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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!

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ    ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

гр. София, ул. “Сердика” №22
/с/у чешмите на централната баня до Халите/

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

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

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

ставен ад

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в цяла България  плащане веднага

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

купува

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

на селото на снаряда
се натъкнал столича-
нин, който купил имо-
т в селото и започнал
да прокарва водопро-
вод. Работниците, ан-
гажирани с изкопните
работи, на два пъти
закачили снаряда с ло-
патите. Според жите-
лите на селото, добре
че наистина само го
закачили, а не го уда-
рили по-силно с кирка
например, тъй като
тогава трагедията
щяла да е неминуема.

От военното ми-
нистерство и пер-
нишката полиция

Любомира ПЕЛОВА
След като в навече-

рието на 24-ти май в
Брезник при изкопни
работи в частен двор
на улица Граово” бе на-
мерен и обезопасен на
полигон край столица-
та трасиращ снаряд
от времето на на Вто-
рата световна война.
През последните дни
се заговори, че е наме-
рен подобен и в изкоп
за водопровод в близ-
кото до Перник село
Мещица. Боеприпа-
сът, според осведоме-
ни, бил от същия пе-
риод. Според жители

принос на общината е
40 648 лв. Фирма
«Среги» ООД е била
изпълнител на проек-
та, чиято първа коп-
ка е направена на 3 ав-
густ м.г. В хода на реа-
лизация на разработ-
ката са извършени по-
чистване на корито-
то на реката, укрепи-
телни и възстанови-
телни дейности в
два участъка с дъл-
жина 1 558,487 м.
20 000 куб.метра са
били изкопните рабо-
ти,11 са изградените
дънни прагове, мон-
тирани са 260 габио-
на, мантраците са
716, положеният бе-
тон е 400 кубика, из-
счени са 230 000 кв.м.
храсти, а осигурната
ширина на дъното на
Струма сега е 20 м.
Коригираният учаса-
тък може да проведе
водна вълна от 338
куб.м. в секунда ста-
на ясно вчера.
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.511 лв.
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Св. прпмчца
Теодосия.

Св. Лука изповедник,
архиеп.

Симферополски.

100 - 270

Слънчево

Кметът на Перник Росица Янакиева преряза лентата и плисна менчето с вода

Денят на
разплатата

Дойде и този ден. Макар и
с леко закъснение правителството на
Орешарски ще застане пред съда на
Парламента за първият си вот на дове-
рие. Което засега изглежда по-голямо,
отколкото го сочи математиката. Яв-
но днес е денят на сложните формули и
простите решения. Ще трябва да се до-
казва, че 2 + 2 = 5. Дотам дойде нашият
преход - да се търсят паранормални ре-
шения на ненормалната политическа си-
туация в страната.

Днес обаче е и денят на разплатата.
Три партии ще се опитат да се раз-
платят с Бойко Борисов за старите бор-
чове, който му дължат. Орешарски ще
се разплати с коалиционите партньори,
правейки правителство от страшно из-
вестни и световно неизвестни хора, кои-
то преди време наричаха експерти. По
своеобразен начин парламентарното
мнозинство ще се разплати с избирате-
лите си, обещавайки на всеки по нещо, а
на всички - почти всичко.

Само да не излезе скъпа цената на раз-
платата. И да не дойде някой следващ
ден Х, когато разплащането на площади-
те да става с камъни и дървета, както
през зимата на 2013 г.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Любомира ПЕЛОВА
Вчера официално

приключи проектът,
касаещ възстановява-
нето на проводимос-
тта на река Струма и
укепването на брего-
вете й в района на
пернишкия квартал
Бела вода. Лентата
прерязаха кметът на
общината Росица Яна-
киева и ръководи-
телят на проекта
инж. Ема Михайлова.
На импровизираното
тържество присъс-
тваха и областния уп-
равител инж. Иво
Петров, председа-
телят на Общинския
съвет Владислав Ка-
раилиев, представи-
тели на местни фир-
ми, ОУПБЗН, РИОСВ и
други гост.

Ема Михайлова при-
помни, че обектът е
стойност 941 627 лв
и е финансиран по ОП
«Регионално разви-
тие». Финансовият
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СТР. 3
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ÁÈÑÅÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ
ÂÚÐÍÀÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÀ

ÀÃÅÍÒ ÑËÅÄÈË ÌÀ×À
“ÌÈÍÜÎÐ” - “ ×. ÌÎÐÅ”

ÌÚÆ ÎÒ ÇÅÌÅÍ
ÈÇÃÎÐß Ñ 800 ËÂ.

пазят пълно мълча-
ние както за първи,
така и за втория слу-
чай. Кметът на Мещи-
ца Деян Станимиров
обаче потвърди нови-
ната. Кметът на насе-
леното място Деян
Станимиров потвър-
ди факта и допълни,
че наистина са били
алармирани органите
на реда, които отце-
пили района и пазили
снаряда, докато дош-
ли военните и го иззе-
ли, за да откарат на
свой полигон, вероя-
тно в Сливница, за да
го обезвредят.

Мистерия около снаряда в Мещица

И ръководителят
на проекта подчере-
та, че с така изпълне-
ната корекция са за-
щитени от заливане
земеделските имоти
край реката, главния
колектор на Перник,
жп линията Перник –
Кулата и шосето Пер-
ник – Кюстендил.

На страница 2
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„Åäíà óñìèâêà ïðàâè ÷óäåñà” çà 1-âè þíè
Много забавления обещават организаторите

Настинки и шарки
сред децата

Зоя ИВАНОВА

Виктория СТАНКОВА
Младежки дом – Мо-

шино кани всички деца
на щур купон, където
ще валят подаръци и
ще има изненади, на 1-
ви юни от 10.30 часа.
За Деня на Детето са
подготвени много за-
бавления и организа-
торите се надяват,че
те ще направят праз-
ника незабравим.

Всеки малък палав-
ник може да се превър-
не в приказен герой и
да твори на „Алеята
на мечтите”. Малчуга-
ните ще могат да уча-
стват в разнообразни
творчески занимания

– да рисуват, да апли-
кират, да правят
хвърчила и фигурки
от хартия, да уча-
стват в състезание с
електромобили.В праз-
ничната програма на
забавното събитие
ще участват и най-
малките таланти от
съставите на дома,
които ще пеят и тан-
цуват. Усмивки и нас-
троение, много игри и
чудесни награди оча-
кват децата на тех-
ния празник, а заедно с
тях ще могат да се за-
бавляват и техните
родители, баби и
дядовци. Младежкият

Изложба с творби на
Делийски в столицата

Виктория СТАНКОВА
Акварели малък формат на художни-

ка Димитър Делийски ще покаже в из-
ложба галерия Абсент в София. Експо-
зицията е със заглавие „Нежност и си-
ла“ и се открива в датата, на която Де-
лийски се е родил – 29 май, от 18, 00 ч.
Тази година той щеше да навърши 80 г.
По този повод в столицата бяха открити
поредица от ретроспективни изложби,
които представиха богатото творческо
наследство на художника.

Делийски съчетава  умело експресив-
ност, нежност и сила. Използва масло,
пастел и акварел с  еднаква сетивност
към материал и техника. Любима мате-
рия за него обаче си остава акварела.
Той е фин и прецизен в пресъздаването
на неговият свят – оформя монументал-
ни обекти, представящи мощта на при-
родата, цветово изгражда детайли,
фрагменти и сезони. Акварелийски,
както шеговито, но не случайно, го на-
ричат неговите приятели, вае хълмове,
зъбери, горски масиви и пейзажи по
поречието на Струма с майсторството
на художник, опитомил водата, боите и
белия лист.

Представят творби, на
хора с увреждания

Виктория СТАНКОВА
Арт творби, изработени от хора с ув-

реждания ще покаже изложба в Чеш-
кия център в София. Произведенията
на изкуството са изработени от мла-
дежи от Дневния център за възрастни
с увреждания в Перник по време на
заниманията им в ателиетата по арт
терапия. Ръководители са Татяна Ки-
танова, Китан Китанов и Йоана Нико-
лова.Изложбата ще се открие на 1
юни от 11 ч. във фоайето на Чешкия
център в София. По време на занима-
нията си младите хора овладяват тън-
костите на приложните изкуства, ба-
тика и дърворезба. Дневният център в
Перник работи от 2006 г. и предЛага
различни социални услуги за хора с
увреждания на възраст над 18 г. Гру-
па за арт терапия в града обаче има
още преди това.

От 1999 година в Перник се осъ-
ществяват специализирани обучения
на деца и младежи с проблеми в раз-
витието в ателие по приложно изкус-
тво към Обединен детски комплекс в
методическо обединение с Дневен
център за деца с увреждания по ав-
торска методика на Татяна Китанова.

“Рок турне” пред Двореца
Виктория СТАНКОВА

На 29 май /сряда/
от  19.00 ч. пред  Дво-
реца  на културата –
Перник ще се състои

Тръгна проект за ефективна
общинска администрация

Любомира ПЕЛОВА
Вчера официално бе

дадено началото на
нов проект „Община
Перник – ефективна
администрация в
служба на общество-
то”. Размерът на одо-
брената безвъзмез-
дна помощ е 125 179
лв, а периодът на из-
пълнение е 16 месеца
– от 8 ноември 32011
до 8-ми март 2014 го-
дина. Бенефициент на
разработката е общи-
на Перник. Проектът
ще бъде осъществен
с финансовата под-
крепа на Оперативна
програма „Админис-
тративен капаци-
тет”, съфинансирана
от Европейския съюз
чрез Европейския со-
циален фонд.

Проектът предвиж-
да да бъдат проек-
тните дейности да
обхванат всички
структури на общин-
ската администра-
ция, а общата цел на
разработката е да се
повиши ефективнос-
тта на общинската
администрация чрез
подобряване на ней-
ния административ-
ния и организационен
капацитет. Това ще
стане чрез чрез из-
вършване на функцио-
нален анализ, органи-
зационно развитие и
подобрение на дейнос-
тта на администра-
цията. Друга специ-
фична цел е да бъде
изградена модерна и
качествена организа-

ция на работа чрез
реорганизиране и ада-
птиране на работни-
те процеси, за да бъде
избегнато дублиране-
то на функции и из-
граждането на струк-
тура, позволяваща ка-
чествено обслужване
на гражданите и биз-
неса и ефикасност
при управлението и
усвояването на средс-
тва. Цели се още да се
гарантира устойчи-
вост на резултатите
на проекта посредс-
твом дейности за ин-
формираност и анга-
жираност на целева-
та група и широката
общественост.

Част от очаквани-
те резултати включ-
ват функционален
анализ на общинската

администрация в
съответствие с ос-
новните етапи на
Единната методоло-
гия  за провеждане на
функционален анализ
в държавната адми-
нистрация, подобр-
яване на ефективнос-
тта при изпълнение
на функциите на об-
щинските служители,
разработване и въ-
веждане на наръчни-
ци, методики и ин-
струкции за работа и
др.

Проектът тепърва
ще се развива, ще бъ-
де разработен модел
на база анализ, който
ще бъде представен
пред общинската ад-
министрация, поясни
координаторът на
проекта Диана Колева.

от страница 1

Над 80 процента от заболелите от остри
респираторни заболявания за миналата
седмица са деца в училищна и предучи-
лищна възраст – това става ясно от инфор-
мацията на регионалната здравна инспек-
ция. При заразните болести се забелязва
сериозно намаление на болните от варице-
ла – те са 25 срещу 60 за предходната сед-
мица. 76 % от случаите са регистрирани в
гр. Перник – (19), единични случаи са ре-
гистрирани съответно в градовете Радомир,
Брезник, Батановци и село Кладница. 92 %
от заболелите са деца от 1 до 12 години, по-
сещаващи организирани колективи. Във
възрастовата група 20 - 24 години са регис-
трирани 2 случая. Всички болни се лекуват
амбулаторно от общопрактикуващите им
лекари. Има един случай на ентероколит. .

регистриран в гр. Перник. Заболя 65 годи-
шен мъж. Болният е приет за лечение в Ин-
фекциозно отделение на МБАЛ – Перник.
Има три случая на скарлатина

срещу 0 случаи за предходната седмица.
Случаите са регистрирани в гр. Перник. За-
болелите са деца във възрастовата група 5-
9 години, посещаващи организирани ко-
лективи. Лекуват се амбулаторно от лични-
те си лекари. Два са случаите и на туберку-
лоза.

Случаите са регистрирани в градовете
Перник и Трън. Заболелите са хоспитализи-
рани в СБАЛББ гр. Перник. Всички случаи
са проучени и са взети съответните проти-
воепидемични мерки.

Няма регистрирани хранителни взривове
и взривове от вътреболнични инфекции на
територията на гр. Перник и областта.

През седмицата в Д НЗБ са извършени
73 проверки, от които 61 по спазване на
противоепидемичен режим на работа и 12
по спазване на забраната за тютюнопуше-
не.

Съставени са 2 акта за административно
нарушение.

Възстановени и укрепени...

Днес, когато финализирахме този важен за
жителите на Бела вода, а и за всички пернича-
ни проект, не мога да не си спомня станалото
на 4- 5 декември 2010 година,  когато излезе
от коритото си и заля както къщи и имоти в ра-
йона на Бела вода, така и в ниската част на
Батановци, зяви градоначалникът Росица
Янакиева минути преди да пререже лентата.
Тя изрази надежда, че в следващия програ-
мен период 2014- 2020 година ще бъдат съз-
дадени възможности за изгражднето на нови
съоръжения и обекти, включително и укрепав-
нето на цялото поречие на реката от язовир
Студена до Батановци. Кметът блатодари и на
строителите, които завършиха обекта в регла-
ментираните срокове, при това са свършили
работата си качествено. Новата придобивка
на беловодчани честити и областният управи-
тел Иво Петров. Той излрази надежда, че чрез
средствата от оперативните програми в след-
ващия програмен период ще бъде коригирано
и укрепено коритото на реката и в района село
Студена, където също при многоводие Струма
създава проблеми. Кметът на Бела вода Сте-
фан Давидков благодари лично на кмета Яна-
киева и екипа разработил и реализирал проек-
та и не скри надеждата си, че в идните години
ще бъде решен проблема с укрепването на
бреговете на реката и в самия жилищен ра-
йон, където обикновено 25-30 къщи се наводн-
яват. Прерязвайки лентата на новия обект,
градоначалникът Росица Янакиева плисна и
традиционното менче с бистра вода.

дом в Мошино изказва
искрени благодарнос-
ти към фирма „Сани
Конс”, която от годи-
ни осигурява много

подаръци за децата,
за да бъде празникът
още по-весел, пъстър
и емоционален. Уча-
стниците в подгот-

вената томбола ще
имат шанс да спечелят
и най-големите награ-
ди - велосипед и еле-
ктромобил.

концерт. Той ще се
реализира в рамките
на проекта „Рок тур-
не” по инициатива на
Общински комплекс

Дворец на културата
и Нов български уни-
верситет – София,
департамент „Музи-
ка”.
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Той няма да се занимава със съдебни дела срещу клеветниците

Акт на насилие обедини
медицинското съсловие

Зоя ИВАНОВА
Абсурдният случай от преди някол-

ко дни, когато празнуващи нападнаха
екип на спешната помощ обедини по
безпрецедентен начин медицинското
съсловие у нас. След като от Българ-
ския лекарски съюз обявиха, че тех-
ните членове имат готовност за стач-
ни действия, подкрепата си към меди-
ците обявиха съсловните организа-
ции на медицинските сестри, акушер-
ките, лаборантите, на фелдшерите и
стоматолозите. Те  заявяват че  също
ще спрат да работят наравно с лека-
рите, ако до 15 юни т.г. парламентът
не криминализира нападенията над
медицински екипи.

Две седмици протест на
студентите по медицина

Зоя ИВАНОВА
От 30 май до 16 юни студентите по

медецина от всички медицински уни-
верситети и факултети у нас ще про-
тестират символично с лентични на
реверите си с призив „Не на насилие-
то над медици”. Това се казва в на-
рочна декларация на Асоциацията на
студентите медици. „Асоциацията на
студентите-медици в България изказ-
ва остро възмущението си във връзка
с поредното брутално нападение над
медицински екип, който бе нападнат
по време на изпълнение на служебни-
те си задължения. Грозният акт на на-
силие срещу екип на ЦСМП-София до-
казва за пореден път безсилието на
държавата ни да защити хората, кои-
то са призвани, въпреки лошите усло-
вия на труд и мизерното заплащане,
да спасяват човешкия живот в кри-
тични ситуации“, се казва още в  дек-
ларацията.  Оттам отбелязват още, че
бъдещите медици, на които предстои
да започнат работа в системата на
българското здравеопазване, са се-
риозно загрижени от възможностите
за упражняване на професията си в
без друго неблагоприятни условия,
допълнени и от липса на защита от на-
падения. „Всички тези неуредици
допринасят за вземане на решението
завършващите медици да предпоче-
тат своята професионална реализа-
ция извън страната“, отбелязват от
асоциацията.

МФ”Подкрепа” изпрати
протестно писмо в

защита на битите медици
Силвия ГРИГОРОВА

Медицинска федерация „ ПОДКРЕ-
ПА” изпрати до медиите протестна дек-
ларация. В нея категорично се осъжда
поредното варварско издевателство
над медици от Спешна медицинска по-
мощ, които станаха обект на посега-
телство и тормоз. В документа, синди-
катът заявява:”Настояваме законода-
телят и властимащите незабавно да
предприемат действия за законово обе-
зпечаване на сигурността и спокой-
ствието на работещите в спешните от-
деления и центровете за спешна меди-
цинска помощ!

Безрезервно подкрепяме символич-
ните протести на колегите от този толко-
ва важен за българското здравеопаз-
ване сектор. Безапелационно се при-
съединяваме към призива на Българ-
ския лекарски съюз –до 15 юни 2013 г
този изключително сериозен проблем
да намери своето законодателно реше-
ние. Отговорно заявяваме, че ако това
не се случи, МФ ”ПОДКРЕПА” ще при-
веде структурите си в готовност за ефе-
ктивни протестни действия”. Протестна-
та  декларация е подписана от предсе-
дателя на Изпълнителния съвет на МФ
”Подкрепа” - Маргарита Петрова.

Плевнелиев подписа указ за кабинета

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият топ-

прокурор Бисер Михай-
лов е отново на рабо-
та. Наричаният още
острието на държав-
ното обвинение в гра-
да бе арестуван пуб-
лично, шумно и грозно
и на 9-ти септември
2010 година от екип на
ДАНС и ГДБОП, пред
очите на граждани, на

семейството му. Име-
то му бе навряно в
калта, срещу него се
изрекоха грозни обви-
нения, заедно с брат
му Васил бяха нарече-
ни едва ли не най-голе-
мите лихвари в регио-
на.

На 16 май т.г. обаче
тихомълком Висшият
съдебен съвет въз-
станови пернишкият

обвинител Михайлов
на поста му като
зам.окръжен проку-
рор, който вече е на
поста си. Бисер Михай-
лов заяви, че след
всимко преживяно не
възнамерява да се за-
нимава със съдебни де-
ла срещу оклеветили-
те го, иска само да ра-
боти спокойно. Дово-
лен съм, че най-лошо-
то вече отмина и е
зад гърба ми, доволен
съм, че е възстанове-
но чистото ми име и
просто поех отново
работата, която оби-
чам и дава смисъл на
живота ми, заяви вче-
ра новият стар
зам.окръжен прокурор
на Перник.

До изключително
грозниа арест преди
три години, когато
Бисер Михайлов бе за-
копчан с белезници по
пижама, а брат му –
проснат на тротоара
по бельо пред очите
кажи – речи на целия
квартал, се стигна
след подадена половин
година по-рано жалба,
в която той е бил об-
винен, че заплашва
свои длъжници, на кои-
то дал пари на заем. Тя
бе подписана от съп-

ругата на пернишкия
бизнесмен Калин Леков
– Ирина. Тя е била
близка на семейство-
то на Михайлов, канди-
датствала за поста
младши прокурор в
пернишката прокура-
тура, но не била ут-
върдена за поста от
Въсшия съдебен съ-
вет. Лекова се жалела,
че прокурорът я зап-
лашва с киселина и с
отвличане на децата
й, ако не върне борча.

След ареста на про-
курора Михайлов и
брат му Васил, който
е бизнесмен, вътреш-
ният министър Цве-
тан Цветанов съоб-
щи, че обвинителят
е отпуснал кредит
от 30 хил. лв. и е по-
лучавал месечни лих-
ви от 3700 лв. Освен
това отправял запла-
хи срещу жалбопода-
телката и принудил
нея и съпруга й да
поемат задължения
за 10 хил. евро.

На специална прес-
конференция в Пер-
ник, веднага след ка-
то бе освободен от
ареста срещу парич-
на гаранция от 3 500
лева, Биксер михайлов
заяви категорично,

че всичко изречено в
публичното прос-
транство срещу него
е клевета. «За себе си
съм невинен и ще се
защитавам в този
процес с всички спо-
соби, предвидени в
закона”, каза тогава
прокурорът. Време-
то доказа правотата
му.

През декември 2012
година Софийска град-
ска прокуратура  е
прекратила досъдеб-
ното производство
срещу него поради лип-
са на доказателства.
Изчезнал е и бившият
бизнесмен Калин Леков,
който трябвало да бъ-
де разпитван като
свидетел по обвине-
нието на жена му Ири-
на срещу прокурора. 

Бисер Михайлов не
случайно е наричан
топ прокурор и ос-
трието на пернишка-
та прокуратура. Той е
водил едни от най-
тежките съдебни де-
ла, сред които е и то-
ва срещу серийния уб-
иец Станислав Анге-
лов- Сиси.

Сега е поел случая с
убийството на Вен-
цислав Димитров –
Мечан.

Служебното социално
министерство се отчете

Зоя ИВАНОВА
Министерството на труда и социалната

политика от служебния кабинет отчете
както всички останали министерства
свършеното за времето през което беше
на власт. Осигурен беше допълнителен
финансов пакет от 41 млн. лв. за най-уя-
звимите групи. Как бяха разпределени
тези средства?

В края на април еднократна финансова
помощ от 50 лв. получиха семействата на
25 427 деца с увреждания. За целта бяха
отделени 1 271 350 лв.

Също в края на април еднократно по
65,72 лв. получиха и 8095 лица и семей-
ства, на които е била отказана енергийна
помощ за изминалия отоплителен сезон
заради превишаване на диференцирания
минимален доход с до 10 лева. Общата
сума, осигурена за тях, е 532 003 лева.

В края на май т.г. еднократна помощ от
65,72 лв. получиха още 7001 лица и се-
мейства, които подадоха молби през ап-
рил и надвишават диференцирания мини-
мален доход за енергийно подпомагане
с до 10 лв. Това струва на бюджета общо
460 105 лв.

В края на май т.г. 28 183 майки с деца
между 1 и 2 години, на които е отпуснато
парично обезщетение за отглеждане на
дете от една до две години за поне един
месец през периода от 1 януари до 12 ап-
рил 2013 г. и са с доход под 350 лв. на
член от семейството, получиха еднократ-
на помощ в размер на 50 лв. Общата су-
ма, необходима за това, е 1 409 150 лева.

Според прогнозите на Агенцията за со-
циално подпомагане броят на майките с
право на тази помощ може да достигне
30 000 – 31 000, което ще струва на бю-
джета още 140 000 лв. Причина за това
са случаи, при които документите на май-
ките са подадени по-късно от техните ра-
ботодатели.

Зоя ИВАНОВА
Вчера Пламен Оре-

шарски представи
състава и структура-
та на новия Минис-
терски съвет на пре-
зидента Росен Плевне-
лиев и получи одобре-
нието му за състав-
яне на правителство.
Плевнелиев подписа
указ, с който да се гла-
сува в Народното съб-
рание (НС) кабинета,
оглавен от Орешарски
и съставен от предло-
жените от него ми-
нистри.По време на
срещата в президент-
ството Пламен Оре-
шарски заяви, че си е

представял повече
структурни промени
в правителството, но
с оглед критичното
състояние на някои
сектори – най-вече на
енергетиката, ще бъ-
де по-добре там неза-
бавно да се започне ра-
бота. Ето защото ене-
ргетиката остава под
шапката на икономи-
ческото министерс-
тво. Вместо това ту-
ризмът ще бъде отде-
лен в самостоятелно
ведомство. Орешар-
ски обяви и създаване-
то на ново минис-
терство – на инвес-
тиционното планира-

не.Кандидатът за ми-
нистър-председател
очерта основните
приоритети пред еки-
па си. Той заяви, че ако
парламентът му гла-
сува доверие, кабине-
тът ще работи за
икономическа стабил-
ност, задълбочаване
на сътрудничество-
то с европейските
партньори и привли-
чане на нови инвести-
ции. Стремим се към
диалог с гражданско-
то общество и към ус-
тановяване на добър
тон между държавни-
те институции, до-
пълни Орешарски.

Десетки проверки покрай 24 май
Зоя ИВАНОВА

Във връзка с офи-
циалния празник 24-
ти май, Българската
агенция по безопас-
ност на храните пред-
прие засилени провер-
ки в обекти за произ-
водство и търговия
с храни. За периода от
20 до 24 май 2013 го-
дина включително,
инспекторите от от-
делите “Контрол на
храни” при съответ-
ната Областна дирек-
ция по безопасност
на храните извършиха

2122 броя допълни-
телни проверки.

В резултат на заси-
лените проверки са
издадени 87 Предписа-
ния за отстраняване
на констатирани не-
съответствия, със-
тавени са 41 Акта за
установяване на ад-
министративно нару-
шение, като един обе-
кт находящ се на те-
риторията на Об-
ласт Смолян е с вре-
менно преустановена
дейност. След конста-
тирани несъответс-

твия са възбранени и
бракувани 1402 килог-
рама хранителни про-
дукти и 417 яйца.

Във връзка с офи-
циалния текущ кон-
трол инспекторите в
страната са извърши-
ли 4250 планирани
проверки, при които
са издадени 259 Пред-
писания, съставен са
45 Акта за установ-
яване на администра-
тивно нарушение,
възбранени и бракува-
ни са 396 килограма
храни.
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Това ще стане със стартирания проект за 80 милиона лева

Силвия ГРИГОРОВА
Община Радомир

има реалната възмож-
ност да реши почти
на 100% проблемите с
водоснабдяването и
канализацията на гра-
да с реализирането на
проекта за водния ци-
къл. Стартиралият
официално миналата
седмица „Интегриран
воден проект за гр. Ра-
домир”, който е на
стойност 80 млн. ле-
ва, ще даде възмож-

съгласно българското
з а к о н о д а т е л с т в о ,
след което ще бъде
финализиран и самия
договор с консорциу-
ма, така както е зало-
жено в неговата офе-
рта. Напълно естес-
твено

КМЕТЪТ НА
РАДОМИР –

ПЛАМЕН
АЛЕКСИЕВ,

беше много радос-
тен от подписването

чества, които в мо-
мента се бълват към
Радомир и пак не дос-
тигат до потребите-
лите, да намалеят,
тъй като след реали-
зирането на проекта
загубите по мрежата
ще бъдат сведени до
минимум. В момента
над 70% от водата за
Радомир се подава
помпажно, а останала-
та част е гравитач-
но. Не по-маловажен е
фактът, че ще се на-

водопровода. Радомир
е градът, който има
най-много места, от
които се водоснабд-
ява и най-много пом-
пени станции. „В и К”
чака с нетърпение
реализирането на то-
зи проект и поради
факта, че ще нама-
леят чувствително
авариите по водопро-
водната мрежа, кои-
то сега ни създават
много проблеми”, зая-
ви инж. Стефанов.

Консорциум „Радо-
мир 2012” е съставен
от три фирми, които
стриктно са си раз-
пределили ангажимен-
тите по изпълнение-
то на договора като
всяка отговаря за
това, в което се е до-
казала, че е най-добра.
Водеща фирма в кон-
сорциума е „Юни про-
джект”, с ръководи-
тел Христо Тодоров.
Втората е „Еко-
проект 2000”, с ръко-
водител инж. Павел
Павлов и третата е
„Водоканалконсулт”,
с ръководител инж.
Мария Атанасова. Те-
зи фирми имат отго-
ворната задача да из-
вършат проектира-
нето на всички зало-
жени в проекта дей-
ности и да дадат
ясна и точна картина
кое колко ще струва.
 Ръководител на
проекта е икономис-
тът Христо Тодоров.
Екипът, който ще из-
работи проекта за
пречиствателната
станция на Радомир,
се ръководи от инж.
Павел Павлов. Стара-
та пречиствателна е
строена през 70-те
години на миналия
век и не отговаря ве-
че на високите изи-
сквания за качества
на водите зауствани
в откритите водоп-
риемници, които пос-
тавя ЕС  на България
в качеството й на
пълноправен член.
След реализирането
на този проект Радо-
мир ще има нова пре-
чиствателна стан-
ция, която ще отго-
варя на изискванията
на ЕС. Мария Атана-
сова ръководи проек-
тантския екип, кой-
то отговаря за изра-
ботването на проек-
тите за уличната во-
допроводна и канали-
зационна мрежа. „Ра-
домир има канализа-
ционна мрежа, която
вече е напълно амо-
ртизирана и не отго-
варя на нормативни-
те изисквания в мо-
мента, затова се на-
лага цялостно да бъ-
де обновена. Предмет

на нашия договор е
реконструкцията на
съществуващата ка-
нализационна мрежа и
успоредно на нея ка-
то съпътстващ еле-
мент, съгласно изи-
скванията на опера-
тивната програма,
ще бъде проектиран
и уличен водопровод.

 На въпрос на в.”Съ-
перник”- ще успее ли
община Радомир с реа-
лизирането на този
проект да реши цялос-
тно и напълно пробле-
ма с водоснабдяване-
то и канализацията, в
това число и с пречис-
тването на отпадни-
те води,

МАРИЯ
АТАНАСОВА-

УПРАВИТЕЛ НА
„ВОДОКАНАЛ-

КОНСУЛТ”
поясни: „Мисля, че

сме съумели да обхва-
нем всички важни
проблеми, които зас-
ягат водния цикъл на
града. Това са улична-
та канализационна и
водопроводна мрежа и
пречиствателната
станция. Тоест, проб-
лемът ще бъде решен
комплексно. Проекти-
рането ще приключи в
срок от 4 месеца от
подписването на дого-
вора. Съгласно указа-
нията на МОСВ, из-
готвеният проект се
утвърждава съгласно
изискванията на зако-
на. И трите фирми
имаме достатъчно
опит в проектиране-
то, разполагаме с от-

ност да се извърши
цялостното обнов-
яване и реконструк-
ция на съществуваща-
та канализационна
мрежа, която е амо-
ртизирана и не отго-
варя на порасналите
потребности на насе-
лението на града. Ус-
поредно с нея, като
съпътстващ елемент,
съгласно изисквания-
та на оперативната
програма, ще бъде из-
вършено и проектира-
не на уличния  водоп-
ровод. На практика
миналата седмица бе-
ше даден старта на
първия етап от дого-
вора, който е подписа-
ла община Радомир с
МОСВ. Той включва из-
работването на
проекта от консор-
циум „Радомир 2012”.
Важна подробност в
случая е, че проектът,
съгласно договора, ще
бъде изработен в три
проектни фази: пре-
д и н в е с т и ц и о н н о
проучване, идейни
проекти и работни
проекти. Всички изра-
ботени проекти ще
бъдат одобрявани

на този договор. „За
да се развива земеде-
лие, туризъм или ка-
къвто и да е бизнес е
наложително да има
нормално водоснабд-
яване и канализация.
Създаването на тази
инфраструктура ще
даде тласък в разви-
тието на Радомир,
тъй като градът има
потенциал”, беше ка-
тегоричен градона-
чалникът на Радомир.

Не по-малко радос-
тен беше и операто-
рът на водния цикъл
на града  в лицето на

ИНЖ. РУМЕН
СТЕФАНОВ—

РЪКОВОДИТЕЛ НА
НАПРАВЛЕНИЕ „ВКМС”

ВЪВ „ В И К”
 Аргументите му

затова бяха железни.
„Искам да поздравя
община Радомир за по-
ложените усилия в
разработването на
проекта. Близо 2 годи-
ни се трудихме заедно
с общината по този
проект и постигнахме
отличен резултат с
общи усилия. Надявам
се тези водни коли-

мали чувствително и
разходът на електрое-
нергия. В момента
помпена станция Дру-
ган годишно бълва по
3 млн. куб.м вода към
Радомир, но от тях
близо 2/3 не отиват
до абонатите. Затова
целта е с наличните
водоизточници на те-
риторията на Радо-
мир да се задоволява
потреблението на
града и общината по-
не в ниската и средна-
та зона. В момента „В
и К” плаща около 100-
120 000 лева годишно
за ток само за община
Радомир. Това пред-
ставлява около 70 на
сто от себестойнос-
тта на водата. С реа-
лизирането на проек-
та  ще се намали де-
лът на препомпване-
то, което ще рече, че
ще намалеят разходи-
те за ток и ще бъдат
сведени до минимум
загубите на вода. До
преди десетина годи-
ни Радомир беше на
тежък режим, но това
време вече е забраве-
но с построяването
на двата довеждащи

лични специалисти,
които са едни от во-
дещите в своята об-
ласт в страната. Съг-
ласно изискванията на
ОП”Околна среда”
проектът, който ще
изработим трябва да
бъде разчетен за пе-
риод от 50 години ка-
то капацитет. Затова
в разработването на
нашите проекти ще
вземем предвид плана
за развитието на гра-
да за този прогнозен
период”.

На въпроса- какви
са ангажиментите,
които предстои да
изпълни консорциум
„Радомир 2012”  в
подписания договор,

според инж.
ПАВЕЛ ПАВЛОВ-
УПРАВИТЕЛ НА
„ЕКО-ПРОЕКТ

2000”,
прединвестицион-

ният проект обхваща
цялата водоснабди-
телна и канализацион-
на система. „Започва
се с оценка на качес-
твото на водата във
водоизточниците и
дебита, който те мо-
гат да осигурят.
След това се прави
анализ на качество на
тръбите, които
свързват водоизточ-
ниците с резервоари-
те на съответното
населено място, кое-
то се водоснабдява.
Прави се пълен анализ
и оценка на състоя-
нието на водопровод-
ната и канализацион-
на мрежа на терито-
рията на населеното
място, оценка на
тръбопровода, който
отвежда водата до
площадката на пре-
чиствателната стан-
ция, и оценка на качес-
твото на пречиства-
телната станция, и
капацитетните й
възможности. Тоест
говорим за обстойно
обследване на със-
тоянието на целия
воден цикъл на Радо-
мир. Следващата фа-
за са идейни и работ-
ни проекти, които се
разработват на база-
та на избраните ал-
тернативи за рабо-
та, въз основа на кои-
то се залагат и сами-

те материали. Там се
определят основни-
те видове материали,
които се използват,
съгласувано обаче с
експлоатационното
предприятие- „В и К”,
защото неговия екип
ще стопанисва както
водопроводната, та-
ка и канализационна-
та мрежа и пречис-
твателната стан-
ция. Заедно със спе-
циалистите на водос-
набдителното дру-
жество ще се подбе-
рат и материалите
за тръбите. Сега по-
не има богат избор.
Ще се подберат най-
добрите тръби, така
че водоснабдителна-

та и канализационна-
та система да бъдат
с високо качество и с
най-малко загуби на
вода, както при пода-
ването, така и при
отвеждането й за
пречистване. На база-
та на предварителна-
та подготовка, коя-
то има в общината и
това, което е залег-
нало в проекта,  е
предвидена подмяна-
та на 8 км  канализа-
ционна и подмяна и
рехабилитация на
близо 40 км улична
водопроводна мрежа.
Това са параметрите,
заложени от община-
та, които в процеса
на проектирането ще
бъдат конкретизира-
ни, но в тези граници.
Това обхваща почти
на 100%  водоснабди-
телната и канализа-
ционна система на
града. Няма да се под-
менят само участъ-
ците, където са поло-
жени полиетиленови
тръби, които са мал-
ко”.

С п е ц и а л и с т и т е
от консорциум „Ра-
домир 2012” са ка-
тегорични, че след
реализирането на
този мащабен
проект, операторъ-
т на водния цикъл
на Радомир не би
трябвало да има
проблеми с аварии-
те, с които се
сблъсква сега. Ос-
вен това ще се по-
добри значително
качеството на во-

доснабдяването на
жителите на Радо-
мир, ще намалеят
разходите за еле-
ктроенергия и загу-
бите на вода.

Не е за подценява-
не и фактът, че ра-
домирци няма да има-
т проблем с канали-
зацията за доста дъ-
лъг период от време.
С една дума- след реа-
лизирането на проек-
та за водния цикъл,
Радомир ще придо-
бие съвременен евро-
пейски облик и ще
стане наистина
п р е д п о ч и т а н о
място за живеене.
Радомирци заслужа-
ват това.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро
2. Търговски обект, Изток, топ-място,
200 кв.м, + градина 80 кв.м,
работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана- 12 900 лв.
2. Център, тх., пл., ет. 2, юг - 19 800 лв.
3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
4. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
7. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 800 лв.
8. Ю. Гагарин, ЕПК, 2 тер., таван, лукс - 43 800 лв.
9. Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., юг, след рамонт
10. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 35 800 лв.
11. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
12. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
13. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
14. Тева, ет. 4, юг, тер., без ТЕЦ - 16 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
2. Монте Карло, тх., пл., ТЕЦ, тер., таван- 25 800 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван- 28 000 евро
4. ул. Кракра, ет. 2, тх., ТЕЦ, таван - 58 000 лв.
5. Ид.ц. , ет. 5, тх., луксозно ремонтиран,
и обзаведен - 41 800 евро
6. Проучване, ет. 1, ет. 2, ет. 7 - по договаряне
7. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
8. Тв. ливади, ет. 2/3, пл., ремонтиран - 30 800 лв.
9. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
10. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
11. Тева, без ТЕЦ, ет. 3, преустр., саниран- 32 500 лв.
12. Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVС, саниран - 32 600 лв.
13. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 35 000 лв.
14. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
15. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс- 47 000 лв.
16. Албените, ет. 1, ТЕЦ, тер. килер - 31 300 лв.
17. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 34 600 лв.
18. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен- 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро
2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
3. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 43 800 лв.
4. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне
6. Мошино, ет. 4, саниран, непреходен - 48 000 лв.
7. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
8. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 18 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.
2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,
масивна, дв. 488 кв.м - 85 000 лв.
3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
4. Къща, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м- 39 500 евро
5. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 64 800 лв.
6. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
7. Къща, с. Витановци, с доп. постройки,
дв. 700 кв.м - 20 000 лв.
8. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
9. УПИ, с. Кладница, 500 кв.м - 18 800 евро
10. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
11. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
12. УПИ, 580 кв.м, с. Велковци - 6 500 лв.
13.  Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
14. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
15. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
16. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
17. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 8 000 лв.
18. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 13 000 лв.
19. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК,
ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв.
2. Тристаен, Радомир, ет. 7/8, нап. обз. - 100 лв.
3. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
4. Магазин, до ул. Търговска - 350 лв.

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане, климатик, преустроена - 30 500 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 25 500 лв.
5. Гарсониера, София, кв. Белите брези, ет. 4, 44 кв.м, лукс, ново стр., с обз. - 46 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
4. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро
6. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
8. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., лукс - 24 000 евро
9. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7, след ремонт и ет. 2, НОЕ - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв.
5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
6. Тв. ливади, ет. 2, 75 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 47 000 лв.
7. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 28 000 лв.
8. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., подобрения, спешно - 22 500 евро
11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 50 000 лв.

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв.
5. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 лв.
6. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
7. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 67 000 лв.
8. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 50 000 евро
9. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро
2. Магазин, Център, 73 кв.м, с гараж, лукс - 140 000 лв.
3. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро
4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
5. 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. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро
8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, тер., нап. обзаведена, ремон, /става и за офис/ - 250 лв.
2. Гарсониера, Проучване, нап. обзаведена, ет. 3, ТЕЦ - 250 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 300 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 5, ТЕЦ, тер., необзаведен - 200 лв.
5. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 250 лв.
6. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв.
7. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 350 лв.
8. Магазин, Център, 35 кв.м, лукс, около Болницата - 600 лв.
9. Магазин, Проучване, лукс, 40  кв.м - 350 лв.
10. Офиси, Център, луксозни, 30 кв.м, 15 кв.м - 300 лв.; 240 лв.
11. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

Продава Апартаменти, в нова сграда, Пашов Боксониери, Двустайни
и Тристайни, напълно завършени с акт 16, луксозни, обзаведени - 500 евро/кв.м

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Албените, нисък етаж
2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
4. Гарсониера, с тераса, в Центъра
5. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
6. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
7. Голям тристаен в Центъра
8. Двустайни и Тристайни, Тева, до ет. 4
9. Къща с двор, над 500 кв.м, в окол. села- 20 000 лв.
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ПРОДАВА:

1. ДВУСТАЕН,
ИЗТОК, ЕТ. 5,

ТЕРАСА,
НА СПИРКА -

25 000 ЛВ.
ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.

КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 180 кв.м, сам. дв., с гараж и мазета, ЛО - 39 999 евро
3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 64 999 евро
4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 34 900 евро
5. Над Болницата, РЗП: 371 кв.м,
 търговско хале 83 кв.м, дв. 415 кв.м - 51 900 евро
6. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро
7. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
8. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
9. с. Кладница, дв. 466 кв.м, РЗП: 135 кв.м,
модерно стр. целогод. достъп, панорама - 74 000 евро
10. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
11. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 900 евро
12. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр. - 93 999 евро
13. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со - 88 евро/кв.м
2. Център, УПИ, 4 дка, на Соф. шосе, ъглов - 88 евро/кв.м
3. Драгановец, УПИ, 300 кв.м, ток, вода - 8 800 евро
4. Изотк, УПИ, 600 кв.м, за жил. стр. до х-л Зора - 15 200 евро
5. Изток 120 кв.м, по суперф. лице на Ю. Гагарин - 18 500 евро
6. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
7. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
8. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
9. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 21 100 евро
10. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет.- 46 200 евро
11. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 4 999 евро
12. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 11 999 евро
13. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката  3 100 евро
14. с. Калища, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
15. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м
16. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
17. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
18. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
19. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
20. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала - 515  евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро
3. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др. - 82 евро
4. Търговски обект, ЦГЧ, 42 кв.м, зала и сан. възел - 410 евро
5. Търговски обект, Изток, 150 кв.м, на спирка и кръстовище - 999 евро
6. Заведение, Тева, 100 кв.м, оборудвано, градина - 260 евро

ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро
2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне
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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, Пашов, ет. 5 - 22 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 4, юг, тер., без ТЕЦ - 16 000 лв.
3. Гарсониера, Албените, ет. 5, в добър вид - 23 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв.
5. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
6. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
7. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро
8. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
11. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 67 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт - 34 000 лв.
15. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 34 000 лв.
16. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
17. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
18. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
21. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 73 000 лв.
22. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро
23. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
24. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
25. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток - до 25 000 лв.
2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.
3. Тристаен, Изток - до 50 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.
2. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро
3. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 20кв.м - 200 лв.
5. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, 61 кв.м, тер. - 21 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 2, РVС, преустр., ТЕЦ - 25 000 лв.
5. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро
9. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 44 000 лв.
10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
13. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро
15. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв.
16. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тераси, ТЕЦ, таван - 52 000 евро
17. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
18. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 64 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.
21. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
22. УПИ, Драгановец, 330 кв.м; 350 кв.м, съседни - 15 800 лв.; 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена - 180 лв.
2. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 350 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен - 250 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
3. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 18 000 лв.
4. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 33 000 лв.
5. Двустаен, ул. Кракра, тх. ТЕЦ, ет. 4, 65 кв.м - 40 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ - 37 000 лв.
7. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер. - 34 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв.
9. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв.
10. Двустаен, София кв. Мусагеница, ет. 8, юг, панел, отл. локация- 35 000 евро
11. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро
12. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро
13. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
14. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
15. Тристаен, Лагера София, ет. 2, 112 кв.м, ЕПК - 68 000 евро
16. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро
17. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора
I-во ниво: дневна, кухня, баня,  WC, 1 спалня,
II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 000 евро
18. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
19. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
20. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
21. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро
22. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен
със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв.
23. Стара Къща, Байкушева, ЗП: 60 кв.м, с УПИ-340 кв.м, ток, вода- 29 000 лв.
24. Къща, с. Катрище /Кюстендилско/, строена - 80 год.,
дв. 2 дка, лозе, черошова градина и др. плодни дръвчета - 49 000 лв.
25. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
26. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
27. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
28. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 20 000 лв.
29. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
30. УПИ, кв. Клепало, 340 кв.м, ток, вода - 26 000 лв.
31. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
32. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
33. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
34. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв.
35. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
36. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/
37. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Изток, отличен, нап. обзаведен - 500 лв.

КУПУВА:
1. Двустаен или Тристаен, в ИЦ, 2,3,4 ет - до 30 000 евро

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Боксониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

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

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

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

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

6. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 5, лукс, с обзавеждане - 26 000 лв.

7. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.

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

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

10. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 30 000 лв.

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

12. Двустаен, Тева, ет. 3, ремонтиран, РVС - 27 500 лв.

13. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, 2 тер. - 29 500 лв.

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

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

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 25 000 лв.

17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 30 000 лв.; 31 500 лв.

18. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 500 лв.

19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин - 35 500 лв.

20. Тристаен, Ид.ц., тх., 98 кв.м, ет. 7, непрех., РVС, тер., асансьор - 37 000 евро

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

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно - 33 200 евро

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

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

25. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.

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

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

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

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

30. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.

31. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 55 000 лв.

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

33. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

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

Кантора за недвижми имоти

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

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

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

- 26 500 лв.
КУПУВА :

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

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:

1. Двустаен,
Тв. ливади,

ЕПК, ет. 4, тер.
/без посредник/



Имоти, реклами 7Съперник 29 май 2013 г.

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

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Гарсониера, ул. Струма, ТЕЦ, ет. 2, юг - 36 500 лв.
2. ГАРСОНИЕРА, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕР., ЕТ. 6, ЮГ - 38 000 ЛВ.
3. Гарсониера, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 3 - 31 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 4, без ТЕЦ, с тер. - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., ТЕЦ, тер. - 17 500 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 18 000 лв.
7. Двустаен, около Пазара, ет. 4 - 42 000 лв.
8. Двустаен, около Пазара, юг, тх., тер., ет. 6 - 39 000 лв.
9. Двустаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 1, таван, мазе - 46 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер., отл. - 43 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 2, обзаведена, ТЕЦ - 180 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 1, обзаведена, без ТЕЦ, около Колелото - 160 лв.
3. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, обзаведена, отлична - 180 лв.
4. Гарсониери, Изток до БИЛЛА, ет. 2, ет. 5 - 150 лв.
5. Двустайни, Център, обзаведени - 250 лв.; 200 лв.
6. Двустаен, Пашов, необз., ет. 2 , мн. добър - 160 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 и Гарсониера - 200 лв.
8. Двустаен, Изток, обзаведен, добър - 220 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв.
2. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 25 000 лв.
5. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер. - 23 000 лв.
7. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
8. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  44 000 лв.; 38 000 лв.
9. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 46 000 лв.
10. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 48 500 лв.
11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 4 - 25 000 лв.
13. Двустаен, Тева, ет. 2, след основен ремонт - 33 000 лв. /с коментар/
14. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв.
15. Двустаен, Мошино, ет. 5, преустр. в Тристаен,
и/з, след основен ремонт - 33 000 лв.
16. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз.- 39 000 лв./с коментар/
18. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
19. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
20. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
21. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
23. Петстаен, луксозен, Център, ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 65 000 евро
24. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
25. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
26. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
27. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
28. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
29. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв.
30. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв.
31. Магазин, Пашов, работещ, 52 кв.м - 20 000 евро
32. УПИ над Болницата, 450 кв.м - 24 000 лв.
33. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, преустр. в Двустаен, обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
4. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/
5. Двустаен, Тв. ливади, нап. обз., луксозен - 300 лв.
6. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 2, напълно обзаведен, след осн. ремонт - 200 лв.
8. Офис, в Съда - 100 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 18 500 лв.
2. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, ремонт, преустроена, лукс - 46 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 29 800 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв
7. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Мошино, 1 дка, спешно - 12 000 лв.
5. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
6. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.
2. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
3. Магазин, 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. 3, тх., тер - 18 500 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт,
среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата,
сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4,
по БДС, мет. врата, възлово място - 32 500 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 7,
асанс., ламинат, сменена дограма, усвоена тер. - 34 000 лв.
5. Двустаен, до 3-та Поликлиника, ет. 5,
РVС дограма, ламинат, плочки в коридора,
поръчкова кухня, преустроен - 37 500 лв.
6. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
7. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
8. 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

0888/689 535
9. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
10. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
11. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

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

ДАВА ПОД НЕМ:

2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 200 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

СПЕШНО ГАРСОНИЕРА,
АЛБЕНИТЕ, РЕМОНТИРАНА,

САНИРАНА, РVС, ЮГ, С НОВО
ОБЗАВЕЖДАНЕ - 25 000 ЛВ.,

БЕЗ ОБЗАВЕЖДАНЕ - 22 500 ЛВ.

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

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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Имоти, реклами8 29 май 2013 г. Съперник

Ветеринарен център “Перник”
ул. Искър 1 /до старата Печатница/

- две манипулационни
- 300магазин
- аптека
- операционна зала
- болничен стационар

 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв.

2. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, ет. 2 - 23 000 лв.

3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения - 25 800 лв.

4. Гарсониера, Изток, ет. 5, преустроена - по договаряне

5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв.

6. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 лв.

7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 30 000 лв.

8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.

9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.; 29 800 лв.

10. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро

11. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро

12. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.

13. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 41 800 евро

14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв.

15. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв.

16. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро

17. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 30 000 лв.

18. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 110 лв.
2. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709

088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38

ул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /надул. “Н. Цанов” 34, /над
р-т р-т р-т р-т р-т “““““Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7Елит”/, ет.2, офис: 7

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
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 - 30 000 ЛВ.
9. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
10. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 59 000 лв.
11. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 43 000 лв.
12. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
13. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв.
14. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
15. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
16. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
17. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
18. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
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 - 25 000 лв.
23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
24. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 30 000 лв.
25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 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, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв.
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Красно село, ет. 2, 51 кв.м, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
5. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне
7. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
8. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв.
9. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Мошино, ет. 3, изток/запад, преустр., подобр.- 30 000 лв.
9. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро

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

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро
8. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 13 000 лв.
9. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
10. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
11. Парцели, кв. Клепало, 386 кв.м; - 23 160 лв .
12. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
16. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
17. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
18. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
19. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
20. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Самостоятелна Боксониера, Байкушева - 70 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 2, ч. обзаведена - 150 лв.
3. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв.
4. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
5. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.
6. II-ри етаж от къща, над Болницата, обзаведен - 140 лв.
7. Помещение, 34 кв.м. за склад, при Музея - 120 лв.
8. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

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

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

- скоро и ренгенов кабинет

Ветеринарен център “Перник”

- тел. 0879/553 635

1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678

Място за
реклама

Тел: 0894/066 921;  076/591 967

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 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, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв.
7. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро
8. Къща, Проучване, сут. + 2 ет., дв. 400 кв.м - 45 000 евро
9. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул. - 40 евро/кв.м
10. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м
11. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, ул. Търговска, 16 кв.м, първи надпартерен ет. - 100 лв.
2. Офиси, ЦГЧ, от 30 до 80 кв.м, комун. място - 6 лв./кв.м
3. Гарсониера, Ид.ц., ул. Търговска, нап. обзаведена - 230 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 250 лв.
5. Магазин, Изток, до Пазара, 18 кв.м, + скл. помещение - 300 лв.
6. Помещение, Ид. ц. 180 кв.м. партер, става за магазин,

Майстори -
шпакловки
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тел. 076/ 60 03 01 тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

тел. 076/ 60 04 15 тел. 0898/ 471 253 тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23 тел. 076/ 60 00 01 тел. 076/ 67 09 00

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800 тел. 076/ 67 34 03

тел. 076/ 59 28 66 тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

тел. 076/ 60 13 15 тел. 076/ 60 13 38 тел. 0877/ 698 384

тел. 076/ 60 26 26

ïåðíøêè  èìîòè

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх.,
пл., юг,  - 19 800 лв.
2. Двустаен, Албените, ет. 1,

ТЕЦ, тер, килер - 31 300 лв.

1. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг,
РVС, таван - 29 000 евро
2. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непрех.,

с част от магазин - 63 000 евро

1. Гарсониера,

Изток, ет. 6, РVС

- 25 000 лв.

1. Мезонет, Ид.ц., 149 кв.м, с акт 16,
ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89
400 евро
2. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс,

обз., климатик, преустр. - 30 500 лв.

1.Само за два апартамента по избор в
нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м -
30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро

Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство,  с акт 16

1. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх.,
пл., ТЕЦ, 3 тер. - 29 000 евро
2. УПИ, Мошино, 1 дка,

спешно - 12 000 лв..

1. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС,
подобрения - 44 800 лв.

2. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 40 кв.м -
26 500 лв.

1. Действащо заведени, 200 кв.м.,
85 места, Център, оборудвано,
след ремонт     - 160 000 евро

2. Магазин, кв. Изток, на Пазара,
59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт  -  34 000 лв.

2. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен -
34 000 лв.

1. Двустаен, Център, тх., 75 кв.м,
ТЕЦ, юг - 43 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 25 000 лв.

1. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8 -
19 000 лв.; 26 000 лв.

2. Гарсониера, Изток, РVС -
18 000 лв.

1. 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, цел. достъп - 39 000 евро

1.Двустаен, Център, ет. 8, обзаведен,
без ТЕЦ - 50 000 лв.

2. Тристаен, Радомир, ет. 8, по БДС,
метална врата - 17 000 лв.

1. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл.,
дв. 600 кв.м - 30 000 евро

2. Кафе-клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ,
клим. въздохопр. - 45 000 евро

1.Къща, Рударци, 2 ет., тх., пл,
дв. 1,4 дка - 55 000 лв.

2. Гарсониера, Изток, РVС - 18
000 лв.

1. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, тх.,
ет. 7, 3 тер., ТЕЦ, юг - 42 000 лв.

2. Тристаен, Мошино, ет. 2, непрех., ремонт
и преустр., РVС изолация - 45 000 лв.

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ,
преустр. в Двустаен - 21 500 лв.

2. УПИ, Център, 2 400 кв.м, + ЗП 1300
кв.м - 250 000 лв.

Продавам Рено-Клио, 94 г., със

зимни и летни гуми, отлична  - 1

500 лв. - тел. 0886/841 508

Заменям гарсониера с доплащане,

ИЦ, за двустаен ИЦ - тел. 0889/758

835

Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2

дка, с овощна градина в с.

Драгомирово, Пернишки окръг, 25

000 лв. - тел. 0887 511 608

Продавам къща в с. Студена,

РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, це-

на 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

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.

4, ЕПК, преустр. в Тристаен,  усвоена тер.

с алум. дограма, теракот,  с обзавеждане,

21 900 евро /без посредник/ - тел. 0887/

884 095; 0888/503 237

Давам под наем, помещения за
офиси в гр. Перник, кв. Х. Смирненски
- тел. 0888/13 78 85

Давам под наем, охраняемо

складово помещение с рампа 150

кв.м, по пътя за кв. Калкас, след

САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20;

0888/925 348

Давам под наем, партерно по-

мещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин

6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61,

120 кв.м  - тел 60 35 74

Вестник „Съперник” търси РЕК-

ЛАМЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/

88 40 95; 0888/50 32 37

Продавам холна гарнитура /ди-

ван, 2 фотьойла, 2 табуретки, из-

годно - тел. 0896/788 784

Продавам  пиролизно котле за ото-

пление, 60KW – тел. 0887/88 40 95

имоти
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0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преустр. в
Тристаен, ЕПК, ет. 4, ТЕЦ, усвоена тер. с
алум. дограма, бар-плот, сводове, теракот,
с обзавеждане - 21 900 евро /без посредник/
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Място за вашата
реклама

1. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг
- 18 000 лв.

2. Двустаен, Изток, до Кметството,
тх., пл., ТЕЦ, тер. отл. - 43 000 лв.

0888/874 595
Дава под наем

1.  Магазин, кв. Изток,
ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Престъпления и страсти" /п./ - сериал, еп. 51
06:30"Тази сутрин" - информационно предаване
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Диво сърце" - сериал, еп. 59
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 83
16:00"Престъпления и страсти" - сериал, еп. 52
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал, еп. 66
21:00"Столичани в повече" - сезон 5, еп. 12
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"С теб ми е добре" - сериал, еп. 6
00:00"Кости" - сериал, с. 5, еп. 7
00:50"Досиетата Х" - сериал, с. 4, еп. 5
01:40"Преди обед" /п./
03:30"Призракът на Елена" /п./ - сериал, еп. 83
04:10"Големите загадки" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Цената на славата" - сериен филм
15:00"Комисар Рекс" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Черешката на тортата" - тв шоу
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Като две капки вода"
22:30"Господари на ефира"
23:00"От местопрестъплението" -  филм
00:00Новините на Нова
00:15"Династията на Тюдорите" -  филм
00:45"Сделка или не" - телевизионна игра
01:45"Черешката на тортата" - тв шоу /п/
02:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Комисар Рекс" - сериен филм, 11
сезон /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота - /3170 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:35Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе - тв филм /287 епизод/
15:10Конър под прикритие - тв филм
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: "Ку-Ку"
17:05Дързост и красота - тв филм
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:55Завръщане в Брайдсхед - тв филм
19:55Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Големите надежди - тв филм
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели
00:00Ретро следобед: "Ку-Ку"/п/
00:45Апартаментът с Марта Вачкова /
токшоу/п/
01:30Завръщане в Брайдсхед - тв филм
02:25По света и у нас /п от 20:00/
03:10Големите надежди - тв филм/1
епизод/п/
04:10Малки истории/п/
04:20Денис и приятели

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

смях и забава

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Още от сутринта

телефонът ще е неиз-
менна част от дневно-

то ви меню. Ако искате да останете
на диета май ще се наложи да го из-
ключите.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко нервни ще се

чувствате днес, ще ви
се струва, че всички се

опитват да се заяждат с вас и ви
търсят кусури. Ще имате
достатъчно енергия.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Решили сте точно

какво и как трябва да
направите и нищо не би

могло да ви спре, направо сте като
товарен влак. Хубаво е поне за
момент да се замислите.

РАКРАКРАКРАКРАК
Съвсем не лек ден в

бизнеса, възможни са
машинации от страна на
отдавнашни партньори. Не се
палете и не правете прибързани
изводи.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Няма да се оплачете

от липса на работа.
Важното е да обръщате

внимание и на малките подробности.
Хубаво е, че гледате на нещата
глобално.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Ден за действие. Още

от сутринта ще дей-
ствате добре организи-

рано и целенасочено, че чак самите
вие ще останете изненадани от себе
си.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Малко консерватив-

но ще действате
днес,но вие знаете за-

що. И се грижете добре за финанси-
те си,защото май харчите повече,
отколкото имате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ще ви вълнуват

всякакви нови и инте-
ресни неща, живота на хората – съ-
що. Обзел ви е един такъв неясен ху-
манизъм и сте готови да помогнете

на целия свят.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста неща са ви се

струпали за вършене.
Направете си план и се опитайте да
го спазвате. Определено няма да
можете да проявите много

творчество.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Заредени с планове

започвате деня. Дано ви стигнат
силите да ги осъществите.
Работете главно в екип по този
начин нещата ще се развиват най-
добре.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес бихте могли ус-

пешно да възстанови-
те загубени контакти

.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще успеете да

съчетаете приятното
с полезното. Идеи ще

имате в изобилие само трябва да на-
мерите кой да ги изпълни под ваше
ръководство.



Съперник Спорт 1129 май 2013 г.

Адрес на редакцията:
гр. Перник

"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА
Зам. главен редактор:
Зоя ИВАНОВА
Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Иванка Василева, Станислава
Лазарова, Цветелина Чавдарова,

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72
2. Кафе-клуб “Антония”
нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83
3. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си

Разпространение:
Лъчезар Лазаров

Печат:
Печатница “Аргус”

Зоя ИВАНОВА

„Âèòîøà” ðàçãðîìè „Ñåïòåìâðè” ñ 5:0
„Струмска слава” падна от „Сливнишки герой”

Страницата подготви Яне Анестиев

двубой от предпос-
ледния 29-и кръг на
Югозападната “В”
група. С успеха ти-
мът на гръцкия спе-
циалист Кириякос
Георгиу си гарантира
място в третия еше-
лон и през следващия

сезон. След нулево
първо полувреме през
втората част Вито-
ша наложи волята си
и заслужено се поздра-
ви с успеха. Даниел
Стефанов в 47-ата
минута откри резул-
тата. Малко по-късно
отново той от дузпа
покачи на 2:0. В 52-
ата минута всичко бе
решено, след като Ни-
колай Симеонов нап-
рави резултата кла-
сически. В 60-ата ми-
нута Сидер Томов
вкара четвърти гол
за Витоша. В 80-ата
Симеонов вкара вто-
рия си гол в мача и
оформи крайното 5:0.
С победата Витоша
събира 30 точки и
заема 13-о място във
временното класира-

не. Септември е на
14-а позиция с 24 пун-
кта. В другия мач с
участието на отбор
от пернишка област
„Струмска слава” от-
стъпи на „Сливнишки
герой” с 0:1 в Сливни-
ца. Мачът нямаше
особено значение за
класирането и на два-
та отбора.С 56 точ-
ки домакините са на
четвъртото място
в класирането и на
практика не могат да
бъдат изместени от
там. С десет точки
по-малко „Славата” е
на шестото място и
също не може са про-
мени класирането си
след изиграването на
срещите от послед-
ния кръг на шампио-
ната.

Витоша (Долна Ди-
каня) се наложи с убе-

дителното 5:0 над
Септември София в

Всички голмайстори
в А група за сезон

2012/2013:
19 гола - Базил де Карвальо (2) (Левски)
17 гола - Иван Цветков (1) (Ботев Пд)
16 гола - Георги Миланов (3) (Литекс)
12 гола - Георги Андонов (2) (Берое)
11 гола – Исмаил Иса (1) (Литекс)
9 гола – Тодор Неделев (Ботев Пловдив);

Армандо Ваюши (Литекс); Иван Стоянов (3)
(Лудогорец)

8 гола -  Венцислав Христов (Берое, Чер-
номорец); Мишел Платини (3) (ЦСКА)

7 гола – Илия Илиев (2) (Ботев Враца);
Жоао Силва (Левски); Рангел Абушев (Ло-
ко Пловдив); Галин Иванов (Славия, Ли-
текс);Георги Илиев (Черно море)

6 гола – Андрей Атанасов (2) (Ботев Вра-
ца); Мариян Огнянов (1) (Ботев Пловдив);
Вандер Виейра (Ботев Пловдив); Антонио
Павлов (Локо София); Емил Гъргоров (Лу-
догорец); Марселиньо (Лудогорец); Мирос-
лав Антонов (2) (Славия, Монтана); Абел
Анисе (1) (ЦСКА)

5 гола - Герасим Заков (Литекс); Даниел
Пеев (2) (Локо София); Роман Безяк (Лудо-
горец); Албен Ходза (Пирин ГД); Симеон
Райков (Черно море, Левски); Сержиньо
(ЦСКА); Спас Делев (ЦСКА); Еденилсон
Бергонси (Черно море); Георги Божилов
(Черно море)

4 гола – Давид Каядо (1) (Берое); Дорму-
шали Саидходжа (Етър); Илиян Йорданов
(Левски); Христо Златински (1) (Локо Плов-
див); Георги Стефанов (Локо Пловдив);
Крум Бибишков (Локо София, Миньор); Ди-
митър Илиев (Локо София); Димо Бакалов
(Лудогорец); Михаил Александров (Лудого-
рец); Мирослав Иванов (1) (Лудогорец); То-
мислав Павлов (1) (Миньор); Йордан Тодо-
ров (1) (Монтана); Владислав Златинов
(Монтана, Славия); Борислав Хазуров (1)
(Пирин ГД); Здравко Лазаров (1) (Славия);
Тасио (1) (ЦСКА); Исуф Уатара (Черномо-
рец); Брус Инканго (Черно море)

3 гола – Педро Еуженио (Берое); Дончо
Атанасов (Берое, Черно море); Александър
Якимов (Ботев Враца); Станислав Костов
(Ботев Пловдив); Луис Педро (Ботев Плов-
див); Марсиньо (Левски); Гари Родригес
(Левски); Крищовао Рамос (Левски); Але-
ксандър Цветков (Литекс); Ванжер (Ли-
текс); Мартин Кавдански (Локо Пловдив);
Владислав Мирчев (Локо Пловдив); Але-
ксандър Барт (Лудогорец); Станислав Ген-
чев (Лудогорец); Светослав Дяков (Лудо-
горец); Деян Христов (Монтана); Венцис-
лав Иванов (Монтана); Веселин Марчев
(Пирин ГД); Жуниньо (1) (Славия); Павле
Попара (1) (Славия); Антонио Ливраменто
(Славия); Антон Карачанаков (ЦСКА); Мар-
тин Камбуров (ЦСКА); Марсиньо (ЦСКА);
Лъчезар Балтанов (1) (Черноморец)

В неделя от 18:00 ча-
са на стадион “Бончук-
” в Дупница и на този
в Кресна ще стане
ясен новият шампион
на Югозападната “В”
група. В Дупница лиде-
рът Марек приема
Сливнишки герой, ка-
то само точка е дос-
татъчна да върне до-
макините в професио-
налния футбол. По съ-
щото време вторият
в подреждането Вито-
ша (Бистрица) госту-
ва на Перун (Кресна).

Бистришките “тигри-
” изостават на три
точки и се нуждаят
от задължителна по-
беда в Кресна и загуба
на Марек у дома, за да
оглавят първото
място, в последния
кръг за сезона. Хората
от Зоналният съвет -
София са се погрижили
купи и медали да има
на двата мача, за да
бъде награден веднага
победителят.

Така няма да се пов-
тори случаят от пос-

ледния кръг в “А” гру-
па,когато купата ча-
каше на “Герена”, а
шампионът бе излъ-
чен в Монтана, а са-
мата цремония по наг-
раждаването се про-
веде на следващия
ден. Изпълнителният
директор на Марек
Иво Паргов каза, че
всички са здраво стъ-
пили на земята и не
бързат да обявяват
предварително отбо-
ра за новия член на
“Б” група.

Агент по сигурността следил
„Миньор” – „Черно море

Седем мача от последните два кръга на “А”
група са наблюдавани от “агенти”, изпратени
от БФС. Двубоите са от графата “подозрител-
ни” и са определени от агента по сигурността
към футболната централа Димитър Христов.
Той бе назначен в унисон с наредбите на ФИ-
ФА и след разкритията на Европол за уговар-
яне на мачове в европейския футбол. Наблю-
дателите са следили и описвали на живо Ли-
текс - Локомотив (София) - 1:2, Локомотив
(Пловдив) - Берое (1:2), Миньор (Перник) - Чер-
но море (0:2) и ЦСКА - Пирин (Гоце Делчев) -
3:0 от 29-ия кръг.От последния 30-и рунд дву-
боите са: Локомотив (София) - ЦСКА (2:1), Чер-
но море - Ботев (Враца) - 1:1 и Пирин - Локомо-
тив (Пловдив) - 2:1. Присъствието на “агентите”
не означава, че мачовете са манипулирани или
уговорени. За тях обаче има предварителни
сигнали. Докладите могат да докажат, че няма
причина за съмнение около развитието и ре-
зултатите.Пратениците по стадионите са избра-
ни именно от Димитър Христов. Неговата фун-
кция е да подготви и изпрати хора, близки до
футбола и същевременно необвързани с клубо-
вете. Те са задължени да изготвят докладите
си незабавно след края на двубоите. Файлове-
те вече са в БФС, където с тях се заема Хрис-
тов.Офицерът по сигурността изготвя свое ста-
новище на базата на докладите. Той има се-
риозни правомощия и може директно да сези-
ра полиция и прокуратура, ако заключи, че има
основания за това.В БФС очакват именно тези,
а евентуално и други мачове, да фигурират в
списъка от УЕФА със съмнителни мачове. Той
ще дойде вероятно в следващите 14 дни. В
предишната листа от европейската централа
имаше 16 двубоя от “А” група. Сега ще се чака
новия списък и БФС ще има готовност с детай-
лни доклади за някои от мачовете. Те ще бъдат
преведени на английски език и ще са в готов-
ност да бъдат изпратени в УЕФА, ако централа-
та ги изиска.Евроцентралата изготвя своите
списъци най-вече по сигнали от онлайн бук-
мейкърски къщи за съмнителни активности при
залозите. При съвдападане на сигналите с тези,
които са описани в докладите на родните ек-
сперти, може да се смята, че мачът е съмните-
лен и отива в прокуратурата. При получаването
на предишния списък БФС още не бе готов с
доклади, защото Христов още не бе встъпил в
длъжност.Офицерът по сигурността работи от 3
месеца, а годишния бюджет за него и избрани-
ците му, които не са щатни служители към
БФС, е 200 000 евро. Тези пари идват директно
от ФИФА.

Подготвят два комплекта
медали в Югозападната ”В” ФГ

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
Дванадесет индивидуални награди бяха подготвени от организа-

торите на юношеския турнир Красимир Димитров, . Наградите бяха
осигурени от СЛС и Мизуно, като за всеки състезател имаше торбич-
ка с различни спортни принадлежности.Специално за награждава-
нето в столичната зала Триадица бяха дошли двама от най-изтъкна-
тите ни национали  – разпределителят Георги Братоев и диагоналът
Цветан Соколов, които изгледаха и финалния мач. Двамата поеха
функцията да връчат отличията, като с това предизвикаха възторга
на младите волейболисти. Помощ в награждаването им оказаха и
синът на Красимир Димитров – Димитър Димитров и състезателят с
най-много отличия досега в турнира Милан Миланов.

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:
Най-добър нападател: Атанас Дивров (Виктория Волей)
Най-добър разпределител: Константин Нечев (Славия)
Най-добро либеро: Николай Ангов (Локомотив 1926)
Най-добър блокировач: Алекс Грозданов (Левски Волей)
Най-добър на начален удар: Методи Методиев (Миньор)
MVP на турнира: Мартин Павлов (Левски Волей)

НАЙ-ПОЛЕЗЕН ЗА ОТБОРА СИ:
Левски Волей  (София) – Цветомир Шопов
Миньор (Перник) – Мартин Цветков
ЦСКА (София) – Ясен Русев
Виктория Волей (Пловдив) – Атанас Войнов
Локомотив 1926 (Пловдив) – Тодор Хомков
Славия (София) – Илиян Пресков



Все повече мъже излизат
в отпуск по майчинство

Зоя ИВАНОВА
Националният осигурителен институт

отбелязва увеличение на броя на бащи-
те у нас, които отглеждат децата си и
съответно получават средства за това.
21 639 обезщетения на бащи, отглежда-
щи децата си, е изплатил  НОИ през из-
миналата година. Според статистиката,
броят на мъжете, излезли в майчинство,
бележи ръст от  1,5% спрямо 2011 г. и
3,4% спрямо 2010 г.

От 2009 година, откогато бащите полу-
чиха правото на такива обезщетения,
процентът им е скочил с близо 15 на сто.

Според закона, през първите 15 дни от
раждането на детето бащите имат право
на тези средства, за да помагат на майка-
та за отглеждането на бебето. След това
те може да останат у дома да се грижат
за новороденото вместо майката, докато
бебето навърши една година.

АПРОПО

Åêñòðàäèðàò Äðàãàíîâåöà â Ãåðìàíèÿ
Решението на Софийски градски съд може да се обжалва в 5-дневен срок

ДОСЕГА БЯХМЕ СВИКНА-
ЛИ ДА СЕ БУДАЛКАМЕ С
НАИВНИТЕ БАБИЧКИ,
жертва на телефонни измам-
ници. Оказа се обаче, че

наивността не подбира мъжко и жен-
ско. Ето че и един мъж от Земен се
хванал на въдицата и изгърмял с цели
осемстотин лева. Явно толкова е има-
л. И едва ли скоро ще събере същата
сума с оглед социалния си статус. Та-
ка че не е грешка да наречем и този
мъж бабичка, що се отнася до глупа-
вия му акъл. А бизнесът на телефони-
те хора явно е обречен да преуспее.
Намериха си хората златна яма и дъл-
баят ли в нея, дълбаят. Все ще се на-
мери да изровят някой будала.

ПЕРНИК НАПОСЛЕДЪК ОПУСТЯ
ОТКЪМ КРИМИ КОНТИНГЕНТ. Еди-
н го пратиха в Кърджали, друг в Гер-
мания и се отвори страшно широка
ниша. Което донякъде прави беден
живота на подземния свят и малко по-
скучна работата на криминалистите.
Обаче за народа е добре. Тази празно-
та е като новогодишно пожелание.
Емблематични фигури ще носят ем-
блемите си по други географски ши-
рини, а перничани ще се радват на те-
ритория, свободна от силово присъс-
твие. Стига обаче нишата да остане
празна, щото ако се запълни с втория
ешалон на ъндърграунда, ще станем
втора категория място за живеене. Не
че досега, като сме били първа катего-
рия, сме имали много поводи за гор-
дост.

КАКТО ИЗДОКАРАХА КОРИТО-
ТО НА РЕКА СТРУМА МЕЖДУ
КРИСТАЛ И БЕЛА ВОДА, ако я про-
дължът надолу към Радомир, при по-
силен дъжд направо ще стане плава-
телна. Това е стара мечта на кореняци
перничани, които копнеят да си купят
лодка с гребла или даже скутер с вод-
ни ски. Ще поевтинее и транспорта
между Перник и Радомир, а БДЖ мо-
же да закрие още нерентабилни вла-
кове. Да не дава Господ обаче силен
дъжд, че като си знаем дереджето –
удавници сме...
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цията на Драганове-
ца, както и за какъв
срок, поради което
тя не бивало да се из-
пълнява. Защитата
припомни, че в Бълга-
рия срещу пернишкия
наркобос в момента
се водят две досъдеб-
ни производства, по
които той е обвин-
яем, образувани пре-
ди издаването на до-
кумента от Германия.
Пред съда е била пред-
ставена и подробна
медицинска докумен-
тация, според която
Кръстев е в тежко
здравословно състоя-
ние и евентуалното
му оставане зад ре-
шетките може да до-
веде до трайни ув-
реждания.  На това
основание защитата
е поискала и промяна
на най-тежката мярка
за неотклонение –
„задържане под стра-

жа”, наложена на Кръс-
тев с по-лека. Адвока-
тите са изтъкнали и
че няма опасност той
да се укрие от органи-
те на реда и правосъ-
дието. Искането им
обаче не е уважено.

Мотивите на про-
куратурата за ек-
страдирането на Дра-
гановеца, са били, че
Европейската заповед
за арест е абсолютно
валидна и няма реални
основания за отказа
за изпълнението й.
Съдебният състав е
взел решение Драгано-
веца да бъде предаден
на правосъдието в
Германия с изричното
условие той да бъде
върнат у нас когато
това се наложи във
връзка с двете досъ-
дебни производства,
както и за изтърпява-
не на евентуалната
присъда, която може

да му отреди право-
съдието в Германия.

Стоян Кръстев –
Драгановеца беше за-
държан на 11 май
2013 г. при операция
във връзка с издадена
на 19 март т.г. Евро-
пейска заповед за аре-
ст от районния съд в
Гьотинген, Германия,
за организиран от не-
го трафик на 4 килог-
рама хероин през сеп-
тември 2011 г. В ре-
зултат на съвмес-
тното разследване бе
установено, че орга-
низатор на групата,
която пренасяла нар-
котиците от Турция
през България за Гер-
мания, е криминално
проявеният и осъжда-
н за трафик на нарко-
тици, изнудване, при-
тежаване на незакон-
но оръжие и други
престъпления перни-
чанин.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера  състав на Со-

фийски градски съд
взе решение, с което
уважи искането за из-
пълнение на Европей-
ска заповед за арест
на пернишкия бос на
подземния свят
Стоян Кръстев – Дра-
гановеца.  Кръстев

трябва да бъде ек-
страдиран в Германия
във връзка с повежда-
не на разследване за
трафик на наркоти-
ци. Според адвокати-
те, ангажирани със за-
щитата на Кръстев,
в Европейската запо-
вед нямало изяснени
мотиви за екстради-

Земенчанин изгоря
с 800 лева
Любомира ПЕЛОВА

В Пернишко и мъжете стават жертва на
телефонни измамници, дестващи по позна-
тата схема с ПТП, но с нов елемент – «аз
съм полицай, мога да помогна».

Такъв е случаят с жител на Земен, който
в първия работен ден на седмицата изгоря
с 800 лева. От полицията уточниха, че му е
била приложена старата, но явно добре
действаща схема с пътнотранспортно
произшествие, предизвикано от близък чо-
век.

Домашният телефон на 94-годишния ста-
рец иззвънял около 15 часа и мъжки глас
изкарал акъла на дядото с неприятната
вест, че дъщеря му е предизвикала катас-
трофа, блъскайки дете. Измамникът се
представил за служител на реда и казал,
че може да помогне, но са необходими па-
ри. Уплашеният дядо събрал всички налич-
ни средства, които за съжаление на «ало»
мошеника се оказали само 800 лв. След
около половин час мъж пристигнал пред
къщата му и получил парите.

През последните няколко дни са напра-
вени множество опити за измами на терито-
рията на Пернишка област. Новият елемент,
който вкарват измамниците е, че се оба-
ждат от името на полицаи и дори определят
срещите за предаване на парите пред сгра-
дите на МВР. В други случай казват на
жертвите, да вземат такси и да донесат па-
рите пред местната болница.

От полицията вчера призоваха за поре-
ден път гражданите да не се доверяват на
непознати и да не предприемат никакви
действия, преди да са се чули със своите
близки. Ако имат възможност, незабавно
да уведомят полицията на тел. 112 или по
друг удобен за тях начин, за да могат орга-
ните на реда да задържат извършителите.

Въпреки че почти през ден има има някой
изгорял в региона с по-малка или по-голяма

с у м а
пари, от
начало-
то на
година-
та теле-
ф о н е н
измам-
ник за-
държан
няма.

Любомира ПЕЛОВА
Окръжният съд в

Кърджали постанови
най-тежката мярка за
неотклонение „задър-
жане под стража за
пернишкия бандит Ва-
лентин Кирилов, по-
известен в подземния
свят с прякора Пуйка-
та. Той е считан  за
най-опасния член на
бандата, разбила об-
ществения трезор на
кърджалийската ули-
ца „Сан Стефано” в
нощта на 3 януари
т.г.. Решението е взе-
то на заседание меж-
ду 17 и 21 часа завче-
ра, когато Пуйката е
бил докаран в Съдеб-
ната палата в Кър-
джали при засилена
полицейска охрана.
Над 30 били въоръже-
ните с автомати
спецполицаи, унифор-
мени ченгетау съдеб-
на охрана в в района
на сградата на Теми-
да.

Пернишкият бан-

дит бе задържан на
24 май от служители
на ГД боп и Областна-
та дирекция на МВР в
Перник. Издирваният
в продължение на 4
месеца известен касо-
разбивач остана 72
часа в следствия аре-
ст и съдът трябваше
да реши дали да го ос-
тави по постоянно
под стража или да
промени мярката за
неотклонение в по-ле-
ка.

Пуйката ще бъде
съден за съучастие в
обир, подготвен и из-
вършен от въоръже-
на престъпна група.

В Перник плъзнаха
слухове, че 35-годиш-
ният Валентин Кири-
лов сам е улеснил из-
дирващите го, тъй
като се страхувал да
не бъде лепнато
убийството на Венци
Димитров - Мечан,
разстрелян показно
на 19-ти май пред
собственото му заве-

дение „Лого” , което
вече е преименувано
„Венци”. Говори се, че
притесненият касо-
разбивач в месеците,
в които се криел, до-
ри си направил плас-
тична операция, за да
не бъде разпознат.
Според криминалисти
Пуйката и Мечан не
веднъж „работили”
заедно. Двамата и до
днес са сред основни-
те заподозрени за
обира на инкасото на
„Техномаркет” преди
години, когато бяха
задигнати 500 000 лв.
До преди да бъде уби-
т друг крими герой
от Перник Николай
Христов – Хайо, Пуй-
ката и Мечан бяха
членове на неговата
банда, занимаваща се
с разпространението
на наркотици в Пер-
нишко. Според запоз-
нати обаче Кирилов
отдавна се бил от-
теглил от бизнеса с
дрога.

Пуйката остава в ареста

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи произ-

водства за управле-
ние на автомобили
след употреба на ал-
кохол са започнати
от пернишки пътни
полицаи.

Първият почерпен
шофьор е бил засе-
чен около 22,20 часа
в първия работен
ден на седмицата в
местността „Стара
чешма” край Перник.
Там е бил спрян за

проверка лек авто-
мобил „Рено 19”, уп-
равляван от 49-го-
дишния жител на се-
ло Мещица Л.Д. При
изпробването на во-
дача с техническо
средство за алкохол
са отчетени 1,95
промила алкохол. Ви-
новният шофьор
отказал кръвна про-
ба и бил задържан за
24 часа в ареста с
полицейска заповед.

Миналата нощ, око-

ло 00,40 часа на улиз
„Рила” в района над
автогарата на облас-
тния град, е спрян за
проверка лек автомо-
бил „Алфа Ромео”. Зад
волана на колата е би-
ла местната 22-го-
дишна жителка С.А
При изпробването й с
алкотест, дрегерът е
показал 1,43 промила
алкохол. Момичето
също отказало кръв-
на проба за химичен
анализ.

Пак пияни шофьори на пътя


