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Убедете се
в разликата!
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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

то събитие, откри
второто издание на
Китариадата.

Чаровните дами от
група Strings забиха
няколко свои парчета
от дебютния си ал-
бум „Нова”. Публика-
та хареса изпълнения-
та на талантливите
цигуларки с тежък
рок звук, примесен с
емоционални и краси-
ви мелодии. Квартет
„Стрингс” е вече де-
сет години на българ-
ската сцена. Първият
голям концерт е през
2002-ра. Музикантки-
те свирят популярни
рок композиции заед-
но с Младежкия оркес-
тър на Класик ФМ ра-
дио. Програмата е
под името „Класика в
Рока”. През 2004 годи-
на са отличени с приз
„Музикант на година-
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Облачно,
слаб дъжд

Дъжд и рок музика раздраха четири дни въздуха на Перник

Богат-
беден

След като публикуваха пари-
те на някои от по-първите държавници
на България, протестиращите имат вече
нови идеи за лозунгови импровизации.
Щото лозунгите изпаднаха в криза. Кон-
трапротестите в подкрепа на прави-
телството почнаха да ядат от ефирно-
то време на нежните революционери,
които взеха леко да нервничат като Во-
лен Сидеров, когато е в добро разположе-
ние на духа.

И какво се получи, щом парите излязоха
на светло? Едно голямо нищо.

Борбата срещу олигарсите излезе пъ-
лен кьорфишек. В България олигарси
няма. Особено сред политиците. Като из-
ключим Ахмед Доган, обаче той отдавна е
политик в пенсия, а от друга страна не-
говите спестени мижави 900 000 лева по
руските стандарти са една седмична зап-
лата на олигарх. На всичко отгоре някои
от протестиращите имаха неблагоразу-
мието да се похвалят, че получават евро-
пейски заплати и не ги брига за цената на
тока. Така в един хубав момент за българ-
ската демокрация се оказа, че управлява-
ните са по- богати от управляващите. А
поевтиняването на тока е конфликт на
интереси.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 4

СТР. 2

СТР. 11

ÔÅÑÒÈÂÀË ÍÀ ÊÈÑÅËÎÒÎ
ÌËßÊÎ Â ÒÐÚÍ

ÆÃÅÐÁ-ÏÅÐÍÈÊ ÍÀ
ÔÎÐÓÌ Â ÁÀÍÑÊÎ

 ÇÀÊÐÈÂÀÒ ÄÅÒÑÊÀÒÀ
ØÊÎËÀ Â “ÌÈÍÜÎÐ”

Св. безсреб. и чудотворци
Козма и Дамян Римски

Възвръщане мощи
на преп.Йоан Рилски

чудотворец от Търново в
Рилския монастир (1469г.)

На страница 3

Виктория СТАНКОВА
Четири дни Перник

бе столица на рок му-
зиката. Рок музикан-
ти от цяла България,
банди от Перник и
любители на рока се
включиха във второ-
то издание на фести-
вала „Китариада”,
който стартира на
27 и приключи на 30
юни. Въпреки дъжда,
който съпътстваше
търпението на рока-
джиите бе възнагра-
дено с много хитови
парчета. Началото
положиха темпера-
ментните Strings, кои-
то предложиха нео-
чаквани аранжименти
на популярни парчета
с класически инстру-
менти. Талантливата
млада актриса Луиза
Григорова, която бе
водещ на музикално-

Любомира ПЕЛОВА
Пламен Пейчев не

стана администрати-
вен ръководител на
Районна прокуратура-
гр.Трън Това е реше-
нието на Висшия съ-
дебен съвет след засе-
данието му, проведе-
но на 27 юли т.г. Пей-
чев временно изпълн-
яваше същата фун-
кция в районната про-
куратура в граничния
град. Той е с ранг
„прокурор във ВКП и
ВАП”. Атестиран е с
решение на ВСС през
2011 година с ком-
плексна оценка от
атестацията „добра”

ВСС не избра шеф на Районната
прокуратура в Трън

Пейчев не оглави ра-
йонната институция
на държавното обви-
нение след проведено
елекронно гласуване,
при което не му стиг-
наха три галаса - той е
получил 10 гласа „за”,
5 „против”, 6 „въз-
държали се”. Мотиви-
те на висшите магис-
трати за вота им се
съдържат обаче само
в пълния стенограф-
ски протокол и в при-
ложените към него ма-
териали от заседание-
то на ВСС.

Пейчев е единстве-
ният районен проку-
рор в Трън, от година

е и.д. началник на
структурата и канди-
датстваше за постоя-
нно шефско място.

Конкурент му бе 32-
годишният съдия от
Радомир Антония Але-
ксова, чийто съпруг е
председателят на ра-
йонния съд в Трън Ми-
хаил Алексов.

Районната прокура-
тура в граничния Трън
можеше да оглави онзи
от двамата кандида-
ти, който при тайния
вот получи подкрепа-
та на поне 13 от 25-те
магистрати в съвета.

Кабелна повреда остави „В и К”
без стационарни телефони

Силвия ГРИГОРОВА
Без телефонна връзка с „В И К” са абона-

тите на дружеството от 26 юни 2013г. Това
информираха от водоснабдителното пред-
приятие. Причината затова е повреда на те-
лефонния кабел осигуряващ връзката със
стационарните телефони на дружеството,
който е собственост на „Виваком”.  Тъй като
от телефонната компания не се ангажират
кога точно ще отстранят кабелната повреда,
от „В и К” осигуряват мобилна връзка с або-
натите. За контакт с дружеството, при необ-
ходимост, абонатите могат  да използват
следните GSM : Диспечер- 0882/966588, Ин-
формационен център-0879/254100,

Водомерен сервиз-0882/966610.
От ръководството на дружеството под-

насят своите извинения за създаденото неу-
добство.

та” в категорията
„Класика в другите
жанрове”. Наградата
се определя от слуша-
телите на предаване-
то за класическа музи-
ка на БНР „Алегро Ви-
ваче”.

На страница 12
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Ôåñòèâàë íà êèñåëîòî ìëÿêî â Òðúíñêî
Празникът бе уважен и от посланика на Япония у нас

Любомира ПЕЛОВА
В Трън бе открит

традиционният фес-
тивал на киселото
мляко, специално за
който пристигнаха 23
фермери от Сърбия.
Гостите от западна-
та ни съседка, заед-
но с над 30 български
произвдители – де-
сет големи фирми и
над 20 майстори на
изработката на квасе-
но мляко в домашни
условия, обмениха о-
пит и съвместно с на-
ши учени обсъдиха
проблемите за чисто-
тата на млякото и
млечните продукти.

Извънредният пълно-
мощен посланик на
Япония в република
България Такаши
Коиддзуми, придру-
жен от своята съпру-
га, уважи празника в
Трън. Той дегустира
домашните кисели
млека и млечни про-
дукти на местните
производители и със
задоволство обяви,
че техният вкус е не-
повторим.

Пред млекопроизво-
дителите бяха описа-
ни възможностите
за  финансиране на
дребния бизнес през
периода 2014 г. - 2020

Охранители успешно
приключиха проект

Любомира ПЕЛОВА
В пернишкото дружество „Джем Секюри-

ти” ЕООД успешно бе приключен проект на
тема „Подобрявне на безопасните и здра-
вословни условия на труд”. Разработката е
по Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”. Проектът е на стойност
125 225,20 лв и е реализиран с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд. Целта му е насоче-
на към подобряване условията на труд на
работното място и подобряване качеството
на управление на дейностите по безопасност
и здраве в работния процес.

В края на миналата седмица, отчитайки из-
пълнението на проекта, координаторът Мая
Георгиева припомни, че сред специфичните
цели, поставени в нея са били още и изграж-
дането и прилагането на превантивни систе-
ми за мониторинг и контрол на рисковете за
здравето и безопасността на работното
място, разработването на стандарти за ка-
чество в дейността на охранителите, повиша-
ване на професионалната компетентност на
персонала и др.

Георгиева отчете и постигнатите резултати
в резултат на изпълнението на проекта. 21
охранители от дружеството, в което персона-
лът е общо от 27 човека, в т.ч. и пет жени, са
получили специално работно облекло, изра-
ботено висококачествени, лесни за под-
дръжка и приятни за носене материи. Подоб-
рени са условията на труд и са намалени тру-
довите злополуки, разработена е специална
система за здравословни и безопасни усло-
вия на работа, подобрена е организацията
на трудовата дейност, управлението и кон-
трола върху процесите по осигуряване на
условия за безопасен и здравословен труд.
Всички служители са минали обучение за
безопасна работа с новите правила и ин-
струкции, проведено през юни. В двете це-
леви групи са били включени 27 души. Все-
ки от участниците е минал 45-часово обуче-
ние, след което е бил проведен и изпит.

„Джем секюрити” ЕООД е получило и сер-
тификат по стандарт OHSAS 18001 – 2007.

г. Фестивалът е пос-
ветен на открива-
теля на пръчковидна-
та млечнокисела бак-
терия д-р Стамен Гри-
горов, който е родом
от трънското село
Студен извор. Пред-
ставен беше наръч-
ник за млекопроизво-
дители и фермери на
български, сръбски и
английски език, изда-
ден от фондация “Д-р
Стамен Григоров”. В
книжката са посочени
европейските изи-
сквания към млекоп-
роизводителите, на-
чини за домашно при-
готвяне на кисели
млека, както и норми
за хигиена на млякото
и неговите произво-
ди.

В надпреварата под
надслов “Млечните
продукти в моя дом”
бяха показани различ-
ни видове домашно
мляко -  с билки, с мед
и други екологични
добавки, които се
пазят в тайна до пос-
ледния момент. Мик-
робиолози оценяваха
качеството на про-

Отново „Слънце иде...” в Дрен
Любомира ПЕЛОВА

В най-голямото и мо-
же би най-красиво село в
Радомирско – Дрен, в
края на чиналата седми-
ца беше открито три-
надесетото издание на
традиционния фолкло-
рен детски фестивал
„Слънце иде..”, който е
под патронажа на кме-
та на общината Пламен
Алексиев. В него над
1000 малки представи-
тели на читалищни и
училищни самодейни ко-
лективи от региона и
страната ще се надп-
яват и надиграват.
Най-многобройни са
участниците от Пер-
нишка област. Фести-
валът е със състезате-
лен характер, а уча-
стниците са разделени
в две възрастови гру-
пи- до 12 и до 18 години.
Фестът има за цел да 

стимулира дейността
на културните инсти-
тути при работата им
с детски фолклорни
състави, да събуди ин-
тереса на младите хора
към издирване, изучава-
не и популяризиране на
фолклорното ни нас-
ледство и да възпита-
ва у тях любов към фол-
клора. В продължение на
два дни младите талан-
ти ще пеят народни

песни, ще играят бъл-
гарски хора, ще пресъз-
дават обичаи и ще се
наддумват.Община Ра-
домир и областната
структура на ПП ГЕРБ
дариха по 2000 лв, за да
на направят възможно
провеждането на фес-
тивала и да се гаранти-
ра наградният фонд, за
който дарения направи-
ха и други местни спон-
сори.

дуктите. В късния
следобед най-ориги-
налното и вкусно
мляко бе отличено

със специален приз.
Гости и домакини
имаха възможност да
дегустират сирена,
кашкавали и други
млечни продукти от
различни региони на
страната, представе-
ни от дребни ферме-
ри и Асоциацията на
млекопреработвате-
лите.

Фестивалът се
реализира по програ-
ма за трансгранично
сътрудничество “Бъ-
лгария - Сърбия”. Той
е посветен на откри-
вателя на пръчковид-
ната млечнокисела
бактерия

д-р Стамен Григо-
ров, който е родом
от трънското село
Студен извор. Еднои-
менната фондация е
учредена от наследни-
ци на прочутия бълга-
рин. В с. Студен извор
се намира и единстве-
ният у нас музей на
киселото мляко.

Фондация “Д-р Ста-

мен Григоров” възна-
мерява заедно със
сръбските си колеги
да обособи екомаршру-
т на млякото и млеч-
ните продукти от
двете страни на гра-
ницата. Той ще започ-
ва от музея на кисело-
то мляко в с. Студен
извор, ще преминава
през

български и сръб-
ски стопанства, ка-
то ще бъде съпрово-
ден с дегустация на
техните производи и
ще достига до Ниш.
Там всеки октомври
българските ферме-
ри ще гостуват на
празник на сиренето,
организиран от сръб-
ския клъстър “Сире-
не юг”, който пар-
тнира на фондация
“Д-р Стамен Григо-
ров”.

За гостите на праз-
ника беше отворен
Музеят на киселото
мляко в с. Студен из-
вор и къщата-музей
на откривателя на
лактобацилус булга-
рикус „Д-р Стамен
Григоров“.

Прегледи за остеопороза
в Брезник утре

Зоя ИВАНОВА
От Регионалната здравна инспекция в

Перник съобщават, че Асоциация „Жени
без остеопороза – 21” провежда измерване
на костна плътност и определяне на риска
от остеопороза.Измерванията са част от ин-
формационна и скринингова кампания
„ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЕЖЕГОДНО РИСКА СИ
ОТ ОСТЕОПОРОЗА” в рамките на програма
„Здрави и работоспособни”. Те ще се из-
вършват в гр. Брезник, Читалище „Просве-
щение 1870” на 02.07.2013 г. от 10.00 часа
до 16.00 часа.

За записвания: GSM 0884 930 854.
За допълнителна информация: Програма

„Здрави и работоспособни” – GSM 0884 714
439.

Отново ретро парад
на автомобили в Перник

Виктория СТАНКОВА

Уникални ретро автомобили се появиха тази
събота в Перник. Шествието бе част от ретро
парад, който се провежда за трета година в
центъра на града.

В инициативата се включиха 28 стари возил,
които паркираха на централния градска пло-
щад “Кракра”. Сред тях имаше и мотоциклет
„Хонда”.

По традиция и тази година кметът Росица
Янакиева връчи купата за най-атрактивен ав-
томобил. Този път призът бе даден за Ягуар от
1968 година, собственост на столичанина
Стоян Петрунов. Това не е първото участие на
Петрунов в парда, а уникалното му ретро вози-
ло има и други награди.

След изложбата в Перник, участниците в
ретро шествието продължиха към Брезник и
оттам към Власинското езеро в Сърбия.

МК спря приема на жалби
на пострадали от трусовете

Любомира ПЕЛОВА
Неприятна новина огласиха от пресцентъра

на общинската администрация в Перник –
Междуведомствената комисия, към която пос-
традали от земетресението през май м.г. жите-
ли на Пернишко и Радомирско отправяха ис-
кания за оспорване на изготвените оценки за
щетите от труса на домовете им, е съобщила,
че срокът за подаване на жалби е изтекъл на
22 май. От институцията са изпратили уведоми-
телно писмо до кмета на Перник Росица Яна-
киева и колегата й от Радомир Пламен Але-
ксиев да уведомят гражданите, че внасянето
на исканията за промяна на оценките вече е
нередовно.

Над 80% от сградния фонд на Пернишко
пострада при земетресението от май миналата
година, когато земята се тресе с 5,8 по Рихтер.
Жителите на общината подадоха над 8600
молби за обезщетения, от които бяха удовлет-
ворени едва половината, други 4500 получиха
отказ. Това принуди пернчани и радомирци да
подават масово молби за нови оценки на ще-
тите. Никой обаче не е пояснил на пострадали-
те какви са сроковете за това и сега стотици
останаха на сухо, тъй като жалбите им са пода-
дени след 22-ри май. А мнозина от тях са тег-
лили са теглили банкови кредити, взели са па-
ри на заем от близки и познати с надеждата,
че жалбите им ще бъдат разгледани и ще по-
лучат по-сериозно финансово овъзмездяване
за причиненото от природното бедствие. Сега
борчовете трудно ще бъдат върнати, обясняват
потърпевши, изпуснали крайния срок.

Нови случаи на ХИВ
Зоя ИВАНОВА

От 98 новооткри-
ти случаи на ХИВ
през тази година 15
са при хора, които
употребяват нарко-
тици инжекционно.
Това съобщи дирек-
торът на Програма
„Превенция и кон-
трол на ХИВ/СПИН”
д-р Тонка Върлева. Тя
отбеляза, че благода-
рение на превантив-
ните мерки, които се

взимат у нас от 2009
г. насам процентът
на новооткритите
заразените интраве-
нозни наркомани е
спаднал.  Преди чети-
ри години цифрата е
била 45%, но след ка-
то експертите са
разширили своята ра-
бота на терен и е би-
ла въведена практи-
ката за водене на слу-
чай, тя е спаднала до
15.3% за 2012 г. Сред

дейностите по Прог-
рамата е организира-
нето на центрове в
общността, в които
става обмяната на
игли и спринцовки,
консултиране за безо-
пасно поведение,
препращане към спе-
циализирани услуги,
обучение на връстни-
ци, разпространение
на презервативи, ин-
формационни мате-
риали и др.
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Възобновяват Националния съвет
за тристранно сътрудничество

Зоя ИВАНОВА
Националният съвет за тристранно сът-

рудничество да възобнови дейността си  е
било решено на среща със социалните
партньори. Съобщението е на министерс-
твото на труда и социалната политика.  До
решението се стига след проведена работ-
на среща с участието на министъра на фи-
нансите Петър Чобанов, заместник-минис-
търа на икономиката и енергетиката Анна
Янева, изпълнителния председател на БСК
Божидар Данев, председателя на Асоциа-
цията на индустриалния капитал в Бълга-
рия Васил Велев, председателя на КРИБ
Огнян Донев, главния секретар на БТПП
Васил Тодоров, президента на КНСБ Пла-
мен Димитров и Александър Загоров, кон-
федерален секретар на КТ ”Подкрепа”.Ми-
нистър Адемов  е представил насърчител-
ните мерки за заетост на младежи до 29-го-
дишна възраст, които са част от стабилиза-
ционния пакет на правителството в социал-
ната сфера. Социалните партньори изрази-
ли пълната си подкрепата за стимулиране
на младежката заетост.

Чрез промените в Закона за насърчаване
на заетостта работодателите получават въз-
можност да наемат продължително безра-
ботни младежи на непълно работно време
или да наемат безработни младежи за ра-
бота по придобитата от тях квалификация
чрез съфинансиране на разходите за въз-
награждения или осигуровки на наетите ли-
ца. Европейският съюз е заделил 6 млрд.
евро, които ще бъдат използвани за стиму-
лиране на младежката заетост в новия
програмен период (2014-2020 г.). България
също ще може да се възползва от тези
средства чрез финансиране по европейска-
та инициатива „Гаранция за младежта”.  

Лекарският съюз няма да
преговаря по рамковия договор

Зоя ИВАНОВА
Докато сегашният управител на На-

ционалната здравно осигурителна ка-
са д-р Пламен Цеков  е на този пост от
лекарския съюз няма да преговарят
за следващия рамков договор- това е
било взето като решение от Управи-
телния съвет на БЛС. От пресцентъра
на съсловната организация при-
помнят, че само преди дни ВАС отме-
ни постановлението на Министерски
съвет, чрез което се въвеждаха обеми
и цени на медицинските дейности, ед-
ностранно определени от НЗОК.

Неведнъж БЛС реагира и срещу ме-
тодиката за лимитиране дейността на
болниците, срещу недостига на нап-
равления в извънболничната помощ,
срещу методиката за заплащане на
медицинските изделия и липсата на
прозрачност в управлението на каса-
та, посочват от съсловната организа-
ция. И допълват, че системният отказ
на д-р Цеков за предоставяне на ин-
формация води до несигурност в сис-
темата, до неяснота за финансовото
състояние на  институцията, дори по-
ражда слухове за липсата на доста-
тъчно средства и възможността да
спре разплащането с изпълнителите
през последното тримесечие на годи-
ната.

За последните дни в централата на
БЛС са постъпили десетки писма от
болнични мениджъри, които сигнали-
зират за закъснели плащания. Еже-
дневните отчети създават условия за
неплащане на извършената дейност,
сигнализират повечето директори, ин-
тензивните грижи няма да се покрият
с отделените 40 млн. лв., преразходът
на средства за лекарства расте, неп-
роменена и нормативно несъвършена
е Наредба № 40, което води до цялос-
тен нормативен хаос в болничния сек-
тор.

При тази обстановка, преговорите са
безсмислени и обречени на неуспех,
поради стила и метода  на работа на
управителя, е обобщената  позиция на
Управителния съвет

 И още един факт
от биографията на
„Стирнгс”: два пъти
българките са подг-
ряващ състав на фин-
ландската чело метъл
група „Апокалиптика”

/през 2006 и 2008/.
Сцената е в Каварна, а
събитието – ежегод-
ният рок фестивал в
морското градче.

Концертът в Младе-
жа продължи с изпъл-
нения на бургаската
банда LMCM. Групата

е сформирана преди
две години, а в първа-
та „Китариада” мина-
лата година бе обяве-
на за най-добра госту-
ваща рок група. Заедно
с тях пя и талантли-
вата 17- годишна пер-
ничанка от “Гласът на
България” Николета
Станойкова. Последни
в първия концерт на
Китариадата свириха
момчетата от пер-
нишката група “ 100”.

В следващите три
дни на сцените в града
се изявиха общо 17 рок
групи, сред които En-
khaosment от Дупница,
Horrorscape от Бла-
гоевград, The Crippled
Cod, Voltage, Fireball,
Paranormal, Downer Kill,
Bad City, Now&Than,

Deep State, Cold in De-
cember, Strix, Seize the
Day и Тролите. Наред с
рок концертите, кои-
то събираха публика
всяка вечер на площа-
да и във фоайето на в
Общинския Младежки
дом имаше различни
други забавления. Па-
ралелно вървяха спор-
тни и музикални игри,
пърформънси и раз-
лични забавления.

Заради дъждовното
време организатори-
те на „Китариадата”
преместиха последния
концерт . Вместо на
крепостта “Кракра”,
където концертът
трябваше да започне
в 19 часа и да завърши
с Джулай морнинг, рок
бандите започнаха да

свирят от 16 часа в
Двореца на култура-
та.

Във финалния кон-
церт на „Китариада-
та” снощи забиваха
групите: Horroskape –
Благоевград , The Crip-
pled God – Благоевград
и пернишките групи
Deep State, Now&Then ,
Strix и Seize the Day.

Фестивалът Кита-
риада се финансира по
програма „Регионално
развитие 2007 – 2013
г.“ от Европейския
фонд за регионално
развитие и от дър-
жавния бюджет на Ре-
публика България. На-
мерението на органи-
заторите е да се пре-
върне в културна мар-
ка за града.

ВМРО е за отпадането на
партийните субсидии

Зоя ИВАНОВА
Позицията на ВМРО – Българско национал-

но движение е, че държавните субсидии
трябва да отпаднат. И това да важи за всички
политически партии, без значение дали са
парламентарно представени или не. Това об-
явяват от пресцентъра на партията на нацио-
налистите. Според отлично осведомени източ-
ници от Народното събрание именно спиране-
то на субсидията за извънпарламентарните
партии е била цената, която е осигурила при-
съствието на Сидеров в залата в четвъртък.
Така лидерът на „Атака“ се опитва служебно
да елиминира конкуренцията си. С неистовото
си настояване да се спрат субсидиите на из-
вънпарламентарните партии, той падна толко-
ва ниско, че вече може спокойно да бъде на-
речен Субсидеров. ВМРО още преди парла-
ментарните избори предложи спиране на дър-
жавните субсидии на всички партии. Гласува-
ното на второ четене в правната комисия на
НС искане на „Атака” за спиране на субси-
диите само на извънпарламентарните партии
означава абсурдна дискриминация. Пита се:
щом не участва в работата на парламента,
ГЕРБ парламентарна партия ли е, та да взема
субсидия? След като всеки ден десетки хил-
яди показват ясно, че не искат новата Тройна
коалиция, с какво тя заслужава да взема
субсидии? Защо се спират 5 милиона лева
субсидии, а остават 3 5 милиона лева субси-
дии за парламентарните партии, които хората
очевидно искат да изгонят? Пита се също за-
що толкова бързо и тайно е гласувано искане-
то на Сидеров. Точно по същото време (сряда,
15.00 ч.) Мая Манолова водеше диалог с
граждански организации в пленарната зала
на НС, имитирайки обществен дебат за нов из-
борен кодекс, който трябва да осигури честни
избори и равнопоставеност между различни-
те партии по време на вота. След това гласува-
не в правната комисия на депутатите от БСП,
ДПС и Атака, вероятно вече и Йоло Денев е
разбрал, че тройната коалиция няма намере-
ние да осигури бъдещи честни избори, а само
„тупа топката“, за да печели време пред про-
тестиращите български граждани. Субсиде-
ров пък можеше да използва влиянието си, за
да се спре поредната „ревизия” на учебници-
те по литература или да поиска смяна на наз-
начените за областните управители от ДПС.
Вместо това, той отново предпочете да постъ-
пи реваншистки спрямо останалите извън
парламента партии. Само че сред тях има и
много патриоти, които Сидеров явно вече не
разглежда като свои съидейници, а като зап-
лаха. Вероятно затова той не влезе в патрио-
тичния блок, който ВМРО предлагаше месеци
наред, а влезе… в блок с ДПС. Въпрос на
приоритети, категорични са от централата на
ВМРО. 

Дамите от ЖГЕРБ- Перник на
двудневен форум в Банско
Зоя ИВАНОВА

„Новата политичес-
ка култура-предизви-
кателство пред поли-
тическите екипи” е
темата на двудневен
форум на ЖГЕРБ-Ре-
гион Югозапад. Семи-
нарът се провежда в
гр.Банско. Лектори на
него са г-жа Цецка Ца-
чева-председател на
41 НС,Грета Алексие-
ва -национален коор-
динатор на
ЖГЕРБ,Цвета Карая-
нчева-зам.председа-
тел на парламентар-
ната група и народни-
те представите-
ли,Ирена Соколова, Да-
ниела Савеклие-
ва.,Делян Добрев.Това
съобщи от Банско об-
ластният координа-
тор на ЖГЕРБ-Перник
Милена Миланова.Спо-
ред нея на форума са
присъствали повече
от 250 дами от облас-

тите Перник,Благоев-
град,Кюстендил и
Кърджали и това го-
вори много за актив-
ното участието на
дамите в политиката
на страната.Само от
област Перник нежна-
та половина на пар-
тията на Бойко Бори-
сов са повече от 50
.Дамите са взели ак-
тивно участие в про-
велите се през днеш-
ния ден дискусии.

„Жените имат се-
риозно място в поли-
тиката, като е пока-
зателен фактът, че

за първи път в исто-
рията председател на
Народното събрание
бе жена и то от поли-
тическа партия ГЕРБ,
а именно Цецка Цаче-
ва. Областният коор-
динатор на ЖГЕРБ-
Перник Милена Мила-
нова каза още , че на
двудневния форум в
Банско  ще бъдат пос-
тавени най-наболели-
те проблеми в изклю-
чително сложната и
динамична  обстанов-
ка в България и ще се
дискутира начините
за тяхното решаване.

от страница 1

Ангел Найденов : Не се
обсъжда оставка
Зоя ИВАНОВА

Военният минис-
тър Ангел Найде-
нов обяви вчера в
интервю за нацио-
нална медия, че ос-
тавка на кабинета
Орешарски не се
обсъжда.

Членът на ръко-
водството на 
БСП и говорител
на левицата заяви,
че правителство-
то има солидна ос-
тавка в страната.

 Найденов опреде-
ли като “спекула-
ции” информации в
медиите, че прави-
телството е за-
почнало да об-
мисля оттегляне.”

Самочувствието
ни идва от факта,
че имаме още мно-
го какво да се
предложим - в со-
циални и други
мерки”, заяви Най-
денов.

Според Ангел

Найденов нямало
основание да се
смята, че “Атака”
подкрепя прави-
телството.

Това, че заседа-
нията на парламен-
та зависели от не-
говите депутати
било съвсем раз-
лично нещо. Отго-
ворност за ситуа-
цията носели пре-
димно от ГЕРБ с
н е п р и с ъ с т в и е т о
си в пленарна зала.

“Êèòàðèàäà” ñúáðà ðîêàäæèè îò öÿëàòà ñòðàíà
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Ïîïóëÿðèçèðàò îáó÷åíèå â ìèííî äåëî
Информационната среща се проведе в Брезник

Силвия ГРИГОРОВА
Информационна сре-

ща на тема: „Обучение
и кариерни възможнос-
ти в минното дело“,
организира „Трейс Ри-
сорсиз” ЕООД в Брез-
ник. На събитието при-
състваше и директо-
рът на ПГЕМП „Христо
Ботев“ в Перник- Соня
Милкова. В малкия са-
лон на читалище „Прос-
вещение 1870“ пред
брезничани бяха пред-
ставени основните
мерки, които компания-
та предвижда да изпъл-
ни в следващите някол-
ко години за осигурява-
нето на кадри с необхо-

димата минна квали-
фикация за реализа-
цията на проекта си
за добив и преработка
на златосъдържащи
руди в местността
Милин камък, гр. Брез-
ник. Тези мерки са в из-
пълнение на поетия
ангажимент към хора-
та от община Брезник
да бъдат наемани на
работа с приори-
тет.Управителят на
„Трейс Рисорсиз“
ЕООД- Ваня Денева
представи основните
акценти в програмата
за подготовка и прив-
личане на местни кад-
ри. Компанията пред-

вижда да подпомага
обучения на хора от
община Брезник с ос-
новно, средно и висше
образование. Тя под-
черта, че при старти-
ране на работата на
минно-обогатителния
комплекс ще бъде пред-
ложена работа на все-
ки успешно завършил
обученията.Директо-
рът на ПГЕМП „Хр. Бо-
тев” обяви, че от ме-
сец септември 2013г в
Брезник стартира за-
дочно обучение по две
минни специалности –
минна електромехани-
ка и добивни и строи-
телни минни техноло-
гии. Соня Милкова при-
зова гражданите ак-
тивно да се възпол-
зват от шанса си.
„Ние искаме да обуча-
ваме минни специалис-
ти и ще направим
всичко възможно да
организираме зан-
ятията и изпитите,
така че на вас да ви е
удобно“, заяви тя
пред брезничани.

През целия месец
юли, Информацион-
ният Център на

„Трейс рисорсиз“
ЕООД в Брезник ще
приема документи за
кандидатстване на
желаещите. Осигуре-
ни са всички необходи-
ми помагала и мате-
риали. Обучаемите,
които имат успех над
4.00 ще получават
стипендии. Обучение-
то е с продължител-
ност 4 години, като
през годината ще има
3 сесии, всяка от кои-
то с продължител-
ност 3 седмици.
Мястото за провеж-
дане на занятията е
ПГСС „Никола Вапцаро-
в“ - Брезник. На хората
от Брезник, които
имат завършено сред-
но образование, компа-
нията предлага курсо-
ве в центрове за про-
фесионално обучение.
Курсовете ще се про-
веждат през следва-
щите няколко годи-
ни.Интерес сред мла-
дежите предизвика
възможността за
включване в стипен-
диантски програми за
студенти, които са
избрали да се обучава-

т в Минно-геоложкия
университет и Геоло-
го-географският фа-
култет на Софийски
университет. Веднага
след събитието
няколко кандидат-сту-
денти посетиха ин-
формационния цен-
тър, за да получат до-
пълнителна информа-
ция за специалности-
те, по които ще бъ-
дат отпуснати сти-
пендии от тази есен и
условията за получа-
ването им.Основната
цел на инициативата е
да се създадат  въз-
можности  за повиша-
ване на квалификация-
та и професионално
развитие от гражда-
ните на община Брез-
ник и да се насърчи
техният интерес. При
успешна реализация на
планираните дейнос-
ти, компанията ще
осигури необходимите
за работата си мес-
тни кадри, а очаква-
ният ефект за общи-
ната ще бъде намал-
яване на безработица-
та и повишаване на
жизнения стандарт.

Beta-поколение мечтае да превърне
Перник в модерно място за живеене

Виктория СТАНКОВА
Представители на клуба по журналистика

по проект „Успех” при ГПЧЕ „Симеон Радев”,
гр.Перник, чиито продукт е младежкото теле-
визионно предаване „Екип 4x4”/fesebook.еки-
п 4x4/, излъчвано по телевизия Кракра/, взе
участие в националната младежка среща
„Чрез култура и предприемачество”, органи-
зирана от фондация „ЖАР”.  Срещата е част
от проекта”Младите хора-създатели на поли-
тики за развитие на общността чрез култура и
творчество” по програмата „Младежта в дей-
ствие” на Европейската комисия.

В продължение на два дни младите перни-
чани, заедно със свои връстници от страната,
имаха възможност да се запознаят „на те-
рен” с дейността на различни културни инсти-
туции като БНТ, СГХГ, издателство „Колибри”
и пр., да се срещнат с млади предприемачи в
областта на бизнеса с дигитални технологии в
betahaus София/алтернативното трето beta-
пространство за споделяне на работа и идеи/
и да осмислят преживяното, сравнявайки го с
чуждия опит. Младите журналисти, посетили
БНТ,  се срещнаха с Албена Александро-
ва,водеща на предаването”Минути за култу-
ра’. Тя разказа за товакак подбира темите за
своето предаване и организира екипа си, кои
са най-важните фактори за неговия успех и
сподели драматични моменти от своята ка-
риера. Столът на говорителя в новинарската
емисия се оказва най-горещ, поради динами-
ката на работата и необходимостта да се
справя с неочаквани ситуации, включително
и от чисто техническо естество.

На финала на националната среща участни-
ците обобщиха своите впечатления с надеж-
дата,че креативните им проекти ще намерят
подкрепа в лицето на градските управи, а
младите ще имат своите алтернативни споде-
лени пространства, тези особени зони на мла-
дежко взаимодействие в бъдещата градска
среда.

Мениджъри на ЧЕЗ и журналисти
засадиха дръвчета в детска градина

Силвия ГРИГОРОВА
Регионалният мениджър на ЧЕЗ за Бълга-

рия Петър Докладал, мениджъри от компа-
нията и журналисти засадиха 20 вечнозелени
дръвчета в двора на детска градина „Радост”
в град Ловеч. Инициативата е продължение
на дългосрочната програма на компанията за
насърчаване на доброволчеството и подкре-
па за местните общности и децата. През
ноември 2011 г. служители на ЧЕЗ изцяло
възстановиха, грундираха и боядисаха ме-
талните съоръжения за игра в детската гради-
на. Напълно бяха подменени дървените части
на беседките и пейките в двора.

„Много сме благодарни за помощта на ЧЕЗ.
Компанията вече втора година ни съдейства
да направим нашата детска градина още по-
красива и уютна за децата ни. Вярвам, че с
такива инициативи можем да дадем добър
пример на децата си и да ги научим от най-
ранна възраст да се грижат за света около
себе си“, заяви Ценка Василева, директор на
детска градина „Радост”.

„Вече 8 години работим с отговорност и
грижа за нашите клиенти, служители, парт-
ньори и българското общество. Щастливи сме
от всяка възможност да помагаме за разви-
тието на местните общности и да подкрепяме
децата и младите хора, защото това е инвес-
тиция в бъдещето на България”, заяви Петър
Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за
България.

По време на събитието регионалният мени-
джър на ЧЕЗ за България връчи сертификат
за дарение от 5000 лв. на читалище „Васил
Левски“ в с. Къкрина. Сградата на читалище-
то е на 85 години и се нуждае спешно от ре-
монт.

Инициативите на ЧЕЗ в Ловеч са част от
програмата за корпоративна социална отго-
ворност „Инвестираме в България“, която
компанията осъществява в България в про-
дължение на три години. Основни приоритети
на тази програма са развитието на регионите
в Западна България, енергийната ефектив-
ност, младите хора и спорта. През миналата
година ЧЕЗ подкрепи с близо 300 000 лв. раз-
лични обществено полезни инициативи, сред
които саниране и енергийно обследване на
училища и детски градини, отпускане на сти-
пендии за талантливи деца, спортни състеза-
ния и културни мероприятия.

България ще подкрепи борбата с
младежката безработица

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството одобри позицията, която

страната ни ще изрази на заседанието на Ев-
ропейския съвет на 27 и 28 юни в Брюксел.
Основните въпроси за дискусия на държав-
ните и правителствените ръководители на
страните от Европейския съюз са свързани с
темите за младежката безработица, икономи-
ческата политика на ЕС, развитието на отно-
шенията между ЕС и стратегическите парт-
ньори и преглед на напредъка по политиката
на разширяване на ЕС и процеса на стабили-
зиране и асоцииране.По темата за младежка-
та заетост ще се акцентира върху реформи в
държави с високи нива на младежка безра-
ботица. Основните въпроси са свързани с
действията на държавите-членки по отноше-
ние на трудовите пазари и системите за про-
фесионално обучение и образование в кон-
текста на напредъка по изпълнението на съот-
ветните структурни мерки, облекчаването на
данъчната тежест на работната сила и моби-
лизиране на всички инструменти в подкрепа
на младежката заетост. В позицията си Бъл-
гария приветства поставянето на фокуса вър-
ху проблемите на младежката безработица –
въпрос, чието решаване налага предприема-
нето на незабавни мерки от повечето държа-
ви-членки.По отношение на дискусията за
напредъка и развитието на икономическата
политика на ЕС ще бъде обсъдено приключ-
ването на Европейския семестър за 2013 г.,
като държавните и правителствените ръково-
дители ще утвърдят специфичните препоръки
по страни. Като част от оценката на провеж-
дането на икономическите политики на Съю-
за, ще бъде извършен преглед на изпълне-
нието на Пакта за растеж и работни места.
Фокусът ще бъде върху ускореното изпълне-
ние на всички елементи на Пакта, като през
декември 2013 г. се очаква да бъде предста-
вен актуализиран доклад за напредъка, по-
специално в областта на младежката безра-
ботица и финансирането на икономиката.Оча-
ква се дискусията по завършване изгражда-
нето на Икономическия и паричен съюз да
бъде съсредоточена върху банковия съюз и
постигането в краткосрочен план на съгласие
по оставащите му градивни елементи. Стра-
ната ни счита, че усилията на ниво ЕС следва
да бъдат фокусирани върху изграждането на
Банковия съюз като ключов общ приоритет в
краткосрочен план. То следва да се основава
на ясни принципи – пълно зачитане на целос-
тта на единния пазар и равнопоставеност
между всички държави-членки.

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Ю. ГАГАРИН-гр. ПЕРНИК
2 300 ПЕРНИК, „ул. Търново” №-10, тел: 076600910; 076600930
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На основание чл.16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл.13,

ал. 2 и 5 и чл. 43 от ПП3ДС и Заповед № 857/26.06.13 г.на Директора
на ПТГ „Ю. Гагарин” - гр. Перник

ОБЯВЯВАМ:
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок

от 5 години на следните недвижими имоти - публична държавна
собственост:

1. На Обект № 1 за производство на машиностроителна продук-
ция;

2. На Обект № 2 за производство на машиностроителна продук-
ция;

3. На Обект № 3 за производство на машиностроителна продук-
ция;

4. На Обект № 4 за продажба на закуски,кафе и безалкохолни на-
питки;

5. На Обект № 5 зала за физически дейности и спорт.
Начална тръжна цена /месечно/:
1 . Обект № 1 -Учебна работилница — /стругарно/ - хале с площ от

388 кв.м.,
Начална тръжна цена - 524.00лв.
Месечна наемна цена на струг- универсален,модел С-13 с фабри-

чен № 1 128 и инвентарен № 076, движима вещ — 49.00лв.
2. Обект № 2. -Учебна работилница- /шлосерно/ - хале с площ от

388 кв.м.
Начална тръжна цена - 524.00лв.
Месечна наемна цена на универсална пробивна машина модел

RF50/1 600 с фабричен №1 1559 и инвентарен №014, движима вещ -
63.00 лв.

Месечна наемна цена на борверг, модел 2L-514 с фабричен №
19.42 и инвентарен № 005, движима вещ - 83.00лв.

3. Обект № 3 - Учебна работилница - хале с площ от 396 кв.м.,
Начална тръжна цена - 396.00 лв.
4. Обект № 4 - Ученическа бюфет с площ от 25 кв.м.
Начална тръжна цена - 100.00 лв.
5. Обект № 5 - Зала физическа дейност и спорт/за тенис на маса/ с

площ от 455 кв.м.
Начална тръжна цена 455,00 лв.
Кандидатите следва да внесат депозит за участие в размер на

50% от началните тръжни цени за обекти № 1, №2, № 3, № 4 и 20% от
началната тръжна цена за обект № 5

Срок и място за закупуване на тръжна документация: от
12.08.2013 г.до 16.08.13 г. от 9.00 часа до 16.00 часа от счетоводс-
твото на училището.

Цена на тръжната документация за обекти 1, 2, 3, и 5 - 50.00лв., а
за обект № 4 30.00лв.

Дата и време за извършване на огледите на обектите: от
12.08.2013 г.до 16.08.13 г. от 9.00 часа до 16.00 часа.

Срок и място на представяне на предложенията: от 12.08.13 до
16.08.13 г. от 9.00 часа до 16.0 часа в счетоводството на училището.

Ден, място и час на заседание на комисията за провеждане на
търга: на 19.08.2013 г. в зала на „Европейския клуб” на I етаж от
10.00 часа.

Телефон за допълнителна информация: 076/60-26-13; 076/60-09-
30 и на сайта на училището: www.gagarin-pk.com
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®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
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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 - 19 300 лв.
3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
4. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
7. Изток, ет. 1, ТЕЦ РVС - 21 000 лв.
8. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
10. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 800 лв.
11. Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., юг, след рамонт
12. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ново строит., 72 кв.м, юг - 56 000 лв.
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 23 500 евро
4. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
5. Проучване, ет. 1, ет. 2, ет. 7 - по договаряне
6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
8. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
9. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.
10. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 35 000 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
12. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс- 47 000 лв.
13. Албените, ет. 1, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв.
14. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
15. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 800 лв.
16. 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. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
7. 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- 53 800 лв.
6. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
7. Къща, с. Витановци, с доп. постройки,
дв. 700 кв.м - 19 300 лв.
8. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
9. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 10 500 евро
10. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
11. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
12. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 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. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 15 000 лв.
20. Къща, с. Негованци, 2 ет.,
нова масивна, дв. 1 100 кв.м - 20 000 евро
21. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр.- 150 лв.
2. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК,
ТЕЦ, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, Радомир, ет. 7/8, нап. обз. - 100 лв.
4. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
5. Магазин, до ул. Търговска - 300 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 - 25 000 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 22 500 лв.

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, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 3, ул. Рашо Димитров, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 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. Тристаен, около Болницата, ет. 1, 80 кв.м, ТЕЦ, удобен за кабинет - 47 000 евро
7. Тв. ливади, ет. 2, 75 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 47 000 лв.
8. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 28 000 лв.
9. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 45 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, с 1/12 част от двор - 90 000 евро
2. 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, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 63 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 45 000 евро
8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
2. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро
3. Магазин, Център, 73 кв.м, с гараж, лукс - 140 000 лв.
4. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро
5. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
6. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 240 000 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
12. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център над линията, обзаведен - 200 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен - 170 лв.
3. Двустаен, Изток, ул. Бл. Гебрев, 2 тер., без ТЕЦ, ет. 4 - 170 лв.
4. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 200 лв.
5. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв.
6. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, тер., обзаведен, за работници - 300 лв.
7. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
8. Магазин, Център, 35 кв.м, лукс, около Болницата - 500 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.
12. Хале, кв. Караманица, РЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 187 кв.м - 1 200 лв. /с ДДС/

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

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 и Двустаен в Тв. ливади
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. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
6. Гарсониера, Тева
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Голям тристаен в Центъра
10. Двустайни и Тристайни, Тева

1. Гарсониера, Изток, ет. 6, РVС - 23 000 лв.
2, Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв.
5 Двустаен, Изток, среден, 1 тер., ет. 5 - 25 000 лв.
6. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
7. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
8. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
9. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
16. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
17. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
21. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
23. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
24. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

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.

1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро
2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро
3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
4. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро
5. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро
6. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро
7. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро
8. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер,  РVС -28 500 евро
9. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
10. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
11. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., за ремонт - 21 500 евро
12. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., луксозно изпълнение - 39 900 евро
13. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро
14. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро
15. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро
16. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
17. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро
18. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 11 999 евро
19. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро
20. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро
21. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро
22. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
23. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 31 000 евро
24. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
25. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
26. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
27. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро
28. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 23 000 евро
29. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
30. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 800 евро
31. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
32. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро
Четиристаен, ЦГЧ, П. Каравелов, ет. 4, тх - 62 000 евро

 А К Ц И Я:
Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток
- Тристаен 96 м2 - 30 500 евро;  Двустаен 73 м2 - 23 300 евро
АПАРТАМЕНТИ НА ЛИЗИНГ до 15 год.

ново строителство, с акт - 16
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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. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв.
4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
5. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
6. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро
7. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
9. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт - 28 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 3, в добър вид - 30 000 лв.
14. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 33 000 лв.
15. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
16. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
19. Тристаен, Изток, Албените, ет. 3 - 41 000 лв.
20. Тристаен, Изток, Албените, ет. 1, непреходен - 45 000 лв.
21. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 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.
6. Двустаен, Мошино, ет. 2, обзаведен - 200 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, Тева, ет. 2, РVС, преустр., ТЕЦ - 25 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 2, тх., пл., таван, гараж - 42 000 евро
4. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
5. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро
8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 44 000 лв.
9. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро
13. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро
14. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тераси, ТЕЦ, таван - 52 000 евро
15. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
16. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
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. - 54 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.
21. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
22. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
23. УПИ, Драгановец, 330 кв.м; 350 кв.м, съседни - 15 800 лв.; 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 350 лв.
2. Двустаен, ул. Струма, ТЕЦ, нап. обзаведена - 270 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 5, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., без ТЕЦ,
част гредоред, обезопасен - 21 000 лв.
2. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, 52 кв.м,
преходна, част. гредоред, изолация, РVС - 19 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 18 000 лв.
6. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер.,
изток/запад, непоследен ет., ет. 10 - 16 000 лв.
7. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер.,
изток/запад, непоследен ет., ет. 11 - 17 000 лв.
8. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 31 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ - 32 000 лв.
10. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер. - 34 000 лв.
11. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро
13. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро
14. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
16. Тристаен, Изток, ет. 8, изток/запад, 2 тер., ТЕЦ - 30 000 лв.
17. Тристаен, София, кв. Лагера, ет. 2, ЕПК, 120 кв.м, РVС, за ремонт - 65 000 евро
18. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро
19. 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
20. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
21. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
22. Къща, кв. Ралица, 700 кв.м, дв., сут. + 2 ет.,
лукс ремонт, застр. площ 95 кв.м - 58 000 евро
23. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
24. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро
25. 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.
26. Стара Къща, Байкушева, ЗП: 60 кв.м, с УПИ-340 кв.м, ток, вода- 29 000 лв.
27. Къща, с. Катрище /Кюстендилско/, строена - 80 год.,
дв. 2 дка, лозе, черошова градина и др. плодни дръвчета - 49 000 лв.
28. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
29. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
30. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
31. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 20 000 лв.
32. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
33. УПИ, кв. Клепало, 340 кв.м, ток, вода - 26 000 лв.
34. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
35. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
36. УПИ 880 кв.м, с фургон, отлична панорама, Ковачевци - 7 500 евро
37. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
38. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв.
39. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
40. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/
41. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид.ц, обзаведена - 130 лв.
2. Тристаен, Изток, отличен, нап. обзаведен - 500 лв.

КУПУВА:
1. Къща в близките до Перник села - до 20 000 лв.
2. Двустаен, Изток, без ТЕЦ - до 35 000 лв.

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. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, юг, тер. - 23 000 лв.

2. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

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

4. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.

5. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 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. Гарсониера, Изток, РVС, ет. 7, ТЕЦ - 22 000 лв.

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

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

11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 28 500 лв.

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

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

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

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

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 24 000 лв.

17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 27 000 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, Център, тх., ет. 7, 94 кв.м, 3 тер., РVС - 35 000 евро
25. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.
26. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.
27. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.
29. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
33. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 53 500 лв.
34. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.
35. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 59 900 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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., 60 кв.м

- 21 900 евро
/без посредник/

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
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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. Двустаен, около Пазара, ет. 4 - 42 000 лв.
7. Двустаен, около Пазара, юг, тх., тер., ет. 6 - 39 000 лв.
8. Двустаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 1, таван, мазе - 46 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер., отл. - 41 500 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. Спешно Голяма Гарсониера, на Соф. шисе, ет. 2, 53 кв.м
 + таван 18 кв.м, тер., изолация, ремонтирана с ново обз. - 25 000 лв./коментар/
2. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 37 000 лв./коментар/
3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 18 000 лв.
6. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
7. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв.
8. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
9. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  44 000 лв.; 38 000 лв.
11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 46 000 лв.
12. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 45 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 32 000 лв.
14. Двустаен, Тева, ет. 2, след основен ремонт - 33 000 лв. /с коментар/
15. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
16. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв.
17. Двустаен, Мошино, ет. 5, преустр. в Тристаен,
и/з, след основен ремонт - 33 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз.- 39 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 60 000 лв./коментар/
21. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
22. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
23. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
27. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
29. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
30. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
31. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв.
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, Димова махала, ет. 2, 2 тер., обзаведена - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, преустр. в Двустаен, обзаведена, лукс - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане, лукс - 200 лв.
4. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
5. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Проучване, ет. 4, обзаведен - 190 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
8. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
9. Офис, до 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, ТЕЦ, ет. 8, източна - 21 000 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 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, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, обзаведена, ремонт - 190 лв.
2. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
4. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 200 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 - 21 000 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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РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

 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. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 21 800 лв.; 22 800 лв-

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

4. Гарсониера, Изток, ет. 5, преустроена - 24 700 лв.

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

6. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., РVС, ет. 1 - 29 800 евро

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, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро

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

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

14. Тристаен, 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. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.

18. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 45 000 лв.

19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.

20. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.

21.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро

22. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.

23. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 евро

24. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м- 60 000 лв.

25. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м

26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро

27. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

28. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне

29. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне

30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м

31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

32. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.

2. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен - 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, Мошино, ет. 2, ТЕЦ, преустр., юг, или заменя за Двустаен В Мошино Изток до ет. 5
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
5. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
6. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня,
шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 30 000 евро
7. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
9. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
10. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 27 000 ЛВ.
11. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 55 000 лв.
13. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 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, В ЦЕНТЪРА, ТХ., В ПО-НОВ БЛОК - ДО 35 000 ЕВРО

5. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ

6. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

eliyon@abv.bg

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. 3, 4 - по договаряне
7. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
8. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
9. Радомир,  ет. 7, ет. 8 - по споразумение
10. 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. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
8. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
10. 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,

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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"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Къща, 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. - 47 000 евро
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 13 000 лв.
10. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
11. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 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
21. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м- 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Самостоятелна Боксониера, Байкушева - 70 лв.
2. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв.
3. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

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

Тел: 0894/066 921

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.
игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро

КУПУВАМ ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ В

ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО

ЦЕГРИЛОВЦИ, ОБЩ.ТРЪН.  НАЧАЛНА

ЦЕНА  700 ЛЕВА,  МОЖЕ И ПО-ВИСОКА В

ЗАВИСИМОСТ ОТ  ГОЛЕМИНАТА И КАТЕГОРИЯТА.

ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА 0889 623-146, 02/981-73-98.

- улуци
- саниране
- мазилки
- шпакловки
- гипсокартон
- обръщане на

- боядисване
- теракот
- фаянс
тел. 0876/945 423

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234

Място
за

реклама РVС

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ,
ХИДРОИЗОЛАЦИИ,

ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА
КЕРЕМИДИ, ДЪРВЕНИ

КОНСТРУКЦИИ, ОЛУЦИ,
ОБШИВКИ

 - ТЕЛ. 0892/302 048

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234

Място
за

реклама

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА ВАШАТА

РЕКЛАМА
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CONTACT

ÍÈÊÎË

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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. 0888/689 535

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

ïåðíèøêè  èìîòè

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх.,
пл., юг,  - 19 300 лв.
2. Двустаен, Албените, ет. 1,

ТЕЦ, тер, килер - 30 800 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. Двустаен, Изток, ет. 5, тер., на
спирка - 23 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ет. 3, 2 тер., РVС,
напр. баня, ламинат - 35 000 лв.

1. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 2,
ТЕЦ,  3 тер.  - 47 000 лв.
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

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

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

1. Къща в кв. Ралица, 700 кв.м, дв.,
сут. + 2 ет., лукс ремонт, застр. площ
95 кв.м - 58 000 евро

2. Двустаен, Център, Кракра, тх.,
ет. 4, 68 кв.м - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 24 000 лв.

2. Тристаен, Център, тх., 94 кв.м, РVС,
3 тер., непрех., подобр. - 35 000 евро

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

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

1. Ателиета 33 кв.м, ново
строителство Рударци, затворен
комплекс с басейн - 40 000 лв.

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.Спешно голяма Гарсониера, на
Соф.шосе, ет. 2, 53 кв.м + таван, 18
кв.м, тер., изолация, ремонтерана, с
ново обз. - 25 000 лв. /с коментар/

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

2. Двустаен, Ид.ц., ЗП: 75 кв.м, нова
кооперация, изток/юг, направена баня на
шпакловка и замазка - 30 000 евро

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

Продавам  масивна къща,
вертикален близнак, сутерен + 2
етажа х 57 кв.м, с малък двор, 59
000 лв. - тел. 0879/454 577
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

Галтекс 2006 ООД гр. Радомир,
търси да назначи бригадир и
квалифицирани шивачки, за
повече информация - тел. 0898/706
486
Фирма за бетонови изделия

“Софурбан”  кв. Мошино, търси
помощник счетоводител с
квалификация и компютърна
грамотност - тел. 0888/851 280; 076/
67 04 09
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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

разни

работа

наем

автомобили

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"Мечтатели" /п./ - сериал, еп. 183
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. 75
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 101
16:00"Мечтатели" - сериал, еп. 184
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 94
21:00"Далас" (2012) - сериал, с.2, еп. 2
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"По средата" - сериал, с.3, еп.3
00:00"Кости" - сериал, с. 6, еп. 4
00:50"Досиеата Х" - сериал, с. 4, еп. 24
01:40"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /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"Щастливи заедно" - сериен филм
15:00"Комисар Рекс" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Имаш поща" - ток шоу
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Черешката на тортата" - тв шоу
21:00"Отмъщението" - сериен филм
22:00"Господари на ефира"
22:30"Правителството" - сериен филм
23:45Новините на Нова
00:00"Травма" - сериен филм
01:00"Сделка или не" - телевизионна игра
02:00"Имаш поща" - ток шоу /п/
02:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Комисар Рекс" - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:00Фестивал "July Morning"
05:15Студени следи с Надя Обретенова/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/п/
13:00Футбол: Финал за Купата на
Конфедерациите /запис/
15:10Живот с Дерек - тв филм /16 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Клуб "НЛО"/п/
17:05Дързост и красота - м /3188 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина-
18:30Още от деня
18:55До утрото на новата ни среща
19:50Лека нощ, деца! Маша и Мечокът
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Детективката - 16-сериен тв филм
22:00В кадър
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели
00:05Ретро следобед: Клуб "НЛО"/п/
00:45Апартаментът с Марта Вачков/п/
01:30До утрото на новата ни среща
02:25По света и у нас /п от 20:00/
03:10Детективката - тв филм /1 епизод/п/
04:05Малки истории/п/
04:15Денис и приятели

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

смях и забава

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но да-

ли винаги казвате всичко, което
трябва? Днес е момента да бъдете
по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнооб-
разие в обичайните не-

ща. Хубав момент да направите
някои промени в обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването

ви днес ще е много по-
приятно от обикнове-

но, благодарение на сърдечните въл-
нения, които ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто завид-
но. А това естествено ще има поло-
жителен резултат. Творческото ви
вдъхновение ще е на максимална сте-
пен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внима-

в а й т е . Днес трудно ще кон-
тролирате страстите си. Наблегне-
те на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
мнение. Опитайте се да бъдете
обективни и не прекарвайте
всичко през призмата на емоции-
те, може сериозно да се депреси-
рате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

но ще се разпилявате в твърде мно-
го посоки. Хубаво е да отделите мал-
ко повече време за нещата, които

обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не оста-
нете разочаровани,но както е каза-
но - най-много сълзи са пролени зара-
ди сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да ви

поизнерви, но по-скоро би повлияло
зле на околните. Проявете повече
чувство за хумор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново
и необичайно. Някое екстремно пре-
живяване силно би ви заинтригува-
ло. Все пак бъдете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се

почувствате добре. С малко повече
старание може и до Нирвана да дос-

тигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели. Ще ви вълну-
ват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.
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ЦСКА и „Чорни“ сътвориха
футболен празник в Брезник

Ветераните на ЦСКА и „Чорни“(Брезник)
изиграха зрелищен мач като украса на съ-
бора в Брезник. На стадиона в града се
събра доста публика, която се наслаждава-
ше на хубав двубой  с много голове и доб-
ро настроение, ръководен от култовия съ-
дия Мишо Величков. Зрителите се радваха
на играта на  известни от миналото футбо-
листи като Ради Здравков, Сашо Борисов,
Коце Янчев и Емил Бучински, а сред тях на
трибуните бяха Ангел Рангелов, Георги Ди-
митров, Спас Джевизов, Васко Романов,
президентът на Банско Красимир Горанов
и т.н. От брезничани впечатли с чудесната
си игра на вратата Светлин Найденов, ху-
бавите пасове на Иво Секиранов, комуни-
кативността с публиката на Невян Ангелов
и, разбира се, голът на Йордан Йорданов.

Çàêðèâàò äåòñêàòà øêîëà â „Ìèíüîð”
300 деца, които тренират, ще останат без занимания

зане в елитната U-17
поради факта,че не
се представи деклара-
ция за финансовото
обезпечаване на от-
бора при евентуално
класиране. В различни-
те отбори на школа-
та тренират около
300 деца, чието бъде-
що развитие във
футбола и поставено
под въпрос. В такава
ситуация  пернишкия
футбол не е изпадал
сигурно от половин
век.Иначе в края на
пролетния полусезон
в  представителния
отбор на „Миньор”

играеха няколко чове-
ка от школата. Само
преди дни един от
най-силните нейни
футболисти Алексан-
дър Александров пре-
мина от „Миньор” в
„Славия” и вече от-
беляза първия си гол
в контроли, при това
срещу ЦСКА. По тра-
диция и за това свое
дарование „Миньор”
не взе нито стотин-
ка. Причината беше в
н е и з п л а т е н и т е
няколко заплати на
футболиста които
едва ли надвишаваха
5-6 хиляди лева.

и ще се откажат да
ръководят повече
отборите. В школа-
та са събрани все из-
вестни имена в пер-
нишкия футбол като
Георги Златков, Сла-
ве Малинов, Ангел
Славов, Петър Ане-
стиев, Влади Влади-
миров, Иво Славчев,
Венелин Трайков и
т.н. Преди малко по-
малко от месец се
стигна и до срамна-
та ситуация юноши-
те младша възраст
на „Миньор” да за-
губят служебно ре-
шителния мач за вли-

Не можем да рабо-
тим повече така -
заявиха в един глас
всички треньори от
детската школа на
„Миньор”. Те подкар-

ват 20-ти месец без
заплати и са катего-
рични, че при така
създадените обстоя-
телства няма да про-
дължат да работят

м и н а л о г о д и ш н о т о
първенство. Днес ни-
кой от ръководство-
то  не ти  ли се обади,
да ти каже какво ста-
ва, защото ги няма в
момента?

- Наистина няма ни-
кой. Знаете, изпълни-
телният директор
генерал Димитров е в
болнични след здра-
вословните пробле-
ми, които имаше,
Пламен Атанасов е
ангажиран на един се-
минар в София и те
това са ни шефове-
те. Но това, което
излезе и в медиите,
за да се допусне от-
бора до участие в
първенството, това
знаем. И ние разбрах-
ме,че е представена
декларация за финан-
сова готовност , но
само това. Безпари-
чието явно продъл-
жава.

- Това си го казахме
и след мача с „Черно
море”, който ни беше
и последно домакинс-
тво. От тогава  досе-
га нещо промени ли
се?

- Не , нищо не се е
променило.

- Доколко е вярно
това,че след няколко
дни ти изтича дого-
вора.?

- Това си е самата
истина…

- Е, кога изтича?
- Имам договор до

края на месец юни.
- Значи в понеделник

нямаш никакви дого-
ворни отношения с

„Миньор”?
- Ами така е,не знам

дали ще ми предложат
до го подновя.Въобще
неяснотата е  голяма.
Това се отнася и до
състезателите. Всеки
иска да има промяна и
отборът да може да
започне една нормална
и спокойна подготов-
ка.Това пък е свързано
с финансирането.

- Така, както ми го
казваш, в понеделник
ще дойдеш на рабо-
та.

- Значи ние сега се
разбрахме,че даваме
три дни срок на ръко-
водството да разсее
съмненията. Във
вторник от 17,00 часа
сме си насрочили тре-
нировка, тогава ще
стане ясно дали всеки
ще си търси нов
клуб.Ако пък има ясно-
та, ще комплектова-
ме отбор, ще правил
план за подготовка,
който ще бъде съоб-
разен с финансиране-
то.

- Ами от все сърце
ти го желая това да
получиш тези отгово-
ри.

- Това не го желая са-
мо аз, а и играчи,фено-
ве и т.н. Имаме амби-
ции,но ни трябва спо-
койствие ,за да можем
да се подготвяме ка-
чествено.

- Ами във вторник и
ние, журналистите,
ще сме тук, за да ви-
дим какво ще стане.
Желая ти всичко доб-
ро дотогава!

След провалената
първа тренировка на
„Миньор” единствено
старши-треньорът
на отбора Николай То-
доров беше готов да
отговаря на журна-
листически съпроси:

- Трябваше днес да
има първа трениров-
ка,но няма да има…..

- Да , така е, но
виждате какво ста-
ва.Не само аз, но и
хората , които са в
„Миньор” нямат ни-
каква яснота. Не
знаем с какъв бю-
джет се разполага,
Има стари задълже-
ния към футболисти
и служители,като
казвам служители, в
това число влизат
всички….Не знаем ка-
къв ще е бюджета в
„Б” група, не знаем с
колко пари ще разпо-
лагаме на месец. Не
знам има ли подсигу-
рени финанси за под-
готовка на отбо-
ра.Не знам ще има ли
лагер, защото и той
е свързан с финанси-
те. Затова самите
футболисти, тре-
ньори и хората, кои-
то работят в клуба
– изчакваме. Готови
сме да започнем под-
готовка за новия се-
зон в „Б” група, но
всичко това е свър-
зано с финансиране-
то в клуба.

- Добре, ти си основ-
на фигура в клуба,в
крайна сметка на мус-
кули изкара целия про-
летен полусезон от

Във Фейсбук готвят
протест заради „Миньор“

Феновете на „Миньор“ явно са притесне-
ни за бъдещето на любимия си отбор. Ето
какво се разпространява във фейсбук
страницата „Миньорци Перник“. Ще поз-
волим ли Миньор да приключи във втор-
ник? В нета всички сме много яки, но не
можем и един адекватен протест за люби-
мия си отбор да направим. Миньорци иска-
те ли да се преброим и да пием по едно
“кафе” в пространството между Минната
дирекция и Общината, да се видим и да си
поговорим в понеделник 19 часа пример-
но? Ден по-късно всичко ще бъде история
и ще си я разказваме по масите...

Първата тренировка на “Миньор”
се оказа пълен провал

Три дни отсрочка дадоха на ръководс-
твото на отбора футболисти и треньори, за
да дадат някаква яснота относно положе-
нието в „Миньор”. Днес никоя не тренира-
ше на обявената за първа тренировка на
тима. Играчите не се съблякоха  по екип, а
и те не бяха повече от десетина ду,ши.
Старши-треньорът Николай Тодоров не
знае нищо, изпълнителният директор
ген.Йордан Димитров е в болнични, адми-
нистративния Пламен Атанасов бил зает.
Така нищо от обещаното оповестяване на
бюджет, евентуален лагер, нови футболис-
ти и начин на подготовка не се случи.
Старши-треньорът на отбора Николай То-
доров насрочи следващото занимание във
вторник, като заяви,че ако и тогава не се
обясни какво става в „Миньор”, всички си
тръгват.

Кайзера: Даваме срок на
ръководството до вторник Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че в изпълнение на Об-
щите условия на ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария и в съответствие с изискванията на
действащото законодателство в страната,
компанията извършва планова подмяна на
електромерите на своите клиенти в Запад-
на България. Молим клиентите на ЧЕЗ, кои-
то живеят на посочените долу адреси, да
осигурят представител на домакинството,
който да присъства на подмяната.

Подмяната на електромерите ще се из-
върши както следва:

Пернишка област
Община Брезник
На 01.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долна

секирна
На 02.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долна

секирна
На 03.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долни

Романци
На 04.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долни

секирна
На 05.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долни

секирна
Община Перник
На 01.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник

- ул. „Рашо Димитров“, бл. 80, вх. А, вх. Б; с.
Люлин

На 02.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник
- ул. „Рашо Димитров“, бл. 80, вх. В, вх. Г; с.
Люлин

На 03.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник
- ул. „Благой Гебрев“, бл. 61, вх. А, вх. Б

На 04.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник
- ул. „Благой Гебрев“, бл. 64, вх. И, вх. К, вх. Л

На 05.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник
- ул. „Луганск“ 69 до 124; с. Люлин

Община Радомир
За периода 01-05.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ -

с. Байкалско
За периода 01-05.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ -

с. Дрен – кв. „Младост“
За периода 01-05.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ -

с. Долни Раковец
За периода 01-05.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ -

с. Горна Диканя
За повече информация, позвънете на де-

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

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ



АПРОПО

ÂÑÑ íå èçáðà øåô íà Ðàéîííàòà ïðîêóðàòóðà â Òðúí
Три гласа не стигнаха на Пламен Пейчев, за да стане титуляр

СОФИЯНЦИ СИ ИМАТ АТ-
РАКЦИЯТА НА ПРОТЕСТИ-
ТЕ, ПЕРНИЧАНИ - АТРАК-
ЦИЯТА на змиите. Центърът на
града се е превърнал в тера-

риум, който идеално запълва свободното
време на кибиците, а от днес и на учени-
ците във ваканция. Студенокръвните тва-
ри от река Струма възбуждат любопитс-
твото на гражданското общество, което
изживява истински катарзис, коментирай-
ки природната картина. Интересно защо
общинските културни институти не нап-
равят постъпки парадът на змиите да бъде
включен в програмите за летен отдих, а
защо не и в туристическите проспекти. Ап-
текарите също могат да намажат от слу-
чая, пускайки на промоция противозмий-
ски серуми. Най-големият враг на мероп-
риятието е лошото време, ама нали при ло-
шо време даже софиянци отменят протес-
тите.

ТАЯ НАПАСТ - БЕРАЧИТЕ НА ЛИ-
ПОВ ЦВЯТ- СИГУРНО ИСКАТ ДА СЕ
ВЪВЕДЕ ЗАБРАНА за изкупуването му,
както стана с пунктовете за скрап. То
тяхното няма прилика. Тотална сеч на дър-
ветата, особено в квартал Изток, където
полицията се е превърнала в липова поли-
ция. При тая психоза по-добре дърветата
да не цъфтят, вместо да се унищожават
белите дробове на Перник, както се нари-
чат липите. На кого да обясняваш, че нав-
ремето именно в квартала са садени сто-
тици липови фиданки, за да пречистват
въздуха, замърсяван основно от тогаваш-
ния завод “Ленин”. А днешните отрови ги
бълват предимно автомобилните ауспуси.
И преди, и сега липата е гарант за що-го-
де чист градски въздух. Затова, когато
през зимата си купуваме билков чай от
магазина, да знаем, че косвено плащаме
на берачите бракониери.

НА ДЖУЛАЯТА НЕЩО НЕ МУ ВЪР-
ВИ. ПО-ТОЧНО - ВЪРВИ МУ НА ЛОШО
ВРЕМЕ. Юлският изгрев на слънцето и
тая година се скри в дъждовни облаци.
Спомняме си, че и лани беше така. По- ла-
ни също. Така хипарският ентусиазъм за-
почва да се разводнява и да обезсмисля
иначе жестокия хит “Юлско утро” на “Ю-
рая”. Остава резервният вариант догоди-
на хипарите да бият път чак до морето,
щото явно в Перник юлското утро е октом-
врийско.

121 юли 2013 г.

ческото управление
на районната проку-
ратура в Трън”. В нея
той припомня, че
структурата същес-
твува от над 100 г. и
обхваща един град и
52 села. Сред кримино-
генните фактори
той посочва продъл-
жаващото обезлюд-
яване на селата и гол-
ямата безработица
особено сред ромите.
Като основен проблем
се очертавали краж-
бите в отдалечените
места, извършвани
през есенно-зимния
период, защото оплак-
ванията за тях пос-
тъпвали чак през про-
летта, когато хората
идвали да обитават
къщите си.

Според комисията
по професионална
етика към ВСС и дру-
гият кандидат - Ан-
тония Алексова, има
нужните качества да
оглави районната
прокуратура в Трън.
Тя е завършила право
в Русенския универси-
тет “Ангел Кънчев”, е
била три години ек-
сперт юрист в КНСБ
и младши юрисконсул-
т в общината на род-
ния си Търговище. От
юли 2011 г. тя е ко-
мандирована в район-

Пейчев не ги полу-
чи, а опонентката му

се е отказала от уча-
стие в конкурса, ста-
на ясно вчера.

По щат в гранична-

ния съд в Радомир по
семейни причини. Пре-
ди месец работата е
оценена от трима ок-
ръжни съдии от Пер-
ник. Според тях “ра-
ботата на Алексова
се характеризира с
професионализъм и
добра организира-
ност. Това се отраз-
ява на постановени-
те от нея решения и
присъди, които в гол-
ямата си част са пот-
върдени като правил-
ни и обосновани. За-
дълбочено проучва де-
лата преди разглежда-
нето им в зала, полага
усилия за изясняване
на становищата на
страните, дава им
точни указания. Обе-
ктивна и безприс-
трастна. Спазва про-
цедурните срокове”.

Алексова е премес-
тена от Силистра по
нейна молба - заради
съпруга Михаил Але-
ксов, който от 2009 г.
е шеф на районния съд
в Трън. Преди това
той е бил районен про-
курор в Перник, а баща
му Ангел Алексов е об-
винител в Радомир.
Алексова, която се от-
каза от участие в кон-
курса, има комплексна
оценка от атестация
„много добра”.

От днес започва
“Ваканция в музея”

Виктория СТАНКОВА
„Вакан-

цията в
м у з е я “
з а п о ч в а
от днес - 1
юли. През
с л е д в а -
щите два
м е с е ц а
всеки ден
(без събо-

та и неделя) от 9 до 12 часа в Историчес-
кия музей за пернишките деца ще са от-
ворени всичките врати. За тях ще има най-
различни занимания – с глина, тъкани,
старинни играчки и … букви.

В традиционната изложба „Летни детски
майсторлъци“ през месец септември ще
се види, кой от малките майстори е напра-
вил най-хубавата стомна или паница, изтъ-
кал най-хубавото килимче и изплел най-
хубавата дантела.

та прокуратура
трябва да работят
двама прокурори, но
от май м.г. престъп-
ления разследва само
Пламен Пейчев. Той е
завършил е право в
Софийския универси-
тет, обвинител е от
2006 г. Преди това
дълги години е бил по-
лицай в родния си
Перник, бил е опера-
тивен работник в
Икономическа поли-
ция и следовател .

При атестацията
на Пламен Пейчев
през 2011 година три-
ма окръжни прокуро-
ри от Перник уста-
новяват, че той има
“добро ниво на прав-
ни познания” - само
незначителна част
от внесените от него
обвинителни актове
са били върнати от
съда за доразследване
или по тях са проче-
тени оправдателни
присъди. Положител-
на оценка му дава и ко-
мисията по професио-
нална етика на ВСС,
според която той има
нужните нравствени
и личностни качес-
тва, за да оглави про-
куратурата в Трън.

Пейчев е написал
концепция от 8 стра-
ници за “стратеги-

Пернишката полиция
се готви за празник

Любомира ПЕЛОВА
В пернишката Областна дирекция на МВР вече

се готвят усилено за професионалния празник на
служителите на реда. На 5 юли се навършват 134
години от създаването на Министерство на вът-
решните работи, но различните мероприятия във
връзка с честването започват от утре, съобщи ре-
гионалният говорител на МВР Венцислав Алексо-
в. За празника ще бъдат проведени традиционни-
те вече турнири по стрелба и риболов.

Във вторник – 2 юли, за времето от 9 ч. до 17
часа ОДМВР – Перник обявява Ден на отворените
врати. Всеки, който има желание, може да посети
централната сграда на полицията и Районните уп-
равления, да се запознае с работата на служите-
лите на реда и да получи желаната информация.

Същият ден започват и турнирите. Най-напред
ще е надпреварата за точен мерник. М състеза-
нието по стрелба ще се включат всички подраз-
деления на Областната дирекция на полицията.
На 3 юли – сряда, от 8 часа, на язовира в брез-
нишкото село Бегуновци пък ще мерят сили при-
вържениците на риболова. Състезанието ще прик-
лючи в 13 часа, когато ще бъде и награждаване-
то на победителите.

От Областната дирекция на МВР поканиха и
криминалните репортери, уверени в точния си
мерник и майсторите въдичари да се включат в
надпреварата и да премерят сили с професиона-
листите.

Излeзe първото
класиране след 7-и клас

Виктория СТАНКОВА
Резултатите от първото класиране на ученици-

те от цялата страна за прием в гимназиите след
седми клас бяха обявени вчера на сайта на Ми-
нистерството на образованието, младежта и нау-
ката.

Приемният бал на учениците може да се види
и в т. нар. училища гнезда, в които седмоклас-
ниците са подавали документите си за класира-
нето.

Няколко са училищата в страната, които имат
най-висок бал за прием след седми клас.Повече
подробности ще научите в утрешния брой

Българите склонни да
бъдат кръводарители

Зоя ИВАНОВА
Само  25 процента от българите са заявили, че

никога не биха дали кръв, всички останали са го-
тови да станат кръводарители – това са резултати-
те от проведено проучване  по повод световния
седн на кръводаряването. 54% от българите нико-
га не са дарявали кръв, алармираха от Българ-
ския алианс за кръводаряване. От запитаните
1044 души, само  11% са регулярни дарители.

Най-голяма активност се наблюдава във въз-
растовата група между 18 и 34 години, където хо-
рата са най-склонни редовно да даряват кръв.
Стана ясно, че средностатистически една държа-
ва има нужда от 20 до 25 донора на 1000 души,
като у нас бройката е 22 на 1000.

Любомира ПЕЛОВА
Съвместни патрули

между български и
германски полицаи и
помощ от български
социални работници,
експерти по ромския
проблем, предлага да
прати българската
държава в засегнати-
те от нашествието
на български роми
градове в Германия.
Подобен опит има ве-
че в Дортмунд и засе-
га той е успешен.

Тази седмица делега-
ция на българското
посолство се срещна
с кмета на Дуисбург,
за да обсъди и с него
как България може да
помогне за решаване
на възникналите
трудности. Родните
ченгет могат да иде-
нтифицират роми, за-
месени в престъпле-
ния и познати на по-
лицията, да обучат
колегите си как да
различават истински
от фалшиви българ-
ски документи за са-
моличност, както и
да проверяват из-
правността на доку-
ментите на караните

от българи автомо-
били.

Аташето по социал-
ните въпроси д-р Тин-
ка Троева също пред-
лага квалифицирани и
говорещи немски бъл-
гарски социални ра-
ботници да информи-
рат колегите си в Гер-
мания какви са оби-
чаите, културата и
нуждите на хора от
ромския етнос.

Нашите дипломати
провеждат серия от
обиколки из градове с
концентрирано ром-
ско население от Бъл-
гария. В Дуисбург нап-
ример живеят близо
4500 български роми,
като броят им с все-
ки месец се увеличава.
Всъщност управата
на града не може да се
оплаче, че тези хора
злоупотребяват със
социалните помощи.
Те получават само
онова, което им се по-
лага - а именно дет-
ски. По закон като
граждани на ЕС имат
право да регистри-
рат самостоятелна
дейност. Обикновено
това са фирми за раз-

рушаване на къщи, за
търговия с метали и
други дейности, кои-
то не изискват ли-
ценз. От тях ромите
припечелват около
150-200 евро месечно,
което автоматично
им дава право на со-
циални добавки, за да
допълнят бюджета и
да издържат семей-
ствата си. Един от
градските съветни-
ци, отговарящ за ин-
теграционните впъ-
роси е заявил, че ром-
ските семейства в
Дуисбург държат де-
цата им да ходят на
училище и ги запис-
ват с желание. Проб-
лемът идва обаче от
липсата на средства
за допълнителни кла-
сове и учители по
немски език, които да
помогнат на малките
да се интегрират. В
момента има списък с
чакащи 280 ромчета,
за които няма място
в училище.

За желанието, с кое-
то ромчетата ходят
на училище, са говори-
ли и властите в Бер-
лин.

Наши полицаи ще помагат за
ромския проблем в Германия
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