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

гр. Перник,
ул. “Търговска” №34

тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34

гр. Брезник, ул. “Д-р Йордан Стефанов” №5
/бившия блок на “ДЗРЧ”,
до реката/ 0879/543 221

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

0879/543 222, 0777/800 42

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.512 лв.

Понеделник, 1 октомври, 2012 г., бр. 187 /5055/ год. XXЦена: 0,60 лева
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Предимно
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ÏÅÐÍÈØÊÈ ÐÅÊÅÒÜÎÐÈ Â ËÈÕÂÀÐÑÊÀ ÁÀÍÄÀ
Престъпната групировка работила на територията на Перник, София и Кюстендил

Ядрени мисли
на ядрени хора

От няколко дена българ-
ските политици почти разцепиха ядро-
то на атома. Тая пуста АЕЦ “Белене”
взриви политическия мир. Що им
трябваше на тия американци да бъркат
в ядрените мозъци на държавния ни ели-
т? Та се разхвърчаха такива ядрени мис-
ли, които са реална заплаха за световния
сигурност. Вместо да размахва пръст
на Иран, ООН може би трябваше нас да
предупреди, че сме твърде близко до
критичната маса на ядрените елементи.

И кво праим сега? Душим мръсните па-
ри на международната енергийна мафия.
С надеждата да открием поне един нар-
кодолар, за да ревнем като ранена панте-
ра :” Сакън, ядрена централа за продан
нямаме!” На всичко отгоре и референду-
мът  чука на ядрените порти. В момен-
та в България се отделя ядрена енергия
колкото за два Козлодуя. Можем да из-
насяме ток даже на американците.

Ядрените реактори, дето бушуват в
главите на нашите политици, скоро
няма да свършат горивото. Ядрото на
атома вече е разцепено и реакцията е
необратима. Дано американците дадат
по- скоро гаранционните 200 милиона,
та да имаме пари за презареждане.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Служители на ГД

БОП са разкрили ор-
ганизирана престъп-
на група, занимавала
се с изнудване. В аре-
ста се озовали лиде-
рът на бандата и че-
тирима членове, 
двама от които са
перничани.

Разследването сре-
щу престъпната
групировка започна-
ло след като жител
на Перник се обърнал
за помощ към анти-
мафиотите. Той об-
яснил, че бил подло-
жен на непоносим
физически и психи-
чески тормоз, след
като забавил плаща-
нията си по заем,
който взел преди
време от 30-годишен

мъж с месечна лихва
в размер на 20%. „На-
казателните мерки“
стигнала дотам, че
бил отведен насила в
безлюдна местност
край Перник, където
приближени на лих-
варя го накарали да
свали дрехите и обу-
вките си. Веднага по
случая било образу-
вано досъдебно
производство, а опе-
ративните действия
на антимафиотите
започнали под ръко-
водството на Спе-
циализираната проку-
ратура. В хода им би-
ли установени члено-
вете на организирана
престъпна група, кои-
то се занимавали с
отвличане, принуда,
унищожаване и про-

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

ÎÁËÀÑÒÒÀ ÄÀÄÅ ÕËßÁ
ÍÀ 118 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÈ

СТР. 3

“ÂèÊ” ÎÒÌÅÍÈ
ÐÅÆÈÌÀ Â ÎÁÙÈÍÈÒÅ

СТР. 2

ÁÈÂØÈ ÌÈÍÜÎÐÖÈ Â
ÑÊÀÍÄÀË Ñ ×ÅÐÍÎ ÒÎÒÎ

СТР. 11

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Зоя ИВАНОВА
Утре в кабинета

за анонимно и без-
платно консултира-
не и изследване за
ХИВ /Спин /КАБКИС/
в пернишката болни-
ца „Рахила Ангелова”
от 8.30 до 16.00 ча-
са ще се проведе  из-
мерване  на костна
плътност от скри-
нингов тип за опре-
деляне на  личния
риск от остеопоро-
за . Това съобщават
от регионалната
здравна инспекция.
Това е част от  от
акциите включени в

изпълнение на кампа-
нията преди от-
белязването на све-
товния ден за борба
с остеопорозата  -
20 октомври. В тази
връзка регионална-
та здравна инспек-
ция Перник  органи-
зира и специална ин-
формационна кампа-
ния.Тя е под мотото
„Овладейте фрак-
турите“.  Кампания-
та се осъществява
със съдействието
Асоциация „Жени
без остеопоро-
за“.Целта е да се ин-
формират пернича-

ни за остеопороза-
та като социално
явление, като се ак-
центира върху фрак-
турите вследствие
чупливост на кости-
те. Кампанията ще
се провежда  през пе-
риода 1  ноември -30
октомври. Според
специалистите по
време на инициати-
вата ще се акценти-
ра освен върху счуп-
ванията и върху про-
филактиката на ос-
теопорозата, спор-
та и храненето като
средства за предпаз-
ване от болестта.

Спецченгета иззеха
цигари без бандерол

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки  спецполицаи намериха и из-

зеха 10 000 къса цигари без акцизен бан-
дерол на финансовото министерство .

При проведена специализирана акция на
служители на Областната дирекция на МВР
на територията на радомирското село Дол-
на Диканя в края на миналата седмица,
бил спрян  микробус ‘’Фиат” с пернишка
регистрация.   Возилото управлявал 39-го-
дишният жител на областния град Р. М. При
извършената проверка, в специално приго-
дени за целта тайници е открито голямото
количество безакцизни тютюневи изде-
лия, които били  иззети по надлежния ред
от разследващият екип.

Образувано е досъдебно производство  и
работата по случая продължават кримина-
листите от радомирското районно управле-
ние на МВР.

Мерят костна плътност
в пернишката болница

На страница 12
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За момента няма недостиг на вода

Проверяват пътно
поддържащите фирми

Силвия ГРИГОРОВА
Тази година по-отрано се вземат мерки

за подготовката на републиканската път-
на мрежа за зимата. Това увери директо-
рът на Областно пътно управление- инж.
Румен Сачански. Според него това се на-
лага заради проблемите, които възникна-
ха миналата зима с недостига на техника,
която затрудни движението по автомагис-
тралите „Люлин” и Струма”.  „Имаме уве-
рение от страна на фирма „Стройинжене-
ринг”,  че ще си закупи достатъчно техни-
ка. Ако се наложи ще си наеме необходи-
мата.  Имаме договореност с областната
администрация и с ОД МВР- Перник от на-
чалото на октомври да започнем проверки
за хода на подготовката за зимата. Целта
е  да имаме ясна картина за реалната си-
туация,  за да не се получи както минала-
та година- имаше машини, а после се ока-
за, че те не излязоха да чистят по различ-
ни причини. Надявам се тази година  под-
готовката да е по-добра, така че да не се
окаже, че зимата ни е изненадала. Фирма
„Стройинженеринг” има четиригодишен
договор за зимно поддържане на репуб-
ликанската пътна мрежа, от който вече 2
години са изтекли”, заяви инж. Сачански.
Той поясни още, че е в сила наредба за
поддържането на пътната мрежа. Според
нея, тази година пътищата от нива А и Б,
ще се обработват само със сол и химичес-
ки вещества. На територията на областта,
това са пътните отсечки:  Даскалово- Дол-
на Диканя – Делян и Перник-Радомир-
Кюстендил. На въпрос на журналисти- мо-
же ли да бъде прекратен предсрочно до-
говор на фирма за зимно поддържане,
инж. Сачански поясни, че миналата годи-
на е имало  проблеми в почистването на
републиканската пътна мрежа.  Ако и тази
зима се появят подобни проблеми,  има
клаузи в договора със „Стройинжене-
ринг”, които позволяват той да бъде прек-
ратен предсрочно,  дори в средата на зим-
ния сезон. По отношение на останалата
част от пътна мрежа в региона, фирмата в
момента набавя необходимите инертни
материали и сол.  Шефът на Областното
пътно уточни, че и тази зима областта ще
бъде разпределена на 8 пункта. Денонощ-
ното дежурство ще бъде въведено от 1
ноември. Още през октомври ще се напра-
ви проверка дали всички пунктове са обе-
зпечени с необходимите материали и тех-
ника.

Силвия ГРИГОРОВА
Отменен е режи-

мът на водоснабд-
яване в най-големите
населени места в об-
щина Перник. Това
информираха от „В и
К”. От там поясниха,
че в Драгичево, Ру-
дарци,  Църква,  Ме-
щица, Витановци ве-
че е нормализирано
водоснабдяването,
тъй като потребле-
нието на вода е на-
маляло и през изми-
налата седмица няма
сигнали за недостиг
на вода. От друга
страна, падналите
дъждове преди сед-
мица са увеличили
дебита на местните
водоизточници.  По
тази причина е от-
паднал режимът на

водоснабдяване и в
брезнишките села.
Вече се нормализира
водоснабдяването и
в общините Трън и
Земен.  „След послед-
ния дъжд и прогноза-
та на синоптиците
за евентуални слани,
очевидно повечето
градини са  вече об-
рани. Това личи по
намалялото потреб-
ление на вода. По та-
зи причина се норма-
лизира вече и водос-
набдяването в насе-
лените места, които
се водоснабдяват
от собствени во-
доизточници”, поя-
сни управителят на
водоснабдителното
дружество –инж. Ис-
кра Златанова. Тя до-
пълни още, че все

още притокът в язо-
вир „Студена” е
слаб, за разлика от
разхода. За този пе-
риод на годината за-
виреният обем във
водоема е напълно
достатъчен, за да
гарантира нормално-
то водоснабдяване
на населените места,
които ползват вода
от язовира.

По данни на „В и К”-
към 29 септември
обемът на язовир
„Студена” е бил 16
639 500 куб.м. При-
токът на вода е 12
л/с, а разходът е 661
л/ с.  Това ще рече, че
разходът  на вода е
близо 6 пъти по-
голям от притока .
Според специалисти-
те от водоснабди-

телното дружество,
за този период на го-
дината това е напъл-
но нормално, тъй ка-
то е имало години, в
които през този пе-
риод обемът е бил
много по-малък. За-

това  няма повод за
притеснения, още по-
вече, че според  си-
ноптичната прогно-
за,  тази седмица се
очаква падане на
температурите и ва-
лежи.

Нови две социални
институции в Ковачевци

Милена КИРИЛОВА

Виктория СТАНКОВА
Един куп родни

знаменитости се
изсипаха в зала
„Борис Гюдеров”,
за да подкрепят
събирането на
средства за заку-
пуването на спе-
циална протеза на
перничанина Явор
Иванов, пострадал
тежко при катас-
трофа преди пове-
че от година. Ав-
густ Попов беше
водещ на програма-
та, в която взеха
участие Део, Поли
Паскова, Ани
Хуанг, фокфурии-
те Даяна, Траяна и
Анна-Мария , Адо,
Петър Бонев и Ми-
ро.

Всички те заяви-
ха,че са впечатле-
ни от духа ня Явор
и желанието му да
живее пълноценно.
Този дух обаче не
събра достатъчно
перничани и в зала
„Борис Гюдеров”,
имаше около 400
зрители, които
заплатиха 6 лв за
вход, а за тази сим-
волична сума вид-
яха един наистина
приятен концерт.
От политици и уп-
равници  лично
присъства замес-
тник-кметът Ста-
нислав Владимиров,
кметът Росица
Янакиева изпрати
специален адрес,
стана ясно,че об-

щината е подпо-
могнала и органи-
зацията на концер-
та. От другите
цветове и партии
в публиката беше
само бившият де-
путат Юлияна
Дончева.

Организаторите
съобщиха,че на спе-
циална пресконфе-
ренция ще обявят
събраната сума, но
от сега е ясно,че
необходимите 9000
лева, които да бъ-
дат прибавени към
досега набраните
пари няма да бъдат
събрани. Което пък
едва ли ще сломи
куража на Явор и
желанието му да
живее пълноценно.

Куп звезди пяха за Явор,
малко перничани гледаха

Любомира ПЕЛОВА
Два кабинета за

хора с увреждания
са оборудвани в
пернишката облас-
тна администра-
ция. За целта са по-
харчени малко над
11 000 лева, съобщи
областният управи-
тел инж. Иво Пет-
ров. Кабинетите са
оборудвани с нови
компютри и ергоно-
мични столове. Ос-
вен това е подмене-
на дограмата и са
поставени климати-
ци.

Той допълни, че в
тях  работят общо

трима души. „Об-
новяването е по
проект на Агенция-
та за хора с увреж-
дания. 2048 лв. от
сумата е собствено
финансиране.Целта
е да се осигури на
тези хора нормална
среда за работа”,
заяви губернато-
рът.

Под патронажа на
областния управи-
тел на Перник пък
ще се проведе фо-
рум “Младите хора
– информирани
граждани на Евро-
па”. Той се реализи-
ра по проекта “Мла-

дежка дейност 2007
– 2013?. Партньори
на Перник са Бла-
гоевград и Кюстен-
дил.

“Във форума ще
се включат всички
общини от нашата
област. Участие са
заявили министър
Томислав Дончев,
двама заместник-
министри, кметът
на Перник Росица
Янакиева, предста-
вители на прези-
дентството и на
Европейския поли-
технически универ-
ситет”, каза Пет-
ров.

Оборудваха два кабинета за
инвалиди в областната управа

От днес се разкриват два Центъра за нас-
таняване от семеен тип за възрастни хора с
деменция  в с.Сирищник,община Ковачев-
ци.Това е нова социална услуга в община-
та,с която ще се предоставят алтернативни
възможности за грижа за нуждаещите се в
среда близка до семейната.За тази цел е
направена основна реконструкция на сгра-
да,осигурена е добра материална база,коя-
то да отговаря на всички изисквания.Инвес-
тирани са 850 х.лв.,от които 200 х.лв. са на
община Ковачевци.Ще могат да бъдат нас-
танени 25 човека,а в областите Перник и
Кюстендил няма друго социално заведение
за възрастни хора с демеция.

Центровете са с делегиран държавен бю-
джет,а насочването към тях ще се извър-
шва от Дирекция “Социално подпомагане” -
Радомир.Едно от изискванията е е забол-
яването да бъде доказано с експертно ре-
шение от ТЕЛК или протокол от специализи-
рана лекарска комисия.

Кметът на общината Васил Станимиров
сподели,че разкриването на около 20 пос-
тоянни работни места е най-голямата со-
циална придобивка

Изложба за герои от
Балканската война

Виктория СТАНКОВА
На 3 октомври 2012 г. от 16.00 часа в Из-

ложбена зала №3  на Регионалния истори-
чески музей  ще се открие изложба „Спо-
мен за герои”, посветена на 100-годишнина-
та от Балканската война (1912-1913г.)

В експозицията са представени снимки,
документи, награди, оръжие и лични вещи
на участници във войната от Пернишкия
край, съхранявани във фонда на музея.

“Заповядайте, за да възкресим героизма
на нашите предци”, приканват организато-
рите.

Пострадалото в „Лобош”
момче се възстановява

Зоя ИВАНОВА
Благой Бориславов, който преди близо

месец беше ударен от моторна лодка на
язовир „Лобош” вече се лекува в хирур-
гичното отделение на пернишката болница
„Рахила Ангелова. Тогава радомирското
момче влезе да поплува във водоема, сто-
личани го пометоха с перката на лодката
им, която разряза тялото на момчето и му
нанесе множество рани. Според директо-
рът на пернишкото здравно заведение
момчето е  значително по-добре и се по-
добнява ежедневно, което естествено е
довело и до извеждането му от реанима-
ция и настаняване в хирургичното отделе-
ние. Радомирецът вече не поддържа и тем-
пература, така че и антибиотика му е
стрян. Все още има проблем с единия бъб-
рек, на който е направена нефростома. Тя
вероятно ще бъде махната следващата
седмица”, поясни Церовска. По-сериозен
бил проблема с раната на таза. Там ще се
наложи операция, а оздравяването ще от-
неме по-дълго време.
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Месечно те ще вземат по 380 лева, назначени са по европрограма

Иво Петров зарадва
децата от Земен

Александра ИЛИЕВА
Областният коор-

динатор на ПП
ГЕРБ Перник
инж.Иво Петров по-
дари техника, необ-
ходима за музикал-
ните занимания на
децата в детската
градина в гр.Земен, съобщиха от прес-
центъра на ГЕРБ Перник.

Около 50 малчугани посещават еже-
дневно ОДЗ. Разделени са в три групи.
Едната е ясла, другата е подготвителна
и третата е смесена.

”Стараем се да полагаме всички уси-
лия и да обгрижваме малчуганите с лю-
бов. Въпреки кризата  и безпаричието
поддържаме стари мебели и техника.
Ето защо това дарение, направено от
инж.Иво Петров, идва навреме. Утре де-
цата ще представят една театрална пие-
са и музикалната техника ще бъде гол-
яма изненада и радост за тях”, сподели
директорът на детската градина Свет-
лана Арсова.

Ежемесечно в детското заведение
правим различни мероприятия, празни-
ци,тържества и техниката ни беше край-
но необходима. Децата обичат да се за-
нимават с танци и песни и дарението
ще  улесни работата на педагозите, до-
пълни още Арсова.

Майстори на танца
обраха овациите

и във Франция
Виктория СТАНКОВА

Танцьорите от популярната денс форма-
ция „Masters of the Dance“ спечелиха
публиката във Франция. Цели два месеца
българските танцьори шестваха с атрак-
тивна интернационална програма по край-
брежието на Бискайския залив. Родните
таланти впечатлили мениджърите и зрите-
лите не само със своя професионализъм,
но и с емоционалност, с която заразява
всяко тяхно изпълнение. Претенциозната
френска публика, която в началото ги
гледала с недоверие, постепенно била
завладявана от струящата енергия от
сцената. Програмата на „Майсторите на
танца“ включвала български народни
танци от различни фолклорни области на
страната, както и гръцки, руско-цигански,
испански и мексикански танц. В края
родните танцьори канели публиката да се
хване на кръшно българско хоро, а фран-
цузите с удоволствие учели трудните за
тях стъпки и лицата им вече греели в ус-
мивки.

В резултат на атрактивното си и профе-
сионално представяне „Майсторите на
танца“ получили нова покана за следва-
щото лято още от сега като успели да
преодолеят конкуренцията на професио-
нални танцови формации от Франция и
Русия.

През октомври пък родните танцьори от-
ново ще отскочат до Франция, за голям
концерт на празника на френската армия.
Формацията ще бъде и част от грандиоз-
но шоу, с което ще стартира световна
обиколка с яхти. Ще се представи и пред
синдиката в сферата на хранително-вку-
совата промишленост. Заедно с танцьо-
рите от „Masters of the Dance“ през ок-
томври ще пътува за Франция и музикал-
ната формация „Art Masters Band“. Музи-
кантите и танцьорите ще се представят по
желание на мениджърите с изцяло бъл-
гарска програма – традиционен и стили-
зиран фолклор. Артистите готвят нови ат-
рактивни костюми, с които оригиналните
им танци ще изглеждат още по-впечатл-
яващо. След завръщането си от Франция
те ще представят новата си програма и
пред българска публика.

луячиха право на
труд и заплата от
380 лева месечно на
база спчелен проект
„Подкрепа за зае-
тост” по Оператив-
на програма „Разви-
тие на човешките ре-
сурси”. Те са назначе-
ни с редовни трудо-
ви договори, осигу-
рено им е работно
облекло и вече са раз-
пределени да ра-
ботят на 47 обекта,
пострадали от зе-
метресението на 22-
ри май. Става дума
за сгради държавна
собственост, на кои-
то новоназначените
доскорошни безра-
ботни ще помагат в

общо шест места, но
ви разрешиха само две,
поясни областният
управител на Перник
Иво Петров. Младежи-
те ще работят в об-
щата администрация,
за да трупат опит.
Миналата година по
програмата са били
назначени 4 души, а
през 2010 г. – 2. Някои
от тях са останали на
работа след приключ-
ването на проекта,
който се изпълнява 9
месеца, допълни
инж.Петров.

Губернаторът се
похвали, че областна-
та администрация
дава хляб на 118 без-
работни, които по-

Любомира ПЕЛОВА
Двама младежи до

21-годишна възраст
ще бъдат назначени
на работа в областна-

та администрация в
Перник по програма
„Старт в кариерата”.
Те ще получават запла-
ти по 400 лв. Искахме

извършването на те-
кущите ремонтни ра-
боти. Наетите по
подръжка, болшинс-
твото от които са
жени, са помагали в
подготовката на
държавните школа за
новата учебна годи-
на. Директорите на
учебните заведения
са изключително до-
волни от свършено-
то, заяви инж.Пет-
ров. Губернаторът
допълни, че работни-
ците ще помагат и
на частни лица, нуж-
даещи се от подкре-
па, за да възста-
новят домовете си
след разрушителни-
те трусове.  

Младежи от Югозапада
на форум в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Младежи от Югозапада се събират на фо-

рум в Перник. Проявата е под надслов “М-
ладите хора информирани и активни граж-
дани на България” и ще се проведе от 10 до
12 октомври, съобщи областният управител
Иво Петров. Инициативата цели да запоз-
нае младежите с дейността на българските
и европейски институции и е подкрепена от
областните администрации на Благоевград
и Кюстендил.

Гости на участниците във форума ще бъ-
дат заместник-министри, представители на
президентството, на областни управи в
Югозападна България. Младежите ще мо-
гат да отправят своите въпроси и да об-
менят идеи с хора от държавната власт.

Пернишката областна администрация е
първата в страната, която реализира подо-
бен проект,уточни Петров. Той е на стойност
9 343 евро, от които 7 007 евро е европейско
финансиране.

На 5-ти октомври
поднасяме цветя пред

войнишките паметници
Любомира ПЕЛОВА

Миналата седмица заседва пернишка-
та областна комисия „Военни паметни-
ци”. Членовете й разгледаха преписката,
касаеща дописване на имената на заги-
нали войници на паметника в земенското
село Елов дол.  На базата на предложе-
ните мероприятия за честване на 100-го-
дишнината от Балканската война бе из-
готвен специален областен календар, в
който щ бъдат включени всички инициа-
тиви на общините, свързани с отбелязва-
нето на вековния юбилей.

На заседанието бе решено още писме-
но да бъдат запознати кметовете на об-
щини в цялата област за начина на фи-
нансиране на военните паметници при из-
вършване на ремонт, реставрация и по-
чистване, изграждане на нов паметник,
съгласно Закона за военните паметници.

Участниците в редовното заседание се
обединиха около идеята в 10 часа на 5-ти
октомври да бъдат поднесени цветя на
военните паметници на територията на
целия регион в знак на уважение и приз-
нателност на днешните потомци на храб-
рите български вийни, загинали в Бал-
канската война.

област ще бият път
до София. Кой ще га-
рантира, че ще има
бърза реакция на сигна-
лите за нарушения или
трудова злополука,  на
които реагираха до се-
га инспекторите от
Перник.  Изглежда в
Министерството на
труда и социалната по-
литика са забравили, че
в Перник и областта
има металургия, въгле-
добив, машиностроене
и ред други отрасли,
които трябва да се
контролират непре-
къснато.

За нас, перничани, ос-
тава неприятното
усещане, че в 21 век все
още някой решава проб-
лемите по сталински-
има институция, има
проблем, няма инсти-
туция, няма проблем.
Възниква въпросът-
какво е било станови-
щето на нашите народ-
ни представители и на
областната управа по
отношение на закрива-
нето на инспекцията?
Ако основната причина
за закриването й, а за
по-убедителна едва ли
някой се сеща, е запо-
дозреният за приемане
на подкуп шеф на пер-

Силвия ГРИГОРОВА
От 1 октомври  Ин-

спекцията по труда в
Перник се закрива.  Ако
някой си мисли, че това
е безвкусна шега- за жа-
лост не е. От добре ин-
формирани източници
научихме, че в послед-
ния работен ден на сеп-
тември на всички ин-
спектори в отдела в
Перник са били връчени
заповеди за съкраще-
ние. Едва ли някой може
да си представи изне-
надата и огорчението,
с което тези хора са
приели решението за
закриване на отдела в
Перник.   Не вярвам
някой да си е направил
труда да им посочи
убедителна причина в
област Перник да бъде
закрита Инспекцията
по труда. Това си е
чист прецедент за
страната. Злите езици
говорят, че това е по-
литическо решение,
което е провокирано
от разследването, кое-
то се води срещу на-
чалника на отдела- Пла-
мен Коритаров.  Въз-
никва въпросът- защо
преди прокуратурата
да е повдигнала обвине-
ние срещу него, се пред-
приема подобна крайна
мярка срещу целия ко-
лектив на инспекцията
и се лишава не само об-
ластния център Пер-
ник, а и цялата област
от тази важна инсти-
туция. Това означава,
че от тук нататък за:
изгубена трудова
книжка,  регистрация-
та на колективен тру-
дов договор,  издаване
на разрешение за рабо-
та на лица под 18 годи-
ни,  издаване на разре-
шение за съкращаване
на лица, които се пол-
зват от закрилата на
КТ и за още ред други
неща бизнесмените и
жителите от нашата

нишкия отдел, то по
тази логика до сега
трябваше и други ин-
ституции да бъдат
закрити. Заради фал-
шивата диплома на Ка-
лина трябваше вече да
го няма Фонд „Земеде-
лие”. Заради липсата на
диплома за висше обра-
зование на бившия
шеф на „Напоителни
системи”, държавното
дружество,  което ед-
ва крета от дългове,
трябваше също вече
да е закрито. Могат да
бъдат дадени още мно-
го други примери. Ни-
коя институция не е
застрахована от поява
на проблеми, пък и то-
ва май не е първия слу-
чай на подобен гаф в
системата на ИА
„ГИТ”, но нямам спомен
затова да е бил закри-
ван отдел или дирек-
ция. Проява на управ-
ленско безсилие е  да се
ликвидира Инспекция-
та по труда в облас-
тен град, защото така
е по-удобно, вместо
възникналите пробле-
ми да се решават и да
се подобрява ефектив-
ността на работата
на такава важна инсти-
туция.

Закриват Инспекцията по труда
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Той беше единственият кандидат за поста

партия. Това е много
сериозна възможност
за България и важен
знак какво представл-
ява всъщност наше-
то семейство. ПЕС
може да бъде силна са-
мо ако в отделните
европейски страни ле-
вицата е силна”, от-
беляза председа-
телят на БСП пред
форума, в който уча-
стваха председатели-
те на 30 леви европей-
ски политически орга-
низации.

От близо 10 години
Сергей Станишев ра-
боти на различни уп-
равленски равнища в
Партията на европей-
ските социалисти.
Възрастта му, опи-
тът му като минис-
тър-председател на
България и активна-
та му дейност в слож-
ното поле на между-
народните отноше-
ния насочи избора на
европейските социа-
листи за номинация-
та му. Преди гласува-
нето Ханес Свобода,
лидер на групата на
социалистите в Евро-
пейския парламент
подчерта, че кандида-
турата на Сергей
Станишев за лидер на

ПЕС е безспорна, за-
щото за близо година
откакто е начело е
свършил много добра
работа.

Ханес Свобода зая-
ви: “За съжаление, все
още е изненада, кога-
то се избира някой
от Източна Европа, а
това би трябвало да
е съвсем естествено.
Защо да не изберем из-
точноевропеец? Това
е също много добър
знак, че социалноде-
мократическите идеи
са силни не само на За-
пад, но и на Изток, а
кандидатът е само
един, защото след ка-
то пое поста време-
нен президент преди
близо година Стани-
шев свърши много
добра работа. Малци-
на биха се кандидати-
рали в конкуренция с
някой, който вече е
показал, че се справя
много добре и е успял
да спечели толкова
широка подкрепа вът-
ре в партията”.

Като напомни, че
консервативната по-
литика на икономии
не е довела до реални
успехи, а е породила
само социално недо-
волство и подем на

екстремизма, Ханес
Свобода заяви, че до
няколко седмици ев-
ропейските социа-
листи ще пред-
ставят програма за
икономически рефор-
ми.

За почти едино-
душното решение да
бъде избран именно
Станишев в значи-
телна степен роля е
изиграла и инициира-
ната от него кампа-
ния срещу младежка-
та безработица. “Н-
яма да позволим мла-
дите хора да се пре-
върнат в изгубено-
то поколение на Ев-
ропа”, заяви днес
той на годишната
конференция на ПЕС -
Жени в Брюксел. На
този форум той нап-
рави извода, че кам-
панията на европей-
ските социалисти
срещу младежката
безработица е пока-
зала, че когато всич-
ки в ПЕС работят
заедно са по-силни и
посланията им дос-
тигат до повече ев-
ропейци. Според него
това е от голямо
значение за пред-
стоящите европей-
ски избори.

БСП лидерът защити Мишо Шамара
Александра ИЛИЕВА

В декларация от името на Парламентарната
група на Коалиция за България Сергей Стани-
шев защити рапърите Мишо Шамара и Сера-
фим Мартинов-Сарафа, които бяха извикани
на разпит. Лидерът на червените дори изреци-
тира част от текста на песента “Бяло, зелено и
червено”, заради която изпълнителите бяха
привикани в следствието. Освен че защити ра-
пърите, Станишев поиска и промени в Консти-
туцията, с които да се запише, че пожизнен
премиер е Бойко Борисов, че гражданите има-
т пълната свобода да изразяват безусловната
си подкрепа за правителството и партия ГЕРБ,
че България се нарича не РБългария, а
БББългария, а гербът е лъв с бухалка и сноп
гербери в зъбите, увенчан с полицейска фу-
ражка.„Преди дни казах, че на предстоящите
избори алтернативата пред всеки българин е -
свобода или ГЕРБ. Много хора и журналисти в
това число ми зададоха въпроса какво имам
предвид. Ето това имам предвид - този модел
на управление. Искам да ви кажа, че тук вече
се оляхте. То се вижда в каква среда на поли-
цейщина, сплашване, репресии и абсурди ще
живеем през следващите десет месеца. Но,
уважаеми дами и господа от мнозинството, за
да ви помогна да доведете нещата до техния
логичен завършек на модела ви на управле-
ние, днес ще вляза в ролята на конструктивна
опозиция със следните предложения за про-
мени в Конституцията на Република Бълга-
рия”, се казва в декларацията, прочетена от
Станишев.Сред промените в конституцията бе
и тaзи, че медиите са свободни – те отразяват
всички изявления и обещания на Бойко Бори-
сов, членовете на кабинета и оторизирани от
него лица. Реда на новините и темите се опре-
делят „от представители на пресцентъра от
ГЕРБ и на МС”. Планьорките на печатните ме-
дии пък се провеждат под охраната на
НСБОП, за да се предпазят от влияние на опо-
зицията. В последния 13-ти член от предложе-
ните промени се казва, че несъгласието и нес-
пазването на изброените се преследва от за-
кона, при проява на такава всеки съзнателен
гражданин е длъжен незабавно да уведомява
МВР.„Може да ви звучи провокативно, но за-
мислете се в каква държава живеем днес. Ис-
кам да заявя, тъй като аз споделям и се при-
съединявам към думите - не вярвам в ГЕРБ,
но силно вярвам в герба - очаквам МВР,
следствието и прокуратурата да се самосези-
рат и да предприемат незабавно действие
срещу мен. Хора, живеем в 2012г., в страна-
член на ЕС. Освестете се! Така не може. Спре-
те това безумие, защото е ясно, че се изпълн-
ява политическа поръчка на управляващите.
Демокрацията е под заплаха”, заключи Ста-
нишев.

ЧЕЗ  открива още две приемни
Силвия ГРИГОРОВА

На 29 септември ЧЕЗ България ще разполо-
жи две мобилни приемни в София, в които
клиентите ще могат да актуализират данните
си, да заявят електронна фактура и дистан-
ционно обслужване. Временните офиси ще ра-
ботят в парк „Заимов“, по време на ежегодния
велокрос и в Южния парк- по време на дет-
ския фестивал „Вярвам в теб”. ЧЕЗ е партньор
и на двете събития. Приемните ще са работят
от 9 до 14 часа.“Участието на ЧЕЗ в двете съ-
бития е част от социално отговорната политика
на дружеството и постигането на нашата стра-
тегическа цел – подобряване на обслужване-
то на клиентите, но с грижа за природата и хо-
рата. По време на събитията ние ще предста-
вим част от другите елементи на нашата „зе-
лена” политика, като електронната фактура.
Изборът й е един от начините всеки да ограни-
чи разхода на хартия и да даде своя принос
за намаляване на вредните емисии и за из-
граждане на по-зелено бъдеще за нашите де-
ца”, каза Петър Докладал, регионален мени-
джър на ЧЕЗ за България. Освен екологични-
те предимства електронната фактура предлага
безспорни ползи за клиентите. Тя е по-удобна
и по-сигурна алтернатива на хартиената смет-
ка за електричество. Изборът й дава достъп на
клиентите до сметката им по всяко време, без
значение къде се намират. Изпраща се на
лично предоставен от потребителя имейл ад-
рес до 24 часа след издаването й. Повече ин-
формация за услугите, предлагани от ЧЕЗ, мо-
же да бъде получена на денонощна телефон-
на линия 0700 10 010 и на корпоративния сайт
www.cez.bg.

Александра ИЛИЕВА
Председателят на

Българската социа-
листическа партия
Сергей Станишев бе
избран в Брюксел за
президент на Партия-
та на европейските
социалисти (ПЕС). За
него гласуваха 91,3
процента от делега-
тите на партии от
левия политически
спектър в ЕС - общо
336 души.

Досега Станишев бе
начело на ПЕС с време-
нен статут, след ка-
то пое поста преди
10 месеца от оттег-
лилия се по лични при-
чини Поул Нируп Рас-
мусен. Станишев ос-
тана единствен кан-

дидат и получи под-
крепата за пълен ман-
дат от две и полови-
на години като ръко-
водител на ПЕС. В
своето слово пред де-
легатите на Деветия
конгрес на ПЕС той
очерта насоките в
бъдещата си работа,
в която акцент ще
бъде излъчването на
единен кандидат на
европейската левица
за бъдещ председател
на Европейската коми-
сия.

Цел на левите в Ев-
ропа ще бъде спечел-
ването на изборите
за Европейски парла-
мент през 2014 г. “То-
зи избор е огромна
чест за мен, за моята

Зоя ИВАНОВА
В  последните

няколко месеца
непрекъснато се
пише и коменти-
ра важността на
това децата ни да
растат в домаш-
на среда, и посте-
пенно да бъдат
премахнати се-
гашните действа-
щи домове за
изоставени деца.
Както е известно
пернишкия дом
който се знае по-
вече като дом
„Майка и дете” е
сред първите до-
мове в страната,

които с решение на министерството на труда и социалната
политика трябва да бъдат преструктурирани. В същото вре-
ме в  Перник успешно се изпълнява и проекта „Посока се-
мейство”. Целта е възможно повече наши съграждани да се
убедят да бъдат приемни родители. Или да се помогне на
онези семейства които са оставили по една или друга при-
чина детето си в дом да си го вземат обратно в къщи.

Съвместно с местните координатори по проект „Посока
семейство” ще публикуваме няколко истински истории на
деца, намерили своя дом отново.. Така може би повече пер-
ничани ще прекрачат домовете за деца лишени от родител-
ски грижи и ще  поемат благородната мисия на приемни ро-
дители. Естествено в историите, които са с реални лица..
имената са променени.  Историите се разказват от първо ли-
це … защото са преживяни от хората, които работят по
проектите.

Кристиян /името не е истинско на детето/
Имало едно време… така започват всички приказки, така

започва и  първата истинска наша история.
В един студен зимен ден, в началото на тази година Крис-

тиан постъпи за втори път в Дома за бебета /ДМСГД – Пер-

ник/. Причината, довела до това, беше тежката зима, запу-
шеният комин на къщата, студената стая, в която беше за-
димено, непрогледно почти. Здравето и живота на детето,
както на братята и на една от сестрите му бяха в опасност.

Преди това: Кристиан посещаваше дневния център на
Дома за бебета. През зимния период при посещенията на
детето в центъра то беше много отпуснато, почти не изда-
ваше емоции, миришеше на пушек, беше с много лоша
лична хигиена и с мръсни дрешки. Според специалистите
е възможно, детето да е било с отравяне от пушека на печ-
ката. След като Отдел „Закрила на детето“ спаси Крис-
тиан, настанявайки го в Дома, настани двамата му братя и
една от сестрите му в приют.

След настаняването на детето в дома майка му и баба
му често го посещаваха и настояваха да си го върнат у до-
ма. От  проектите „ПОСОКА: семейство“ и „Надежда и до-
мове за децата“ съдействат за отпушване на комина и бе-
тониране пода на жилището, тъй като пода беше от пръст.
Бетона ни го дари  Мариела Стоилова – управител  на  бе-
тонов възел „СТАРТ – 96“, а скалната маса и чакъла - род-
нини и приятели, които помогнаха с работна ръка и тран-
спорт. За бетонирането, транспорт и работна ръка срещнах-
ме подкрепата на Евангелстка петдесятна  църква – 2 с
пастор Петър Здравков. С наше съдействие братята от
църквата подпомагат семейството с топла храна всяка не-
деля, дариха им дрехи и бельо.

Сега: От месец август Кристиан се отглежда в семей-
ството си. Директорът на Дома д-р Ани Веселинова,  под-
робно запозна майката със здравословното му състоя-
ние, нуждите му и индивидуалните му особености, пода-
ри му дрешки и даде насоки за отглеждането в домашни
условия.  Ние от проектите „ПОСОКА: семейство“ и „На-
дежда и домове за децата“  ги подкрепихме с намиране-
то на детска ясла за детето и безплатни медицински из-
следвания за детето и майката. Помогнахме на майката
да пусне молба за оглед на жилището след земетресе-
нието в града. В семейството има проблем с хигиената в
жилището и дворното място. В тази връзка непрекъснато
разясняваме на майката и бабата важността да се под-
държат добри хигиенно-битови условия. Продължаваме
да работим със семейството и да съдействаме при въз-
никнали проблеми.

Децата ни трябва да имат свой дом, а не институция
ИСТИНСКИ ИСТОРИИ
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро
2. Магазин, Изток, груб стр., 60 кв.м - 39 500 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., преустроена - 23 800 лв.
2. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
4. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв.
5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 36 800 лв.
6. Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 800 лв.
7. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 29 000 лв.
8. Пашов, ет. 4, лукс, ет. 2 - 32 000 лв.; 27 000 лв.
9. Мошино, ет. 3, тец - 28 000 лв.
10. Тева, ет. 4, ет. 2 южни, без ТЕЦ - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 6, тх., ТЕЦ, тер., юг - 22 000 евро
2. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 2 тер, таван- 27 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван- 29 500 евро
4. Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
5. Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,таван - 34 500 лв.
6. Тв. ливади, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., юг- 52 000 лв.
7. Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер.,
преустр., отличен, с обзавеждане - 36 300 лв.
8. Тева, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
9. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 28 800 лв.
10. Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер., преустроен- 37 800 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., 72 кв.м
12. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, обзаведен
13. Могиличе, тх., без ТЕЦ, ет. 2, 1 тер.- 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ИЦ, ет. 4, ново стр., 120 кв.м, с гараж- 71 000 евро
2. Четиристаен, СЦ, ет. 3,
137 кв.м, 3 тер., ТЕЦ - 66 000 евро
3. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх.,
ТЕЦ, тер. таван, двор - 35 000 евро
4. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, ВЪТРЕШЕН 42 000 ЛВ.
5. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв.
6. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв.
7. Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., непрех.,
вътр., изток/запад - 36 800 лв.
8. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, ул. Русе, 2 ет., дв. 370 кв.м - 29 500 лв.
2. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 37 000 евро
3.Къща, гр. Батановци, 3 ет. и таван,
РЗП: 246 кв.м, дв. 404 кв.м - 39 500 евро
4. Къща гр. Батановци, 2 ет., дв. 1 дка - 18 000 лв.
5. Къща, Рударци, 2 ет., таван,
дв. 1 033 кв.м - 42 000 евро
6. Къща, Кладница сутер., етаж и таван,
пл., дв. 400 кв.м - 36 200 евро
7. Нова Вила, с. Прибой, ток, вода,
асфалт, дв. 400 кв.м - 28 000 лв.
8. УПИ, с. Кладница, 365 кв.м - 18 800 евро
9. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен,
слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/
10. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
11. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м,
с малка постройка 7 500 лв.
12. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 13 300 лв.
13. УПИ, равно, над Автогарата, 440 кв.м, 474 кв.м; 490 кв.м
14. УПИ, 570 кв.м,; 580 кв.м,
с. Велковци - 10 500 лв.; 6 500 лв.
15. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода- 16 евро/кв.м
16.  ПАРЦЕЛ НА Е-79 ДО ПЪТ. ВЪЗЕЛ ДАСКАЛОВО,
2 ДКА, ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
17. УПИ, четири парцела х 1 дка,
един до друг, с. Арзан /брезнишко/ - х 10 лв. кв.м
18. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
19. ПИ, с. Люлин, 360 кв.м, ток, вода - 3 800 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 5 - 160 лв.
2. ИД.Ц., ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС
НА 2 ЕТ., РЗП: 500 КВ.М - ПО ДОГОВАРЯНЕ
3. Двустаен, ул. Ю.Гагарин, ет. 3, ТЕЦ - 220 лв.
4. Гараж, Ид.ц., ток, надземен - 60 лв.

КУПУВА:
1. Гарсониера, с тераса, в Утинор,  Албените
2. Гарсониера, с тераса, в Центъра
3. Двустаен, Тв. ливади, Пашов - до 37 000 лв.
4. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
5. Двустаен, тухлен в Центъра
6. Голям тристаен в Центъра

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 29 000 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 54 кв.м, ТЕЦ 30 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
6. Гарсониера, Радомир, ж.к. Тракия, ет. 7/8/, добър вид - 15 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, 56 кв.м, тер. - 43 000 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро
3. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
4. Двустаен, Център, ул. Н. Цанов, ет. 1, 73 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, до Изч. център - 30 000 евро
6. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв.
7. Двустаен, Топ-център, ет. 3, 72 кв.м, ТЕЦ, 2 тер.; 3 тер. - 30 000 евро
8. Двустаен, Топ-център, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
9. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер. 35 000 евро
10. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 30 000 евро
11. Двустаен, ул.От.Паисий, ет.1, ТЕЦ, тер., 73 кв.м, ЗЭЪ - 30 000 евро
12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
13. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, 2 тер., ет.7 17 000 евро.
14. Двустайни, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер., 70 кв.м - 19 900 лв.
16. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро
17. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7 - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 50 000 евро
4. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
5. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 47 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 47 000 лв.
7. Тристаен, Мошино, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
11. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 55 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Четиристаен, Топ-център, 210 кв.м, ет. 5, луксозна нова сграда - 850 евро/кв.м
2. Мезонет, Център, 120 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/2 част от двор - 130 000 евро
3. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, обзавеждане - 70000 лв.
3. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро
4. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 39 000 евро
5. Къща, Изток, сут. + 2 ет., ЗП: 86 кв.м, дв. 700 кв.м - 55 000 евро
6. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 22 лв./кв.м
7. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 40 000 евро
8. Парцели, Люлин и Дивотино, от 460 кв.м до 1 691 кв.м - от 12 до 20 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, работещ, 220 кв.м, делим - 110 000 евро
2. Бизнес - сграда, Изток, 220 кв.м, с магазини, и 3 офиса, 2 ет. - 130 000 евро
3. Заведение, Изток, лукс, 2 ет., 140 кв.м - 98 000 евро
4. Магазин, Център, Кракра, 100 кв.м, тх - 105 000 без ДДС
5. Магазин, Център, ул. Кракра, 90 кв.м, ТЕЦ - 155 000 лв.
6. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м
7. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро
8. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,   с прилежащ  терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС
9. Хале, Радомир, 1 200 кв.м, с адм. сграда, ЗП: 167 кв.м, прил. терен, 5 дка - 320 000 лв.
10. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
11. УПИ, Радомир, 2 броя, съседни, пром. зона, с обща площ 10 500 кв.м - 16 лв./кв.м
12. УПИ, Тева, 3500 кв.м, за общ обслужващи дейности - 95 000 евро
13. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 53 евро/кв.м
14. УПИ, Мошино, 462 кв.м, близо до ВГМ - 32 000 евро
15. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м
16. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Кракра, 60 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, необзаведена - 200 лв.
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 евро
3. Магазин, Ид.ц., 44 кв.м - 500 лв.
4. Магазин, Център, ЗП: 70 кв.м, за хранителни стоки - 1 100 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

сл.: 076/60 38 24;
дом.: 076/60 51 27

0898/620 696;
0878/620 925

1. Гарсониера, над Автогарата, тх. - 9 000 лв.
2. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв.
3. Двустаен, Монте Карло, ет. 4, юг - по договаряне
4. Двустаен, ул. Вардар, ет. 2, 2 тер. - 52 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, 61 кв.м, ет. 2, започнат ремонт - 25 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв.
8. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
9. Тристаен, Топ-център, таван, мазе - 55 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
11. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 20 000 евро
14. Къща, с. Извор /Радомирско/, център, здрав гредоред, дв. 870 кв.м - 19 000 лв.
15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
16. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
17. Петно, 140 кв.м, център, с виза за строеж - 15 000 евро
18. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
19. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
20. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, нова Ид. ц., на две нива, напълно обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Изток, на сп. Бучински път, полуобзаведена - 160 лв.
3. Гарсониера, Изток, Пазара, полуобзаведена - 180 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 2, необзаведен - 160 лв.
5. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет.8, полуобзаведен - 130 лв.
7. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв.

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 25 750 евро
2. Едностаен Пашов, ет.7, две тераси, по БДС - 9 999 евро
3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
4. Едностаен Пашов, ет. 4, реновиран, РVС - 14 400 евро
5. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро
6. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро
7. Едностаен Мошино, ет. 7, преустр, ТЕЦ - 12 700 евро
8. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро
9. Едностаен Изток, ет. 3, преустр. в 2 ст., РVС - 17 100 евро
10. Едностаен Изток, ет. 2,тераса, ТЕЦ, по БДС - 13 300 евро
11. Едностаен Изток, ет. 5, ТЕЦ, реновиран - 12 700 евро
12. Едностаен Изток, ет. 8, лукс. преустроен - 16 500 евро
13. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер,  РVС -26 500 евро
14. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
15. Двустаен ЦГЧ, ет. 3, тухла, 3 тер, изцяло юг - 29 000 евро
16. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
17. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро
18. Двустаен Пашов, ет. 5, ТЕЦ, тер, с обзавеждане - 13 500 евро
19. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро
20. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
21. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 12 290 евро
22. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро
23. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро
24. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро
25. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
26. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 34 000 евро
27. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
28. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
29. Двустаен до ЕО ДЕНТ, с ново обзавеждане
- мебели и техника - 18 999 евро
30. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
31. Тристаен ЦГЧ, ет. 5, тухла, ТЕЦ, тер - 35 000 евро
32. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 43 500 евро
33. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 20 500 евро
34. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
35. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 500 евро
36. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
37. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, 1 тер, РVС - 40 500 евро

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



Имоти6 1 октомври 2012 г. Съперник

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:

1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро

2. Гарсониера, Пашов, ет. 7, 2 тер., преустр. - 21 500 лв.

3. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв.

4. Гарсониера, Албените, ет. 3, добър вид - 23 000 лв.

5. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 46 000 лв.

6. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.

7. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 лв.

8. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв.

9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл. - 33 000 лв.

10. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс- 40 000 евро

11. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 36 000 лв.

12. Двустаен, Изток, Албените, ет. 6, 1 тер. - 33 500 лв.

13. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 65 000 евро

14. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.

15. Тристаен, Изток, ет.1, лукс, обзаведен - 65 000 лв.

16. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв.

17. Тристаен, Изток, Албените, ет. 4, непрех. - 43 000 лв.

18. Тристаен, Албените, ет. 3, непреходен - 43 000 лв.

19. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 40 000 евро

20. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс- 66 000 евро

21. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.

22. Магазин, ул. Отец Паисий, 46 кв.м - 50 000 евро

23. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Изток, ет. 4, необзаведен - 180 лв.

2. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.

3. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро

4. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, 30 кв.м, в къща над Автогарата - 20 000 лв.
2. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м, РVС - 30 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, РVС, след осн. ремонт - 32 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 29 000 лв.
6. Гарсониера, Пашов, ет. 6, преустроена, ТЕЦ, тер., юг - 24 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 48 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2, тер. - 55 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер. - 47 000 лв.
10. Двустайни, ИЦ, ет. 1; ет. 2, тх., пл., тер., мазе, таван - 30 000 евро
11. Двустаен, Център, 78 кв.м, ТЕЦ, мазе, таван, тер. - 33 000 лв.
12. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
13. Двустаен, Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
14. Двустайни, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, юг; ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.; 33 000 лв.
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро
16. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
17. Тристаен, Тева, ет. 4, непреходен, 2 тер. - 38 000 лв.
18. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 32 500 лв.
19. Къща, кв. Ралица, 2 ет., ЗП: 90 кв.м, дв. 900 кв.м - по договаряне
20. Къща, Рударци, РЗП: 140 кв.м, л.о., дв. 700 кв.м - 98 000 евро
21. УПИ, кв. Ралица, 300 кв.м, масивен гараж - 22 000 лв.
22. Помещение, РЦ, РЗП: 230 кв.м - 120 000 лв.
23. Помещение, над Автогарата, 30 кв.м, подх. за склад и обсл. дейности - 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ет. 3, необзаведена - 180 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 6, преустр., необзаведена - 130 лв.
3. Двустаен, Могиличе, обзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, ч. обзаведен - 220 лв.
5. Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 200 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 220 лв.

www.domzavas.hit.bg

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

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, АКТ 16, ЕТ. 5 - 50 000 ЕВРО
1. Гарсониера, Проучване, ет. 4, ТЕЦ, тер., западно изл. - 29 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 4, запад, тер., ТЕЦ, отл. локация - 18 900 лв.
3. Двустаен, Топ-център, 73 кв.м, ет. 8, 2 тер., - 30 000 евро
4. Двустаен, ул. Кракра, Т/Т, 2 тер., 85 кв.м, ет. 3 - 19 000 евро
5. Двустаен, Проучване, ет. 5, РVС, 2 тер. - 40 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, ЕПК, ет. 5, преустр. - 37 000 лв.
7. Двустаен, Изток, 2 тер., ТЕЦ, 7/8 ет., 65 кв.м, раб. асансьор - 29 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв.
9. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 27 500 евро
10. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 40 000 евро
11. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
12. Тристаен, Пашов, непрех., ет. 6/8 - 38 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 45 000 лв.
14. Четиристаен, ул. Кракра,
ет. 4, 98 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 35 000 евро
15. Масивна къща, Църква, 2 ет., дв. 580 кв.м - 67 000 лв.
16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
17. Стара къща, в района на болницата, масивен гараж,
18. УПИ 400 кв.м, отлична локация - 48 000 лв.
19. Стара къща, с. Стефаново, мах. Егреците, дв. 2 500 кв.м, ток, вода- 25 000 лв.
20. Къща, на яз. лобош, 2 ет., масивна, дв. 800 кв.м - 12 000 евро
21. Вила, с. Селищен дол, дв. 550 кв.м, ЗП: 45 кв.м, 2 ет.,
и тавански стаи, масивна, ток, вода - 18 000 лв.
22. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
23. УПИ, с. Люлин, 700 кв.м, 20 кв.м, постройка, СПЕШНО - 23 000 лв.
24. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро
25. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро
26. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 45 евро/кв.м
27. УПИ, Мещица, 955 кв.м, равен, добра локация, близо до гл. път - 10 000 евро
28. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено
обслужващи дейности- 45 евро/кв.м
29. УПИ, с. Люлин, 485 кв.м, вил. зона, с фургон,
кладенец, плодни дръвчета - 7 000 лв.
30. УПИ, Г. Диканя, 612 кв.м, асфалт - 15 лв./кв.м
31. УПИ, Радомир, център, 546 кв.м - 30 лв./кв.м
32. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв.
33. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 200 000 евро
34. Магазин, кв. Изток, 50 кв.м, нап. завършен, акт 16 - 55 000 лв.

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, юг, 40 кв.м - 20 000 евро

2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 84 700 евро

3. Тристаен, Център, ет. 2, 107 кв.м, 2 тер. - 38 000 евро

4. Мезонет, Ид.ц., 149 кв.м, лукс, 3 спални, акт 16 - 670 евро/кв.м

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, 55 кв.м, пл., ет. 2 - 27 500 лв.; 21 500 лв.

3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, лукс, двор - 32 600 лв.

4. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 37 КВ.М, ЕТ. 1, РVС, ПОДОБР. - 31 000 ЛВ.

5. Гарсониери, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 1, ет. 4, ет. 6 - 18 000 лв.

6. Гарсониера, Изток, 45 кв.м, тец, РVС, юг - 20 000 лв.

7. Гарсониера, Изток, тх., ет. 2, тер. - 25 200 лв.

8. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, тер., ет. 5, юг, ет. 7 - 25 000 лв.; 11 000 евро

9. Гарсониера, Албените, ет. 3, подобрения, ТЕЦ - 23 000 лв.

10. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 47 000 лв.

11. Двустаен, Център, тх., 64 кв.м, ет. 4, тер., ТЕЦ, подобрения - 41 600 лв.

12. Двустаен, Тв. ливади, тх., пл., ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 2 - 36 000 лв.

13. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, лукс, двор - 40 000 лв.

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

15. Двустайни, Тева, ТЕЦ, 66 кв.м, 2 тер., добър вход - 19 800 лв.; 27 000 лв.

16. Двустайни, Тева, ТЕЦ, ет.  6; ет. 3 - 24 000 лв.;  21 500 лв.

17. Изгодно, Двустаен, Мошино, ТЕЦ, РVС, лукс, юг - 29 000 лв.

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

19. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 3, ет. 7, РVС, подолбрения- 38 000 лв.; 36 000 лв.

20. Двустаен, Изток, ТЕЦ, ет. 7, преустроен, 66 кв.м - 31 500 лв.

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

22. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ, ЕТ. 6, ЮГ, 98 кв.м - 55 000 лв.

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

24. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 3, непрех., 88 кв.м - 39 000 лв.

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

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

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

28. Тристаен, Изток, ЕПК, 104 кв.м, подобрения - 49 900 лв.

29. Тристайни, Изток, ТЕЦ, ет. 1; ет. 2, ет. 3, лукс - 55 000 лв.; 60 000 лв.

30. Тристайни, Албените, ТЕЦ, ет. 3, ет. 4 - 40 000 лв.; 43 000 лв.

31. Мезонет, Изток, тх., лукс, 100 кв.м - 36 800 евро

32. Парцел, Батановци, 2 479 кв.м, център - 39 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

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

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., тх. - 35 000 лв./ за ч.л./
2. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 22 000 лв.; 30 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, отлична - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 8; ет. 4 - 16 500 лв.; 20 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, РVС - 21 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 1, 68 кв.м - 35 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.
8. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма - 52 000 лв.
9. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 47 000 лв.
10. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв.
11. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2 - 29 000 лв.; 32 000 лв.
12. Двустаен, Проучване, ет. 5, обзаведен - 40 000 лв.
13. Двустаен, Център, ет. 9/14/, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
14. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
15. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 3, ет. 4. - 27 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 -31 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
19. Тристаен, ИЦ, площада, ет.1 ТЕЦ - 30 000 евро
20. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отличен  62 000 евро
21. Тристаен, ИЦ, площада, ет.1 - 55 000 лв.
22. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
23. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 7 - 62 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 6/8 - 41 000 лв.
25. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 36 000 лв.
26. Тристаен, Изток - 45 000 лв.; 57 000 лв.
27. Къща, кв. Драгановец, ЗП: 60 кв.м, дв. 310 кв.м- 45 000 лв.
28. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
29. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.
30. Офис, до Съда, нов, 44 кв.м,акт 16 - 25 000 евро
31. УПИ, Мещица, 900 кв.м - 15 000 лв.; 11 500 лв.
32. УПИ, до Соф. шосе, 400 кв.м - 35 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Офиси, ИЦ - 150 лв.; 200 лв.
2. Двустаен, Изток, полуобзаведен - 200 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, тх., ет. 2 - 20 000 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 23 000 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, 58 кв.м, след ремонт - 32 000 лв.
4. Двустаен, Радомир, ет.7 /н/ - 20 000 лв.
5. Етаж от къща, РЦ, дв. 270 кв.м - 33 000 лв.
6. Къща, с. Ярджиловци, дв. 700 кв.м - 17 000 лв.
7. Парцели, с. Борнарево, 1200 кв.м; Червена могила,
500 кв.м; с. Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ч. обз. - 150 лв.
2. Къща, с. Драгичево, обзаведена - 200 лв.

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

КУПУВА
СПЕШНО:

1. Тристаен, Центъра,
нисък етаж

- до 35 000 евро
2. Парцел, Мошино,

Изток
3. Гарсониера, Изток,

Мошино

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

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

0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

1. Магазин, Център, 55 кв.м - 50 000 лв.
2. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 19 000 евро
3. 1-ст, СЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, РVС - 28 000 лв.
4. 1-ст., СЦ, партер, сам. вх., РVС, за офис или кабинет - 21 000 евро
5. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 35 000 лв.
6. 1-ст., Соф. шосе, ет. 2, 53 кв.м, тер., направен покрив - 15 500 лв.
7. 1-ст., Пашов, среден, юг, ТЕЦ, направена баня - 25 000 лв.
8. 1-ст-ни., Тева, тер., ет. 4, ет. 2, ет. 5 - 16 700 лв.; 21 000 лв.
9. 1-ст-ни., Мошино, ет. 5, ет. 7, юг, отл. - 25 000 лв.
10. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
11. 1-ст-ни, Изток, Ю.Гагарин, ет. 5, ет. 6, ТЕЦ - 24 700 лв.
12. 2-ст., СЦ, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, тер., таван, мазе - по договаряне
13. 2-ст., Център, нова кооперация, акт 16, ТЕЦ,
ет. 3, таван с WC - 31 000 евро + гараж
14. 2-ст., СЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 500 лв.
15. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро
16. 2-ст, Център, до Пазара, ЕПК, ет. 5, юг, тер. - 40 000 лв.
17. 2-ст., Център, 78 кв.м, ет. 1, ТЕЦ - 34 000 лв.
18. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
19. 2-ст., Пашов, ет.2, 3 тер., мн.добър 16 000 евро
20. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв.
21. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 16 000 лв.

22. 2-ст., Тева, тип звезда, ет. 8, ТЕЦ - 19 900 лв.
23. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 31 000 лв.
24. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка - 32 500 лв.
25. 3-ст., Център, панел, асансьор, добър - 41 000 лв.
26. 3-ст., Тева, ет. 3, РVС, л.о. - 32 000 лв.
27. 3-ст., Тева, ет. 6, РVС, подобрения - 38 000 лв.
28. 3-ст., Проучване, ет. 2, ТЕЦ, лукс - 52 000 лв.
29. 3-ст., Изток, ет. 2, РVС, перфектен, ТЕЦ - 60 000 лв.
30. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 40 000 лв.
31. 3-ст. Изток, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, подобрения - 43 000 лв.
32. ПИ, над Автогарата, 560 кв.м; 416 кв.м - 20 500 лв.; 15 000 евро
33. Къща, Драгановец, 1 ет., ЗП: 103 кв.м, РVС, гараж, дв. 350 кв.м- 39 000 лв.
34. Къща, до Болницата, близнак, 2 ет., дв. 250 кв.м, гараж - 45 000 лв.
35. Парцел, Соф. шосе, 278 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
36. Парцели, Варош, 467 кв.м, на 2 ул., 525 кв.м - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Стая, Център, ет. 1, гл. улица, за офис или кабинет - 150 лв.
2. Боксониера, Център, тх., ТЕЦ, отлична - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, обзавед., ет.3, отл. - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, нов блок, юг, отличен, обзаведен - 250 лв.
5. Магазин, Център, партер, витрина, 55 кв.м + 55 кв.м - 300 лв.
6. Магазин, Изток, гл. ул., лукс, WC - 250 лв.

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро
2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв.
3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв.
4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500  евро
5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро
6. Двустаен, ул. Струма, ет. 3, ТЕЦ, ремонтиран - 47 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8, ЕПК, вгр. кухня,
ламинат, направена баня - 56 000 лв.
8. Тристаен, Център, непреходен, ТЕЦ, ет. 1 - 67 000 лв.
9. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро
10. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м  - 56 000 лв.
11. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м,
2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв.
12. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро
13. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно
14. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро
15. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв.
16. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно
17. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв.
18. Парцел,  Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв.
19. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне
2. Магазин, ул. Кракра, 60 кв.м, WC, СОТ, ТЕЦ - 500 лв.

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Голяма гарсониера, Център, ет. 2, сам. вх., нов ремонт - 32 700 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет 3, ТЕЦ, 2 тер. - 21 500 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 5, тер., без ТЕЦ - 16 600 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 22 000 лв.
5. Двустоен, около Пазара, ет. 4, без ТЕЦ - 40 000 лв.
6. Двустаен, ул. “Кракра”, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 4, без ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
9. Тристаен, Дараци, ет. 3, /непрех./ - 47 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, тх., ТЕЦ, тер., пл.,отличен - 42 000 лв.
11. Тристаен, Изток, ет. 3, лукс, - 56 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м,
много подобрения, може и с гараж - 38 000 еврро
13. Тристаен, Пашов, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 38 000 лв.
14. Магазин, ул. “Струма”, 69 кв. м, делим на две части - 32 000 евро
15. Новопострен, самостоятелен, търговски обект,
кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино- 52 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ул. “Ю. Гагарин”, ет.2, PVC, нап. обзаведен - 220 лв.
2. Двустаен, Топ-център, ет. 2, ТЕЦ, нап. обзаведен - 280 лв.
3. Малък Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, обзаведен, ТЕЦ - 160 лв.
4. Тристаен, Изток, без ТЕЦ, ет. 6 - 200 лв.
5. Офис, около Съда, луксозен, 26 кв.м - 250 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0878/655 822

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., пл., без ТЕЦ - 21 000 лв.
2. Гарсониера, Кл. Готвалд, ет. 2, ТЕЦ - 12 000 евро
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 2; ет. 4, юг, средна, след ремонт- 20 000 лв.; 25 000 лв.
5. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 23 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет 3, средна, РVС - 25 000 лв.
7. Гарсониери, Б. Гебрев, ет. 3, ет. 7, с екстри - 25 000 лв.; 21 000 лв.
8. Гарсониери, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, ет. 4, РVС, тер., лукс - 25 500 лв.
9. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
10. Двустаен, Център, ет. 3, тх., тер., ТЕЦ - 43 000 лв.
11. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 3; ет. 5, отлични - 50 000 лв.; 46 000 лв.; 51 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, тх., пл., самост. вх., с тав. стая /мезонет/- 32 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 4, лукс преустр. - 50 000 лв.
15. Двустайни, Пашов, ЕПК, ет. 1; ет. 5, ет. 3 - 28 000 лв.; 37 000 лв.; 32 000  лв.
16. Двустайни, Тева, 2 тер., ет. 8, ет. 6 - 15 000 лв.; 26 000 лв.
17. Двустайни, Ю. Гагарин, ет. 5; ет. 1; ет. 6 - 25 000 лв.; 31 000 лв.
18. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт - 31 000 лв.; 35 000 лв.
19. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв.
20. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
21. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 38 000 лв.
22. Тристаен, СЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., отл. - 54 000 лв.
23. Спешно, Петстаен, луксозен, Топ-център,
ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 70 000 евро
24. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 7 000 лв.
25. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
26. Къща, 2 ет., таван + гараж, ниска част на Автогарата - 67 000 лв.
27. Нова къща, над Автогарата, гараж + 2 ет., дв. 600 кв.м - 62 000 лв.
28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
29. Къща, Изток, мазе + 2 ет. дв. 300 кв.м, ПВЦ - 59 000 лв.
30. Къща, Д. Раковец, РЗП: 96 кв.м, гараж + 2 ет., дв. 1 300 кв.м - 27 000 лв.
31. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
32. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 2, обзаведена, след осн. ремонт - 200 лв.

3. Двустаен, Тв. ливади, след осн. ремонт, обдзаведен - 200 лв.
4. Двустайни, Изток, след ремонт, ет. 4; ет. 8, обзаведени - 180 лв.; 200 лв.
Спешно, купува, къща, над Автогарата,

до 60 000 лв., плаща в брой веднага

Съдействие за жилищни кредити

БОКСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 7, без ТЕЦ - 12 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5 ТЕЦ, ремонтирана - 24 700 лв.
2. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 25 000 лв.
3. Мошино, ЕПК, ет. 2, ТЕЦ, тер., ал. дограма - 28 000 лв.
4. Изток, ет. 2, тх, тер., без ТЕЦ - 14 500 лв.
5. Изток, тх., пл., ТЕЦ, 59 кв.м, тер., ет. 2 - 40 000 лв.
6. Изток, ет. 7, РVС, изолация, ремонт - 23 000 лв.
7. Изток, ет. 7, ТЕЦ, PVC, ремонт - 10 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., юг - 31 000 лв.
2. Изток, ет. 1, тх., без ТЕЦ, подорения - 42 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., PVC - 32 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв.
6. Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен, РVС - 47 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 65 000 лв.
3. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
4. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
6. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 41 000 лв.
7. Мошино, ет.4, ТЕЦ, тер., PVC, 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 - 20 000 евро
4. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода - 20 000 лв.
5. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
6. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, РVС, ремонт, обзаведен - 250 лв.
2. Магазини, Изток, комуникативно място,
 I ниво 40 кв.м, II ниво 170 кв.м - 600 лв.; 1000 лв.
3. Магазин, Изток, 35 кв.м, санитарен възел - 300 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787
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ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м,
РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро
2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м,
дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за
гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро
3. Къща, Сладк. коопер., тх.,
пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м,
нова, завършена - 40 000 лв
5. С. Ярджиловци, 3 стаи,
дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв.
6. Къща, Ковачевци, 3 ет.,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв.
8. Къща, Прибой, нова,
2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв.
9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м,
2 ет., гараж - 58 000 евро

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 6, за ремонт - 18 000 лв.
2. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, 1 тер., ет. 4 - 25 000 лв.
3. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
4. 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 - 41 000 евро
5. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
6. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
7. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро
8. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино - до 18 000 лв.
2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов - до 30 000 лв.
3. Тристаен , Изток - до 35 000 лв.

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв.
2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 300 лв.
3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев,
ет. 1 климатик, СОТ  - 300  лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв.



Имоти8 1 октомври 2012 г. Съперник

 Ул. "Търговска" 30/29, ет. 1 /Розовия блок/, вх. В /от към Батенберг/
Тел. 076/59 23 92;

GSM: 088/7938 108

БИЗНЕС  ОФЕРТИ:
1. Два магазина, Мошино, лукс - х 30 000 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ТЕЦ, тер., лукс - 33 000 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 8, ТЕЦ - 21 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, преустр. - 24 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 800 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 40 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ тер. - 40 000 лв.
7. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер., ет. 2 - 36 000 лв.; 35 000 лв.
8. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 34 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 1, пл., ТЕЦ, преустр., тер., РVС - 43 000 лв.
10. Двустайни, Изток,  УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 54 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ - 32 000 лв.
12. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
13. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро
14. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв.
15. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 49 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 49 800 лв.
17. Тристаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, преустроен - 38 000 лв.

18. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 45 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
20. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 49 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.
22. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 29 000 лв.
23. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража,
РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 38 000 евро
24. Къща, Драгановец, ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
25.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро
26. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 60 000 евро
27. Къща, Соф. шосе, 45 кв.м, дв. 140 кв.м - 26 000 лв.
28. Етаж от Къща, Църква, ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м - 28 000 лв.
29. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м
30. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 25 000 евро
31. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 45 евро/кв.м
32. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне
33. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
34. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
35. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 35 евро/кв.м; 40 евро/кв.м
36. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Ид.ц., обзаведен, ет. 7 - 250 лв.
2. Тристаен, Център, обзаведен, ет. 2 - 300 лв.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 24 000 ЕВРО
4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
5. Голям Двустаен, Ид.ц., до Общината, 73 кв.м, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, добър блок - 50 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток/запад - 26 000 лв.
8. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
9. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 32 000 ЛВ.
10. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ремонт - 60 000 лв.
11. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс  ремонт - 53 500 лв.
12. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ.
13. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв.
14. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
15. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро
16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв.
23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
24. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ул. Вардар, обзаведен - 200 лв.
2. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, обзаведен - 160 лв.
3. Помещение, Център, 20 кв.м - 150 лв.
4. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ГАРСОНИЕРИ:
1. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.; Тв. ливади, ет. 3, ЕПК - 29 000 лв.
2. Мошино, ет. 1, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ, преустр.-23 000лв.; 24 000лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.;
Радомир ет. 1, 7 и 8 - 13 200 лв.
4. Красно село, ет. 2  - 23 000 евро;
Център, ет.2, тх. - 16 600 лв.; 30 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 25 000 евро
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.,
 подходящ за кабинет - 32 000 евро
3. Център, тх., 3 тер., ет. 9 - 28 000 лв.
4. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 30 000 лв.
5. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, в добро състояние - 32 000 лв.
6. Мошино, ет. 1, среден, юг, по БДС - 31 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 30 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 29 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия ет. 2,
заменя за Гарсониера, при доплащане

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро;
ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
2. Клепало, парцел 350 кв.м, 23 000 лв.,
парцел 371 кв.м - 16 500 лв.
3. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет.,
парцел 800 кв.м  - 50 000 лв.
4. Къща, над Общината, сут.,
гараж, и 2 ет., х 60 кв.м, в добро съст. - 66 000 лв.

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

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 140 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., т
авански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро
9. Къща, кв. Ралица, 2 ет., 2 пл., баня,
тоалетна, ЗП: 90 кв.м, парцел 800 кв. м -  50 000 лв.
10. Къща, с. Елов дол, ЗП: 70 кв. м, дв. 1 дка - 21 000 лв.
11. Парцел, Варош, 520 кв.м, х 60 лв.кв.м;
Горно Драгичево, 600 кв.м - х 50 лв./кв.м
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 9 000 лв.
14. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро;
парцел 312 кв.м - 16 000 лв.
15. Парцел, кв. Ралица, 430 кв.м; 370 кв.м. - 16 000 лв. ; 10 000 евро
16. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м,
равен между къщи - х 50 евро/кв.м
17. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - по договаряне

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена - 200 лв.
2. Соф. шосе, магазин 80 кв.м, със склад и WC - 230 лв.
3. Гарсониера, София жк Дружба, на пазара, обз. - 280 лв.
4. Двустаен, Ц, необзав., РVС, освеж. ремонт - 220 лв.
5. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв.
6. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
7. Къща,  кв.Ралица, ч.обзаведена - 120 лв.
8. II-ри етаж от къща, над Болницата 200 лв.

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

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ
ПРОДАВА:

1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади,
ет. 2, самост. вх., дв., нов покрив, нов ремонт - 32 600 лв.
2. Гарсониера, Тева, тер., без ТЕЦ, ет. 6, добра - 27 800 ЛВ.
3. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна,
отлична, след ремонт, РVС, паркет - 27 800 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв.
5. Едностаен, Изток, 55 кв.м,
тераса ЕПК, ТЕЦ, луксозен - 39 600 лв.
6. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ,
ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 56 000 ЛВ.
7. Тристаен, Изток, тх., пл., ет. 2, отличен- 57 000 лв.
8. ТРИСТАЕН, ВАРДАР, ЕТ. 1, ТХ, ТЕЦ, ТЕР., ДВОР - 34 400 евро
9 Заведение /кафе-закуска/, Мошино,
топ-място, 60 кв.м, СОТ, климатик - 52 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями

Гарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ
- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

ПРОДАВАМ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,

САМОСТОЯТЕЛНА

ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М,

ПОДХОДЯЩА, ЗА

ВСЯКАКЪВ ВИД

ДЕЙНОСТ,

КОМУНИКАТИВНО

МЯСТО,

/БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

12345678901234567890123456
12345678901234567890123456

Корекции
на GSM:

0888/503 237

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

ПРОДАВА:

1. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 95 КВ.М, ТАВАН И МАЗЕ

С ЦЯЛА ПЛОЩ 150 КВ.М - 66 000 ЕВРО

2. КЪЩА, УЛ. ТЪРГОВСКА, 80 КВ.М, ДВ. 150 КВ.М - 66 000 ЕВРО

3. КЪЩА, С. СОПИЦА, 80 КВ.М, ДВ. 1 800 КВ.М - 40 000 ЛВ.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. ОФИС, УЛ. ТЪРГОВСКА, 16 КВ.М, ПЪРВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТ.- 150 ЛВ.

2. ДВУСТАЕН, ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 4, ОБЗАВЕДЕН - 180 ЛВ.

3. ДВУСТАЕН, ТЕВА, НАП. ОБЗАВЕДЕН - 180 ЛВ.

СЪПЕРНИК НА 20 ГОДИНИ
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Продавам  Пежо 309 без акумолатор
- тел: 0899/114 408

Продавам  гарсониера, София, ул. Св.
Троица, ет. 6, тераса - тел. 0884/918
663
Продавам самостоятелен вертикален

бизнак сутерен + 2 ет. х 57 кв.м,
дв. 130 кв.м, 65 000 лв. - тел. 0879/454 577
Продавам къща в с. Студена, РЗП:

140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по
договаряне   – тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

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

Давам под наем, охранями, складови
и производствени помещения - тел.
0888/ 925 348
Давам под наем, партерно

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

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

Търся козметичка - тел. 0895/617 546;
0887/456 853
Набирам разпространители - тел:

0894/653 060
Търсим,  шлосер-заварчик с опит -

тел. 0887/ 223 524
Павилион Нон-стоп търси бармани/ки,

може и пенсионери – тел.0896/82 06 36
Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН

АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95;
0888/50 32 37

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

отопление, 60KW – тел.0887/88 40 95

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

0893/54 19 45

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

тел.0878/32 14 34

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация

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

ДАВА С
Е

ПОД Н
АЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37
кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

разни

работа

наем

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

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

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

Това е
мястото

за
вашата
реклама

20 години Съперник

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

кв. Иван Пашов
тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260

Корекции
на GSM:

0888/503 237

автомобили
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ бТВбТВбТВбТВбТВ

05:50"Любов и предателство"  - сериал

06:45"Тази сутрин"

09:30"Преди обед" - дневно токшоу

11:30"Кухнята на Звездев"

12:00bTV Новините - обедна емисия

12:30"Шоуто на Слави" /п./

13:30"Опасни улици" - сериал

15:00"Някой те наблюдава"- сериал

16:00"Горките родители на богатите деца"

17:00bTV Новините

17:30"Любов извън закона" - сериал

19:00bTV Новините - централна емисия

20:00"Пепел от рози" - сериал

22:00bTV Новините - късна емисия

22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу

23:30"Модерно семейство" - сериал

00:00"Досиетата Х" - сериал, с. 1, еп. 6, 7

01:50"Преди обед" /п./

03:40"Някой те наблюдава" - сериал

04:30"Модерно" /п./

06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:25"Клуб Нюз" - светски новини
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Малки жени" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Забраненият плод" - сериен филм
15:00"Доктор Куин Лечителката"
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Черешката на тортата
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу,
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления" - сериал
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу
00:30"Магнитико" - тв игра
01:45"Момчетата на Пи Джей" - сериал
02:15"Долината на слънцето" - сериал
03:15Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката" -
сериен филм /п/

05:05Специален агент Бек - игр. филм/п/
06:25В час ли си: Моето училище
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:55Вяра и общество/п/
14:10Сен Тропе - тв филм /174 епизод/
15:20Вирусите атакуват - анимация
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Апартаментът с Марта Вачкова
17:05Дързост и красота -  /3056 епизод/
17:30Бързо, лесно, вкусно
18:00По света и у нас
18:40Зелена светлина
18:45Страх да обичаш - тв филм
19:45Лека нощ, деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:40БНТ такси- ток шоу
20:50Спортни новини
21:00Фантоми - 6-сериен тв филм
22:00В кадър - публицистична рубрика
22:30Икономически новини-
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели
00:00Срещу новините/п/
00:45Апартаментът с Марта Вачкова
01:30Фантоми - тв филм /1 епизод/п/
02:25По света и у нас /п от 20:00/
03:05БНТ такси/п/
03:15Страх да обичаш - тв филм
04:10Видеоклипове
04:20Малки истории/п/
04:30Денис и приятели -  шоу/п/Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

СЪПЕРНИК НА 20 ГОДИНИ

0.15  Разкажи ми една история  -  Игрален филм
1.40  Яростен полет  -  Игрален филм
3.20  За шепа динамит  -  Игрален филм
6.00  Котката  -  Игрален филм
7.25  Програмата
7.30  В един миг  -  Игрален филм
9.05  Карлсон  -  Анимационен филм
9.25  Тайната на сержант Грий  -  Игрален филм
10.55  Супермаркет
11.00  Поразяващата ръка  -  Игрален филм
12.55  ТВ Борси
13.00  Пернишки вести
13.15  Огнена сила  -  Игрален филм

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

15.00  Пернишки вести
15.15  Животът на Селия  -  Игрален
филм
16.55  Супермаркет
17.00  Кулата на смъртта  -  Игрален филм
18.25  Да сме живи, да сме здрави
18.55  ТВ Борси
19.00  Вечерен обзор
19.25  Ноевият ковчег  -  Анимационен филм
20.10  Сини дни  -  Игрален филм
21.45  Вечерен обзор
22.10  Штрак
22.30  Като всичко останало  – Игрален филм

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Днес ще доста са-

моуверени и неустра-
шими. Готови сте да съборите дори
стена с главата си. А къде останаха
практичното ви мислене и трезвос-
тта?

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Днес ще сте доста

разсеяни и често пъ-
ти неадекватни. По-добре избягвай-
те масовите събирания и се отдай-
те на почивка и спокойни занимания.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Имате възможност

да спрете и да огледа-
те всички възможности за избор,
които ви дава животът. И разбира
се да изберете най-добрата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Твърде сериозни ще

сте, което може силно
да притесни околните, а и самите
вас. Прословутият ви оптимизъм
явно днес е просто практичност.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще правите

всичко твърде теат-
рално, очаквайки ова-
ции. Само не се увличай-

те и не се вземайте твърде насе-
риозно, просто се забавлявайте.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Имате шанс да се до-

берете до самата същ-
ност на нещата. А давате ли сметка
до какво може да доведе това? Но
щом сте се хванали на хорото. . .

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Бъдете готови да

си сътрудничите.
Опитайте се да бъдете по-толеран-
тни и поне изслушвайте човека сре-
щу вас. Определено има какво да нау-

чите.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Винаги знаете, че

може да прехвърлите
работата на някой друг. Ако пък
наистина не можете, просто се ус-
михнете и ще я свършите по-бързо.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
При вас купонът

тече с пълна сила,
сякаш лятото никога

няма да свърши. Това е страхотно и
дай Боже да запазите усещането по-
дълго.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Недейте да задълба-

вате в стари рани, че
може да ги инфектирате. Направе-
те си изводите и карайте напред,
миналото е история.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Трудно ще остане-

те на едно място, но
пък движението е здраве. Срещи и
разговори. Внимавайте да не каже-
те нещо, за което да съжалявате.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Приключва август и

сякаш лятото си оти-
ва. Това не значи, че

няма да имате нови поводи за прик-
лючения. Просто днес ще сте по-
философски настроени.

Млада двойка се втурва в

бижутерски магазин. Момиче-

то започва да оглежда скъпите

бижута, докато спътникът й

трескаво пребърква джобове-

те си. Накрая момичето казва

на продавачката: - Ще минем

по-късно. Годеникът ми не

може да си намери пистолета.
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Çàáúðêâàò åêñìèíüîðöè â ñêàíäàë ñ „÷åðíî òîòî“
Българите с ултиматум за победа в следващия мач

Страницата подготви Яне Анестиев

танов и Николай Бо-
жов, а петият - Ан-
гел Йошев, който съ-
що изкара един полу-
сезон в „Миньор“, но
записа само един мач,
пропусна срещата за-
ради натрупани жъл-
ти картони. „Хамрун
Спартанс“ имаше
доста резултатни
мачове и в предсезон-
ната подготовка, ка-

то на турнир два
пъти завърши дос-
та резултатно- вед-
нъж 4:4 и веднъж 3:3.
Според местната
преса на българите е
поставен ултима-
тум за победа в след-
ващия мач, в проти-
вен случай всички ще
си събират багажа и
ще си тръгват за
България.

ски къщи. Местните
обвиниха български-
те играчи, а българи-
те- малтийците.
Твърдеше се също
така, че българите
били най-слаби на те-
рена, но треньорът
не сменил нито един
от тях.В мача играха
четирима - Адриан
Олегов, Антон Вер-
гилов, Любомир Ви-

Двама бивши със-
тезатели на „Миньо-
р“ неволно се замисе-
ха в сериозен скандал
със съмнение за уча-
стие в угоровен мач.
Адриан Олегов и Лю-
бомир Витанов игаха
като титуляри за
своя „Хамрун спар-
танс“ срещу „Ла Ва-
лета““, завършил 8:2

за  настоящия шам-
пион на Малта. Шам-
пионите от Валета
поведоха с 5:0 за 17
минути игра, а общо
в срещата звездата
Майкъл Мифсуд от-
беляза шест гола.В
медиите и интернет
заваляха предположе-
ния, че срещата е
уредена в букмейкър-

„Валяците“
отложиха мач

Юношите старша възраст на „Валяци-
те“ отложиха мача си срещу отбора на
„Балкански котки“, който трябваше да
се играе в събота. Подрастващите ръг-
бисти са имали среща в Молдова, а мъ-
жете ще играят на 6 октомври в Унгария.
И в двата отбопа има  доста национали и
са се споразумели срещата да се играе
след 20 октомври, когато е поредният
мач на мъжкия национален отбор  срещу
Австрия.

Костадин Хазуров с
контузия на лошо място
Двамата българи, които играят в Бел-

гия, отпаднаха със своите отбори в 6-ия
кръг на турнира за Купата на страна-
та.Бившият миньорец Костадин Хазуров
се появи в 46-ата минута за Лиерс, който
отстъпи с 0:2 на Вестерло, но остана на
терена само 11 минути, след като получи
контузия в слабините.Тъй като е получил
удар на деликатно място, той беше отка-
ран в болница и все още не е ясно колко
време ще почива и няма да играе, съоб-
щава вестник “Хет Нювсблад”.Изданието
твърди, че има разрез от 8 сантиметра,
което означава, че няколко седмици Ха-
зуров няма да бъде на разположение на
треньора Янсенс.Иначе Вестерло стигна
до победата с два ранни гола, като Ван
Беле откри резултата в 6-ата минута.Ве-
теранът Барт Гоор удвои от дузпа в 9-
ата, а Вестерло- изпаднал миналата го-
дина от Джупилер-лигата, игра цяло вто-
ро полувреме с десет души заради чер-
вения картон на бившия национал Кевин
Ванденберг.20-годишният Александър
Колев влезе през второто полувреме за
своя тим Десел, но новаците във втора
дивизия нямаха аргументи срещу ели-
тния Локерен и отстъпиха с 0:3.Колев,
който беше извикан от селекционера Ми-
хаил Мадански в новия младежки отбор
на България, показа активност и два пъ-
ти стреля от ляво, но вратарят Бубакар
Бари веднъж улови топката, а при вто-
рия опит изби над гредата.

Поли Паскова продъни
коша в залата в Перник

Старши треньорът
на Локомотив (Сф)
похвали своите възпи-
таници след равенс-
твото 1:1 срещу Лев-
ски. „Железничарите”
са първите, които пе-
челят точки срещу
„сините” през този
сезон.Велков каза: „Ис-
кам да си поздравя от-
бора за начина, по кой-
то изигра мача.
Мисля, че едва ли сме

разочаровали някого.
И първото полувреме,
и в хода на мача се оп-
равда всичко, което
смятахме, че трябва-
ше да се направи през
този мач. Радвам се,
че показахме и фут-
бол, и физика, и всич-
ко, което съпътства
един такъв мач, защо-
то няма как да не взе-
меш нещо от Левски,
ако не си на 100%.

Трябва да сме малко
сдържани в говорене-
то и по-скромни, но
когато излезем на те-
рена, не можем да бъ-
дем такива. Имахме и
доста късмет за този
резултат. Щяхме да
съжаляваме горчиво,
ако не бяхме взели не-
що от този мач, да не
кажа, че и победа
нямаше да бъде незас-
лужена.”

Тони Велков смята,
че можел да бие “Лeвски”

Поговорката „Кой-
то си го може, го мо-
же” беше демонстри-
рана нагледно от По-
ли Паскова преди бла-
готворителния кон-
церт в подкрепа на
Явор Иванов. Въпре-
ки че беше с високи
токчета и тоалет

като за концерт,
бившата баскетбо-
листка демонстрира
страхотна класа при
изпълнение на наказа-
телни удари.Певица-
та, която има доста
мачове в залата по
време на активната
си състезателна ка-

риера, регистрира
умопомрачителните
девет сполучливи от
десет опита, при
това без да загрява -
резултат, който ед-
ва ли ще е по силите
на  голяма част от
настоящите нацио-
налки.

Уважаеми колеги,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за по-

добряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекид-
невно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклира-
не на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електричес-
ките мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на
клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Ус-
пешната реализация на тези мерки налага кратковременни пре-
късвания на електрозахранването, както следва:

Пернишка област
Община Перник:
На 01.10.2012 г. /09.00 – 15.00 часа / - гр. Перник - ул. “Г. Мамар-

чев” бл. 14 и 15
На 01.10.2012 г. /09.00 – 12.00 часа и 15.0—16.00 часа / - с. Сту-

дена - района около училището и сп. Стопанството
На 01.10.2012 г. /09.00 – 11.00 часа / - гр. Перник - Тупанкова ма-

хала
На 01.10.2012 г. /11.00 – 14.00 часа / - гр. Перник - кв. “Изток” ра-

йона около р-т Казабланка
На 01.10.2012 г. /13.00 – 16.00 часа / - гр. Перник - кв. “Църква”-

района около Кметството
На 01.10.2012 г. /09.00 – 10.00 часа / - с. Студена - Ловен дом Ви-

тошко
На 01.10.2012 г. /11.00 – 12.00 часа / - с. Рударци - ул. “Ив. Ва-

зов”, ул. “Н. Вапцаров”, ул. “Добрич”
На 02.10.2012 г. /09.00 – 11.00 часа / - гр. Перник - ул. “Ц. Церков-

ски”, ул. “поп Пейо”
На 02.10.2012 г. /11.00 – 14.00 часа / - гр. Перник - автогара и

всички стопански и битови абонати в района
На 02.10.2012 г. /14.00 – 16.00 часа / - гр. Перник - кв. “Рудничар”
На 03.10.2012 г. /09.00 – 16.00 часа / - с. Боснек, с. Чуйпетлово
На 03.10.2012 г. /09.00 – 11.00 часа / - гр. Перник - ул. “Радомир-

ска Република”, ул. “Петко Евтимов”, ул. “Балканджи Йово”
На 03.10.2012 г. /11.00 – 14.00 часа / - гр. Перник - ул. “Морозов”,

ул. “Крайще”, ул. “Батуля”, ул. “в. Богдан”, ул. “Лисец”
На 03.10.2012 г. /14.00 – 16.00 часа / - гр. Перник - ул. “Балкан-

джи Йово”, ул. “Чипровско въстание”, ул. “Парижка комуна”
На 03.10.2012 г. /09.00 – 10.00 часа / - с. Бучино - Бачова махала
На 03.10.2012 г. /11.00 – 12.00 часа / - гр. Перник - Махарска ма-

хала
На 03.10.2012 г. /13.00 – 14.00 часа / - гр. Батановци махала Бор
На 04.10.2012 г. /09.00 – 16.00 часа / - с. Боснек, с. Чуйпетлово
На 04.10.2012 г. /09.00 – 11.00 часа / - с. Драгичево - Рударска

махала
На 04.10.2012 г. /11.00 – 14.00 часа / - с. Драгичево - ул. “Въ-

зраждане”
На 04.10.2012 г. /14.00 – 16.00 часа / - с. Рударци - ул. “Ив. Ва-

зов”, ул. “Н. Вапцаров”, ул. “Добрич”
На 05.10.2012 г. /09.00 – 16.00 часа / - с. Боснек, с. Чуйпетлово
На 05.10.2012 г. /09.00 – 11.00 часа / - с. Витановци
На 05.10.2012 г. /11.00 – 14.00 часа / - с. Зидарци
На 05.10.2012 г. /14.00 – 16.00 часа / - с. Богданов дол - махала

Скочиловец
На 05.10.2012 г. /09.00 – 15.00 часа / - с. Студена
Община Радомир:
За п/да 01.10.-05.10.2012 г. /09.30 – 16.00 часа/ - с. Горна Ди-

каня - вилна зона, махала „Гълъбова“; „Шипочка“; „Чупетловска“;
„Йоргова“; „Парталина“, „Джоргова махала“

За п/да 01.10.-05.10.2012 г. /08.30 – 09.00 часа и 16.00-16.30 ча-
са/ - с. Студена; хижа „Върбица“; кариери „Студена“; асфалтова база
- СК 13; асфалтова база „Хемус“; кариери „ФЗС“; кариери „ГУСВ“; СК
13 „Пътстрой“; с. Старо село, с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, с.
Дрен, с. Гълъбник, с. Чуковец, база “Маврово”, „Дренско ханче“,
“Светла” „Д. Диканя“, бензиностанция „Старо село“, помпи „Гълъбни-
к“, „SOS Детско селище“; Дрен, гр. Радомир кв. „Върба“, с. Долни
Раковец, с. Стефаново, с. Кондофрей, с. Друган, с. Владимир, с.
Червена могила, „Свинеугояване“, с. Друган, с. Долни Раковец

Община Брезник:
На 01.10.2012 г. /09.00 – 16.00 часа/ - с. Режанци, с. Гърло
На 01.10.2012 г. /14.00 – 16.00 часа/ - с. Брезнишки извор
На 02.10.2012 г. /09.00 – 12.00 часа/ - с. Гигинци, с. Слаковци
На 03.10.2012 г. /12.00 – 16.00 часа/ - с. Кошарево - мах. „Ранин-

ци„
На 04.10.2012 г. /09.00 – 16.00 часа/ - с. Ребро, с. Кривонос
На 04.10.2012 г. /09.00 – 12.00 часа/ - гр. Брезник - ул. „Борис Ка-

лев“, ул. „Стоян Миленков“, ул. „Войн“, ул. „Борова гора“, ул. „Славей“,
ул. „Комсомолец“, ул. „Андрей Михайлов“, ул. „Петров камък“

На 04.10.2012 г. /09.00 – 14.00 часа/ - с. Конска
На 05.10.2012 г. /09.00 – 12.00 часа/ - гр. Брезник местност „Бър-

до“
Община Трън:
На 01.10.2012 г. /09.00 – 16.30 часа/ - с. Туроковци, с. Главанов-

ци, с. Насалевци, с. Рани луг, с. Слишовци, с. Стрезимировци, с.
Ярловци, с. Лешниковци, с. Цегриловци, с. Реяновци, с Джин-
човци, с. Бохова

На 01.10.2012 г. /09.00 – 12.00 часа/ - гр. Трън - ул. “Ат. Ботев”,
ул. “Тенеси”

На 01.10.2012 г. /12.00 – 14.00 часа/ - с. Трънска Банкя
На 02.10.2012 г. /09.00 – 12.00 часа/ - с. Зелениград
На 02.10.2012 г. /12.00 – 16.00 часа/ - с. Бохова
На 02.10.2012 г. /09.00 – 16.30 часа/ - с. Милкьовци, с. Велино-

во, с. Ерул
На 03.10.2012 г. /09.00 – 16.30 часа/ - с. Неделково, с. Парамун,

с. Мракетинци, с. Филиповци
На 04.10.2012 г. /09.00 – 16.30 часа/ - с. Ломница
На 05.10.2012 г. /09.00 – 16.30 часа/ - с. Мрамор

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите
клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания
на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната
телефонна линия  0700 10 010, на цената на един град-
ски разговор, от всяка точка на България или на сайт:
www.cez-rp.bg.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

АПРОПО

Íàä 1 ìèëèîí ëåâà ãëúòíàëè ïëàìúöèòå
Над 35 000 пожара гасени от началото на годината

ОТ ПЪТНОТО ЗАРАДВАХА ШО-
ФИРАЩОТО ГРАЖДАНС-

ТВО, ЧЕ ПРЕЗ ЗИМАТА ще
борят снега със сол и химика-
ли, а не с инертни материали,
разбирай пясък. С уточнение-

то, че това се отнася за международните
пътища, а общините да хвърлят, каквото
си искат. В момента по телевизията върви
кампания за ограничаване на солта, която
шефовете на Пътното вероятно още не са
гледали. Солта може да е частично полез-
на за салатите и туршиите, обаче на коли-
те действа като бавна отрова за мишки.
След всяка зима собствениците им виж-
дат калниците силно олекотени или на-
дупчени като от снайпер. Може да се ка-
же, че колкото сол се хвърля по пътищата,
почти толкова желязо остава там под фор-
мата на разложени химически елементи.
В този смисъл пътищата ни са железни, а
как се появяват дупките, никой не знае.
Може би е некачествено желязото.От со-
лената политика на Пътното по традиция в
почерпка са само автотенекеджиите.Нап-
ролет газовите им горелки светят, та даже
стоплят атмосферата. Така борбата за
екологична среда естествено преминава
в борба срещу основния замърсител- ав-
томобилите. Тая тънка стратегия за поре-
ден път дебело ще усетим, когато пак ни
изтънеят като вестник ламарините.

СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ СЕ ПРЕВРЪ-
ЩАТ В СИМВОЛ НА РАЗКОША ЗА
ПЕРНИЧАНИ. Сякаш не са от зор- заман
и не свързани със събития от недай бо-
же.Предварително ги рекламират като ту-
ристическа забележителност. А който се
сдобие с такава, ще минава за чорба-
джия първа ръка. Интересно обаче как об-
ществените съвети по места ще прецен-
яват кого да ощастливят с къща, и кой да
си остане във фургона или по-лошо - на
палатка. Борбата за надмощие ще е като
във ВИП-Брадър. Подозираме, че около
шикозните къщички ще се разгорят доста
страсти, които ще сгреят техните обитате-
ли още преди да са усетили топлоизола-
цията им. Ама така е, щом искаш да си ту-
зара на селото или махалата, ще изтър-
пиш завистта на фургонаджиите и палат-
каджиите. А и нали ще станеш туристи-
ческа забележителност. Да не говорим,
че и лента пред къщата ти може да режат.

121 октомври 2012 г.

ставляващ силно
ядро от професиона-
листи и армия от доб-
роволци”, каза Нико-
лай Николов.Той посо-
чи, че в Министерски
съвет се провеждат
усилени преговори по
отношение на въз-
можностите за фи-
нансиране на струк-
турите на дирекция-
та – осигуряване на
средства за закупува-
не на нова и модерна
техника. „Говорим за
повече от 300 авто-
мобила, както и лета-
телна и тежка инже-
нерна техника, ще
имаме възможност да
закупим лични пред-
пазни средства. Вече
са осигурени средс-
тва, около 40 млн.ев-
ро, експертната гру-
па все още не е взела

нансови средства,
които са насочени за
три проекта. Пър-
вият е свързан с об-
новяването на парка
в градските зони, къ-
дето е предвидено се-
риозен брой противо-
пожарна техника.
Вторият проект е на-
сочен към повишаване
възможностите за га-
сена на горски пожа-
ри, а третият е свър-
зан с повишаване на
капацитета за реак-
ции по наводнение.
Според главния коми-
сар структурната ре-
форма в сектора е
приключила, а сега за-
почва модернизация-
та. Предстои разви-
тие на доброволното
движение. „Това е важ-
на задача. Става въп-
рос за модел, пред-

решение за това каква
да бъде летателната
техника, която да се
закупи с тези пари.
Става въпрос за ана-
лизи, като основните
параметри са: доста-
тъчност на финансо-
ви средства, срок на
доставка и ефектив-
ност”, допълни Нико-
лов. За новия програ-
мен период почти
всички сгради на глав-
ната дирекция ще бъ-
дат основно ремон-
тирани. Предвижда се
и изграждането на по-
не 10 нови сгради. Ве-
че се строи в Перник,
предстои да бъде нап-
равена първа копка и
в София, където ще
има две нови сгради.
Нови сгради ще има и
във Варна, Карнобат и
Казанлък.

Пловдивчанин заби
юмрук в лицето на

социална работничка
Любомира ПЕЛОВА

Криминалисти от райнното полицейско
управление в град Брезник откриха и за-
държаха побойник, нанесъл лека телесна
повреда на социална работничка, докато тя
изпълнявала служебните си задължения.
Грозната история е станала около обяд в
последния работен  ден миналата седмица.
В местната дирекция „Социално подпома-
гане” нахлул бесен мъж и забил едно кро-
ше в главата на 52-годишната служителка
В.Г. Причината за гнева му се оказал фак-
тът, че жената просто спазвала законовите
разпоредби. След като раздал „правосъ-
дие” побойникът избягъл от сградата и се
опитал да се укрие.

Колегите на пострадалата жена веднага
потърсили съдействието на органите на ре-
да и те се задействали незабавно. Крими-
налистите успели да открият наглеца и да
го вкарат в ареста. Оказало се, че бабаитът
е 39-годишният пловдивчанин Л.Т., който
вече бил имал –вземане – даване със слу-
жителите на МВР с повреждане и унищо-
жаване на чужда собственост. Целият град
е възмутен от арогантната постъпка на при-
шълеца.

Откриха апаши,
пипали във фирма

Любомира ПЕЛОВА
Криминалисти от пернишкото Първо ра-

йонно управление „Полиция” разкриха из-
вършители на взломна кражба  на аксесоа-
ри за баня от склад на частна фирма в  гр.
Перник.

На 26 септември в Областната дирекция
на МВР бил получен сигнал за извършена
кражба на 14 кашона таракотни плочки,
мивка и шкаф за баня, както и части към
тях. По случая незабавно е сформиран раз-
следващ екип. След проведени оперативно
- издирвателни мероприятия са установени
и задържани И.Й. на 20 години и непълно-
летният му ортак – 15-годишният В.Н. И
двамата апаши са жители на областния
град. Младежите се оказали стари познай-
ници на органите на реда като извършители
на кражби. Материалите са открити, иззети
по надлежния ред и предстои да бъдат вър-
нати на собственика им.

Любомира ПЕЛОВА
В страната пожа-

роопасният сезон не е
приключил. Според
главен комисар Нико-
лай Николов от нача-
лото на годината в
страната са гасени
повече от 35 000 по-
жара, като рекордът
за един ден е около
500 пожара. „500 по-
жара, възникнали само
за един ден на тери-
торията на страна-
та. 500 пожара, гасе-
ни не само от служи-
тели на „Пожарна бе-
зопасност и защита
на населението”, но и
от горските служи-
тели и военните.

Всичко това минава
под една добра коор-
динация с областни-
те управители и кме-
товете на общини”,
каза главен комисар
Николов. Той припом-
ни, че е имало такива
дни, в които при пове-
че от 400 пожара, е
вдигнат целият нали-
чен състав, цялата
техника, техника на
частни фирми, горски
стопанства и военни
и за всичко това раз-
ходите приближаваха
до 1 млн.лева. Николов
посочи, че се очаква
по европейските фон-
дове да бъдат осигу-
рени значителни фи-

Любомира ПЕЛОВА
Мъпртов пиян пер-

ничанин, позволил си
да аседне зад волана, е
задържан от перниш-
ки полицаи.

Вчера, около поло-
вин час след полунощ,
служители от мес-
тното Първо район-
но управление „Поли-
ция” спрели за провер-
ка в центъра облас-
тния град лек авто-
мобил ‘’Рено Клио’.
Оказало се, че вода-
чът е прекалил здраво
с „огнената вода”. Ко-

гато отворил врата-
та на возилото, уни-
формените веднага
установили, че шо-
фьорът е дърво
пиян. При извършена-
та проверка на 46 - го-
дишният перничанин
Р.И. , дрегерът отчел
цели 3,29 промила.
Перничанинът все
пак се съгласил да да-
де кръвна проба, но
веднага бил закопчан
с полицеййска заповед
за 24 часа.Срещу него
вече е образявано
бързо полицейско

Закопчаха мъртво пиян
производство.

През изминалото
денонощие, на тери-
торията на перниш-
ката Областна дирек-
ция на МВР са били за-
сечени и задържани
още двама мъже уп-
равлявали моторно
превозно средство с
алкохол в кръвта над
допустимите 1,2 про-
мила. Те също са прави-
ли компания на „рекор-
дьора” в ареста за 24
часа. И при тях са пос-
ледвали бързи поли-
цейски производства.

Пернишки рекетьори в лихварска...
Неин организатор

бил 30-годишният
С.С., пребиваващ в
столицата без адрес-
на регистрация. Той е
криминално проявен и
регистриран за при-
тежание и разпрос-
транение на наркоти-
ци. Като негови „сът-
рудници“ били уста-
новени четирима ду-
ши. Двама от тях са
перничани -28-годиш-
ният С.Т., който няма
криминални прояви,
но има разрешително
за носене и употреба
на оръжие и 29-го-
дишният К.С. Оста-
налите двама са сто-
личани - С.С. на 34 го-
дини, криминално
проявен и регистри-
ран за престъпление
по чл. 216, ал. 1 от
НК, и 44-годишният
Й.М., който също е
криминално проявен,
регистриран за про-
тивозаконно отнема-
не на моторно пре-
возно средство.

Антимафиотите
изяснили, че групата
се занимавала и с про-
тивозаконно отнема-
не на МПС и укриване
на части и вещи от
автомобили. За целта
те транспортирали
колите до складови
помещения или гара-
жи на жилищни домо-
ве на територията
на Перник и Кюстен-
дил, където ги наря-
звали и разглобявали.
После скъпострува-
щите части били про-
давани чрез постоя-
нни обяви в интер-
нет сайтове, а други
били пласирани от
единия от групата,
който бил собстве-
ник на магазин за ав-
точасти в София.

След изясняване на
престъпната схема,
с п е ц с л у ж и т е л и т е
пристъпили към за-
държане на членове-
те на организираната
група. Антимафиоти-
те атакували адреси,
ползвани от петима-
та, от които са иззе-

ти множество доку-
менти, свързани с от-
даване на парични су-
ми на различни лица,
записи на заповеди,
договори за заем, ксе-
рокопия на лични до-
кументи. Открити са
2 фалшиви банкноти
с номинал от 100 до-
лара, голям брой мо-
билни телефони и сим
карти, бордови ком-
пютър за лек автомо-
бил, луксозна тонко-
лона от „Мерцедес”,
част от купе на лек
автомобил „БМВ”,
различни части на
„БМВ” и „Ауди”, ре-
гистрационни табе-
ли, някои от които
били подадени за из-
дирване. Попаднали и
на лек автомобил
„Фолксваген Пасат”,
укрит в гаражно по-
мещение и обявен за
противозаконно от-
нет на 22 септември.
Намерени са също мал-
ки количества мари-
хуана, медицинска вез-
на и кутия с бойни
патрони.
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