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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 = 1.494 лв.

Вторник, 18 септември, 2012 г., бр. 178 /5046/ год. XXЦена: 0,60 лева

Преп. Евмений,
еп. Гортински,
чудотворец

12°/230

Облачно,
слаб дъжд
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Само едно училище не отвори врати вчера

Рано е за
първоаприлски

Уж всичко беше издържано
перфектно в стила на неподражаемия уп-
равленски пиар, и отведнъж- ново двайсет.
Пенсиите, за които скоро бе протръбено
подобаващо, че ще се вдигат от Нова годи-
на, можело да скочат, ама от първи април.
С това завършват лошите новини за еле-
ктората и започват хубавите за прави-
телството. Първи април наистина е ид-
еалната дата за толкова сериозно богоу-
годно дело. Първо- по- близо е до избори-
те, та благородният жест по- лесно ще се
помни при влизане в тъмната  стаичка.
Второ- до април част от пенсионерите ще
са освободили греховния земен свят от
присъствието си, което ще позволи на ка-
бинета да икономиса пари за някой и друг
километър нова магистрала. И трето- и
да не стане увеличението, понеже е пър-
воаприлско, по- безболезнено ще мине в
графата на традиционните майтапи.

Така управляващите си решават перфек-
тно проблема с народното недоволство.
Ако народът е казал, че всеки ден не е Ве-
ликден, то властта казва друго- че всеки
ден може да е първи април. Друг е пробле-
мът, че това вече не е смешно, обаче никой
не те задължава да се смееш преди първи
април...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Вчера удари пър-

вият школски цвън и
за децата от Пер-
нишко. С водосвет и
молебен, отслужен в
централния перниш-
ки храм “Св. Иван
Рилски” за втори
път започна новата
учебна година в об-
ластния град. За об-
щата молитва в хра-
ма рано сутринта
преди официалните
тържства в учебни-
те заведения  дойдо-
ха кметът на града
Росица Янакиева,

нийните заместници
и членове на общин-
ското ръководство,
представители на
Духовния обществен
съвет, ръководите-
ли на училища, учи-
тели, родители.

Училището и Цър-
кавата са неразрив-
но свързани, защото
учението просветл-
ява ума, а вярата об-
лагородява сърцето,
припомни в в кратко-
то си проповедно
слово отец Борис.   

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

ÐÎÄÈÒÅËÈÒÅ ÑÂÈÕÀ
ÁÞÄÆÅÒÀ

СТР. 3

ÏÚÐÂÎËÀÖÈÒÅ ÍÈ
ÑÅ ÓÂÅËÈ×ÀÂÀÒ

СТР. 2

“ËÎÊÎÌÎÒÈÂ” /ÏÄ/
ÐÀÇÁÈ “ÌÈÍÜÎÐ”

СТР. 11

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

На страница 2

Бели гълъби в небето над „Св. Иван Рилски”
Любомира ПЕЛОВА

Бели гълъби и бало-
ни в бяло, зелено и
червено полетяха в
небето на елитното
пернишко училище

На страница 2

„Св.Иван Рилски” пре-
ди да удари първия
школски звън. Празни-
кът на възпитаници
на школото  уважиха
народният предста-

вител Ирена Соколо-
ва, областния управи-
тел Иво Петров, кме-
тът на града Росица
Янакиева, строители,
обновили пострадало-
то от земетресение-
то училище, предста-
вители на фондация
„Америка за Бълга-
рия”, с чиято финан-
сова подкрепа учебно-
то заведение посрещ-
на 17-ти септември
напълно обновено, с
модерна еворпейска
визия.

В чисто новите
класни стаи влязоха
над 1000 деца от
първи до седми клас.
Само паралелките на
първолаците са
шест с по 24 дечица,
които вчера стиска-
ха здраво красивите
букети и търсеха
погледа на мама и
татко, баба и дядо
за подкрепа. После
обаче смело прекра-
чиха школския праг и
тръгнаха към света

на знанието.
Днешният ден е из-

пълнен с много
цветя и усмивки,
много трепетна на-
дежда, ден паметен
за първолаците и
малчуганите от пре-
дучилищната група,
заяви шефът на
школото Бойко Сви-
ленов. Мили деца,
скъпи колеги и роди-
тели, вие ще видите
вашето училище об-
новено, с електронни
дъски, с обстановка,

която ще прави уро-
ците ви по-интерес-
ни, заяви училищния-
т директор.

Той най-напред поз-
драви с новата уче-
бна година на възпи-
таниците на ОУ
„Св.Иван Рилски”,
които представиха
школото, перник и
България в космичес-
кия център в Измир
Деян Милчв и Катя
Хедшиева.
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Започна учебната година
и в ГПЧЕ”Симеон Радев”

Силвия ГРИГОРОВА
Тържеството по повод първия учебен

ден в ГПЧЕ”С. Радев” започна точно в
10.00ч с химна на България. Гости на
него бяха зам.-кметът на община Пер-
ник- Станислав Владимиров, кметът на
Изток-Ивайло Иванов, Гергана Сергие-
ва-ст. експерт в регионалния инспекто-
рат на МОН, преподаватели, родители и
разбира се- ученици.

В приветствието си по повод старта на
новата учебна година, директорът на
гимназията- Теменужка Аначкова зая-
ви, че първият учебен ден е съвпаднал
с голям християнски празник- Вяра, На-
дежда и Любов. „Ние, в гимназия „Си-
меон Радев” винаги се стремим да от-
говаряме на предизвикателствата на
съвременния свят. Работим с любов,
търпение и вяра, за да могат децата ни
да получат най-доброто образование и
да се реализират като достойни личнос-
ти и ценни професионалисти”, заяви Те-
менужка   Аначкова. Новата учебна го-
дина ГПЧЕ”С. Радев” започва с прием
по трите основни езика- английски,
немски и френски в 6 паралелки като
само 1 от тях е с 25 ученици, а остана-
лите са по 26. Преподавателският екип
е в пълен състав. За първи път тази го-
дина има преподавател от Германия и
още един от САЩ, който е тук благода-
рение на съдействието на фондация „А-
мерика за България”. Ръководството на
ГПЧЕ”С. Радев” възнамерява да прави
постъпки за осигуряването и на испан-
ски преподавател, който се очаква да
дойде от януари месец и ще остане за 6
месеца. Единствения проблем е само с
осигуряването на преподавател от
Франция. Сградата на училището от
вътре е ремонтирана. Проблемна остава
фасадата на сградата, но за нея се ча-
ка становището на Междуведомствена-
та комисия”, според директора на гим-
назията.

Станислав Владимиров поздрави уче-
ниците и преподавателите по случай
първия учебен ден от името на кмета на
общината и целия екип и пожела успе-
хи през новата година. Ивайло Иванов
пожела  на преподавателите и ученици-
те от ГПЧЕ”С. Радев” успешна година.

На светлия хрис-
тиянски празник,
посветен на мъчени-
ците Вяра, Надежда
и Любов и тяхната
майка София, той
благопожела учени-
ците и децата на
Перник да имат в
сърцата си повече
вяра в светото пра-
вославие и в собс-
твените си сили, на-
дежда успешно да
научат преподавае-
мото и полезно уче-
ние и любов и мир
помежду им.

Идеята Новата
учебна година да за-
почва с обща молит-
ва е на Духовния об-
ществен съвет в
Перник и миналата
година се осъществи
за първи път. Целта
на гражданската ини-
циатива е водосвет

да има във всяко
училище, но тази за-
дача остова за по-
добри времена, кога-
то групите със сво-
бодно избираем пред-
мет „религия” ще бъ-
дат повече.  

Училищният праг в
региона прекрачиха
981 първокласници. 
Миналата година те
са били 898, а  през
2010 г. – 895.

Само сградата на
едно учебно заведе-
ние в Перник - тази
на професионалната
гимназия по облекло
и туризъм вчера не
отвори врати. След
повторна експерти-
за по настояване на
министъра за управ-
ление на средствата
от Европейския
съюз Томислав Дон-
чев специалисти оп-
ределиха,че конс-
трукцията й не от-

Първолаците в Пернишко
се увеличават
Виктория СТАНКОВА

говаря на изисква-
нията за земетръсна
устойчивост. Спо-
ред тях предложе-
ният проект за ук-
репване на учебните
корпуси няма да бъде
достатъчен за оси-
гуряване на необхо-
димата  безопас-
ност. Временно уче-
ниците са настанени

в сградата на Шесто
СОУ.  Обсъжда се ва-
риант в дългосрочен
аспект останалото
без дом училище бъ-
де настанено в   Про-
фесионалната гимна-
зия по енергетика и
минна промишле-
ност “Христо Бо-
тев”, където има
достатъчно свобод-

СЪОБЩЕНИЕ
На 18.09.2012г. и 20.09.2012г. от 08:00 ча-

са до 15:00 часа се преустановява водопо-
даването от язовир „Студена” на град Пер-
ник, град Батановци и селата : Голямо Бу-
чино, Люлин, Дивотино, Мещица, Витановци,
Богданов дол и Черна гора.

Нарушението във водоподаването е във
връзка с работата на екип от водолази, кой-
то ще направи обследване на водната кула
и водовземния тунел на язовир Студена на
дълбочина 38 метра под водното ниво.

Обследването е част от планираната ре-
хабилитация на язовирната стена и приле-
жащите й съоръжения по проект,  финанси-
ран чрез заемно споразумение с Междуна-
родна банка за възстановяване и развитие
и държавно съфинансиране.

Възложител на проекта е Министерство на
регионалното развитие и благоустройство,
обследването се извършва от „Свеко Ене-
ргопроект”АД със съдействието на експер-
тния инженерен екип на В и К оператора.

„Водоснабдяване и канализация” ООД
Перник се извинява за произтичащите от
предстоящото нарушаване на водоподава-
нето  неудобства.

981 първолаци прекрачиха прага на учи-
лищата в региона вчера, съобщи началникът
на Регионалния инспекторат по образование
Ваня Коконова.

“Радостната новина е, че тази година има-
ме повече първокласници. Миналата година
те са били 898, а по през 2010 г. – 895, поя-
сни Коконова.

Според справката общо 6980 са ученици-
те в община Перник, като от тях 470 са пър-
волаците.

Откриването на учебната година започна
във всички училища по различно време. Це-
ремониите обаче бяха между 9 и 11 ч.

Възпитаниците на професионалната гим-
назия по облекло и туризъм “Св. Иван Рил-
ски” ще започнат новата учебна година в 6-
то училище, защото сградата на школото е
тежко пострадала от труса и най-вероятно
ще бъде съборена. Учебното заведение бе
огледано от комисия специалисти и според
констативния протокол има тежки конструк-
тивни поражения и е опасно. Освен това
конструкцията му не отговаряла на противо-
земетръсните изисквания, съобщи министър
Томислав Дончев.

“Трябва да се търси дългосрочно решава-
не на проблема. Вероятно учениците ще бъ-
дат преместени в сградата на “Христо Бо-
тев” след като там се извърши капитален ре-
монт за осигуряване подходящи условия за
учениците”, каза още Дончев.

от страница 1

Народният пред-
ставител от ГЕРБ
Ирена Соколова поже-
ла на учителите да
пренасят знанието,
умението и търпе-
нието до възпитани-
ците си така, както
ги притежават те са-
ми, на родителите –
да бъдат до децата
си редом с техните
преподаватели и да
помагат в овладява-
нето на тайните на
науката, а на децата –
да са здрави и спокой-
ни, да идват в учили-
ще с радост и да оби-
чат своите учители,
които и в бъдеще ще
са техни най-добри
приятели. „Днес е
прекрасият празник -.
София, Вяра, Надежда
и Любов. Затова по-
желавам на всички
през тази учебна го-
дина да ги водят
вярата, надежда и
най-вече -  любовта”,
пожела на деца и учи-
тели Ирена Соколова.

Първият учебен ден
е винаги изпълнен с на-
дежда и вълнение.
Днес над 770 първола-
ци прекрачват школ-
ския праг в община
Перник, но е вълнуващ
и за останалите над
6900 ученици, който
чакат с радост пър-
вия школски звън, зая-
ви кметът на община-
та Росица Янакиева.
Не мога да не скрия ра-
достта си, че въпреки
природното бедс-
твие, донесло толкова
мъка и тревоги на
Пернишко, успяхме в

кратки срокове заедно
със строители, инже-
нери и конструктори
да създадем условия
този първи учебен
ден да започне нормал-
но. И тъй като днес е
един голям християн-
ски празник, нека не
забравяме, че изпраща-
ме децата си на учили-
ще да черпят мъд-
рост и знания с надеж-
дата, любовта и вяра-
та, че утрешният ден
на България ще е по-
добър от днешния, ка-
за още градоначални-
кът, честитейки
празникът на ученици,
учители, родители.

Бойко Свиленов по-
дари почетният
знак на училището
на представителите
на фондация „Амери-
ка за България”, с
чиято финансова

Бели гълъби в небето над...
подкрепа школото е
основно преобразе-
но. От фондацията
пък дариха на учили-
щето в знак на прия-
телство символът
на САЩ – американ-
ският орел.

После директорът
на най-голямото ос-
новно училище в об-
щината връчи сим-
воличният златен
ключ на новата уче-
бна година, удари
школския звънец и
малчуганите поеха
към класните стаи.
Пред пъпрволаците
плиснаха класическо-
то менче с вода,
окичено с есенни
цветя и здравец, а
малчуганите тръг-
наха към класните
стаи, минавайки под
красивия цветен ве-
нец.

на учебна площ.
Продължават ре-

монтите в шест
училища в Перник
и едно в Батанов-
ци, уточни замес-
тник-кметът на
общината Илинка
Никифорова. Те
обаче няма да поп-
речат на учебния
процес.

от страница 1
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Óäàðè çâúíåöà è çà ÏÌÃ „Õðèñòî Ñìèðíåíñêè”
Над 500 са възпитаниците в 20-те паралелки

С две нови паралелки
започва учебната

година ТПГ”Мария Кюри”
Силвия ГРИГОРОВА

С много настроение и музика премина
тържеството по повод новата учебна година
в ТПГ”М. Кюри”. На него присъстваха: Мая
Лилова- гл. експерт сектор „Образование” в
община Перник, Росица Симеонова- гл. ек-
сперт в РИО на МОМН, преподаватели, роди-
тели и ученици. Тържеството започна с
внасяне на знамето на училището и химна
на България Директорът на гимназията-
Недялка Илиева развълнувана поздрави
преподавателите и учениците по повод пър-
вия учебен ден. Тя се обърна към новите
ученици на гимназията с думите:”Благо-
даря ви, че ни повярвахте. Надяваме се да
оправдаем вашите надежди. Вярваме, че
когато след 4-5 години ви изпратим от на-
шето училище ще оцените колко много лю-
бов сме ви дали. Добре дошли. На старите
ни ученици искам да кажа, че имахме тре-
вожна пролет и напрегнато лято. Благодаря
ви, че запазихте присъствие на духа и не ни
посрамихте и приключихте успешно. Ние
много се гордеем с вас. За нас тази година
беше специална и нямаше да се оправим
без вашата помощ и разбиране. Затова се
радвам, че отново сме заедно”.

Росица Симеонова предаде поздравите по
повод първия учебен ден от името на начал-
ника на Ригионалния инспекторат.„ Учителят
е облагодетелстван да прекарва дните си с
бъдещето, а това е истинско предизвика-
телство пред вдъхновения ви труд”, заяви тя.

Мая Лилова-  поздрави от името на кмета
на Перник и от свое име учители и ученици с
първия учебен ден. „Бъдете здрави, упорити
и винаги жадни за знания. Тъй като днес е
един хубав християнски празник ви пожела-
вам никога да не оставате без вяра, надеж-
да и любов. На добър час”.

Директорът на гимназия плисна вода, по
стар български обичай вода, преди учени-
ците да прекрачат прага на училището. Уче-
ниците от двете нови паралелки бяха пос-
рещната с пита с мед и китка здравец. След
това всички се отправиха към класните
стаи, които бяха приветливи и подредени.

Родителите свиха бюджета
Виктория СТАНКОВА

За подготовката на децата си за първия
учебен ден българите отделят по 210 лева.
Разходите тази година са с 15 лева по-нис-
ки от планираните през миналата, сочи он-
лайн проучване.

Тенденцията за тази година показва още,
че освен общо намаляване на разходите,
спад има и в процента на семействата, кои-
то ще купят нови пособия специално за пър-
вия учебен ден. Ако през 2011 г. с нагласа
за пазаруване са били 36% от запитаните,
сега те са 24%.

Спад спрямо миналата година регистрира
и стремежът към качество на търсените кни-
ги и учебници.

С 22% по-малко потребители споделят, че
качеството остава водещ критерий, докато
13 на сто твърдо заявяват, че ще се ръко-
водят от цената. 70% от семействата оставят
покупките за последния момент.

Концерт на Камерен
оркестър “Орфей”

Виктория СТАНКОВА
На  20 септември  2012 година  от 18.30 ч.

в  Музикално фоайе  – Общински  комплекс
Дворец  на  културата  -  Перник  ще  се  със-
тои откриването на концертен сезон 2012/
2013 година на Камерен оркестър „Орфей”
с диригент Райчо Христов. Солисти на проя-
вата ще бъде  Иван Дражев  –  обой, Павел
Пенев – цигулка, Лиляна Якимова – цигул-
ка и Светлана Пенчева – виолончело.

В  програмата  ще звучи музика  от:  Фр.
Шуберт,  Й. Райхе,  А. Вивалди   и  М. Пепа.
Билети се продават на вечерна каса.

туал.Преди началото
на учебните занятия
директорът на школо-
то връчи специални
грамоти на най-изяве-
ните възпитаници на
гимназията, спечелили
отличия в училищни,
регианлни и национални
олимпиади и други из-
яви. Уверявам ви, че в
идните дни и месеци до
вас ще бъде ние, ваши-
те учители, за да ви по-
ведем в света на зна-
нието, каза в приветс-
твието си директо-
рът Милена Асенова.
Преодолявайки труд-
ностите , ние ставаме
по-силни, а постиже-
нията – по-скъпи, каза
още тя.

Без свещената ми-
сия на училището раз-
витието на общес-
твото днес е невъз-
можно, заяви в поз-
дравлението си кме-
тът на общината Ро-
сица Янакиева. Та им

на националния химн и
бе внесено знамто на
училището, директо-
рът на гимназията Ми-
лена Асенова поздрави
средношколците с на-
чалото на новата уче-
бна година. От тази
година в Природомате-
матическата гимназия
„Христо Смирненски”
първият школски звън
е съпроводен с нов ри-

Любомира ПЕЛОВА
Вчера в обновените

класни стаи влязоха и
възпитаниците на
Природо-математичес-
ката гимназия „Христо
Смирненски”, която е
член на асоциацията на
Кеймбридж училищата
у нас. Над 500 са възпи-
таниците в 20-те пара-
лелки на елитното шко-
ло.

За да ги поздравят с
началото на новата
учебна година в тър-
жеството се включиха
и областния управи-
тел на Перник Иво
Петров и кметът на
общината Росица Яна-
киеваСлед като в школ-
ския двор с състоя ри-
туалът с издигането
на националния три-
багреник под звуците

пожела да вярват в
собствените си сили,
за да стигнат върхо-
вете на науката. Пер-
ник има нужда от вас,
Перник има нужда от
дръзновението на
младостта, за да ста-
ва все по-хубаво
място за живеене, каза
още тя. На добър час
и много успехи на уче-
ниците, на учители -
любов и подкрепа за
младите хора, пожела
още градоначалникът
на възпитаниците и
преподавателите от
ПМГ „Христо Смир-
ненски”.

Забавлявайте се, рад-
вайте се, но не заб-
равяйте, че трябва да
трупате нови и нови
знания. И пазете в себе
си чистотата, емоции-
те, силата на прия-
телството, поздрави с
непринудени думи об-
ластният управител
Иво Петров.

Цветя и усмивки в двора на 6-то СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

ското училище. Днес
навсякъде училищни-
те дворове са изпълне-
ни с щастливи учени-
ци, учители и родите-
ли”, с тези думи се
обърна директорът на
6-то СОУ Илинка Мир-
чева.

”Най-вълнуващ е
празникът за първок-
ласниците, които с
вълнение и притесне-
ние ще прекрачат пра-
га на новото учили-
ще. На тях пожелавам
незабравими мигове,
успешно обучение и
вяра в учителите.
Вълнуващ е празни-
кът и за дванадесе-
токласниците. За тях

това е последният и
първи учебен ден и им
пожелавам успешно
дипломиране.

Скъпи ученици,
лятото свърши и за-
почват дълги дни из-
пълнени с емоции ,
контролни и класни
работи. Приемете ги
като условия за проя-
ва на вашата воля и
упоритост, на жажда-
та ви за нови знания
и бъдете спокойни,
защото до вас са ва-
шите учители. Пазе-
те традициите на на-
шето училище , умно-
жавайте успехите му.
На вас родители по-
желавам да бъдете по-
близо до децата си, за
да ги подготвяте
заедно с техните учи-
тели за предизвика-
телствата в живота.
На добър час!”,каза
още в словото си Или-
нка Мирчев.

Възпитаниците на
6-то СОУ бяха поздра-
вени и от образова-
телния експерт Каме-
лия Тракийска. Тя по-
жела на подрастващи-
те да следват и умно-
жават своите успехи.

Заместник-кметът
Росен Йорданов също
поздрави учениците.
Той сподели, че не е
влизал отдавна в учи-
лищен двор. Последно
е било преди девет го-
дини, когато е отвел
по-малката му дъщеря
за първия учебен ден в
първи клас. „Не оча-
квах, че ще бъда тол-
кова развълнуван. Раз-
вълнуван съм от хуба-
вото цветно настрое-
ние на всички вас . И
може би е едно добро
съвпадение, че пър-
вият учебен ден съв-
пада с празника на
Вярата, Надеждата и
Любовта. Искам да ви
пожелая в сърцата ви-
наги да имате надеж-
да, вяра и любов”. С
тези думи се обърна
Йорданов към учени-
ците.

 Той прочете и поз-
дравителен адрес от
кмета на община Пер-
ник Росица Янакиева.

Всички гости и роди-
тели на празника бяха
поздравени със спе-
циална програма,
включваща много пес-
ни и танци.

Виктория СТАНКОВА
Цветя, балони и ши-

роки усмивки изпълва-
ха вчера първият уче-
бен ден в Перник. Щас-
тливи ученици, роди-
тели и учители бърза-
ха да прекрачат прага
на любимото си учили-
ще. Така беше и в 6-то
СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, което е
наследник на най-ста-
рото училище в сели-
щето Перник.

Точно в 9.00 часа с
химна на Република
България и издигане на
националното знаме
започна празникът в
Шесто училище. Гос-
ти на тържеството

бяха зам.-кметът Ро-
сен Йорданов и  Каме-
лия Тракийска – ек-
сперт в Регионалния
инспекторат по обра-
зованието и директо-
рът на ПГОТ г-жа Кара-
дашкова. В училищния
двор  бяха и възпита-
ниците на Професио-
налната гимназия по
облекло и туризъм
„Св. Иван Рилски”, кои-
то тази година ще се
обучават в 6-то СОУ,
тъй като тяхната
сграда пострада при
земетресението на 22
май.

„Първият учебен
ден е най-вълнува-
щият ден за българ-

Кунева се опасява от фалшифицирани избори
шият еврокомисар
при посещението си
в Монтана.

По думите на Куне-
ва колкото повече
пари се плащат на
избирателите, за да
гласуват за дадена
политическа партия,
то толкова по-зле
ще се живее след из-

борите. Тя призова
българските гражда-
ни за “лично устоя-
ване” на съблазните
да се вземат пари, за
да се гласува против
съвестта.

Меглена Кунева
оповести имената
на хора от Монтана
и региона, които ще

бъдат в основата на
бъдещата организа-
ция на “България за
гражданите” в об-
ластта. Тя заяви, че
нейната партия си
поставя за цел да е
първа политическа
сила след парламен-
тарните избори
през 2013 година.

Александра ИЛИЕВА
Най-нечестните и

фалшифицирани в
историята на Бълга-
рия избори след
1989 година очаква
лидерът на “Бълга-
рия за гражданите”
Меглена Кунева. “Н-
ие ще поканим много
наблюдатели от

чужбина и неправи-
телствени органи-
зации от България,
ще имаме много зас-
тъпници в избира-
телните секции, ще
направим всичко,
което зависи от
нас, за да не ни от-
краднат резулта-
та”, закани се бив-
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Те са за магистрали “Тракия” и “Хемус”

Силвия ГРИГОРОВА
Вече са определени

изпълнителите на ре-
монтите на два виа-
дукта от автомагис-
трала „Тракия” и един
на „Хемус”. Това инфор-
мираха от Агенция
„Пътна инфраструк-
тура”.

обяви процедура на
договаряне с обявление
за възлагане на общес-
твена поръчка за „Оп-
ределяне на изпълни-
тел за проектиране и
извършване на аварий-
ни ремонтно-възста-
новителни работи на

три виадукта при км
61+327 и км 67+027 на
АМ „Тракия” и при км
30+874 на АМ „Хемус“.
Това са виадукт „Вър-
шилата” и съоръжение-
то преди с. Церово от
автомагистрала „Тра-
кия” и „Бебреш” преди
тунел „Топли дол” от
АМ „Хемус”. Процеду-
рата бе открита по
разпоредбите на чл. 84,
т. 2 от Закона за об-
ществените поръчки и
е по 3 обособени пози-
ции. За извършване на
проектирането и ава-
рийните ремонтно-

възстановителни ра-
боти на първия виа-
дукт на АМ „Тракия”
обществената поръч-
ка ще бъде възложена
на сдружение „Геос-
трой–Мостремонт 97-
Пътстрой 92”- София.
Предложената от
сдружението цена за
изпълнение на догово-
ра е 5 990 178,78 лв. без
ДДС.Проектирането и
аварийните ремонтно-
възстановителни ра-
боти на втория виа-
дукт на АМ „Тракия”
ще бъдат възложени
на фирма „Порр Бау”

ГмБХ. Предложената це-
на е 7 249 562,30 лв. без
ДДС.Проектирането и
аварийните ремонтно-
възстановителни ра-
боти на виадукта  на
АМ „Хемус” е възложе-
но на „ГБС Инфрас-
труктурно строи-
телство” АД. Предло-
жената цена е 12 923
567,21 лв. без ДДС.

Общо за проектира-
нето и ремонтно-въз-
становителните рабо-
ти на трите виадукта
държавата ще трябва
да плати близо 26 163
307 лева.

ОБЯВА

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ЗАПОВЕД
№  1448

гр. Перник, 14.09. 2012 г.
На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закон за общинската собственост, решение № 240/

30.08.2012г. на Общински съвет – Перник и чл. 91 от  Наредбата за  придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ), приета с Решение № 289 по прото-
кол № 1 от 29.01.09г. на Общински съвет - Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени общинска собстве-

ност от т.1 до т.22,  както следва:
1. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, на ъгъла срещу вх. В на сградата на ул. „Ра-

домир” №1 (част от кв. 202 по плана на гр. Перник–ЦГЧ), за търговска дейност. АОС № 1161/
12.02.1999 г. . При начална тръжна цена –  5,50 лв./ кв.м.

2. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Радомир” – до павилиона за козметика
между бл. 5 и 9 (УПИ I, кв. 203 по рег. план на гр. Перник), за търговска дейност. АОС №
1805/ 08.01.2001 г. . При начална тръжна цена – 5,50 лв./ кв.м.

3. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” – до павилиона
за вестници при „Детмаг” (УПИ II, кв. 211 рег. план на гр. Перник), за търговска дейност. АОС
№ 977/ 09.06.1998 г. При начална тръжна цена – 5,50 лв./ кв.м.

4. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Кракра” – на пресечката с ул. Петко Ка-
равелов” (част от кв. 231 по плана на гр. Перник–ЦГЧ), за търговска дейност. АОС № 3420/
05.11.2004 г. При начална тръжна цена – 5,50 лв./ кв.м.

5. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Брезник” – на паркинга пред болницата
(част от кв. 57 по плана на гр. Перник – кв. „Клепало”), за търговска дейност. Паркинг – пуб-
лична общинска собственост. При начална тръжна цена –  5,50 лв./ кв.м.

6. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Г. Раковски” - преди сп. „Шахтьор” в по-
сока - център (част от кв. 204 по плана на гр. Перник–ЦГЧ), за търговска дейност. Улица -
публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 5,50 лв./ кв.м.

7. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Г. Раковски” – на пресечката с ул. „6-ти
май”, срещу „Кауфланд” (имот № 55871.505.828 по кадастрална карта), за търговска дейност.
АОС № 5716/16.01.2008 г. При начална тръжна цена –  5,50 лв./ кв.м.

8. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Г. Раковски” – преди спирката пред
„Лидл” в посока „Изток” (част от УПИ IV, кв. 242 по рег. план на гр. Перник), за търговска
дейност. Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 5,50 лв./ кв.м.

9. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „В. Левски” – на пресечката с ул. „Г. Раков-
ски”, до съществуващ павилион (част от кв. 226 по плана на гр. Перник–ЦГЧ), за търговска
дейност. Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 5,50 лв./ кв.м.

10. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „ Железничарска” (до начална спирка на
бус № 8 за кв. „Тева”), (имот № 55871.505 по кадастрална карта), за търговска дейност. Ули-
ца - публична общинска собственост. При начална тръжна цена –  5,50 лв./ кв.м.

11. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, след спирката „Шахтьор” в посока София
(имот № 55871.504.526 по кадастрална карта), за търговска дейност. Улица - публична об-
щинска собственост.  При начална тръжна цена –  5,50 лв./ кв.м.

12. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ж.к. „Тева”, до бл. 19 – до маг. за хранителни
стоки (УПИ I, кв. 190 по рег. план на гр. Перник), за търговска дейност. АОС № 2203/
30.08.2001 г. При начална тръжна цена –  3,85  лв./ кв.м.

13. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Ю. Гагарин” – след спирка „Домостроителен
комбинат”, посока Перник (част от кв. 143 по плана на гр. Перник–„кв. Изток”), за търговска дей-
ност. Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 3,85 лв./ кв.м.

14. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Ю. Гагарин” – преди спирка „Мошино”,
посока Перник (част от кв. 147 по плана на гр. Перник–„кв. Изток”), за търговска дейност.
Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 4,40 лв./ кв.м.

15. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Ю. Гагарин” – до спирка „Детска гради-
на”, посока Перник (имот № 55871.515.1477 по кадастрална карта), за търговска дейност.
Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 4,40 лв./ кв.м.

16. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Ю. Гагарин” – след спирка „Детската гра-
дина”, посока София (част от кв. 68 Б по плана на гр. Перник–кв. „Изток”), за търговска дей-
ност. Улица - публична общинска собственост.  При начална тръжна цена –  4,40 лв./ кв.м.

17. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Ю. Гагарин” – до спирката „Билла”, по-
сока София (имот № 55871.515.1477 по кадастрална карта), за търговска дейност. Улица -
публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 4,40 лв./ кв.м.

18. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Бл. Гебрев” – до спирката „Албените”, след па-

вилион за вестници, посока сп. „Метал” (част от кв. 104 по плана на гр. Перник–„кв. Изток”), за тър-
говска дейност. Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 4,40 лв./ кв.м.

19. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Владайско въстание”, пред „Стомана ин-
дъстри” – до павилиона за вестници (част от кв. 155 по плана на гр. Перник-Промишлена зо-
на „Стомана”), за търговска дейност. Улица - публична общинска собственост. При начална
тръжна цена – 4,40 лв./ кв.м.

20. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Ю. Гагарин” – след спирка „Бучински
път”, посока София (част от кв. 166 по плана на гр. Перник–„кв. Изток”), за търговска дей-
ност. Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 4,40 лв./ кв.м.

21. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Ю. Гагарин” – след спирката „Бучински
път”, посока Перник (част от кв. 58 по плана на гр. Перник–„кв. Изток”), за търговска дей-
ност. Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 4,40 лв./ кв.м.

22. Терен 6,25 кв.м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Ю. Гагарин” – след спирка „Банята”, по-
сока Перник (част от кв. 61 Б по плана на гр. Перник–„кв. Изток”), за търговска дейност.
Улица - публична общинска собственост. При начална тръжна цена – 4,40 лв./ кв.м.

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец;
2. Декларация по образец;
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на фирмата или документ -

декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК)
4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа, когато се

участва чрез пълномощник или заверено копие от него;
5. Документ за самоличност (заверено копие от личната карта)
6. Документ за закупени книжа;
7. Документ за внесен депозит;
8. Удостоверение от ОП ”СУОС”, от което да е видно, че кандидата няма задължения към

Община Перник за неплатен наем (оригинал или заверено копие);
9. Удостоверение от дирекция “Местни данъци и такси” при Община Перник, от което да е

видно, че кандидата няма задължения към Община Перник (оригинал или заверено копие).
10. Предлагана цена /оферта/
Търгът да се проведе на 09.10.2012г. от 9,00 ч. в заседателната зала на стола на Община

Перник
Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни документи в запе-

чатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжната докумен-
тация, в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Пер-
ник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им, до 16,00 ч.
на предходния ден на търга.

Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се
счита за непроведен, повторния търг да се проведе на 16.10.2012 г. от 9,00 ч. в заседателна-
та зала на стола на Община Перник. Подадените документи оферти и депозита за участие на
неявилите се участници не се връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за терените, условията за оглед на съ-
щите, изискуемите документи за участие в търга, се заплаща в касата на ОП ”СУОС” /Цен-
тър за информационно и административно обслужване – партер, гише № 9/, за сумата от 50 /
петдесет/ лева и се получава на етаж 9, стая 7.

Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна обща цена за обектите от т. 1
до т. 22, се заплаща в касата на ОП „СУОС” /Център за информационно и административно
обслужване – партер, гише № 9/.

Участниците трябва да участват за всички позиции от т.1 до т.22, но не могат да участват
за отделни позиции.

За спечелил търга се счита участникът предложил най – висока обща цена за всички обе-
кти от т. 1 до т. 22.

С участникът спечелил търга, да се сключи договор за наем  за срок от 5 (пет) години. За
резултатите от търга да се състави протокол, който да ми се представи за одобряване.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „Стопанисване и управление
на общинската собственост”.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на обектите.
Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване на настоящата

заповед.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  зам. кмет  д-р С. Василев.

КМЕТ:/Р. Янакиева/
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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 - 40 000 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 - 20 500 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, ег.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. - 27 000 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. - 42 000 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, над Автогарата, 1 ет., ЗП 64 кв.м, дв. 315 кв.м, самостоятелна 35 000 лв.
5. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 39 000 евро
6. Къща, Изток, сут. + 2 ет., ЗП: 86 кв.м, дв. 700 кв.м - 55 000 евро
7. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 22 лв./кв.м
8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 40 000 евро
9. 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. Боксониера Изток, ет.1, южна, по БДС         - 11 000 евро
2. Гарсониера, ул. Кракра, 36 кв.м, тх., ет. 1 - 11 500 евро
3. Гарсониера, ЦГЧ, ет. 7, ЕПК, тер., юг - 18 400 евро
4. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет.3, ТЕЦ, по БДС        - 18 990 евро
5. Гарсониера, Бл. Гебрев, ет. 3, тх., южна - 20 000 евро
6. Гарсониера, Бл.Гебрев, ет.7, реновирана         - 13 200 евро
7. Гарсониера Изток /до ВИВА/,преустроена,нов рем,ет.8- 13 300 евро
8. Двустаен, Пашов, ет. 7, РVС, 2 тер. добър блок - 20 999 евро
9. Двустаен, Мошино, ет. 2, нова сгр., обитаем с гараж- 27 900 евро
10. Двустаен,  Изток, до ОДЗ, ет. 4, РVС, нов рем.         - 21 100 евро
11. Двустаен, Изток, нова обитаема сгр, ет.3, лукс        - 31 500 евро
12. Двустаен, Ю. Гагарин, тип, УТИНОР, ет. 6 - 28 990 евро
13. Двустаен, Изток до ОДЗ, ет. 2, тх., л.о., РVС - 17 890 евро
14. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 2, тх., без ТЕЦ - 15 800 евро
15. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, реновиран - 20 500 евро
16. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, 2 тер., лукс рем. и обз.- 31 000 евро
17. Двустаен, ЦГЧ, лице на площада, ет. 2, над партер- 28 900 евро
18. Тристаен, ЦГЧ, ет. 1, тх., реновиран - 53 900 евро
19. Тристаен, Мошино, ет. 5, до СОУ, непреходен - 20 500 евро
20. Тристаен, Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ, до СВА- 21 900 евро
21. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., до СОУ - 26 300 евро
22. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, реновиран - 35 000 евро
23. Тристаен, Изток, до хотел Зора, ет. 4, след ген. рем.- 34 500 евро

КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м,
дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 15 800 евро
3. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 54 900 евро
4. С. Студена-център, едноетажна, с плочи, 64м2,
двор-360 м2, ЛО,+лятна кухня         - 25 000 евро
5. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 93 999 евро
6. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена- 35 000 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со- 88 евро/кв.м
2. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м
3. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
4. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
5. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 70 000 евро
6. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД- 70 евро/кв.м
7. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро
8. ПИ, 390 кв.м, кв. Караманица, за живеене или бизнес- 2 300 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала- 515  евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро
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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.
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:

1. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, тх. - 15 000 лв.

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

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

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

5. Гарсониера, Изток, ет. 7, РVС, вътрешна изолация- 20 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. 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. - 27 000 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. Двустайни, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер. - 57 000 лв.; 30 000 евро
10. Двустаен, ИЦ, ет.1, тх., пл., PVC, тер., мазе, таван  30 000 евро
11. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
12. Двустаен, Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
13. Двустайни, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, юг; ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.; 33 000 лв.
14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро
15. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
16. Тристаен, Тева, ет. 4, непреходен, 2 тер. - 38 000 лв.
17. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 32 500 лв.
18. Къща, кв. Ралица, 2 ет., ЗП: 90 кв.м, дв. 900 кв.м - по договаряне
19. Къща, Рударци, РЗП: 140 кв.м, л.о., дв. 700 кв.м - 98 000 евро
20. УПИ, кв. Ралица, 300 кв.м, масивен гараж - 22 000 лв.
21. Помещение, РЦ, РЗП: 230 кв.м - 120 000 лв.
22. Помещение, над Автогарата, 30 кв.м, подх. за склад и обсл. дейности - 23 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ет. 3, необзаведена - 180 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 6, преустр., необзаведена - 130 лв.
3. Гарсониера, Дараците, PVC, напълно обзаведена, от 01.10 230 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. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, 55 кв.м, пл., ет. 2 - 27 500 лв.; 21 500 лв.

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

3. Гарсониера, Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., юг - 32 000 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, ТЕЦ, тер., ет. 5, юг, ет. 7 - 25 000 лв.; 11 000 евро

8. Гарсониера, Албените, ет. 3, подобрения, ТЕЦ - 26 000 лв.

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

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

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

12. Двустаен, Проучване, 66 кв.м, ТЕЦ, ет. 8, РVС, подобрения - 37 000 лв.

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

14. Двустайни, Тева, ТЕЦ, 66 кв.м, 2 тер., добър вход - 19 800 лв.; 20 500 лв.

15. Двустайни, Тева, ТЕЦ, ет. 8; ет.  6; ет. 3 - 24 000 лв.; 27 000 лв.; 21 500 лв.

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

17. Двустайни, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен- 33 000 лв.; 36 000 лв.

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

19. Двустайни, Изток, ТЕЦ ет. 1; ет. 2 - 33 000 лв.; 34 000 лв.

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

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

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

23. Тристайни, Мошино, ТЕЦ, ет. 3, непрех., 88 кв.м, ет. 6 - 39 000 лв.

24. Изгодно, Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор, ет . 4 - 40 000 лв.

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

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

27. Тристаен, Изток, ЕПК, 104 кв.м, подобрения - 28 000 евро

28. Тристайни, Изток, ТЕЦ, ет. 1; ет. 2, ет. 3, лукс, с обзавеждане

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

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

31. Къща, Изток, сут. + 2 ет., пл., ЗП: 60 кв.м, дв. 420 кв.м - 75 000 лв.

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, Радомир, ет.7 /н/ - 20 000 лв.
4. Етаж от къща, РЦ, дв. 270 кв.м - 33 000 лв.
5. Парцел, с.Борнарево, 1200 кв.м;
Парцел, Червена могила, 500 кв.м;
Парцел, с.Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно
6. Парцел, с. Диканя, 880 кв.м, хубав - 13 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ч. обз. - 160 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. - 15 500 лв.
7. 1-ст., Пашов, среден, юг, ТЕЦ, направена баня - 25 000 лв.
8. 1-ст., Тева, ет. 5, тер., юг, без ТЕЦ - 16 900 лв.
9. 1-ст., Мошино, ет. 7, юг., РVС, гараж - 25 500 лв.
10. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
11. 1-ст., Изток, ет. 6, РVС, юг, асансьор - 25 500 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. - 45 000 лв.
17. 2-ст., Проучване, ет. 5, отл., РVС, баня, саниран - 38 000 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, до у-ще, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., асансьор - 25 000 лв.; 22 000 лв.
23. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 31 000 лв.
24. 2-ст., Изток, Албени, ет. 5, 2 тер., юг, ламинат - 39 000 лв.
25. 2-ст., Изток, ет.3, ТЕЦ, 2 тер. 35 000 лв.
26. 2-ст., Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., до спирка - 32 500 лв.
27. 3-ст., Център, панел, асансьор, добър - 41 000 лв.
28. 3-ст., Тева, ет. 3, РVС, л.о. - 32 000 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 - 22 500 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 - 180 лв.
2. Боксониера, Център, тх., ТЕЦ, отлична - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, обзавед., ет.3, отл. - 220 лв.
4. Двустаен, Център, необзаведен, отличен - 230 лв.
5. Двустаен, Изток, нов блок, юг, отличен, обзаведен - 250 лв.
6. Магазин, Център, 73 кв.м, партер, витрина, отл. - 700 лв.
7. 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 - 42 000 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. - 29 000 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,
работещо, става за всякакъв бизнес - 52 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ул. “Ю. Гагарин”, ет.2, PVC, нап. обзаведен - 230 лв.
2. Двустаен, Топ-център, ет. 2, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Изток, без ТЕЦ, ет. 6 - 200 лв.
4. 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. - 39 000 лв.
5. Изток, ет. 3, без ТЕЦ - 29 000 лв.
6. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв.
7. 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. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., ч. обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, РVС, ремонт, обзаведен - 250 лв.
3. Магазини, Изток, комуникативно място,
 I ниво 40 кв.м, II ниво 170 кв.м - 600 лв.; 1000 лв.
4. 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.
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 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, Център, 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. 3, тх., пл., ТЕЦ - 30 000 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. 2, ТЕЦ, тер., непрех. - 49 800 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.
22. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 38 000 лв.
23. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража,
РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - по договаряне
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 - 43 000 евро
26. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 62 000 евро
27. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 25 000 евро
29. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 45 евро/кв.м
30. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне
31. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
32. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
33. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 35 евро/кв.м; 40 евро/кв.м
34. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, обзаведена - 160 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 5, обзаведен - 240 лв.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.

2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.

3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 24 000 ЕВРО

4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне

5. 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. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
14. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро
15. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
16. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
17. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
18. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
19. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 15 до 20 евро/кв.м
20. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
21. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв.
22. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
23. 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. 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, Арката, ет. 7 /непоследен/,
 2 тер., добър блок - 14 000 лв.
10. 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, 26 000 лв.,
парцел 371 кв.м - 16 500 лв.
3. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет.,
парцел 800 кв.м  - 51 000 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
4. Къща, над Общината, сут.,
гараж, и 2 ет., х 60 кв.м, в добро съст. - 70 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 150 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 40 000 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; 37 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. Двустаен, Ц, необзав., РVС, освеж. ремонт - 220 лв.
3. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв.
4. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
5. Къща,  кв.Ралица, ч.обзаведена - 120 лв.
6. 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
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Място за
вашата реклама



Съперник 9Имоти 18 септември  2012 г.

Продавам  Алфа-Ромео 146, 187 000 км.,
бензин-газ, след диагностика и настройки.
Всичко платено до 07.2013 г., технически
преглед до 06.2013 г., комплект летни и
зимни гуми под 7 000 км - тел. 0899/848 520
- след 16.30 ч.

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

Преотстъпвам работеща аптека в с.
Студена - тел. 0887/857 776

Давам под наем  помещение
/магазин/, кв. Изток, ул. “Бл. Гебрев” 18 -
тел. 0888/874 595

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

Производител на стикери набира
работници за изрязване на стикерите с
гилотина - тел. 0897/682 771

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

имоти
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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
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МЯСТО

ЗА

РЕКЛАМА

наем

Първият учебен звънец -
в деня на Вяра,

Надежда и Любов
 17 септември е първият учебен ден за около
730 000 ученици. Холандска принцеса откри
учебната година в столично училище. Във
Велико Търново осмокласници бяха
посрещнати с дъжд от моркови.
 Първият учебен ден тази година съвпада с
църковния празник за светите мъченици
София, Вяра, Надежда и Любов, в който се
отдава почит на вярата, надеждата,
любовта и мъдростта.
 Това е нашата есенна втора Цветница,
защото днес училищата ще бъдат пълни с
цветя, каза по БНТ министърът на
образованието Сергей Игнатов. Между 60 и
80 млн. лева повече ще има за средното
образование за 2013 г.
 Все още в 118 учебни заведения в страната
не са приключили ремонтните дейности, но
това няма да попречи на работата на
учителите и учениците, увериха от
образователното министерство.
 За първи път в класните стаи влязоха 63 000
деца. В София те са около 10 500 или с 500
малчугани повече от предходната година.
 450 полицаи се грижат в за сигурността на
учениците в столицата. Служители на КАТ
помагат при преминаването през
кръстовищата пред столичните училища.
 В столичното 11 ОУ ”Свети Пимен
Зографски” вътрешният министър Цветан
Цветанов, който е учил там, откри
интерактивна площадка, на която децата ще
могат да получават знания по безопасност
на движение.
 Той си спомни за ученическите си години:
"Бях един изпълнителен, разбира се, като
всяко едно момче повече ме влечеше играта и
гледахме повече да спортуваме или да се
занимаваме с такива игри, които ни
доставят удоволствие".
Трябваше учебната година да започне на 15
Септември. Да се направят тържества
навсякъде и да се използва това, че е почивен
ден за да се привлекат близки на учениците и
други граждани. Трябва да се върне
уважението към училището и елемент от
това са тради
IV Б Курс
Холандската принцеса Лаурентин ван Оранйе

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА
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ДАЙДЖЕСТ

автомобили

и Сергей Игнатов заедно биха училищния
звънец на Втора английска гимназия „Томас
Джеферсън“ в София.
 Принцесата сподели с учениците, че би
искала да бъде между тях и че отново
преживява своите ученически години.
 Министърът на културата Вежди Рашидов
откри новата учебна година в Националното
училище за изящни изкуства „Илия Петров”.
 „Малки колеги, вие сте гении още с
влизането си в училище и отговорностите
ви са много по-големи. Вие имате една цел –
да бъдете големи български творци. Моля ви,
осъществете мечтите си. Мечтайте,
творете, палувайте. Бъдете будни, жизнени,
палави, но и много отговорни. Бъдете
следващото поколение най-талантливи хора
на България”, пожела министърът.
 Той подари на библиотеката на гимназията
два кашона с книги и каталози от личната
си колекция.
 С час по безопасност на движението
започна новата учебна година в Бургас.
Преди да влязат в класните стаи, учениците
почетоха с минута мълчание и 30-секунден
звънец паметта на загиналите на пътя деца.
С дъжд от моркови бяха посрещнати 157-те
осмокласници в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
във Велико Търново, предаде Дарик.
 „Зайците“ бяха обстрелвани с килограми
моркови от дванадестокласниците, докато
преминаваха през училищния двор, за да
влязат в клас.
 Новост за започващата учебна година е, че
всички деца, навършили 5 години, трябва
задължително да бъдат включени в
предучилищната подготовка.
 От тази учебна година целодневната
организация на учебния процес ще обхване I,
II и III клас.
Новост е и оценяването на учениците от I до
ХII клас по подготовката на проекти и
индивидуалното ученическо портфолио. Най-
големи са промените в националното външно
оценяване в IV клас по български език и
литература. Няма да има промени във
външното оценяване по математика и по
български език и литература в VII клас,
както и в държавните зрелостни изпити за
ХII клас.
Вече са ясни и ваканциите за тази година:
есенната - от 1 до 4 ноември, около Коледа и
Нова година - от 22 декември до 6 януари,
зимната - от 23 до 25 февруари, а
пролетната - от 29 март до 7 април, предаде
Дарик.

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
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Кухнята на Звездев" /п./
05:50"Горките родители на богатите деца"
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"Къде е Маги?" - сериал, еп. 6
21:00"Времето лети" - сериал, еп. 51
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Поверително от кухнята" - сериал
00:00"Спартак: Кръв и пясък" - сериал
01:00"Преди обед" /п./
03:00"Някой те наблюдава" /п./ - сериал
04:00bTV Новините /п./
04:30"Търси се…" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:25"Клуб Нюз" - светски новини
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Щастливи заедно" - 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" - тв шоу
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00VIP BROTHER 2012- реалити шоу
21:00"Пълна лудница" -  тв шоу
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления" -  филм
23:30Новините на Нова
23:45VIP BROTHER 2012- реалити шоу
00:30"Магнитико" - тв игра
01:45"Осмо чувство" - сериен филм
02:30"Долината на слънцето" -  филм
03:30Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката" -

05:05Видеоклипове
05:20Малки истории/п/
05:30Бързо, лесно, вкусно
06:00Дързост и красота -  /3048 епизод/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:05Денят отблизо с Мария
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:55Момичетата Гилмор - тв филм
13:55Сен Тропе - тв филм /167 епизод/
15:05Днес и утре
15:20Вирусите атакуват - анимационен
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Апартаментът с Марта Вачкова
17:05Бързо, лесно, вкусно
17:35Дързост и красота -  /3049 епизод/
18:00По света и у нас
18:40Зелена светлина
18:45Страх да обичаш - тв филм
19:50Лека нощ, деца!:
20:00По света и у нас
20:40БНТ такси - ток шоу
20:50Спортни новини
21:00Референдум
22:00В кадър
22:30Икономически новини
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели
00:00Апартаментът с Марта Вачкова
00:45Референдум/п/
01:45По света и у нас /п от 20:00/
02:25БНТ такси/п/
02:35Страх да обичаш - тв филм
03:30Икономически новини/п/
03:55Видеоклипове
04:05Днес и утре/п/
04:20Малки истории/п/
04:30Денис и приятели -  вечерно шоу/

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

СМЕШНО
Срещат се две блондинки, които не са се виждали отдавна. - Е, как е? - Ох, вчера

едно гадже ми подари палто от норки! - Потресаващо! - А следващата седмица едно
друго гадже ще ме води на Канарските острови. - Потресаващо!

- А след като се върна, едно друго гадже ще ми купува Мерцедес. - Потресаващо! -
Ами, това е около мен. При теб как са нещата? - Аз пък се записах на училище по

добри маниери... - Интересно... Какво учите там?
- На последния урок ни учиха вместо "я, не се ебавай" да казваме "потресаващо"...

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Сутринта ще се съ-

будите изпълнени с
куп прекрасни идеи, но ако си губите
времето в безцелни разговори, може
да загубите и идеите си.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Философски гледа-

те на нещата и това
ви кара да се чувства-

те свободни и независими. Все пак об-
ръщайте по-голямо внимание на де-
тайлите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво и

как правите, за да объ-
ркате нещата. Трудно

ще устоявате на съблазните, а това
ще ви кара да гледате по съвсем друг
начин на нещата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес може да се чувс-

твате не толкова
прекрасно, колкото би ви се искало,
току ще се появяват разни недовър-
шени домашни нещица.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Няма да ви свърта на

едно място и това мо-
же да ви подтикне да
направите едно наис-

тина изумително пътешествие.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте недоразу-

мения е службата, закъс-
нения на транспорта,

проблеми с телефона. Изобщо днес
всичко ще е като по развален теле-
фон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете вре-

мето в празни при-
казки по телефона, а действайте.
Спазвайте обещанията си и бъдете
навреме на уговорените срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да

организирате неща-
та, колкото и да ви се

иска да го направите. Най-добре е да
ги оставите да следват собствения
си ход.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни це-

ли и нищо не е в със-
тояние да ви накара да

не ги преследвате, освен собствени-
те ви страхове. Вярвайте повече в
себе си.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Хубаво е да си сложи-

те автоцензура иначе
може много да съжал-

явате след няколко дни. Готови сте
да кажете всички неща, които ви
тормозят.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Приемате всичко,

което ви се случва
твърде драматично. Това може да
стане повод за доста изненади, а те
определено не са ви любимото нещо.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще ви е доста

нервно и напрегнато.
Нали знаете, че по то-

зи начин не си помагате. Просто се
опитайте да бъдете по-концентри-
рани.
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Страницата подготви Яне Анестиев

под гредата бе избит
от Пейков в 8-ата ми-
нута. Три минути по-
късно Локо изравни с
гол-красавец на Георги
Стефанов. Напада-
телят разстреля
Боян Пейков с удар
от воле от границата
на наказателното по-
ле в горния ъгъл. Об-
ратът бе факт 19 ми-
нути след откриващо-
то попадение на Ми-
ньор. В 23-ата зрите-
лите се насладиха на
нов гол-красавец за до-
макините. Христо
Златински обра всич-
ки паяжини в горния
ъгъл с шут с десния
крак от границата на
пеналтерията. Валери
Георгиев пропусна да
засече центриране на
Златински в 32-ата
минута преди него-
вият съфамилник Да-
ниел Георгиев да ма-
тира за трети път
вратаря Пейков. Си-
туацията се разигра
след изпълнение на ъг-
лов удар, когато Геор-
гиев с левия крак в
горния ляв ъгъл не ос-
тави шансове на
стража на Миньор.
При 3:1 дойде почивка-
та. Второто полувре-
ме започна с груба иг-
ра. Димо Атанасов си
навлече гнева на стар-
ши треньора на Ми-
ньор Стойчо Стоев
за влизане срещу не-
гов футболист,
вследствие на което
крилото получи жълт
картон. Валери Геор-
гиев също бе декори-
ран в жълто, а по-къс-

но и капитанът на
Миньор Ванчо Трая-
нов бе предупреден
официално от глав-
ния рефер Христо
Ристосков. В 55-ата
минута Валери Геор-
гиев сякаш сложи
точка на спора с чет-
върти гол за Локомо-
тив. Той се разписа на
добавка, след като
вратарят Пейков не
успя да хване шут на
Диего. След като ре-
зултатът стана 4:1
в полза на „Смърфо-
вете”, оборотите на-
маляха, а цялата аги-
тка на Миньор, със-
тояща се от 35 чове-
ка, напусна стадиона.
В 73-ата минута Ата-
нас Курдов пък напра-
ви своя официален де-
бют за Локо Пд, след
като се появи като
резерва на терена.
Десетина минути
преди края Миньор
опита да направи за-
губата си по-почет-
на. Първо страховит
удар на Том от 30
метра мина покрай
вратата, а Йордан
Юруков, който дебю-
тира за перничани, не
успя да вкара на праз-
на врата от 2 метра,
а минута по-късно, в
81-ата бе заменен.
Крайното 5:1 оформи
Павел Ковачев в 86-
ата минута. Той над-
скочи всички и засече
с глава центриране на
резервата Марин
Петров от свободен
удар, пращайки топ-
ката неспасяемо за
вратаря Пейков.

място в класирането
с актив от 7 точки.
Миньор остава в зо-
ната на изпадащите,
на 15-ата, предпослед-
на позиция с едва две
точки, на 1 от 12-ия
Етър. Локомотив мо-
жеше да открие резул-
тата още в 3-ата ми-
нута, но вратарят на
Миньор Пейков спаси
удара от упор на ос-
трието Георги Сте-
фанов. В ответната
атака гостите от-
криха резултата. Би-
бишков се възползва
от неразбирателство
в отбраната на дома-
кините и излязъл сам
срещу вратаря Кун-
чев пусна топката
покрай него за 1:0. Ло-
комотив не се стрес-
на, а веднага започна
да търси изравняване-
то. Удар на Златински

Миньор (Пк) записа
поредна загуба в пър-
венството след като
допусна обрат при
гостуването си на
„Локомотив” (Плов-
див) на стадиона в
квартал „Лаута” Би-
бишков откри резул-
тата на „Лаута” пре-
ди Стефанов, Златин-
ски, Д. Георгиев, В.
Георгиев и Ковачев да
отбележат пет бе-
зответни попадения,
три от които през
първото полувреме и
които истински кра-
савци. За перничани,
които още не са се
поздравили с пълен ус-
пех, пък поражението

е трето от пет мача,
като това е второ
поред. “Смърфовете”
бяха водени в този
мач от помощникът
на Емил Велев, който е
наказан - Любомир Си-
мов. Дебют за тях
направи бившият на-
падател на Ботев
(Пд) Атанас Курдов,
който стана голмай-
стор за “канарчета-
та” през сезон 2010/
2011 във “В” група.
При резултат 4:1 през
второто полувреме
агитката на Миньор,
наброяваща 35 души,
напусна стадиона. С
този успех Локо Пд се
изкачи до 9-ото

ЛЮБОМИР СИМОВ
(СТ.ТРЕНЬОР НА “ЛОКО(ПД)

Стана добър мач
Помощник-треньорът на Локомотив

(Пд) Любомир Симов, който изведе
„черно-белите” до първа победа в „А”
група в отсъствието на наказания
старшия Емил Велев, изтъкна, че
спортно-техническият щаб на тима е
разузнал много добре Миньор (Пк)
преди мача между двата тима, завър-
шил с изразителен успех за „смърфо-
вете” с 5:1. „Смятам, че самото пове-
дение на публиката в края на мача по-
казва, че стана добър мач. Разузнах-
ме много добре отбора на Миньор
(Перник). Разчитахме да играем по-ак-
тивно, да не им даваме възможност да
разиграват. Защото ако ги оставехме
да разиграват, щяха да бъдат опасни.
Независимо че мачът не започна доб-
ре за нас – получихме гол, бързо из-
равнихме и после налагахме нашата
воля. Вкарахме много красиви първи
три гола от далечно разстояние. Зас-
лужено победихме с изразителен ре-
зултат”, коментира Симов.

“Чорни” и “Маниш”
завършиха наравно

В мрачния неделен след обед двата от-
бора играха под почти непрекъснат дъжд,
вкараха си четири гола и доставиха доста
емоции на малкото зрители на стадиона в
Брезник. Домакините откриха резултата в
29-та минута с гол на Николай Ангелов от
дузпа, но след шест минути гостите израв-
ниха резултата чрез Веско Георгиев. Пос-
ледните петнайсет минути на мача се ока-
заха най-интересни за зрителите.  В 75-та
минута гостите изпълниха пряк свободен
удар. Мократа топка тупна пред вратаря на
„Чорни”, отби се в гърдите му, но лошо
построената защита на домакините допус-
на Димитър Младенов от тома от перниш-
кия квартал „Църква”  да овладее топката
и отблиза да изведе „Маниш” напред.
След още  пет минути Иван Пиринчев от-
беляза красив гол и изравни резултата, за-
бивайки топката в горния десен ъгъл на
вратта на гостите.  Две минути преди края
Николай Ангелов улучи дясната странична
греда на вратата на „Маниш”, но до нов
гол така и не се стигна и двата отбора за-
вършиха наравно 2:2. Това беше първа
точка за отбора на „Чорни” и четвърта за
„Маниш” след изминалите два кръга от на-
чалото на първенството на Западната „А”
ОФГ

Велизар Димитров
капитан на “Металург”

В мач от 9-тия кръг на
украинското първенство
Металург Донецк победи
като домакин Арсенал
Киев с 5:0, а бившият по-
лузащитник на бивш иг-
рач на ЦСКА Велизар
Димитров изведе отбора
на Металург с капитан-
ската лента. Българинът
бе сменен на почивката с
30-годишния нападател
Драман Траоре от Мали, кйто вкара два го-
ла в мача. Бившият нападател на ЦСКА
Жуниор Мораеш в 25-та минута изведе Ме-
талург напред в резултата - 1:0. В 61-та ми-
нута арменският Геворг Газарян увеличи
на 2:0. В 75-та минута Драман Траоре нап-
рави 3:0, в 88-та минута Жуниор Мораеш
вкара своя втори гол в мача, а в 90 плюс 2
мнути Драман Траоре оформи крайния ре-
зултат - 5:0. След днешната си победа ти-
мът на Велизар Димитров е на 9-то място
във временното класиране на украинското
първенство. Лидер с пълен актив от 27 точ-
ки е Шахтьор, следван от Динамо Киев - 21
точки, Днепър - 21 точки, и др.

Хазуров пак се
отличи в Белгия

Бишият нападател на “Миньор” Коста-
дин Хазуров продължава с отличното си
представяне в холандското първенство и
бе с принос неговия “Лиерс” да измъкне
точка за 1:1 в домакинството на гранда “А-
ндерлехт”.Българинът бе титуляр и игра
цял мач за “жълто-черните”. Хазуров нап-
рави асистенция за изравнителния гол в
края на мача. Гостите поведоха в резулта-
та още в 12-ата минута с гол на Кану, но
изпуснаха победата в края на мача. 4 ми-
нути преди края Менга вкара за 1:1, а аси-
стенцията за гола бе на Хазуров.След този
хикс Андерлехт се отдалечи от лидера
Брюж и остава втори в класирането, но с
разлика от 4 точки, като в момента е с 13.
Лиерс е на 10-а позиция с 8 точки. Във
вторник вечер Андерлехт гостува на Ми-
лан в Шампионската лига.

СТОЙЧО СТОЕВ:

Май това беше последният ми мач
Старши треньорът на Миньор

Стойчо Стоев обяви, че най-вероя-
тно ще напусне клуба след загуба-
та от Локо Пд с 1:5 в петия кръг на
„А” група. От началото на сезона
закъсалият финансово тим на Пер-
ничани няма победа. Като причина
за своето решение Стоев изтъкна
липсата на финансова стабилност.
„Поздравявам отбора на Локомо-
тив. Безпаричие, явно такава е об-
становката в цяла България. Най-
вероятно това беше последният
ми мач. Не е етично да разисквам
нещата в клуба. Настроението е

под кота нула. Мачовете се играят толкова, колкото да се изи-
граят. Може да се търсят варианти, но знам ли, не мога да бъда
в техните глави (на ръководителите). Няма финансова стабил-
ност, само обещания. Просто не виждам смисъл”, обясни Стой-
чо Стоев.
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Проверки ще се извършват целогодишно

ПРОБЛЕМЪТ С НЕРЕМОНТИ-
РАНИТЕ ПОКРИВИ ЗАПОЧ-

НА СТАВА КРЕЩЯЩ в бук-
валния смисъл на думата.
Няколкодневните почти без-
спирни дъждове понакисна-

ха напоително както майсторите под не-
бето, така и горните етажи, останали без
керемидена защита срещу водните
струи. Класическо потвърждение на
приказката, че ако до вчера положение-
то е било лошо, вече е два пъти по- ло-
шо. Все пак като своеобразен перниш-
ки принос в строителното дело ще оста-
нат  строителите с дъждобрани, каквито
можеха да се видят на върха на доста
къщи в последните дни. Няма как- раз-
покрита къща не чака. Още няколко ва-
лежни дни и бедствието ще се повтори
във воден вариант - съсипана покъщни-
на и мебели на долните етажи. В инте-
рес на истината някои сами са си винов-
ни- цялото сухо лято се ослушваха дали
за пари, дали да не дойде неволята, та
сега псуват напразно дъждовната небе.
Сякаш не знаеха, че идва септември, а
не май.

НА ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА
ГОДИНА ВЧЕРА НЯКОИ ДЕЦА СТАР-
ТИРАХА ПРОЕКТ за рисунка, според
който Европа ще рисува моя град. На
учениците е позволено да мечтаят и да
творят неангажиращо, но възрастните
идеално знаят, че рисунките на евро-
пейските бюрократи струват скъпо и
прескъпо. Почти като картините на Ван
Гог. Ако оставим те да ни рисуват бъде-
щето- мерси! Ако сами не си го нарису-
ваме, няма кой да ни го нарисува. Щото
преди няколко години си рисувахме ро-
зови сънища за членството ни в Евро-
съюза, па се оказа, че твърде много
сме се успали. Стигна се дотам почти
всички холандски партии от новия им
парламент да пустосват деня, когато са
ни приели заедно с румънците в обето-
ваната европейска земя, и да ни гледат
накриво, сякаш сме изяли лалетата им
на мезе. Затова и нашите деца по ев-
ропроекта да избягват да рисуват мно-
го цветно, че най- голямата награда за
творците може да се окаже еднопосо-
чен билет в западна посока, когато ста-
нат пълнолетни.

Незаконен пистолет
иззеха в Трънско

Любомира ПЕЛОВА

Брезнишки криминалисти намериха и
иззеха незаконно притежаван пистолет.

Органите на реда проверили къща,
собственост на 88-годишният П.П. в трън-
ското село Озърновци. От имота на въз-
растния мъж е иззет пистолет „Екшън”,
незаконно притежаван. Предстои из-
ясняване произхода на оръжието.

Образувано е досъдебно производство.
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пространение на нар-
котични вещества.
Ще продължи и заси-
леното полицейско
присъствие в райони-
те на учебните заве-
дения.

Преди старта на
учебната година в ре-
гиона беше проведена
специализирана поли-
цейска операция. Ор-
ганите на реда про-
веряваха спазването
на Закона за движение
по пътищата, питей-
ните заведения за по-
сещение на малолетни
и непълнолетни след
23,00 ч., предлагане и
продажба на нарко-
тични вещества.

Проверени са над
110 моторни превоз-
ни средства, 17 пи-
тейни и увеселителни
заведения, 5 компю-
търни клуба и масира-
но присъствие в мал-
ките населени места.

вършват полицейски
проверки за спазване
изискванията за посе-
щение на малолетни и
непълнолетни лица в
питейни и увесели-
телни заведения, про-
дажбата на алкохол и
цигари, както и за раз-

Кола и къща
горяха в Пернишко

Любомира ПЕЛОВА
Кола и къща гор-

яха през почивните
дни. Това са два от
общо 10-те инци-
дента, на които са
реагирали огнебор-
ците от региона
през почивните
дни. При тях има нанесени и материални
щети, в останалите осем случая става дума
за помощни и спасителни операции, уто-
чниха от Областната дирекция на МВР.

В пернишкия квартал Изток в нощта сре-
щу понеделник е изгорял лек автомобил
„Дайхатсу Фероза” е изгорял тази нощ в
Перник. Пожарът възникнал двадесетина
минути пред 5 часа.  Изгорялата напълно
кола е собственост на 24-годишен мъж. Той
няма никакви криминални прояви и затова
засега причините за пожара са неясни,
криминалистите продължават работа по ус-
тановяването им. Започнато е и до-
съдебно производство

Подпалилата се къща е в пернишкото се-
ло Драгичево. Там пламъците обхванали
покривната конструкция на сградата, собс-
твеност на 34-годишната Н.М. По първона-
чални данни бедата е причинена при работа
с електрожен. Обгорели са част от покрива
и около 15 кв. м. обшивка. Сградата като
цяло е спасена.

Активистите на ГЕРБ в Перник
в акцията по кръводаряване
Зоя ИВАНОВА

Областна админис-
трация гр.Перник и
структурите на ПП
ГЕРБ-Перник се при-
съединиха  към нацио-
налната кампания за
кръводаряване ”Бъди
силен! Дари кръв!”Ос-
новната цел на кампа-
нията е да се попул-
яризира значението
на безвъзмездното и
доброволно кръво-
даряване, информира
областният управи-
тел и областен коор-
динатор на ПП ГЕРБ-
Перник инж.Иво Пет-
ров. ”Дарената кръв
няма цена, така как-
то приятелството,
любовта и човешкия
живот. Всеки ден, на
стотици хронично
болни и пострадали
при инцидент хора,
тази дарена кръв
връща живота, здра-
вето и радостта”,
допълни инж.Иво
Петров. За да има по-
вече усмивки и щас-
тливи семейства,
Областна админис-
трация гр.Перник и
ПП ГЕРБ-Перник  се
присъедини към на-
ционалната кампания
за кръводаряване
”Бъди силен ! Дари
кръв!” и вчера, кога-
то се честваше
денят на Вяра, На-
дежда и Любов народ-
ният представител
Ирена Соколова, об-
ластният управител

инж.Иво Петров и
общинският ръково-
дител на ПП ГЕРБ-
Перник-д-р Вяра Це-
ровска първи дариха
кръв.

  Специално за об-
ласт Перник и оста-
налите градове в За-
падна България не
достигат кръв и
кръвни продукти, ка-
то лисващите кръв-
ни групи са „А” и
„О” . Причината за
недостига на двете
кръвни групи е про-
вежданото лечение
на пациенти с тежки
хематологични за-
болявания и извър-
шването на големи
хирургични интер-
венции в здравните
заведения, уточни д-
р Вяра Церовска-ди-
ректор на МБАЛ ”Ра-
хила Ангелова”. Като
общински ръководи-
тел на ПП ГЕРБ-Пер-
ник и директор на

най-голямото здрав-
но заведение в облас-
тта отправям при-
зив към дарители с
тези кръвни групи,
каза още д-р Церов-
ска.

  Всеки кръводари-
тел трябва да е на-
пълно здрав, да не е
боледувал от тежко
хронично заболяване,
да носи документ за
самоличност, да не е
по-възрастен от 60
години, да тежи над
50 килограма и да не
е дарявал кръв  в
предходните 60 дни.
24 часа преди дар-
яването не трябва
да се консумират ал-
кохол и медикаменти.
Може да спасите жи-
вот, като дарите
кръв в кръвния цен-
тър към МБАЛ”Рахи-
ла Ангелова” гр.Пер-
ник  до 21 септември
от 9 до 11 часа и от
15 до 18 часа.

Любомира ПЕЛОВА
С началото на уче-

бната година служи-
телите на Областна-
та дирекция на МВР в
Перник засилиха кон-
трола в района на уче-
бните заведения и
детските градини.
Ударението е поста-

вено върху спазване
предимството на уче-
ниците, децата и пе-
шеходците като цяло.
Целта е да се ограни-
чат предпоставките
за възникване на път-
ни злополуки с деца.

Системно през цяла-
та година ще се из-

Съставени са 10 акта
за административни
нарушения и 13 фиша
на шофьори на авто-
мобили. Издадени са 4
предупредителни про-
токола на съдържате-
ли на питейни заведе-
ния и е съставен един
акт по Наредба № 1 на
Община Перник. По
време на засиления
контрол са санкциони-
рани 7 шофьори за уп-
равление на автомо-
бил след употреба на
алкохол, като един е с
концентрация над 1,2
промила. В Радомир е
задържан един авто-
мобил с регистра-
ционни табели, обяве-
ни за издирване. Кола-
та марка „Мерцедес”
е управлявана от мес-
тния жител К.А. на 28
години.

Системният кон-
трол ще продължи
през цялата година


