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ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

ничани, година, заяви
издателят на „Съпер-
ник” инж.Иван Пет-
ров, обявявайки ре-
зултатите от гласу-
ването.  Може би име-
нно затова като съ-
битие номер 1, бел-
язало живота ни ве-
роятно и за години
напред, бе определено
земетресението от
22-ри май. Втората
позиция бе отредено
за концерта на Слави
Трифонов,  защото
това бе една своеоб-
разна награда за пер-
ничани за куража и си-
лата им, а и защото
подобно мащабно ме-
роприятия не е радва-
ло съгражданите ни
през последните пет-
надесетина години.
На трето място чи-
тателите ни класира-
ха откриването на
театралната сцена
„Георги Русев” и фак-

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година
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Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

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

гр. Перник,
ул. “Търговска” №34

тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34

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

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

0879/543 222, 0777/800 42

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.474 лв.

Петък, 28 декември, 2012 г., бр. 248 /5116/ год. XXЦена: 0,60 лева

Св. 20 хиляди
мъченици,
изгорени

в Никомидия
(Блажи се)

-3° - 60

Облачно, слаб
мокър сняг

ÐÎÑÈÖÀ ßÍÀÊÈÅÂÀ ÎÒÍÎÂÎ ËÈ×ÍÎÑÒ ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ!
Кметът на Перник и губернаторът си подадоха ръка, ще работят за благото на Перник

На прощаване!
Дълго е прощаването с оти-

ващата си 2012-та година.
Дълго и мъчително. Лани я
посрещнахме с желание и усмивки, обаче
като че ли не ни проработи късметът.
Може да прозвучи леко глупаво, но 2012-
та е една от лошите години в новата ни
история. Доказателство, че новогодиш-
ните пожелания не винаги се сбъдват.

Остават няколко дни да се пренас-
троим и да приемем този факт като
част от непредсказуемия живот. Памет-
ната 2012-та ни беляза с лоши знаци. За-
това бързаме да я изпратим и пак да за-
живеем с надеждата. Има една приказка,
че циганинът се радва на лошото време,
понеже след него идва хубавото. И надеж-
дата е жива.

Та за надеждата ни е думата сега. От-
край време миналото и бъдещето се сре-
щат в днешния ни ден, за да ни раздвоят.
Да преминем в нов етап на житейската
си дейност, да станем нови хора, да обно-
вим света около себе си.

Гледайки назад към 2012-та, няма как да
не приемем, че след лошото идва и хуба-
вото. Че колкото и да е фатална, 2013-та
година не може да повтори трусовете на
2012-та, че и на нашата улица ще изгрее
слънцето на промяната.

Да е честита 2013-та година!

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
За втори път пер-

ничани направиха
своя избор в анкета-
та на „Съперник”,
която екипът има
амбицията да напра-
ви традиционна, за
личност и за съби-
тие на годината. Из-
ключително активни
бяха читателите ни.
5471 бяха подадени-
те в редакцията та-
лони , от които като
недействителни за-
ради определихме са-
мо 178, тъй като по-
далите ги бяха пос-
тавили на първо
място по две канди-
датури.

А изборът наисти-
на не беше лек, тъй ка-
то изпращаме една на-
ситена със събития,
някои от които за съ-
жаления поставиха
пред изключително
тежки изпитания пер-

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

“СТАВЕН” АД
уведомява

своите клиенти,
че офисите
на фирмата

няма да работят
до 07.01.2013 г.

“СТАВЕН”
Ви пожелава
светла Коледа

и мирна
Нова година !!!

ЧЕСТИТА
НОВА ГОДИНА!

Днес КАЛЕНДАР -
подарък за читателите ни!

В Перник 2012-та води с
едно бебе повече пред 2011-та

Зоя ИВАНОВА
2012-та е била добра година за перниш-

ките акушери, които до вчера са изродили с
едно бебе повнече. в сравнение с 2011 г.

До момента в пернишката болница „Рахи-
ла Ангелова” са проплакали 641 новороде-
ни. Миналата година бебета са били 640,
съобщи директорът на здравното заведе-
ние д-р Вяра Церовска. „Равносметката ни
е положителна и то на фона на по-ниската
раждаемост в страната през тази година. 
Само през празничните дни около Коледа
при нас са изродени 10 бебета”, поясни Це-
ровска.

Празниците препълниха обаче спешния
център. Над 500 души са потърсили помощ
от медиците през почивните дни. Най-чести-
те оплаквания били простуди, високо кръв-
но и травми, причинени от непочистения лед
по пернишките улици.

тът, че трупата на
Общински драмати-
чен театър „Боян Да-
новски” оцеля и без
дом. Международ-
ният фестивал „Сур-
ва, който направи
градът ни светов-
ноизвестен и член на
Федерацията на ев-
ропейските карнавал-
ни градове, бе класи-
ран на четвърто
място.

На страница 3

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК
“СЪПЕРНИК” ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 03.01.2013 Г.

С песни и танци посрещаме 2013 година
Виктория СТАНКОВА

“Да е мирна и чес-
тита Новата 2013
година!” е мотото
на празничната
програма, която ще
се състои на 31 де-

кември в центъра на
града. С много песни
и танци ще бъде из-
пратена старата го-
дина и посрещната
новата 2013-та.
Програмата ще за-
почне в 22.30 часа на
площад “Кракра”.

По традиция в
празничната нощ
кметът на община
Перник Росица Яна-
киева ще поздрави
перничани с настъп-
ването на Новата
година.

В 00.30 часа на 1-ви

януари жителите на
кметство Изток съ-
що ще си честитят
празника с богата
празнична програма.
Проявата ще бъде на
Центъра за отдих на
открито.

В празничната нощ
на 31 декември жите-
лите на село Студе-
на ще вдигнат наз-
дравица за много
здраве и берекет. Ве-
селбата ще започне в
23 часа на открита
естрада в центъра
на селото.
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Ïåðíèê ìîæå äà èìà Èíñïåêöèÿ ïî òðóäà
Трябва обаче перничани да работят честно

Запознават перничани с
приложни изкуства

Виктория СТАНКОВА
Школата по керамика към Младежкия дом

в пернишкия квартал Мошино ще запознае
отблизо перничани с приложните изкуства.

Институцията обявява Ден на отворените
врати на 2, 3 и 4 януари 2013 г. от 14 часа.

През този период Школата по керамика от-
варя врати за всички, които желаят да ра-
ботят с глина и да изработват традиционни
маски. Учениците, които проявяват интерес и
талант в приложното изкуство ще могат да
се възползват от тази покана и да творят с
помощта на ръководителя на школата Ема-
нуил Врангов. Те ще се запознаят с различ-
ни техники и ще имат удоволствието да
правят и венециански маски, заливащи кар-
навала във Венеция през февруари.

Всички ученици, които искат да се занима-
ват с изкуство през ваканционните дни, са
добре дошли в Младежки дом – Мошино.

Две коли горяха
вчера в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Два леки автомобила горяха рано сутрин-

та вчера в Перник. Заподозрени и задържа-
ни са двама души, съобщиха от полицията.

Най-напред, около 4.40 часа, на улица
“Люлин” над автогарата е запалено “Ауди
А3”, собственост на 27-годишния Н.А.
Няколко минути по-късно на ул. «Вардар»,
почти в центъра на града, е запален друг ав-
томобил на Н.А. - «Фолксваген Голф».

При незабавните заградителни и опера-
тивно-издирвателни мероприятия от служи-
тели на реда, близо до второто местопроиз-
шествие са задържани перничаните А.С. на
32 години и година по-младият Г.И. Запо-
дозрените пиромани се оказали добре поз-
нати на органите на реда като наркораз-
пространители.

Коледата невъзможна за радомирски машиностроители

Зоя ИВАНОВА
Инспекция по труда

в Перник засега няма
да има. Структурата
ще бъде възстановена,
когато служителите
докажат, че ще из-
пълнят това, което им
е предписано от Ин-
спектората на Минис-
терството на труда и
социалната политика,
както и че могат да
работят лоялно с фир-
мите и гражданите,
заяви социалният ми-
нистър Тотю Младе-
нов.

Това бе отговорът
му от парламентарна-
та трибуна на въпроса
на народния представи-

тел от ПГКБ Ангел
Найденов бил ли е нап-
равен анализ и какви
са аргументите за
закриване на отдела
само и единствено на
територията на Пер-
ник.

Отделът “Инспек-
ция по труда” беше
закрит в началото на
месец октомври. Като
причина бе посочено
преструктуриране и
залавянето на шефа
на инспекцията Пла-
мен Коритаров с под-
куп от 2000 лв. Дото-
гава област Перник ще
бъде обслужвана от
дирекция “Безопасни и
здравословни условия

на труд” в София, об-
ясни Младенов и под-
черта, че хората там
били изключително
компетентни. “В пър-
вия момент, в който
ние получим уверение,
че структурата в Пер-
ник ще обслужва ра-
ботниците и служите-
лите, а не обратното,
ще я възстановим”,
отсече социалният ми-
нистър и допълни, че
темата “Инспекция по
труда” му е любима и
може дълго да говори
по нея.

В национален мащаб
област Перник е с най-
малък брой предприя-
тия, каза Младенов. За

сравнение той посочи,
че докато в Пловдив,
Варна и Бургас стигат
до 800 стопански су-
бекта на един служи-
тел, то в Перник, на-
товареността е под
300 обекта на инспек-
тор. По думите на
Младенов има хора кои-
то дежурят в Перник.
Р а б о т о д а т е л и т е ,
гражданите и работ-
ниците могат да се об-
ръщат към тях по от-
ношение на рисковите
предприятия.

Перник остава еди-
нственият областен
град в страната без
структура, която да
извършва цялостна

Любомира ПЕЛОВА
Коледата и Нова го-

дина не са чакани и же-
лани светли празници
за 250 работници от
радомирската маши-
ностроителна фирма
„Бесттехника ТМ”. Се-
мействата им ще сед-
нат на празна маса. По
една проста причина
– от октомври те не

са получавали парите,
които са заработили.
Преди седмица по
сметките им били
преведени идва по
150 лева.

С тази мизерна су-
ма те не само трябва
да трябва да оцелеят
до следващото плаща-
не, което ще бъде ве-
роятно някога през

януари, но и да
платят сметките си
за ток, за отопление,
за вода и т.н. И някак
да им остане нещо за
храна.

Как се празнуват Ко-
леда и Нова година с 2
лева в джоба? Или по-
правилния въпрос е
как се оцелява цял ме-
сец с тази сума, пи-

тат работещите.
Те са категорични –

от години не са полу-
чавали заплатата,
която им се полага в
пълния й размер.

Работниците не ис-
кат екстри. Просто
настояват да полу-
чат заплатите си –
толкова, колкото им
се полагат, според за-

работките. Може да
не са големи, но са си
наши, казват маши-
ностроителите от
Радомир.

И се обръщат към
управителите на
фирмата:”Господа,
елате и кажете на де-
цата ни защо тази го-
дина Дядо Коледа ще
ги отмине!”

контролна дейност по
спазване на трудовото
законодателство във
всички дейности, по
сектори и отрасли,
които се осъществява-
т на територията на
Пернишка област,
смята Ангел Найденов.
Според него няма ра-
зумно обяснение на по-
добно действие, тъй
като Перник и облас-
тта са район, където
има силно утежнен
профил на индустрия-
та - минна промишле-
ност, преработваща
промишленост, строи-
телство, машинос-
троене и шивашка про-
мишленост.
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Ðîñèöà ßíàêèåâà îòíîâî ëè÷íîñò íà ãîäèíàòà!
Кметът на Перник и губернаторът си подадоха ръка, ще работят за благото на Перник

Новата културна
емблема на Перник –
Китариадата, остана
на пета позиция, но не
и по значение за мла-
дите ни съграждани.
Много емоции имаше,
разбира се, при об-
явяването на личнос-
тта на годината. Но-
минациите тук бяха
по азбучен ред, но ние
пък по обратен ред
ще съобщим кой от
тях колко гласа спече-
ли.  Петото място с
699 гласа бе отредено
за пернишкото пред-
ставителство на Ка-
марата на строители-
те. Получавайки гра-
мотата, председа-
телят й Димитър
Живков, на когото
перничани дължат
много и за обновена-
та театрална сцена,
благодари за призна-
нието, което е напъл-
но заслужено. „Прие-
мам го наистина  с

гордост, защото
всички ние – строи-
тели и специалисти,
дадохме всичко от се-
бе си още от първия
час след жестокото
земетресение, за да се
върне Перник към жи-
вота, за да имат съг-
ражданите ни покрив
над главите си”, каза
Живков. Четвърто-
то място със 757 во-
та, бе за директора
на общинския театър
Иво Горчев – призна-
ние за съхранената в
най-тежките години
театрална трупа, за
запазения жив дух на
Мелпомена и радос-
тта, която театъ-
рът ни носи на Пер-
ник с всяка нова пос-
тановка. На свой ред
Горчев благодари на
читателите за приз-
нанието, благодари
на общинската упра-
ва, на кмета Росица
Янакиева, на Камарата
на строителите за
новия дом на трупа-

та, благодари и на об-
ластния управител
Иво Петров за съдей-
ствието, което и
държавата даде на
Перник, за да я има но-
вата суперсцена!

875 читатели на
Перник изпратиха на
почетното трето
място министър То-
мислав Дончев, който
три месеца бе наш
съгражданин и даде
всичко от себе си,  за
да получат пострада-
лите от земетресе-
нието адекватна по-
мощ. От негово име
отличието получи гу-
бернаторът Иво
Петров, който взе и
грамотата за  второ-
то място, което по
волята на 983 наши
читатели бе отреде-
но за политическа
партия ГЕРБ . Призна-
ние за помощта от
един милион лева за
изтерзания от тру-
совете Перник. С
триста хиляди от

тях  бяха подпомогна-
ти стотици семей-
ства, останалите
700 000 бяха предос-
тавени за изграждане-
то на сглобяемите
къщи на най-тежко
пострадалите от
природното бедс-
твие.

Съвсем заслужено, с
1 979 гласа, безапела-
ционно Перник и чи-
тателите на „Съпер-
ник” определиха като
личност на годината
кметът Росица Яна-
киева.

„Благодаря за това
голямо признание,
благодаря и за сама-
та номинация, тъй
като тя доказва кол-
ко дълбоко е белязала
душите на хората да-
тата 22-ри май. Кол-
ко труден е станал
живота ни след като
земята се разлюля с
магнитуд 5,8 по Рих-
тер, а резултатът
бе катастрофален -
една трета от целия
жилищен фонд на об-
щината бе постра-
дал. Затова благо-
даря на Камарата на
строителите, които
откликнаха незабав-
но, в още в първите
часове на трагедия-
та. Благодаря на ми-
нистър Дончев, на
партия ГЕРБ  за съ-
действието, спе-
циално на читатели-
те на „Съперник” за
оценката, която да-
ват за работата на
общинската управа.
Изминалите седем
месеца бяха един из-
ключително тежък
период и за пернича-
ни, и за кметската

Зоя ИВАНОВА
Своето станови-

ще относно сегаш-
ното състояние на
П р о ф и л а к т о р и у м а
и това което е ос-
тавил в наследс-
тво изложи вчера
бившият шеф на
здравното заведе-
ние д-р Боян  Богда-
нов. През 2005 го-

Ексшеф не приема единствен да носи всичките негативи

дина заварих бол-
ницата с лоша ак-
редитационна оце-
нка и  100 % финан-
сиране от община
Перник. В следва-
щите години успях
да удвоя приходи-
те като повече от
половината бях в
резултат на из-
вършена дейност

по договор със
здравната каса,
както и собствени
приходи, каза още
докторът. През
2010 и 2011 г. при
сключени  между
болницата и общи-
ната договори  за
медицинско об-
служване на болни-
те жители на об-
щина Перник не
бяха издължени
общо 432 501 лева.
В резултат на то-
ва започнаха проб-
лемите със забав-
янето на заплати-
те и други плаща-
ния.За този период
има 8 докладни за-
писки към общин-
ски съвет за проб-
лемите на болница-
та. В проекто рам-
ката на бюджета
за 2012 година пък
се оказа че липсва
сума за издръжка

на болницата, така
както е било 20 го-
дини. Впоследс-
твие се стигна до
компромис  гласу-
вани бяха 160 000
лева, които се
равняват на по
малко от 30 про-
цента от бюджета
за 2011 година,
поясни още д-р Бог-
данов.

В желанието си
да вземе дължими-
те суми към бол-
ничното заведение
като негов шеф д-р
Богданов е завел
съдебни искове,
което го е напра-
вило много неудо-
бен – по негово
мнение. Той не-
доумява също как
може да се твърди
в ефир че като уп-
равител на болнич-
ното заведение не
е изготвил стра-

тегия за неговото
развитие – такава
стратегия е прие-
та преди месеци на
заседание на об-
щинския съвет.

Екшефът на Про-
ф и л а к т о р и у м ъ т
все още не решил
дали да стигне до
съда.

Той беше катего-
ричен, че обвине-
нията за високи
цени на отопление-
то и храните, кои-
то бил плащал са
н е о с н о в а т е л н и .
Всички партии и
общината трябва
да се обединят и
да работят за то-
ва здравното заве-
дение да просъщес-
твува.

Незнам да има
някой конкретен
желаещ да го купи,
каза още д-р Богда-
нов

ПРИЗЬОРИ
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администрация, в
който за съжаление
не бяха пропуснати
политическите заиг-
равки. Те обаче не
бяха в полза на обики-
новените перничани.
Надявам се, че днес
сме станали по-мъд-
ри, по-добри, взели
сме си поука от
трудния урок, който
ни даде природата.
Пожелавам на всички
нас никога повече да
не си позволяваме по-
литически заигравки
във време на тежки
изпитания и подавам
ръка на областния
управител Иво Пет-
ров с най-искрени
чувства, с най-искре-
но желание да обеди-
ним усилията си, за
да получат всички
перничани най-добро-
то, всичко, което
заслужават за един
по-хубав утрешен
ден. Това ще е най-
добрият атестат за
нас като управници”,
заяви кметът на
Перник, получавайки
своето отличие.

Г у б е р н а т о р ъ т
инж.Иво Петров зая-
ви, че поема подаде-
ната ръка с готов-
ност наистина да ра-
ботят заедно с кме-
та Янакиева в името
на Перник, така, как-
то ГЕРБ подаде ръка
на общинската адми-
нистрация още в
първите часове на
земетпесението. И
домакини, и гости си
пожелаха вчера една
нова мирна, спокой-
на, безземетръсна и
по-богата 2013-та
година!
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инж. Искра Златанова- управител на „В и К” пред в. „Съперник”

- Госпожо Златано-
ва, в навечерието на
новата 2013 година,
каква е равносметка-
та за отиващата си
година?

- 2012-та беше из-
ключително тежка за
„В и К”-Перник. Неза-
висимо от големите
разходи, които ни
струваше отстран-
яването на щетите
от земетресението,
ние приключваме та-
зи година със събрани
от инкасирана вода
300 000 лева повече в
сравнение с предход-
ната година.

- Имате ли някакви
пожелания към колек-
тива, свързани с по-
добряването на ефе-

ктивността на рабо-
тата на дружество-
то?

- Разбира се, че има-
м. Все още не мога да
кажа, че на 100% сме
успели да решим проб-
лема със стереотипа
на работа на инкаса-
торите. Все още има-
ме райони, където се
работи по старому и
се демонстрира моно-
полно поведение. За
радост в края на тази
година мога да кажа,
че това са единици
от инкасаторския
екип, който към мо-
мента е подменен над
50%.

- На фона на остар-
ялата водопроводна
мрежа и множество-

то аварии, които еже-
дневно се отстран-
яват, как работи „В и
К” с кметовете в об-
ластта?

- Цялата дейност на
„В и К” по отделните
райони е подчинена на
предложенията и ис-
канията на кметове-
те по места. Искам да
кажа, че в сравнение с
2010 и 2011г, през
настоящата имаме
8.5 км подменена во-
допроводна мрежа в
областта като цяло.
Това е направено ос-
новно с цел подобр-
яване на водоснабд-
яването на населени-
те места в общини-
те: Трън, Брезник и Ра-
домир. Там проблеми-
те бяха изключител-
но големи. Надеждата
ми е 2013 -та да бъде
година на възстанов-
яване на водопровод-
ната мрежа. Както
гледам проекта за
водния цикъл на Пер-
ник се придвижва и
има реалните шансове
да стартира през но-
вата година. Прид-
вижват се по същия
начин и нещата в Ра-
домир, Трън, а вече за-

почва подготовка и в
Брезник. Това ми дава
надежда, че ще решим
голяма част от проб-
лемите с водоснабд-
яването в областта.

- На фона на прогно-
зите на финансисти-
те, че 2013г няма да е
лека и с оглед много-
то проблеми с водос-
набдяването в регио-
на към момента, как-
ви според Вас, трябва
да са приоритетите
за региона за подобр-
яване на водоснабд-
яването.

- Остарялата во-
допроводна мрежа е
основната причина за
множеството аварии
и недостиг на вода в
различните населени
места на областта.
Освен това, не е за
подценяване и фак-
тът, че на места за-
губите на вода по
мрежата достигат до
около 80-85%, което е
твърде много. Зато-
ва подмяната на во-
допроводната мрежа
не само ще намали ава-
риите, но и ще доведе
до икономия на вода.
Реализирането на го-
лемите водни проек-

ти ще даде възмож-
ност да се ремонти-
рат водохващанията,
за да може всеки ли-
тър вода, който оти-
ва в полето, да се на-
сочи по мрежата и да
не се разхищава. Гол-
яма част от водохва-
щанията и резервоа-
рите не са санирани,
което води до загуби
на вода. вече успяхме
около 30% от тях да
почистим, надявам се
през 2013г да успеем
всички да приведем в
нормален вид.

- В навечерието на
новата 2013 г като
управител на водос-
набдително дружес-
тво какво бихте по-
желали на колектива и
хилядите абонати,
които обслужвате

-Пожелавам на колек-
тива много здраве и
щастие, на дежурни-
те в празничните дни
да нямат аварии. На
хилядите ни абонати
пожелавам здраве,
късмет и щастие във
всеки дом.

нтервюто взе
Силвия ГРИГОРОВА
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Проект „Твоят шанс за успех”
Договор № ESF-1107-18-08001

Проекта се реализира по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ: BG051PO001-
1.1.07 – „Вземи живота си в свои ръце”, с  размер на предоставено финансиране  на стойност
108 893,41 лева. Начало: 01.05.2012 г. Продължителност:14 месеца

Водеща организация: Фондация „Родина 2000”;
Партньор 1:  Асоциация “Съвременни читалища”;
Партньор 2: Фирма „Радомир.Нет” ЕООД;
Партньор 3: Фирма ЕТ„Данаил Чолаков - Джони”.
  Основните цели на Проект „Твоят шанс за успех” са повишаване на икономическата актив-

ност и интеграция на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда от об-
щина Радомир.  До момента са реализирани следните специфични цели:

 -  идентифицирани и мотивирани  31 обезкуражени и неактивни лица от община Радомир; -
проведена процедура за подбор на целевата група, като са включени и трайно (продължител-
но) безработни лица; - организирано и проведено обучение  за придобиване на професионална
квалификация по част от професия – Монтьор на компютърни системи, специалност “Компютър-
ни мрежи” - код 5230602  на две групи по 12 участника; -  предоставени посреднически услуги,
както и  осигуряване на възможност за стажуване на 11 лица от I група като момента приключ-
ват тримесечния си  стаж по специалността във  фирма „Радомир.Нет” ЕООД – Партньор 2 и
фирма ЕТ„Данаил Чолаков - Джони”- Партньор 3.

Обучението по проекта се провежда от високо квалифициран обучителски екип на Партньор
1 – Асоциация “Съвременни читалища” при специално наета оборудвана Интернет зала на На-
родно Читалище „НАПРЕДЪК 1895” – гр. Радомир.

Успешно завършилите получиха Удостоверения за професионална квалификация по спе-
циалността. Всички участници по време на обучението получават стипендия по 8 лева на при-
съствен ден, учебни материали и консумативи.

На 21.12.2012 г. приключи обучението на II група от 12 участници. От началото на м. януари
2013 г. завършилите успешно ще бъдат назначени на трудови договори за стажуване/ заетост
за три месеца при работодатели от гр Радомир, партньори по проекта.  В същото време от
27.12.2012 г. стартира обучението на III група от 12 човека обучаеми.

Преминаването на обучения и стажуване за придобиване на професионална квалификация
гарантира успешна трудова реализация и намаляване на общия ръст на безработица сред уя-
звимите групи на пазара на труда в община Радомир. Проекта ще допринесе до увеличаване
на шансовете на участниците за успешно интегриране на пазара на труда чрез придобитата
специалност.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Родина
2000” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява офи-
циалното становище на Европейския съюз и Агенцията по заетостта.”

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.07-0080-C0001
„Твоят шанс за успех.”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро

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

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

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

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

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониери Проучване, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.; 28 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, 56 кв.м, тер. - 40 500 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 27 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, 56 кв.м, тер. - 40 500 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро
3. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 25 000 евро
4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
5. Двустайни, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, 66 кв.м - 28 000 евро
6. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв.
7. Двустаен, Топ-център, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро
8. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер. 35 000 евро
9. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 30 000 евро
10. Двустаен, ул.От.Паисий, ет.1, ТЕЦ, тер., 73 кв.м - 30 000 евро
11. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
12. Двустайни, Пашов, ет. 2, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 17 000 евро, по договаряне
13. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро
14. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7 - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК, 100 кв.м - 45 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
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. 7, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 44 000 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. 55 000 лв.

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, обзавеждане - 70000 лв.
3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро
4. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 39 000 евро
5. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв.
6. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 22 лв./кв.м
7. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 40 000 евро

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро
2. Бизнес - сграда, Изток, 220 кв.м, с магазини, и 3 офиса, 2 ет. - 130 000 евро
3. Магазини, Център, ул. Кракра, 90 кв.м, 100 кв.м - 105 000 лв./без ДДС/, 155 000 лв.
4. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м
5. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро
6. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,   с прилежащ  терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС
7. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
8. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
9. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м
10. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 200 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, ТЕЦ, нап. обзаведен - 400 лв.
3. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв.
4. Тристаен, Изток, УТИНОР, лукс, обзаведен - 450 лв.
5. Магазин, Ид.ц., 44 кв.м - 500 лв.
6. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

сл.: 076/60 38 24;
дом.: 076/60 51 27

0898/620 696;
0878/620 925

1. Гарсониера, над Автогарата, тх. - 9 000 лв.
2. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 61 кв.м, до училището - 20 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв.
6. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
7. Тристаен, Топ-център, таван, мазе - 55 000 евро
8. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
9. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
10. Тристаен, Мошино, непрех., на спирка, ет. 3 - 37 500 лв.
11. Тристаен, Изток, ет. 1, непреходен - 35 000 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 - 20 000 евро
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Малка Къща, Даскалово, дв. 495 кв.м - 25 000 лв.
16. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
17. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
19. Петно, 140 кв.м, център, с виза за строеж - 15 000 евро
20. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
21. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
22. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
23. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

в брой
до 28 000 лв.

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 28 000 лв.
4. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 44 000 лв.
5. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустайни, ИЦ, ет. 1; ет. 2, тх., пл., тер., мазе, таван - 30 000 евро
8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
9. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Двустаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 27 500 лв.
13. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро
14. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
15. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тер. - 52 000 евро
16. Къща, Батановци, 2 ет., тх., гредоред, дв. 900 кв.м - 24 000 лв.
17.Къща, Батановци, тх., пл., РЗП: 140 кв.м. дв. 335 кв.м. - 40 000 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, кв. Ралица, 300 кв.м, масивен гараж - 22 000 лв.
23. Помещение, РЦ, РЗП: 230 кв.м - 120 000 лв.

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

www.domzavas.hit.bg

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

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

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

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.
3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 8; ет. 4 - 16 500 лв.; 20 000 лв.
6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 22 800 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, РVС - 20 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.
11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.
14. Двустаен, Център, ет. 9/14/, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
15. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
16. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
17. Двустаен, Проучване, ет. 5, ТЕЦ, тер., отл.- 35 000 лв.
18. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
19. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
20. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.
21. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
22. Двустаен, Изток, ет. 5, тер. - 23 000 лв.
23. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл.  - 62 000 евро
24. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
25. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
26. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 41 000 лв.; 57 000 лв.
27. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
28. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

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

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

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

КУПУВА
СПЕШНО:

1. Тристаен, Центъра,
нисък етаж

- до 35 000 евро
2. Парцел, Мошино,

Изток
3. Гарсониера, Изток,

Мошино

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

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

0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

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

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

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

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

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0878/655 822

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен, РVС - 47 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 65 000 лв.
3. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
4. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
5. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
7. 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. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 220 лв.
4. Магазин, Изток, II ро ниво, 170 кв.м, комун. място - 1 000 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 28 декември 2012 г. Съперник

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

GSM: 088/7938 108

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

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

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

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 600 лв.
2. Тв. ливади, ет. 3, ЕПК - 29 000 лв.
3. Център, 32 кв.м, тх., за ремонт - 8 500 лв.
4. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
5. Красно село, ет. 2 - 23 000 евро
6. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне
8. Мошино, ет. 1, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ, преустр.-23 000лв.; 24 000лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., - 25 000 лв.;
Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв.
10. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Център, кв. Ралица, долепен близнак, пл- 33 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Клепало, парцел 350 кв.м, 23 000 лв.,
парцел 371 кв.м - 16 500 лв.
4. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет.,
парцел 800 кв.м  - 50 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 140 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро
9. Къща, кв. Ралица, 2 ет., 2 пл., баня,
тоалетна, ЗП: 90 кв.м, парцел 800 кв. м -  50 000 лв.
10. Къща, с. Елов дол, ЗП: 70 кв. м, дв. 1 дка - 12 000 лв.
11. Парцел, Варош, 520 кв.м, х 60 лв.кв.м;
Горно Драгичево, 600 кв.м - х 50 лв./кв.м
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
14. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро
15. Парцели, кв. Клепало, 393 кв.м; - 19 650 лв .
16. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв.
17. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м,
равен между къщи - х 50 евро/кв.м
18. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
19. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ет. 2, без ТЕЦ, ч. обз - 150 лв.
2. Гарсониера, Дараци, ч. обзаведена - 150 лв.
3. Соф. шосе, магазин 80 кв.м, със склад и WC - 230 лв.
4. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв.
5. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
6. II-ри етаж от къща, над Болницата 200 лв.
7. Етаж от Къща, над Общината, обзаведен - 150 лв.
8.  60 кв.м., Тв. ливади, ток, баня, бойлер,  необз. - 160 лв.

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

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ
ПРОДАВА:

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

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

3. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна,

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

4. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ,

тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв.

5. Едностаен, Изток, 55 кв.м,

тераса ЕПК, ТЕЦ, луксозен - 39 600 лв.

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

7. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ,

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

8. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ПЛ.,

ЕТ. 2, ОТЛИЧЕН - 57 000 ЛВ.

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

10. Заведение /кафе-закуска/, Мошино,

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

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

ПРОДАВАМ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,

САМОСТОЯТЕЛНА

ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М,

ПОДХОДЯЩА, ЗА

ВСЯКАКЪВ ВИД

ДЕЙНОСТ,

КОМУНИКАТИВНО

МЯСТО,

/БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ОФИС, УЛ. ТЪРГОВСКА, 16 КВ.М, ПЪРВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТ.- 100 ЛВ.
2. ОФИСИ, ЦГЧ, ОТ 30 ДО 80 КВ.М, КОМУН. МЯСТО - 6 ЛВ./КВ.М
3. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, НАП. ОБЗАВЕДЕНА, ЕТ. 2 - 180 ЛВ.
4. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ЛУКС, НАП. ОБЗАВЕДЕН, НОВ БЛОК - 290 ЛВ.
5. ГАРСОНИЕРА, ПРОУЧВАНЕ, Ч. ОБЗАВЕДЕН - 150 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, НАП. ОБЗАВЕДЕН - 200 ЛВ.
7. ПОМЕЩЕНИЕ, ИД. Ц. 180 КВ.М. ПАРТЕР, СТАВА ЗА МАГАЗИН,
ИГРАЛНА ЗАЛА, БАНКОВ ОФИС И ДР. - 1 000 ЕВРО
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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 магазин/помещение под
наем , кв. Изток, ул. Бл. Гебрев №26
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

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

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

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

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

тел.0878/32 14 34

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация

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

ДАВА С
Е

ПОД Н
АЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37
кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

разни

работа

наем

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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                      Община Перник уведомява
всички търговци, желаещи да вземат участие
на базара, посветен на Международния
фестивал на маскарадните игри да подадат
заявление в деловодството на общината в
срок до 29.01.2013г.вкл. Определените дни за
извършване на търговска дейност на открито
са от 01.02.2013г. до 03.02.2013г. вкл. в ЦГЧ.
Таксата за ползване на терени, на които се
организират панаири, събори и др. празници
е 2.50лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредбата
за местните такси и цени на услуги на
територията на Община Перник.

             Към заявлението е необходимо да се
приложат следните документи:

1.Удостоверение за актуално състояние на
фирмата от Агенцията по

   вписванията- със срок до 6 месеца от
издаването;

2.Удостоверение за липса на данъчни
задължения от НАП  и отдел

   „МДТ” към Община Перник- със срок до 6
месеца от издаването;

3.Експертно решение от ТЕЛК /ако
търговеца притежава такъв доку-

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
   мент, актуален в момента на подаване на

заявлението/- размерът
   на таксата се намалява с 50%;
   Експертното решение важи само, ако е

на името на физическото
   лице, извършващо търговската дейност на

място или на управите-
   ля на фирмата.
     Местата за настаняване ще се

разпределят по схема, одобрена от Главния
архитект.

      Разрешените за продажба стоки са
както следва: художествени произведения и
сувенири, свързани със спецификата на
празника, маски, български знамена,
флагчета, захарни и тестени изделия,
балони, варена царевица, вино и скари.

     Фирмите, заявили участие ще ползват
само по 1 бр. място с квадратура 2/2 м. /
4кв.м./, поради ограничения им брой.

     Скарите ще се разполагат извън площад
Кракра /с изключение на дървените
къщички/ на площ от 9 /девет- 3/3м/ кв.м.

20.12.2012г.
                              ДИРЕКЦИЯ „ИРУС”

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Американска наследница"
06:00"Комиците" - комедийно предаване
06:45"Тази сутрин"
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Женско царство" - сериал, еп. 59
15:00"Някой те наблюдава"- сериал
16:00"Американска наследница" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:30"Любов извън закона" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 58
21:00"Комиците" - комедийно предаване
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"По средата" - сериал, еп. 20
00:00"Истуик" - сериал, с. 1, еп. 6
01:00"Срещу гравитацията" - сериал, еп. 12
01:50"Преди обед" /п./
03:40"Някой те наблюдава"  сериал
04:30"Кухнята на Звездев" /п./
04:50"Американска наследница" /п./

06:30"Господари на ефира"
07:00"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"Забраненият плод" - сериен филм
15:00"Доктор Куин Лечителката"
16:00"Маркъс"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Отмъщението" - сериен филм
21:00"От местопрестъплението"
22:00"Господари на ефира"
22:30"Костюмари" - сериен филм
23:30Новините на Нова
23:45"Династията на Тюдорите"
00:45"Магнитико" - тв игра
02:30"Долината на слънцето"
03:30"Доктор Куин Лечителката"

05:15Войната на таралежите
06:25В час ли си: Моето училище
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
12:00По света и у нас
12:30Неочаквано семейство -
игрален филм /Германия, 2009г./
14:15Най-доброто от "Улицата"
14:50Войната на таралежите
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Смърфовете
17:00Коледна оратория от
Й.С.Бах в изпълнение на "Класик
ФМ оркестър"
18:00По света и у нас
18:35Зелена светлина
18:40Ерудитъ 1928 - тв филм
19:45Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Събитията на 2012
22:30Падащи звезди
23:30По света и у нас
23:35Зелена светлина
23:40Под прикритие 3 - тв филм
00:45Концерт на Питър Гейбриъл
01:45Анна Каренина
03:30По света и у нас /п от 20:00/
04:20Събитията на 2012/п/Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ

0.15   Вечерен обзор
0.45   Човекът с желязната маска
2.15   Вечерен обзор
2.45   Аз, Дон Жуан  -  Игрален филм
4.55   Имало едно време едно ченге  -  Игр. филм
6.30   Белият зъб  -  Игрален филм
7.30  Булеварден роман   -  Игрален филм
9.30  Диви сърца, 5-ти  епизод
10.15  Сериозно за паранормалното, 2-ра част
10.50 Нещата от живота с Нели Георгиева
11.20 Да срещнеш приказния принц, 38-ми епизод
12.05  Замъкът на принцесата
13.00  Пернишки вести

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

Весели Празници !

13.15  Отчуждение  -  Игрален филм
14.50  Маша и Мечокът, 20-ти епизод
15.00   Пернишки вести
15.15   Доктор Живаго, 2-ра част
17.05   Супермаркет
17.10   Финал по холивудски   -  Игрален филм
19.00 Вечерен обзор
19.30  Бакуган, 10-ти епизод  -  Сериен   филм
19.50  Диви сърца, 6-ти епизод  -  Сериен  филм
20.35  Пространства за живеене, 10-ти епизод
21.00  Да срещнеш приказния принц, 39-ти епизод
21.45  Вечерен обзор
22.30  Възпитанието на феите  -  Игрален филм

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

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

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

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

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира не-

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

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете

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

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътн-

яване на времето и уве-
личаване на изисквания-

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

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви

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

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден

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

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

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

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

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

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

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте

стомаха си, дори да ви
заведат в петзвезден

ресторант, стомахът ви си остава
същият. Бъдете внимателни.
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Äèìèòúð Ðàëåâ – ñïîðòèñò ¹ 1 íà Ïåðíèê
Антонио Любенов – треньор, „Валяците” – отбор на годината

си е безспорно номер
едно. Наистина заслу-
жено признание за чо-
века, който повече
от две десетилетия
е двигател на парап-
ланеризма  Перник и
през тази година
стигна до европейска-
та титла. Човекът,
който доведе през
есента в Перник и ак-
туалният световен
шампион Антон Свол-
шак, за когото пък се
оказа, че Перник е
твърде специално
място, тъй като се е
занимавал с този
спорт и в околности-
те на града ни. Спор-
тните игри също са
представени, въпреки
трудностите, които
преживяват. Заслуже-

ното трето място в
анкетата е на Венци
Василев, тъжното е,
че  бившият капитан
на „Миньор” е вече
бивш. От пролетния
сезон, той ще играе в
ЦСКА. Всички заслу-
жиха своите места,
извън десетката ос-
танаха и спортисти,
които си заслужаваха
да са в нея, но места-
та са само десет.
Специалната награда
за принос в популяри-
зирането на перниш-
кия спорт получи То-
дор Скримов, чет-
върти заедно с на-
ционалите на оли-
мпиадата в Лондон.
Иво Иванов, който
от години учи на
таекуон-до младежи с

Най-добрите спортисти
на Перник за 2012 година
1. Димитър Ралев - парапланеризъм
2. Иван Георгиев - таекуондо
3. Венцислав Василев - футбол
4. Мартин Димчев - ръгби
5. Александра Накова - самбо
6. Георги Якимов - волейбол
6. Любомир Данов - шахмат
8. Боян Цанев - конен спорт
9. Карина Василева - самбо
10. Лорета Недялкова - тенис на маса
Отбор на годината “Валяците”
Треньор на годината Антонио Любенов

- старши треньор на “Валяците”
Специална награда за принос в

популяризирането на пернишкия спорт
Тодор Скримов

Специална награда за работа с
младежи с увреждания Иво Иванов
СК”Калоян-Ладимекс”

И ГШК “Юри Бендерев”
раздаде торти за Коледа
Традиционният турнир за Коледни торти

се проведе в ГШК “Юри Бендерев”. Хуба-
вото за шахматистите е,че тази година се
състезаваха за сладките призове два пъти
след като ШК “Кракра Пернишки” го нап-
рави на свой турнир преди седмица. В тур-
нирът на по-стария клуб се включиха 26
майстори на древната игра. Първи стана
Людмил Ненков , следван от Ради Данов и
Симеон Петров, който пък е единственият
шахматист с награди и от двата турнира.

„А” групата стартира на 2 март
Пролетният дял на първенството в “А”

група ще започне на 2-и март, обяви пре-
зидентът на БФС Борислав Михайлов след
заседанието на Изпълкома на централата
преди няколко дни. Сезонът ще завърши
26-и май, неделя, като тогава всички мачо-
ве ще се играят по едно и също време, от
18:00 часа. Относно датите на мачовете за
купата за четвъртфиналите със сигурност
първите срещи ще се проведат след старта
на втория полусезон, насрочен за 2 март.

Вчера на церемония
в сладкарницата на
Младежкия дом бяха
връчени наградите за
„Спортист, треньор
и отбор  на 2012 го-
дина”. Представите-
лите на девет спор-
та намериха място в
десетката, като еди-

нствено самбото е с
двама представите-
ли, нещо , пък което
не изненадва познава-
чите на спорта в
Перник, тъй като то
е и най-популярният
спорт в СУ „Олим-
пиец”. През тази го-
дина Димитър Ралев

увреждания също си
получи заслуженият
приз. Треньор на го-
дината стана Анто-
нио Любенов – стар-
ши-треньор на „Вал-
яците”, станали
шампиони на страна-
та за 27-ми  път.
Отбор на годината,
също очаквано са
именно „Валяците”,
макар че и на парапла-
неристите, трети в
генералното класира-
не за световната ку-
па също би им прили-
чало. На пернишкия
спорт през Новата
година можем да по-
желаем само повече
финанси, за да се съз-
даде по-добра органи-
зация и наистина да
се радваме на успехи.

Югозападна “В” ФГ обзор на есента
В Югозападната

„В“ ФГ играят и два
отбора от област
Перник – „Струмска
слава“ и „Вито-
ша“(Долна Диканя).
Предоставяме ви то-
зи обзор благодаре-
ние на колегите от
футбол24.бг  като се
надяваме,че ще пре-
дизвика интереса не
само на привъжени-
ците на двата пер-
нишки тима.Измина-
лият есенен полусе-
зон бе много интере-
сен, като се оформи
трио от отбори,
които показват ам-
биции за първото
място - Марек, Вито-
ша Бистрица и Слив-
нишки герой. Към
тях задължително
обаче трябва да при-
бавим и състава на
Пирин. С оглед на кла-
сирането, решихме в
първата част от на-
шия обзор да се
спрем именно на те-
зи три тима.

МАРЕК:МАРЕК:МАРЕК:МАРЕК:МАРЕК:
Марек Дупница е

лидер в класирането
след есенния полусе-
зон и със сигурност
на “Бончук” вече меч-
таят за завръщане в
п р о ф е с и о н а л н и я
футбол. Дупничани
изпревариха в края на
полусезона Витоша
Бистрица и спечелиха
прозвището есенен
шампион. Марек раз-

полага с ударно напа-
дение в лицето Еку-
ндайо Джайеоба и Бо-
би Николов. В 15 мача
тимът от “Бончук”
записа 11 победи, 2
равенства и 2 загуби.
И ако равенствата с
Витоша Бистрица и
Сливнишки герой,
както и загубата ка-
то гост на Пирин
още във 2-ия кръг мо-
гат да се приемат ка-
то нормални, то със
сигурност впетачле-
ние направи загубата
на тима като дома-
кин от Ботев Ихти-
ман с 0:1. Всъщност
този двубой беше
най-скандалният на
есенния полусезо.Из-
пълнителният дирек-
тор на Марек Ивайло
Паргов заяви пред
Football24.bg, че въп-
росът с евентуално-
то участие на тима
в “Б” група, зависи
само от въпрос на
договорка с община-
та и всички фирми,
които помагат на
клуба. “Разпуснахме
момчетата. На 14
януари се събираме
за първа тренировка.
Надявам се всички
момчета да останат
в клуба. Имаме пред-
варителна договорка
с Асен Васев от Пи-
рин Разлог. Мисля, че
с 2-3 попълнения, Ма-
рек ще изглежда наис-
тина завършен от-

бор”, коментира Пар-
гов пред
Football24.bg.”Оценка-
та ми за есенния по-
лусезон е много доб-
ра. Имаше един или
два мача, в които не
спечелихме, а мисля,
че можехме да го нап-
равим. Визирам най-
вече мачът с Ихти-
ман. Отборите в че-
лото са изравнени, а
щом ние сме на вър-
ха, мисля, че момче-
тата заслужават
похвала”, допълни ше-
фът на Марек.”Ако
стана факт промо-
цията в “Б” група,
всичко ще зависи от
общината и от фир-
мите, които ни пома-
гат. Ние играем мач
за мач и се надявам,
че догодина ще иг-
раем в “Б” група”, ка-
за още Паргов.

ВИТОША БИСТРИЦА:ВИТОША БИСТРИЦА:ВИТОША БИСТРИЦА:ВИТОША БИСТРИЦА:ВИТОША БИСТРИЦА:
И да искаме няма

как да кажем лоши ду-
ми за Витоша Бистри-
ца. Тимът на Бойко
Борисов дълго време
бе лидер в класиране-
то, но няколко неубе-
дителни резултата в
края позволиха на Ма-
рек да го изпревари.
Витоша завърши с 10
победи, 3 ремита и 2
загуби, което означа-
ваше 2 точки по-мал-
ко от дупничани. Лю-
бопитното е, че в
последните бистрича-
ни записаха 2 равенс-

тва и 1 загуба. В със-
тава на Витоша
блестят Борислав
Павлов, Мартин Кер-
чев, Даниел Шмедин и
Деян Петров. Голмай-
стор на тима и през
тази година е Дими-
тър Кръстев. Епизо-
дичните появи на Бой-
ко Борисов с екипа на
бистричани пък пре-
дизвикват невероя-
тен медиен ин-
терес. Треньо-
рът на Марек
Румен Стоянов
нападна след
д и р е к т н и я
сблъсък Вито-
ша, за това, че
тимът получа-
ва съдийска
подкрепа. Име-
нно тези спеку-
лации най-мно-
го дразнят
треньорският
щаб и ръко-
водството на
б и с т р и ч а -
н и . ” В и т о ш а
Бистрица неп-
рестанно по-
нася безпочве-
ни критики и
обвинения. Съ-
щите идват и
от колегата
ми и мой прия-
тел Румен
Стоянов, кой-
то няма морал-
но право да об-
винява отбора
на Витоша и да
коментира съ-

дията и мача, тъй ка-
то почти цяло второ
полувреме не е присъс-
твал на стадиона. Съ-
дията на мача вероя-
тно е допуснал греш-
ки, но аз вярвам, че не
са били умишлени или
тенденциозни, тъй
като имаше спорни
отсъждания и в наша
вреда и ущърб”, каза
тогава Мишауи.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен 

информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001. Проектът се 
изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Създаденият Областен информационен център 
– Перник (ОИЦ – Перник) по проект на Община Пер-
ник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на 
Областен информационен център – Перник”, Договор 
№BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна 
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и през месец декември успешно продължи с 
провеждането на информационни събития  в гр. Бре-
зник  на 04.12.2012 г., в  гр. Радомир на 06.12.2012 г. и 
в с. Ковачевци на 10.12.2012 г. С тези срещи завърши 
четвъртият цикъл посветен на популяризирането 
на новия програмен период 2014 – 2020 г. 

На 19 декември 2012 г в залата на ОИЦ - Перник 
се про-
веде последната за годината информационна среща с медиите, 
на която екипът на ОИЦ – Перник отчете своята дейност и по-
стигнатите резултати през настоящата година. 

През 2012 г. с цел популяризиране на Структурните и Ко-
хезионния фонд на Европейския съюз и възможностите за фи-
нансиране на проектни предложения по оперативните програми, 
екипът на ОИЦ – Перник проведе 30 информационни срещи с 
повече от 600 участника от Област Перник. Извън плануваните 
събития експертите са организирали и провели работни срещи 
с различни целеви групи, на които е представена информация за 
актуални процедури по оперативните програми. 

Повече от 240 представители на различни институции, не-
правителствени организации, бизнеса и граждани са потърсили 
информация в офиса на ОИЦ – Перник. Изпратени са над 260 от-

говора на постъпили въпроси
Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 
(до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic_pernik@abv.bg.
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Младок мина на червено
и потроши две девойки

Любомира ПЕЛОВА
19-годишен шофьор премина на чер-

вен сигнал на светофарна уредба и пре-
дизвика тежко пътно-транспортно
произшествие. Инцидентът е станал в
на кръстовището за квартал «Тева», в
тъмните часове на 21-ви декември. Ви-
новникът за пътния инцидент бил шо-
фьорът на лек автомобил «Опел Век-
тра» Йордан В. от Перник. Минавайки
на червен светофар, той се ударил в
правомерно движещия се «Опел Век-
тра», след което се забил в тролейбу-
сен стълб.

Пострадали са двете возещи се във
вектрата 17-годишни момичета, едното
от тях със счупени кости на дясната
длан, а другото - със счупена лява ра-
менна кост. На пострадалите е оказана
първоначална медицинска помощ в
пернишкия Център за спешна медицин-
ска помощ, след което са откарани и
настанени в институт «Пирогов» в сто-
лицата.

АПРОПО

Àêòóàëèçèðàíà å òàðèôàòà çà òàêñèòå â ÌÂÐ
До 5 лв. са три такси по Закона за движение по пътищата

ВЧЕРА БЕШЕ НЕЩО КАТО
ВТОРИ ДЕН НА ГРАДА ЗА

ПЕРНИЧАНИ. След петднев-
ния празничен уикенд сякаш
всички граждани си бяха на-
мерили работа, та се бяха

струпали в центъра. Нямаше гише без
опашки. Като се почне от традиционни-
те водни и енергийни каси, мине се
през банките и телекомуникационните
оператори и се свърши с офисите на
КАТ. Предпоследният работен ден от го-
дината се превърна в ден за плащане
на всички сметки. Ден на голямото бан-
киране. Включително и пред банкомати-
те имаше навалица, което постави се-
риозно въпроса ще издържат ли машин-
ките на натоварването? Уж е криза, а
парите се въртят като на нюйоркската
фондова борса. Сякаш перничанинът
ще стане по-щастлив, ако си изчисти
борчовете в старата година. Тоя плаща-
чески предновогодишен устрем отдав-
на е традиционен. Сякаш през новата
година няма да има сметки и дългове...

ПРАВ Е Д-Р БОГДАНОВ ЗА ИЗ-
ТОЧВАНЕТО НА ПРОФИЛАКТОРИУ-
МА. В тая болница положението е тако-
ва, че просто няма какво да се източи
даже при най-добро желание. Там и с
трън да завъртиш, няма какво да зака-
чиш. Затова напусто са си хабили думи-
те ония общински съветници, които го
обвиниха, че е фалирал болницата. Ос-
вен ако докторът не е някакъв финансов
гений, който може да отклони от нула
лева за собствена сметка. Ама друго е
три пъти по-чудно в неговите обяснения.
Той, местният лидер на НДСВ, на първия
тур на общинските избори лани подкре-
пил кандидатура на СДС, на втория тур
– ГЕРБ , а на всичко отгоре бил кандар-
дисван да влезе в листата на БСП. Това
разтрояване му изяло главата. Къде е
царят сега, да си види кадрите по места
за кого гласуват? И защо от НДСВ не
остана даже абревиатурата? Което към
днешна дата има същата електорална
подкрепа, колкото е и печалбата на
Профилакториума – нула. Това разсек-
ретяване на тайния вот, което направи
д-р Богданов, е достойно за дълбок со-
циологически анализ, ама няма кой да
го направи без пари.

1228 декември 2012 г.

Методиката за опре-
деляне на разходоо-
риентиран размер на
таксите по Закона за
ограничаване на адми-
нистративното регу-
лиране и администра-
тивния контрол вър-
ху стопанската дей-

Любомира ПЕЛОВА
Правителството

направи промени в Та-
рифа №4 за таксите,
които се събират в
системата на МВР по
Закона за държавните
такси. Целта е те да
бъдат съобразени с

боеприпаси за тях от
лица, пребиваващи на
територията на дру-
га държава-членка.

Също поради пром-
яна в нормативната
уредба се въвежда но-
ва такса, свързана с
разрешенията за тър-
говци, извършващи
дейности по пожарна
безопасност – за из-
даване на разрешение
на продукт за пожаро-
гасене по отношение
на гасителната му
ефективност.

Проектът на пос-
тановление беше пуб-
ликуван за публично
обсъждане в интер-
нет страницата на
МВР и в портала за
обществени консул-
тации www.strategy.bg.

ност и разходването
им.

С от 1 лв. до 5 лв. са
увеличени три такси
по Закона за движение
по пътищата, тъй ка-
то сегашният им ми-
нимален размер не
съответства на из-
вършените преки раз-
ходи. Така таксата за
издаване или подмяна
на контролен талон
към свидетелството
за управление става 2
лв., разрешението за
временно движение на
превозно средство –
7 лв. при 5 лв. досега,
а за извършване на
идентификация на
ППС при регистрация
извън определените
за това места ще се
събират 9 лв. вместо

4 лв.
С промените в Зако-

на за оръжията, боеп-
рипасите, взривните
вещества и пиротех-
ническите изделия
бяха въведени нови
услуги и с промените
в тарифата се опре-
деля размерът на так-
сите за извършване-
то им. Това са услуги-
те по издаване на Ев-
ропейски паспорт за
огнестрелно оръжие,
предварително писме-
но одобрение за при-
добиване на огнес-
трелно оръжие и
боеприпаси в друга
държава-членка и
предварително писме-
но съгласие за тран-
спортиране на огнес-
трелни оръжия и

Апелативният съд поема
убийството в Ярджиловци

Любомира ПЕЛОВА

Съдбата на Красен Костадинов отива в
ръцете на магистратите от Апелативен съд
– София, след като пернишкият Окръжен
съд го обяви за невинен за убийството на
Велизар Добринчов – Главата от Ярджи-
ловци. Последва протест на прокуратурата
и обжалване от адвоката на роднините на
жертвата Александър Александров.

Освен че Красен бе обявен за невинен,
магистратите в Перник отхвърлиха и граж-
данският иск от родителите на убитото мом-
че в размер от по 100 000 лева. Мотивите
бяха липсата на конкретни доказателства,
че убийството е извършено от Костадинов.

„Невинен съм и моля да бъда оправдан”,
бе последната дума на обвинения в прес-
тъплението Красен.

Велизар Добринчов- Главата бе открит от
пастир в кладенец близо до гробищния
парк на село Ярджиловци. По тялото и гла-
вата му е имало множество следи от удари
с тръба, гаечен ключ, но оръдията на прес-
тъплението не са открити.

Любомира ПЕЛОВА
Служители от сек-

тор «Противодей-
ствие на криминална-
та престъпност» при
пернишката Областна
дирекция на полиция-
та задържаха млад
мъж, пренасящ нарко-
тични вещества. При
проведена специализи-

Закопчаха перничанин с дрога
рана полицейска опера-
ция в централната
част на областния гра-
де бил извършен личен
обиск на 23-годишния
Б.Д. Полицаите откри-
ли в дрехите на перни-
чанина найлоново плик-
че, съдържащо амфе-
тамин. Младежът вече
е бил познат на орга-

ните на реда с унищо-
жаване и повреждане
на чуждо имущество.

По случая в Първо
районно управление
«Полиция» е образува-
но досъдебно произ-
водство и работата
по новото «амплоа» на
перничанина продъл-
жава.

Любомира ПЕЛОВА
Служители на радо-

мирското полицейско
управление иззеха кон-
трабандни цигари от
обект в село  Друган.

Незаконните тю-
тюневи изделия са

Иззеха цигари без бандерол
намерени при прове-
дена специализирана
полицейска операци-
я. Криминалистите
извършили претър-
сване в помещение
на сграда, стопанис-
вано от 51-годиш-

ния В.И. Служители-
те на реда иззели
141 броя кутии с ци-
гари без акцизен бан-
дерол.

По случая е взето
отношение от Мит-
ница «Столична».

Любомира ПЕЛОВА
Криминалисти от

пернишкото Второ
районно управление
«Полиция» задържаха
двама жители на об-
ластния град, нанесли
жесток побой на 33-
годишен перничанин.

Насилието е извър-
шено малко след полу-

Насилници пребиха 33-годишен
нощ вчера. Пострада-
лият се е прибирал
към дома си, когато е
бил нападнат от 41-
годишния В.К. и 33-го-
дишния Г.М. След ка-
то го пребили жесто-
ко, двамата го на-
мушкали с твърд
предмет във врата и
в гърба.

При проведените
незабавни загради-
телни мероприятия и
полицаите успели да
спипат биячите и да
им щракнат белезни-
ците около китките.
Насилниците са поз-
нати на органите на
МВР като извърши-
тели на кражби.

Любомира ПЕЛОВА
Трима водачи на ав-

томобили си позволи-
ли да седнат зад вола-
на след употреба на ал-
кохол са образувани
през почивните дни. В
навечерието на Бъдни
вечер в центъра на
Перник бил спрян за
проверка лек автомо-
бил. «Опел Вектра».
При изпробването на
29-годишния водач с
инициали А.К. за упо-

Трима пияни на бърз съд
треба на алкохол, дре-
герът е отчел 2.24
промила. Виновният
шофьор е дал кръвна
проба. Почерпен шо-
фьор е бил хванат и на
пътя към Кюстендил
в района на радомир-
ското село Извор. Мал-
ко след полунощ на 23-
ти декември полицаи-
те спрели за проверка
«Мерцедес - 190 Е» с
пернишка регистра-
ция, управляван от 49-

годишния С.Г. При не-
го дрегерът показал
1,94 промила. Рано
сутринта на следва-
щия ден, в центъра на
Радомир е извършена
проверка на товарен
автомобил “Фолксва-
ген Транспортер” с
кюстендилска регис-
трация. Установено е,
че 36-годишният шо-
фьор И.В. подкарал во-
зилото с 2.56 промила
алкохол в кръвта.


