украсен със
знаменца  на ГЕРБ. По неофициална информация, водачът на камиона
искал да пусне животните пред парламента, но бил спрян. "Бойко
Борисов е символ на тези прасенца. Нарекли сме го кръстник на
свиневъдите, защото за първи път нашият сектор получава субсидии
от 20 години и така той се грижи за своите кръщелници", каза пред
БГНЕС Станислав Ковачев, мениджър на свинеферма от Априлци.

 На протеста има представители от Банско, които са издигнали
лозунг: „Бойко, Банско те подкрепя”.  Присъстват и представители на
Асоциацията на тютюнопроизвродителите, които казват,че други
тютюнопроизводители в момента пътуват за София от цяла България,
за да подкрепят Бойко Борисов. Тези, които идват от района на
Ботевград, са били възпрепятствани и спрени и за сега не се знае
дали ще могат да стигнат до София.

 Протестиращ е пристигнал с трактор при Народното събрание, за
да подкрепи премиера в оставка Бойко Борисов. Той заяви, че е
дошъл от кв. „Илиянци” и се очаква да пристигнат трактори и
земеделска техника от Ихтиман, Ботевград и Монтанско. Тракторът е
паркиран от едната страна на паметника на Цар Освободител срещу
парламента. Общо четири трактора са се присъединяват към протеста.
Народни представители от опозицията, които наблюдават митинга
през прозорците на парламента, коментират: "Ще стане меле,
управляващите си играят с огъня и ще хвърлят тези хора срещу
протестиращите довечера", опасяват се те.  Мая Манолова от ПГ на
Коалиция за България заяви от парламентарната трибуна, че е
безотговорно управляващите да организират автобуси, които да
докарват в София хора. "Вие водите страната към гражданска война",
обърна се тя към управляващите и каза, че ГЕРБ е организирал днес и
протест на "Позитано".

 "В последния ви ден събирате платена подкрепа от цяла България.
Плаща се на български граждани, които се товарят в автобуси от
Дупница, Благоевград и ги карат в София. Не обиждайте по този начин
собствените си симпатизанти с риск за гражданския мир в последния
ден от вашето управление. Безотговорно е да насрочите митинг пред
улица "Позитано"”, добави Мая Манолова.

 Всеки, който прави нарушение на реда, ще го смятам не за наш
член, а за провокатор. Долна провокация е за протести пред
„Позитано”. Аз не ви обвиних за тези с качулките и камъните, каза
Бойко Борисов в парламента.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:40"Комиците" - комедийно предаване
06:30"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. 97
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 22
16:00"Американска наследница" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Домашен арест" - сериал
21:00"Комиците" - комедийно предаване
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./
03:30"Призракът на Елена"/п./ - сериал
04:20"Кухнята на Звездев" /п./
04:40"Американска наследница" - сериал

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Малки жени" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Цената на славата" - 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"Имаш поща" - ток шоу
22:00"Господари на ефира"
22:30"От местопрестъплението: Маями"
23:30Новините на Нова
23:45"Накрай света" - сериен филм
00:45"Магнитико" - тв игра
02:00"Черешката на тортата" - тв шоу
02:45"Долината на слънцето" - сериал
03:45Новините 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!

05:20Бързо, лесно, вкусно

05:50Дързост и красота - /3128 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:00Парламентарен контрол

14:00Открито с Валя Ахчиева/п/
14:35Памет българска
15:05Младият Дракула -  /13 епизод/
15:35Европа на фокус
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език

16:20Специализирано предаване
16:35Пиано екстраваганца
17:35Бързо, лесно, вкусно
18:00По света и у нас
18:35Зелена светлина
18:40Големите надежди - тв филм

19:35Българската песен в Евровизия
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Падащи звезди - сатирично шоу

23:00Българската песен в Евровизия
23:05По света и у нас
23:10Зелена светлина
23:15Под прикритие 3 - тв филм
00:20Обзор "Лига Европа"
00:50Следвай ме - игрален филм

02:05Големите надежди - тв филм
02:55По света и у нас /п от 20:00/
04:40Панорама с Бойко Василев/п/

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

В момента сте много прозорли-
ви и ще видите скрития смисъл на

съвсем обикновени или познати факти. След раз-
говор с близък приятел ще преодолеете проблем.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

С каквото и да се захванете днес
ще го направите по най-добрия начин. Това ще ви
зареди с оптимизъм и добро настроение. Приемете
хвалбите и комплиментите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Ново преживяване или интерес-
на случка ще ви зареди със самоувереност. Споделете
идеите, които ви връхлитат и се заемете с изпълне-
нието им разчитайки предимно на личния си опит.

РАКРАКРАКРАКРАК

 Добре е да си създавате запаси,
но не е хубаво да прекалявате. Днес ще имате доста и
най-различни възможности. Реагирайте разумно,
възползвайте се с мярка, защото може да направите
лошо впечатление .

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Въображението замъглява ра-
зума и пречи на обективната ви оценка за фактите.
Не е изключено да направите някаква глупава грешка
от самонадеяност.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Много близък роднина мо-
же да ви помоли за финансова

помощ. Едва ли ще изпитате затруднения, ако
услужите, но е препоръчително да обвържете
заема с документ. Все пак „приятелството си е
приятелство, но сиренето е с пари”.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Спокоен и успешен ден. Из-
бягвайте индивидуалните

дейности, включвайте се в колективната работа.
Ще реализирате хрумванията си .

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Ще се справите със зада-
чите си почти механично. Бъдете предпазливи,
някой може да се опита да се възползва от доб-
рото ви отношение или готовност да направи-
те услуга.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Разчитайте на въображе-
нието в съчетание с опита и възпитанието си.
Днес ще имате възможност да напреднете или
да изявите способностите си, но непрекалявай-
те с исканията.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Мобилизирайте способности-
те си. Денят ще е напрегнат, но пък изпълнен с въз-
можности. Старайте се да изпълнявате задължения-
та си, но без да злоупотребявате със здравето .

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Съчетайте опита и познания-
та, въображението и конструктивното си мислене.
Днес едва ли ще се занимавате със свои задачи, но на-
месата ви в чужда дейност ще е с добър резултат .

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Изпълва ви вдъхновение, чийто източник даже и
самите вие не можете да си обясните. Всъщност,
няма значение какъв е източникът, има значение, че
повдига състезателния ви дух и ще се справите.

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.
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Äóïíè÷àíè îòñòðàíèõà “Ìèíüîð” çà Êóïàòà
„Миньор” – „Марек Юнион Ивкони” 0:3 (18:25, 18:25, 8:25)

Дмитрий Бахов. В
първите два гейма
домакините се про-
тивопоставиха срав-
нително успешно
някъде до второто
техническо прекъсва-
не, но след това по-
голямата класа на от-
бора от Дупница си
казваше думата и на
двата пъти гостите
затвориха гейма при
25:18. Необяснимо за-
що те бяха подпирани
от главния съдия Ми-
лан Тодоров, който
им прости няколко
технически несръч-
ности и бъркания в

Страницата подготви Яне Анестиев

полето на Миньор.
Въпреки че започнаха
третия гейм без ти-
тулярния си разпреде-
лител Георги Геор-
гиев, волейболистите
на „Марек” набързо
поведоха с 4:0, а на
второто техническо
прекъсване имаха
преднина от 16:7. То-
гава домакините
спряха да играят и
края на третата
част дойде при леко
конфузното 25:9 и 3:0
в полза на Марек Юн-
ион Ивкони, който
продължава напред в
турнира.

Пропадна контрола с
“Чавдар”(Етрополе)

Контролната среща между Чавдар (Етро-
поле) и Миньор (Перник) не се състоя,
след като стадионът на домакините не бе-
ше в състояние да приеме футболен дву-
бой. Двата тима трябваше да се изправят
един срещу друг в поредна контролна сре-
ща от зимната подготовка в 14 часа, но
натрупалият сняг в Етрополе е затруднил
организаторите. Те са преценили, че не би-
ва да бъде рискувано здравето на футбо-
листите от двата отбора. Вместо мач, отбо-
рът на Миньор, който победи с 2:0 Септем-
ври (Симитли) в контрола във вторник,
проведе тренировъчно занимание на ста-
дион “Металург”.

Кайзера отпрати
сърбите обратно

Тримата футбо-
листи, които искаха
за са нови попълне-
ния на „Миньор”
бяха отпратени об-
ратно в Сърбия и
Черна гора, въпре-
ки че не играха във
втората контрола

срещу „Чавдар”(Етрополе), която се и
провали. Пернишкият треньор Николай
Тодоров не одобри черногорския десен
защитник Ристо Лакич, офанзивният
халф Душан Гръбич и Владимир Зелен-
баба, футболисти от Сърбия, за послед-
но играл в Канада.

Вълчев, национала Бо-
рис Гаджанов и най-
добрия си нападател

Отборите на Ми-
ньор и Марек Юнион
Ивкони се срещнаха
тази вечер в зала „Бо-
рис Гюдеров” в мач
от третия кръг от
турнира за купата на
България по волейбол.
От стартовата шес-

тица на гостите се
разбра, че те осъзна-
ват разликата в кла-
сите на двата отбо-
ра и идват със се-
риозно самочувствие
и уверени в победата.
Те започнаха мача без
капитана си Тодор

Перник става домакин на
волейболна квалификация

Зала „Борис Гюдеро-
в“ ще домакинства на
квалификация при
юношите старша
възраст за класиране
на финалите на дър-
жавния шампионат в

тази възрастова гру-
па. От понеделник до
сряда в Перник  ще
премерят сили „Ми-
ньор“ , „Левски“(Кар-
лово), „Сливен“ и „Из-
грев“(Ябланица). Само

първият в този тур-
нир ще получи право
за участие във фина-
лите, които за втора
поредна година пак ще
са в Перник, този път
от 3-ти до 8-ми март.

Училища ще играят волейбол по проект
За втора поредна

година ВК „Миньор“
съвместно с ОП
„Спортни имоти“,
ОУ „Св. Иван Рилски“,
11-то ОУ „Елин Пели-
н“, СОУ „Д-р П.Берон“
и ОУ „Христо Смир-
ненски“ в Радомир
спечели проект по
програмата на МФВС
„Спорт за децата в
свободното време“,
направления „Начално
обучение по вид
спорт – волейбол“.

Желанието им да кан-
дидатстват отново
по този проект са го-
лемите възможнос-
ти, които са се от-
крили пред тях да
видят учениците в
естествената им
среда – училищния
спорт. Основната им
цел е да се разшири
обхвата на спортува-
щите във времена на
намалена двигателна
активност на деца-
та, чрез методите на

волейболната игра  да
се даде шанс и въз-
можност на момиче-
тата и момчетата с
помощта на извъну-
чилищните спортни
занимания да пови-
шат двигателната си
активност и по-
добрят здравословно-
то си състояние. За-
ниманията със спорт
са отличен шанс за
специалистите да
открият нови талан-
ти.

Футболист на „Ботев”(Вр)
става национал на Виетнам
Защитникът на “Ботев” (Враца) Руслан

Тиен Куанг ще получи повиквателна за
националния отбор на Виетнам, съобща-
ват медиите в страната. Футболистът,
който е роден във Видин, е на първо
място в списъка на играчите, които
трябва да помогнат на Виетнам да се
класира за Купата на Азия през 2015 го-
дина. Националният отбор на страната
няма победа в официален мач от август
2011 година, което кара треньора Ван
Пук Хоанг да търси нови лица, които да
променят положението. Именно в Руслан
виетнамците виждат идеален вариант за
десен бек.“27-годишният Руслан Тиен
Куанг играе в най-високото ниво на бъл-
гарския футбол. Той защитава цветовете
на “Ботев” (Враца) и се представя стра-
хотно. Футболистът трябва да бъде избор
номер 1 за десен бек”, се пише в мате-
риал на “Виетнам Медия”.Бащата на Рус-
лан Тиен Куанг е виетнамец, а майка му
е българка. Руслан е израснал и живял в
България. Даже не знае достатъчно доб-
ре родния език на баща си. Но никога не
е получавал повиквателна за национал-
ните отбори на България, затова няма
проблем да играе за Виетнам. До момен-
та той не е получавал повиквателна от
Ван Пук Хуанг, но се очаква да бъде на
извикан за срещата с Хонконг, която е
на 22 март.

„Струмска слава” падна
в Симитли от „Септември

Септември победи с 2:0 Струмска сла-
ва (Радомир) в Симитли в предпоследна-
та контрола на отбора от зимния подгот-
вителен период – съобщава. Фидел Куа-
ме откри резултата в 20-ата минута за до-
макините. Тогава той засече с глава цен-
триране от фаул на Антонио Михайлов за
-1:0.В 75-ата минута Марио Янков излезе
сам срещу вратаря, но подаде на Ален
Христов до него, който вкара на празна
врата за крайното 2:0.Неприятната нови-
на за щаба на „септемврийци” са конту-
зиите на Фидел Куаме и Велизар Попва-
силев, които получиха разтежения и
бяха принудително заменени.

Септември (Симитли) ще изиграе пос-
ледната си контрола в събота от 14.00 ча-
са срещу Перун (Кресна). Двубоят отно-
во ще се играе на градския стадион в
Симитли.

Тенисистките скочиха
сериозно в ранглистата

Националният отбор на България по те-
нис за жени направи голям скок в све-
товната ранглиста за „Фед къп”. След
класирането на полуфинал на турнира от
първа група на Евро-африканската зона
в Ейлат, Израел, нашият състав изкачи
11 места до №28 в класацията.Сериоз-
ният прогрес се дължи на победите с по
3-0 на Цветана Пиронкова, Диа Евтимо-
ва, Елица Костова и Изаблелла Шинико-
ва над отборите на Холандия, Люксем-
бург и Словения в групата.С новото си
класиране съставът с капитан Дора Ран-
гелова изпревари съставите на признати
школи като Хърватия, Унгария, Холандия
и Румъния. Водач в ранглистата е шам-
пионът Чехия, следван от Италия и Ру-
сия.

България и Сърбия
не покриват крите-
риите за финансов
феърплей на УЕФА и
може да бъдат изваде-
ни от евротурнири-
те. Данните изнесе
президентът на евро-
централата Мишел
Платини.У нас и в Бел-
град клубовете хар-
чат 120% от приходи-
те си за заплати на
играчите. Тежко е по-

ложението в Грузия,
Черна гора, Гърция,
Уелс и Полша, където
процентът е между
80 и 99.679-те клуба в
Европа са направили
рекордна загуба от
1,7 милиарда евро, со-
чи статистиката на
УЕФА. Дълговете ве-
че са достигнали 18,5
милиарда евро.На то-
зи фон единствено
добре работят в Гер-

мания, където прихо-
дите са се увеличили с
2,08 милиарда евро,
което е довело до пе-
чалба от 55 милио-
на.По принцип, според
Платини, финансово-
то положение се оп-
равя. Приходите на
всички европейски
клубове са се увеличи-
ли с 13,2 милиарда ев-
ро за миналата годи-
на, или с 5,6%.

Ще ни вадят със сърбите
от евротурнирите
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Въоръжени и маскирани младежи нападнали „Еко”

ТО И СОФИЙСКИТЕ ПРО-
ТЕСТИ ВЕЧЕ СТАНАХА ПА-
РОДИЯ, АМА И НАШЕН-
СКИТЕ НЕ ИМ ОТСТЪП-
ВАТ. С тая разлика, че в Пер-

ник демонстрантите са десет пъти по-
малко и имат десет пъти по-малко идеи
каква е целта на занятието. Най-уникал-
ното на така наречените протести е син-
хронизацията на исканията. Трима да
питаш – ще получиш три различни отго-
вора по каква работа са излезли. Поне
да се разберат предварително какво да
отговарят, ако ги питат медиите. Щото от
крясъците нищо не може да се разбере.
Единствената червена нишка, която
преминава през протестиращите, са
пластмасовите шишета с бира, от голе-
мите, щото пътят е дълъг. Останалото е
залудо ходи, залудо не седи.

ЯВНО И МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА
КОМИСИЯ ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
СЪЗНАВА СВОЯТА ИСТОРИЧЕСКА
ОБРЕЧЕНОСТ, та предприема на пос-
ледни издихания „исторически реше-
ния”. Поредното е свързано с отказа да
се отпусне помощ на половината от по-
далите молби пострадали от земетресе-
нието перничани. Обаче в тая суматоха
кой ти гледа? Едва ли някой ще вземе
да прави митинг по тая тема. Която
просто се удави в общото народно недо-
волство. Следващото правителство ще
каже, че земетресението е дело на пре-
дишното и кой каквото отнесъл. Хиляди
перничани просто отнесоха по един лист
хартия в Междуведомствената комисия
и дадоха сериозен принос в архивар-
ското дело.

ПОЛИЦИЯТА НЕ Е САМО ДА ПАЗИ
ПРОТЕСТИРАЩИТЕ. Тя може и да ло-
ви престъпници. Е, засега още не лови
престъпници сред протестиращите, но
на тихия фронт се справя перфектно.
Почти изненадващо разкриха въоръже-
ните обирджии на пернишка бензинос-
танция. Чак да се не надяваш, че това е
възможно в тая напрегната ситуация.
Така наред с похвалите към Охранител-
на полиция, би трябвало да се прибавят
благодарности и към Криминалната.
Което комисар Валентин Димитров нап-
рави и без да чака инструкции отгоре.

1222 февруари 2013 г.

ловна присъда от 11
месеца, регирстиран е
в полицията за две
кражби, за противоза-
конно отнемане на
МПС и противозакон-
но носене на полицей-
ска униформа. 19-го-
дишният е познат на
органите на реда с на-
насяне на различни
телесни повреди. Про-
верява се съпричас-
тността на двамата
и към други подобни
грабежи, най-вече –
към този на „Перник
Лан”, извършен на 30-
ти януари. Бандити-
те са били задържани
в домовете им, напра-
вили са пълни самоп-
ризнания, предали са
доброволно част от
уликите,  посочили са
къде са изхърлили дру-
га част от тях. Кри-
миналистите са иззе-

„Сумата е малка, но
самото престъпление
е доста дръзко, с ши-
рок обществен от-
звук и обществено
опасно, тъй като ако
не успеем да се пребо-
рим с подобни грабе-
жи, не се знае после
тези млади хора какво
още ще извършат”,
заяви комисар Димит-
ров.

За около месец слу-
жителите на „Крими-
нална полиция” ус-
пяват да разкрият ав-
торите на въоръжен-
тия грабеж. Той е из-
вършен от 22-годиш-
ния Иван Д. и 19-го-
дишни Кристиян С.

И двамата са добре
познати на служите-
лите на реда. По-голе-
мият бандит има ус-

Оставиха в ареста
убийците от Милославци

Любомира ПЕЛОВА

Пернишкият окръжен съд остави в
ареста обвинените в убийство на шефа
на тухларната в трънското село Милос-
лавци – 52-годишният Йордан Димит-
ров.

25-годишният Георги Тодоров и 28-го-
дишният Петър Димитров поискаха от
магистратите по-лека мярка. Съдът оба-
че прецени, че те ще останат зад ре-
шетките.

Зверското убийство бе извършено на
25 ноември 2011 г. Тогава Георги и Пе-
тър нахлули в дома на Йордан, който е
шеф на местната тухларна, и поискали
парите му. Той отказал, а двамата из-
верги започнали да го налагат с щанга
по главата и тялото. След това пък го
наръгали многократно с нож във врата,
задигнали портфейла и кредитната му
карта и всичкото желязо от двора на
дома му. После увили трупа на Йордан
в юрган, натоварили го в собствената
му кола и го захвърлили в безлюдна
местност между селата Филиповци и
Велиново.

Убийците бяха задържани на пътя в
Брезник. В колата им е открито открад-
натото желязо, което двамата възна-
мерявали да издадат за скрап.

ли  маски, ръкавици,
газовият пистолет, с
който са заплашили
служителката в бен-
зиностанцията. Вче-
ра срещу тях са пов-
дигнати обвинения
по чл.198 от Наказа-
телния кодекс, пред-
стои да им бъде гле-
дана мярката за неот-
клонение. В момента
те са със 72-часов
арест. Мотивът за
грабежа е бил бързи
пари, поясни коми-
сарят.

В разкриването на
престъплението по-
лицаите са получили
пълна подкрепа от Ра-
йонната и Окръжна-
та прокуратура в
Перник, с които кри-
миналистите са рабо-
тили в абсолютен
синхрон, заяви още
Димитров.

Любомира ПЕЛОВА
Приключи проек-

тът „Европейска по-
лиция и човешки пра-
ва”, който се

реализира с финан-
совата подкрепа на
Европейската коми-
сия по специфична
програма „Превенция
и борба с престъпнос-
тта” 2010 и продъл-
жи 18 месеца

Това е един изключи-
телно добър проект,
който оказва влияние
върху пряката работа
на служителите от ГД
“Национална полиция“
за гарантиране на рав-
нопоставеност и
справедливост за
гражданите и недопус-
кане на дискримина-
ционни действия, зая-
ви заместник-минис-
тър Димитър Геор-
гиев. По думите му
проектът дава въз-
можност на полицей-
ските служители да се
запознаят с практики-
те на своите колеги
от страните на ЕС.

Ръководителят на
проекта от българска
страна комисар Мил-
чо Енев благодари на
всички участници и
партньори за положе-
ните усилия. Темата
на проекта е изключи-
телно актуална. Из-
ключително важно е
да се намери граница-
та, балансът между
борбата с престъп-
ността и спазването
на човешките права.
Изготвените мето-
дика и наръчник за
обучение по темата

МВР успешно приключи
европейски проект

са преведени на нем-
ски, френски и полски
език и ще бъдат пре-
доставени за ползва-
не от полицейските
структури в европей-
ските страни, допъл-
ни комисар Енев.

Това е един много
амбициозен проект.
Неговата концепция е
да се повиши инфор-
мираността на поли-
цейските служители,
те да работят без
предразсъдъци за за-
щита от дискримина-
ция и спазване на чо-
вешките права - каза
Андреа Щегер, пред-
ставител на полиция-
та на провинция Ба-
ден-Вюртемберг –Гер-
мания. По думите на
Ерик Кобю от Белгий-
ската федерална поли-
ция целта на проекта
е постигната.

Проектът е полезен
за всички участници,
но сравнително огра-
ничен в рамките на ох-
ранителна полиция,
заяви  Красимир Къ-
нев от Българския
Хелзинкски комитет.
Според него подобни
проекти би следвало
да обхванат и други
структури на МВР.

Проектът се реали-
зира с финансовата
помощ на Европейска-

та комисия по специ-
фична програма „Пре-
венция и борба  прес-
тъпността” 2010 в
партньорство с поли-
цията на провинция
Баден-Вюртемберг –
Германия, Белгийска-
та федерална полиция
полиция и Варшавска-
та градска полиция.
От българска страна
участваха  ГД „Нацио-
нална полиция”, Акаде-
мията на МВР, Инсти-
тутът по психология
на МВР, Центърът за
изследване на демок-
рацията, Комисията
за защита от дискри-
минация и Българ-
ският хелзинкски ко-
митет.

Проектът старти-
ра септември 2011 г.
и продължи 18 месеца.
Той е на стойност
178 298 евро. Финан-
сирането му е осъ-
ществено от Евро-
пейската комисия /80
%/ и с участието на
МВР и български
партньори.

Целта на проекта е
повишаване на профе-
сионалните компе-
тенции на полицей-
ските служители за
спазване правата на
човека с акцент върху
антидискриминацион-
но поведение.

В Перник протестите
бяха мирни!
Любомира ПЕЛОВА

На фона на окървавена София, на самозапалил
се варненец, на сериозни ексцесии и тежки ван-
далщини в голяма част от България, в Перник про-
тестите вървят спокойно, няма пострадали демонс-
транти, няма и каквито и да било ексцесии и уни-
щожено имущество – държавно или частно, с из-
ключение на счупените прозорци на ЧЕЗ в не-
деля, заяви шефът на полицията комисар Вален-
тин Димитров вчера.

Той благодари и на организаторте на протеста, и
на областната и общинската управа за разбиране-
то и съдействието в тежката ситуация през послед-
ната седмица.

Комисар Димитров вчера благодари и на служи-
телите на реда, които работеха спокойно, не се
поддадоха на провокации. Той уточни, че именно
на служителите от Охранителна полиция, които
поеа голямото натоварване от неделя насам, коле-
гите им от Криминална полиция имаха възможност
да се съсредоточат върху разкриването на прес-
тъпленията в региона и успяха да финализират
разкриването на едно от тежките престъпления, с
голям обществен отзвук – въоръженият грабеж на
бензиностанця „Еко”.
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