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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 = 1.498 лв.

Сряда, 19 септември, 2012 г., бр.  179 /5047/ год. XXЦена: 0,60 лева

Св. мчци
Трофим, Саватий

и Доримедонт

11°/240

Облачно,
слаб дъжд

ÏÓÑÍÀÕÀ ÁÈß×ÈÒÅ ÎÒ „ÃÀÐÂÀÍÎÂ” ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÀ
Само един от наказателната бригада остана в ареста

Всеопрощение
на грешниците

Депутат се хвали, че ще
внася законопроект за опрощаване на не-
върнати вземания след десетгодишна дав-
ност. Евала ти правим, брато, биха казали
мутрите, ако междувременно не са си пови-
шили езиковата култура. Тоя човек трябва
да го изберем поне още един мандат, със си-
гурност ще се зарекат избирателите бор-
члии. А кредиторите ще кажат нещо, което
не е за писане, тъй като ще го хване морал-
ната цензура.

Въпреки прекрасната юридическа словес-
на обвивка този бъдещ закон си е живо из-
девателство над кредитните институции.
Демек, вземаш пари назаем, десет години се
правиш на гламав и се криеш от съдия - из-
пълнителя, и накрая кой каквото отне-
съл...Перфектен грабеж, облечен в закон.

Няма как днешните длъжници да не викат
“ура” до прегракване. Въпросът е обаче ще
има ли утрешни кредитополучатели, щото
едва ли ще се намери достатъчно луд бан-
ков директор да отпуска заеми, та дори и
на жена си. Въобще, кредиторите или
трябва да се ориентират към друга рабо-
та, или да дават пари на къси позиции и да
пращат биячите, ако само един ден заба-
виш плащането.

Освен ако депутатската идея не е Бълга-
рия да се превърне в страната на всеопро-
щението.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият Окръ-

жен съд пусна на сво-
бода седем от десети-
мата членове на орга-
низираната банда,
която преби гардове-
те на бившия рудник
“Иван Гарванов”. В
ареста с най-тежката
мярка за неотклоне-
ние задържане под
стража остава само
28-годишният Борис
Г. известен с прякора
Тахо. В актива си той
има 11 извършени
престъпления и чети-
ри осъдителни присъ-
ди. Тахо е познат на
полицията с множес-

тво кражби и унищо-
жаване и повреждане
на имущество. Има
условна присъда с 3-
годишен изпитателен
срок и 4 месеца ефе-
ктивно наказание.

37-годишният тар-
тор на бандата Геор-
ги И. познат още ка-
то Гошо Културиста,
е освободен срещу па-
рична гаранция от
800 лева. Срещу него
са водени 7 досъдебни
производства за
кражби, хулиганство
и причиняване на
средни телесни повре-
ди, а в актива му има
и пробация за срок от

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

×ÀÊÀÒ ÑÅ ÎÙÅ ÄÎÍÎÐÈ-
ÄÎÁÐÎÂÎËÖÈ Â ÏÅÐÍÈÊ

СТР. 3

ÄÀÐÈÕÀ ÄÅÒÑÊÀÒÀ
ÃÐÀÄÈÍÀ Â ÁÀÒÀÍÎÂÖÈ

СТР. 2

ÑÒÎÉ×Î ÑÒÎÅÂ
ÍÀÏÓÑÍÀ “ÌÈÍÜÎÐ”

СТР. 11
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Силвия ГРИГОРОВА
„В и К” възстанови

вчера водоснабдява-
нето с близо 5 часа
по-рано от обявения
срок. Това информи-
раха от водоснабди-
телното дружество.
В 8.00ч водата беше
спряна в Перник, Ба-
тановци и селата:
Голямо Бучино, Лю-
лин, Дивотино, Ме-
щица, Витановци,
Богданов дол и Черна
гора. Нарушението
във водоподаването
бе във връзка с рабо-
тата на екип от во-
долази, който
трябваше да направи
обследване на водна-
та кула и водовзем-
ния тунел на язовир
Студена на дълбочи-
на 38 метра под вод-
ното ниво. Обследва-
нето е част от пла-

нираната рехабили-
тация на язовирната
стена и прилежащи-
те й съоръжения по
проект,  финансиран
със заем от  Между-
народна банка за въз-
становяване и разви-
тие и държавно съ-
финансиране. Възло-
жител на проекта е
Министерство на ре-
гионалното разви-
тие и благоустрой-
ство. Обследването
се извършва от фир-
ма „Свеко Енергоп-
роект”АД със съдей-
ствието на експер-
тен инженерен екип
на „В и К”- Перник.
Въз основа на това
обследване ще бъде
изготвен проектът
за рехабилитацията
на язовирната стена,
който се очаква да
стартира през пър-

вото полугодие на
2013 година. „Благо-
дарение на добрата
организация, обслед-
ването приключи в
10.00ч и започнахме
веднага да възста-
новяваме водоснабд-
яването във всички
населени места”, поя-
сни управителят на
водоснабдителното
предприятие – инж.
Искра Златанова. Тя
напомни, че на 20 сеп-
тември също ще бъ-
де спряно водоснабд-
яването в посочени-
те населени места
от 8.00ч до 15.00ч,
за да се приключи с
обследването на язо-
вирната стена. Съз-
дадена е организация
работата да приклю-
чи по-рано от пред-
виденото, ако всичко
върви по план.

Намериха 180 литра
ракия без бандерол

от лека кола
Любомира ПЕЛОВА

Пернишки антимафиоти иззеха над 180
литра алкохол без бандерол.

Акцията е проведена в района на радо-
мирското село Долна Диканя. Спецполи-
цаите проверили лек автомобил „Мазда”,
собственост и управляван от 45-годишната
перничанка Н.Б. В колата са намерени и
иззети 31 пластмасови бутилки от по пет
литра с различни видове алкохол без акци-
зен бандерол. При последвало претърсва-
не на търговски обект в областния град,
стопанисван от 45-годишната жена са на-
мерени още 6 бутилки от същата разфасов-
ка.

Образувано е досъдебно производство и
работата продължава

8 месеца за хулиганс-
тво.

Символичната га-
ранция от по 200 лева
гарантира излизането
от ареста на 19-го-
дишня Калин Бриньоно
и 28-годишния Кирил
Делифна. Само срещу
подписка килията на
ареста напуснаха ос-
таналите четирима
задържани от наказа-
телната бригада – Ра-
дослав Сино на 19 го-
дини, година по голе-
мия Кристиян Бобъро,
43-годишния Симеон и
21-годишния В.И.

„В и К” възстанови водоснабдяването
пет часа по-рано от обявеното
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Ãóáåðíàòîð è äåïóòàò ñ äàðåíèå çà ÎÄÇ â Áàòàíîâöè
Иво Петров и Ирена Соколова го осигуриха с лични средства

Радомирци бяха готови
за учебната година

Любомира ПЕЛОВА
171 005 лв. са отпуснати от Между-

ведомствената комисия за ремонт и
възстановяване на пострадалите от
труса училища и детски градини в Ра-
домирско, тъй като в района почти
няма учебно заведение, което да не е
с поражения след 22-ри май, когато
земята се люля с магнитуд 5,8 по
Рихтер. От общината утомниха, че
най-много средства са отпуснати за
преодоляване последиците от труса в
СОУ „Св. Св. Кирил и Митодий“ – 81
070 лв. Със средствата е извършен
ремонт на комините, цялостно разпок-
риване на покрива, редене на нови
летви, нареждане на керемиди, из-
кърпване на компрометирана външна
мазилка, боядисване и др. Възстано-
вителни дейности са направени също
на ОДЗ „Радомирче“ за 36 844 лв., ,
ЦДГ „Слънце“ – 32 003 лв., ОУ „Иван
Вазов в село Извор – 19 667 лв., ЦДГ
„Осми Март“ – 13 153 лв. и ОУ „Христо
Ботев“ в село Гълъбник – 1 421 лв.

По проект „Изграждане на достъпна
среда“ в професионалната гимназия
„Н. Вапцаров“ пък са ремонтирани са-
нитарните възли за инвалиди, извър-
шен е и частичен ремонт на покрива и
тавана на физкултурния салон. Освен
това са боядисани коридорите на ос-
новната сграда на училището. Текущи
ремонти са направени също в профе-
сионалната гимназия „Юрий Гагари-
н“.  Обновени са класните стаи и ра-
ботилницата на учебното заведение. 
Предстои обаче ремонт по преодол-
яване на щетите от земетресението.

Въпреки че някои от ремонтните
дейности продължават, общината като
цяло посрещна спокойно новата уче-
бна година, твърдят от кметството.
Взети са необходимите мерки за обе-
зопасяване на учебните стаи и дворо-
вете до окончателното приключване
на строително-монтажните работи.

Заради безопасността на малчуга-
ните, 14 от пешеходните пътеки в Ра-
домир бяха пребоядисани в червено и
бяло със светлоотразитена боя още
преди началото на учебната година.

Любомира ПЕЛОВА
Сградата на детска-

та градина в град Ба-
тановци е една от
най-тежко пострада-
лите в община Перник
при труса на 22 май.
Според експертите
тя не подлежи на ук-
репителни дейности
и трябва да бъде съ-
боранеа, а за малчуга-
ните от града
трябва да се изгради
нова градина. За да не
останат децата оба-
че вкъщи и да могат
да работят спокойно
родителите им, бе
взето решение малчу-
ганите да бъдат нас-
танени в свободни по-
мещения в сградата
на кметството, на
които бе направен се-
риозен ремонт. За
реализацията на иде-
ята по предложение

на кмета Росица Яна-
киева и с решение на
Общинския съвет
бяха отпуснати
28 000 лв от събрани-
те в дарителската
сметка, открита по
инициатива на градо-
началника 170 000 лв.
Тази есен в групите
на батановското ОДЗ
„Валентина Терешко-
ва” са записани около
100 деца. На официал-
ното откриване на
новата учебна година
те изнесоха пред офи-
циалните гости и ро-
дители богата прог-
рама с песни, танци,
стихове.

Много радостни
емоции дариха на мал-
чуганите облас-
тният управител
инж. Иво Петров и на-
родният представи-
тел от  ГЕРБ Ирена

В Трън има целодневна
форма на обучение

Любомира ПЕЛОВА

В Трън се откри новата учебна година.
Кметът на граничната община Станислав
Николов споделя, че не очаква плоблеми за
нормалното й протичане. От ръководството
на единственото учебно заведение в Трън
информират, че се притесняват заради лип-
сата на ограда, която да обезопасява двора
на учебното заведение, който и без това е
много малък, а част от него е и в лошо със-
тояние. Според школската управа училище-
то не е завършено като проект, според кой-
то би трябвало да има сграда за общежи-
тия, басейн и други удобства, но към днеш-
на дата те не съществуват. Вероятно няма и
да ги има, тъй като се смята, че школото е
със затихващи функции. Зааради липсата
на работа общината остарява и обезлюдява
- младите хора се местят да живеят в по-го-
леми градове, а в Трън остават да живеят
предимно роми. Миналата учелна година
например е имало само едно първолаче от
български произход, тази година са осем,
останалите са роми.

Училището в Трън е осигурило целоднев-
на форма на обучение за възпитаниците си.
Има две групи – от 1 до 4 и от 4 до 8 клас.
За учениците има осигурен обяд, а за тези
от първа група има и закуска. Учебното за-
ведение има сключен договор за кетъринг
с фирма и децата получават разнообразна
храна, която отговаря на всички изисквани-
я. Няма проблеми и с преподавателския
състав, тъй като броят на децата, посещава-
щи училището, е много малък. Те са едва
300. Заради възрастта на педагозите обаче
в бъдеще вероятно те ще се появят. Сега
средната възраст на учителите е около 50
години, а млади – на 30 и по-малко, няма.
Така след десетина години вероятно няма
да има кой да обучава малчуганите.

Соколова, които със
собствени средства
им купиха за новата
учебна година  играч-
ки, логически пъзели и
интерактивни игри и
пособия за обучение-
то им.

Директорката на
ОДЗ „Валентина Те-

решкова” Ани Паласко-
ва заяи, че използване-
то на интерактивни
игри, които да подпо-
могнат методите в
педагогическия процес
може да усъвършенс-
тва самия процес от
една страна, а от дру-
га да направи обуче-

Любомира ПЕЛОВА
Деца, лишени от ро-

дителски и деца с ув-
реждания подредиха
изложба в Ковачевци.
Всяка година сираче-
тата почиват в На-
ционалния детски еко-
логичен комплекс в се-
лото. По време на
летния отдих те мо-
делират, рисуват,
бродират. В началото

на есента най-сполуч-
ливите им творби се
редят в изложба. Таз-
годишната им експо-
зиция  от ръчно изра-
ботени плочки, пепел-
ници и картички бе
посетена от кмета на
общината Васил Ста-
нимиров. „Произведе-
нията наистина бяха
много красиви. Радвам
се, че можем да им

Сирачета наредиха изложба
предоставим подход-
ящи условия, за да мо-
гат да творят и да се
забавляват“, комен-
тира Станимиров.

С него  на изложба-
та на талантливите
малчугани бяха и за-
м е с т н и к - к м е т ъ т
Иво Симеонов и ше-
фът на Общинския
съвет Венцислав То-
доров.

нието интересно и ус-
пешно. Тя изрази на-
дежда, че примерът на
областния управител
и депутатът Ирена
Соколова, че намери
нови последователи,
тъй като ще е в полза
и за благото на малчу-
ганите.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Пламен Желев е на 26 год. и страда
от тежко заболяване – инсулинов за-
харен диабет. Пламен се нуждае от
лечение с инсулинова помпа. Инсу-
линови помпи и консумативите са
тях не се поемат от НЗОК.

ИЗПРАТЕТЕ SMS С ТЕКСТ:DMS
ZHELEVHA ЕДИНЕН ДАРИТЕЛСКИ
НОМЕР17777 /ЗА АБОНАТИ НА
GLOBUL,VIVACOM И M-TEL/.

ЗА ИЗПРАЩАНЕТО НА ДАРИТЕЛ-
СКИ SMS ЩЕ БЪДЕТЕ ТАКСУВАНИ С
1.20ЛВ. С ДДС.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕ-
ТЕТЕ FACEBOOK: PLAMEN JELEV,

h t t p : / / W W W . D M S B G . C O M /
,0988808864. УНИКРЕДИТБУЛБАНК:
BGN,IBAN BG62UNCR70001520629251
В EUR, IBAN
BG62UNCR70001520629252 АЗ СЪМ
ЧОВЕК С ОБИКНОВЕНИ НАДЕЖДИ -
ПОМОГНЕТЕ МИ ДА ГИ ОСЪЩЕСТВЯ.
Сложете банер на сайта си (може да
свалите банери с бутона в ляво, а
може да поръчате нови). Сложете
листовки и плакат пред дома си. Пи-
шете във форуми, фейсбук. Пишете
ми и давайте идеи: Ако сте съгласни
във вашия обект да поставя кутия за
известно време, моля, свържете се с
мен: или желаете лично да ми помог-
нете, като доброволци или, по ка-
къвто и да е друг начин ще съм Ви
благодарен.

Зоя ИВАНОВА
В началото на януа-

ри се очаква „ударът”
на новият вирус „Вик-
тория” – тази година
той „дава” два-три
месеца отсрочка от
традиционното нача-
ло – според специалис-
ти от световната
здравна организация.
В тази връзка от
здравното ведомс-
тво поясняват че до
края на септември в
страната ще прис-
тигнат и новите про-
тивогрипни ваксини.
Най-подходящи за сла-

гането им са октом-
ври и ноември. Ма-
кар,че българите
нямат навик да се вак-
синират превантивно
за пореден път се
подчертава важнос-
тта на това. Джипи-
тата ще разясняват
на най-податливите
към подобни забол-
явания пациенти по-
лезността на вакси-
нирането.

 Грипът  “Викто-
рия” ще е по-различен
вирус от познатите
ни вече “Калифорния”
и “Уисконсин”. Това

Грипна вълна след месеци
обаче не означава, че
ще носи повече ус-
ложнения, успокоя-
ват епидемиолози.
Кунчев. Докторите
очакват засилване на
заболелите от грип в
началото на идния
месец, тъй като тем-
пературите паднаха
чувствително. Гри-
път е вирусно забол-
яване и се предава
много лесно при съби-
рането на хора на ед-
но място. Именно за-
това учениците са
едни от най-рискови-
те групи.

Виктория СТАНКОВА
От началото на

следващата 2013 го-
дина ще има възмож-
ност да се увеличат
заплатите на учите-
лите в страната, не
отрече министърът
на образованието и
младежта Сергей Иг-
натов. Според него
м и н и с т е р с т в о т о
подкрепя изразените
искания от учител-
ските синдикати , но

само в рамките на бю-
джетната процедура
за следващата годи-
на.

Игнатов посочи, че
е разговарял с минис-
търа на финансите
Симеон Дянков и той
е дал принципно съг-
ласие за увеличение на
заплатите. В момен-
та средната учител-
ска заплата в страна-
та е около 730 лева.
Но има училища, в

Вдигат заплатите на учителите
които се взимат и
над 1 000 лева, особе-
но в професионални
гимназии, според Иг-
натов. 30-те лева по-
вишение, които пре-
подавателите искат,
са малко. «Доста ос-
таряло е да се мисли,
че има централна зап-
лата, определена от
министерството или
от правителството,
за учителските запла-
ти.
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25 äîíîðè â „Áúäè ñèëåí!Äàðè êðúâ!”
Акцията продължава и в следващите дни

Общо 67 ученици в 4-то СОУ
Виктория СТАНКОВА

Средното общообразователно училище
„Свети Климент Охридски“ в Изток се оказа
най-малобройното учебно заведение в об-
щината. За всички, които помнят славните
години на гимназията, е повече от учудва-
що, че само 67 ученици ще се обучават там
от тази година. Въпреки че е единственото в
област Перник средно училище с паралелки
за разширено изучаване на музика, отливът
на ученици е безспорен факт. Според дирек-
тора Анета Евтимова една от причините за
това е тиражираната информация, че сграда-
та на училището е тежко увредена вследс-
твие на земетресението. Родителите са се
притеснили за безопасността на децата си.
Докато приключи ремонтът, учениците ще се
обучават в стаи, предоставени от Техноло-
гичната професионална гимназия „Мария
Кюри“, която бе настанена в същата сграда
през април тази година. Там се похвалиха с
добър прием от 43 средношколци през нова-
та учебна година. Гимназията вече успешно
реализира няколко проекта по оперативни
програми на Европейския съюз.

България официално
е страна свободна

от заболяването шап
Зоя ИВАНОВА

Считано от 31 август 2012 година, Светов-
ната организация за здравеопазване на
животните (OIE), възстанови статута на Бъл-
гария, като „страна свободна от заболява-
нето шап без ваксинация“.

С писмо до д-р Йордан Войнов - изпълни-
телен директор на Българска агенция по
безопасност на храните, генералният ди-
ректор на Световната организация по здра-
веопазване на животните д-р Бернар Вала,
поздравява българския си колега, за лик-
видирането на заболяването шап без вак-
синация и считано от 31 август 2012 година,
OIE възстановява статута на България, като
„свободна от шап страна без ваксинация“.
С промяната на статута, страната ни вече
може свободно да търгува възприемчиви
към шап живи животни с всички страни.

Статутът на България, като свободна от шап
страна беше отнет вследствие на констатира-
ните през месец януари 2011 година огнища
на заболяването шап Бургаска област.

За Перник и остана-
лите градове в Запад-
на България не дости-
гат кръв и кръвни
продукти, като лисва-
щите кръвни групи са
„А” и „О” . Причината
за недостига е про-
вежданото лечение на
пациенти с тежки хе-
матологични забол-
явания и извършване-
то на големи хирур-
гични интервенции в
здравните заведения.

Всеки кръводарител
трябва да е напълно
здрав, да не е боледу-
вал от тежко хронич-
но заболяване, да носи
документ за самолич-
ност, да не е по-въз-
растен от 60 години,
да тежи над 50 килог-
рама и да не е дарявал
кръв в предходните
60 дни. 24 часа преди
даряването не трябва
да се консумират алко-

ще приключи в края на
тази седмица. Сред
донорите на редки
кръвни групи бяха  и
народният предста-
вител от ГЕРБ Ирена
Соколова, която спе-
чели мажоритарния
вот в Пернишко и об-
ластният управител
Иво Петров.

Зоя ИВАНОВА
25 перничани са да-

рили кръв от петък
насам, включвайки се
в  в рамките на нацио-
налната кампания
„Бъди силен! Дари
кръв!”, съобщи дирек-
торът на пернишка-
та болница д-р Вяра
Церовска. Тя допълни,

че повечето от доно-
рите са хора в актив-
на възраст. Тепърва
предстои кръвта да
бъде изпратена за из-
следвания за забол-
явания, поясни Церов-
ска, която също бе
сред първите, вклю-
чили се в национална-
та  кампания, която

хол и медикаменти.
Медиците призова-
ват още веднъж пер-
ничани и жителите на
региона да спасят еди-
н човешки живот, дар-
явайки кръв в кръвния
център към МБАЛ”Ра-
хила Ангелова” в Пер-
ник, чиито врати са
отворени за донори
до 21 септември от 9
до 11 и от 15 до 18 ча-
са. Към апла на лекари-
те се присъединиха и
РЗИ-Перник и Облас-
тна организация на
БЧК Перник, които съ-
що призоваха гражда-
ните на град Перник
да подкрепят Акцията
по кръводаряване,
тъй като това е хума-
нен, безвъзмезден акт
на милосърдие и чо-
вешка солидарност с
цел подпомагане и
спасяване на човешко
здраве и живот.

Над 1000 работодатели са заявили работни места
стажа ще бъде 240
работни часа, а след
провеждането му
учениците ще полу-
чат заплата от 300
лева.

Ученическите ста-
жове ще бъдат фи-
нансирани с 30 милио-
на лева от Европей-
ския социален фонд.
Те ще обхванат всич-
ки 414 професионални
гимназии у нас и ще
предоставят възмож-
ност на учениците да
проведат практика на

реално работно
място.

“Предварително е
направено проучване
за желанието на уче-
ниците да участват
в тези практики. Под-
готвителните рабо-
ти са започнали в са-
мите училища, създа-
дени са екипи, опреде-
лени са учителите,
които ще участват.
Сега ще се направи и
подбор на учениците,
които ще бъдат
включени в това обу-

чение”, обясни Емилия
Вълчовска.

Всеки от стажува-
щите ученици ще има
свой наставник на ра-
ботното място, как-
то и наблюдаващ учи-
тел, който ще следи
ангажираността му
по време на практика-
та. Работните часове
на всеки ученик могат
да се изпълняват по
график.

Очаква се в проекта
да се включат около
53 хиляди ученици.

Виктория СТАНКОВА
Над 1000 работо-

датели са заявили
работни места за
стажуване на учени-
ци и студенти по
схемата “Ученически
и студентски прак-
тики”, финансирана
от оперативната
програма “Развитие
на човешките ресур-
си” - това съобщи
Емилия Вълчовска,
главен координатор
на схемата и начал-
ник отдел “Профе-

сионално образова-
ние” в просветното
министерство.

Работодателите
са се регистрирали в
специална платфор-
ма, разработена по
схемата, предстои
регистрацията на
училищата, които
ще участват, допъл-
ни Вълчовска. По ду-
мите й стажуването
на учениците може
да започне още от
октомври, като про-
дължителността на

В четвъртък вечерта на 13 септември почти всички телевизионни кана-
ли излъчиха гневното изказване на премиера Б. Борисов по повод на ис-
ка от 1 милиард евро на руската компания “Атомстройекспорт” срещу
България. В присъствието на вече заминалия си американски посланик
Джеймс Уорлик, Борисов не сдържа нервите си и след куп обвинения
към руската фирма изтърси, че тя извъртяла на България “трънски номе-
ра”. Обидната фраза беше произнесена по начин, нетърпящ възражение
и не би могла да се разглежда извадена от контекста, както обикновено
политиците обичат да се измъкват при всяко сквернословие. Това сло-
воблудство на Борисов

нито е първо, нито пък ще бъде и последно
Преди години той обяви огромна част от българския народ за “нека-

чествен материал”. Този път оскърбителната му лексика обхвана отдел-
ни райони на страната. Първата му “жертва” станаха Трънско и трънчани.
Защото подтекстът е, че руснаците са непочтени, нелоялни и вероломни
като трънчаните. Друго тълкувание в случая не може да се направи. Не-
говата обида към един героичен край, с родолюбиво и трудолюбиво на-
селение, е оскърбителна и неподходяща за ранга му. Тя се посреща от
всички, родени там, живеещи и неживеещи сега трънчани, с болка и с
мъка. Защото е дълбоко несправедлива. Защото е дълбоко невярна. Въз-
можно е в Банкя, където господин премиерът е роден и израснал, в него-
вата среда да е витаела обстановка на “въртене на номера”. Но за Трън-
ско и трънчани това не може да се каже. Това е лъжа, както и всяка дру-
га, превърнала се в стил на управление в съвременна България, нещас-
тно попаднала в ръцете на посредственици и лъжци.

Допустимо е, обяснимо е премиерът да не познава историята, бита, оби-
чаите, нравите и морала, най-общо казано, на Трънско и неговото насе-
ление. Но нали пък затова уж има подготвени и знаещи сътрудници и съ-
ветници. Да му бяха казали. Да му бяха обяснили, че при всички поврат-
ности на тежката и трудна крайгранична съдба трънчанинът е вярна опо-
ра на държавата срещу посегателствата над българската земя и отечес-
твото. Не се е плашел от вражески набези. Не е скланял глава пред неп-

равдата. Историята е красноречив свидетел. А примерите са неизброи-
ми. Достатъчно е да споменем само един от тях. В заключителния етап
на освободителната Руско-турска война 1877-1878 г., възползвана от
временната ситуация, сръбската армия окупира гр. Трън и със светка-
вична бързина организира нова администрация, църква, училище. Какво
става обаче? В деня на откриването на училището пред сръбски свеще-
ници, учители и въоръжени войници 14-годишният Никола Грънчаров
ляга на прага във входа и призовава другарчетата си да не влизат и да
не получават сръбски читанки. Примерът му масово е последван. Учили-
щето остава празно и пусто. Просъществува само един ден. И безславно
е закрито. А малкият Никола Грънчаров е арестуван, бит и освободен
след десетдневен престой в ареста. По-късно упълномощен сръбски
представител му предлага стипендия да учи в Белград. Детето катего-
рично отказва. Заради българската си чест. Заради българското си дос-
тойнство. Не пожелало да им “врътне” един “трънски номер”.

Надявам се примерът по някакъв начин да стигне до премиера Бойко
Борисов. Той има власт, пари и възможности да се погрижи за Трънско
и трънчани с инвестиции и работни места, за да спре застрашителното
обезлюдяване на този героичен кът от Отечеството. Никак не е зле да
му се припомни, че Трънско през 1946 г. наброяваше около 50 хиляди
жители. Сега за жалост се обитава от едва 4-хилядно население. А то е
дало на България: д-р Стамен Григоров – откривател на “бацилус бул-
гарикус” в киселото мляко, двама герои на Народна република Бълга-
рия, двама академици, 49 герои на социалистическия труд, 38 профе-
сори, 15 генерали, плеяда лекари, инженери, юристи, икономисти, жур-
налисти, историци, педагози, художници, артисти и безброй други спе-
циалисти. Това хората са постигнали с всеотдаен труд, чест и достой-
нство, а не с “въртене” на “трънски номера”. Затова извинете се, госпо-
дин премиер!

Тодор Гигов,
секретар на Славянското дружество в България

и зам.-председател на Трънското землячествов София
 

Тодор Гигов: Премиерът Борисов обиди цяло Трънско
Хората в този район работят честно, а не с “трънски номера”



Общество4 19 септември 2012 г. Съперник

Áúëãàðñêîòî çåìåäåëèå íåïðåêúñíàòî ñå âúçðàæäà
Това заяви в Радомир зам.министър д-р Цветан Димитров

оржанизирана по ини-
циатива на мажори-
тарния депутат от
ГЕРБ Ирена Соколова. 
Нормативната уре-
дба  е била обект на
дискусии около една
година. Според влез-
лия в пленарна зала
документ са премахна-
ти недобрите  прак-
тики, поставящи  жи-
вотновъда в крепос-
тническо положение
по отношение на ве-
теринарния лекар. Не
беше нормално голяма
ферма да няма право
да си назначи ветери-
нарен лекар, какъвто
й е необходим, а да
ползва този, който е
определен админис-

тративно,коментира
зам.министър Димит-
ров .Според него недо-
разуменията в закона
са довели до това
много животновъди
да не могат да си взе-
мат субсидиите. Той
очаква с промените в
закона  режимът да
бъде облекчен .

В новия закон за ор-
ганизация на пазари-
те са заложени макси-
мално справедливи
в з а и м о о т н о ш е н и я
между преработва-
тел и производител,
поясни д-р Димитров.
Европейската коми-
сия успя да наложи на
преработвателите
изискването да 

Любомира ПЕЛОВА   
Законът за ветери-

нарно-медицинска дей-
ност в Народното
събрание влиза за
второ четене в най-
скоро време, съобщи в

Радомир д-р Цветан
Димитров - замес-
тник-министър на зе-
меделието и храните,
който бе в града за
среща със земеделски-
те производители,

сключват договори с
определени парамет-
ри и  всяко нарушение
на това правило носи
санкции, уточни
зам.министърът. той
допълни още, че ще
има и промени в Зако-
на за растителна за-
щита.

През последните
три години износът
на земеделски продук-
ти от България за Ев-
ропейския съюз се е
увеличил, което е по-
казател, че българско-
то земеделие започва
да се възражда и ста-
ва все по-конкурен-
тно, категоричен е
заместник-министъ-
рът.

СЪОБЩЕНИЕ
На 18.09.2012г. и 20.09.2012г. от 08:00 часа до

15:00 часа се преустановява водоподаването от
язовир „Студена” на град Перник, град Батановци
и селата : Голямо Бучино, Люлин, Дивотино, Мещи-
ца, Витановци, Богданов дол и Черна гора.

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

Обследването е част от планираната рехабили-
тация на язовирната стена и прилежащите й съо-
ръжения по проект,  финансиран чрез заемно спо-
разумение с Международна банка за възстанов-
яване и развитие и държавно съфинансиране.

Възложител на проекта е Министерство на ре-
гионалното развитие и благоустройство, обследва-
нето се извършва от „Свеко Енергопроект”АД със
съдействието на експертния инженерен екип на В
и К оператора.

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

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В РАДОМИР
На 21 септември 2012 г. от 10 00 часа, в заседателната зала на Община Ра-

домир ще се проведе информационен ден, организиран от Областния информа-
ционен център – Перник (ОИЦ). Тема на срещата е “Изпълнение на оперативни-
те програми за района. Отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по оперативните програми. Споделяне на добри практики”.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса, неправителстве-
ни организации, образователни и общински институции и др.

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те
информационни центрове, е създаден е създаден по Проект на Община Пер-
ник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика” тел./факс: 076/ 600 777 и

0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”,
Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
 ГР-ПЕРНИК

Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic_pernik@abv.bg

www.eufunds.bg

Министър за най-
бедните при Кунева 

Александра ИЛИЕВА
Лидерката на новата партия “България за

гражданите” Меглена Кунева обеща да
назначи специален министър на най-бедни-
те българи.

След среща със симпатизанти във Видин
Кунева обеща министър за Северозападна
България, ако нейната политическа сила
състави правителство в следващия мандат.
Тя убеди хората от този край, който е най-
бедният в Европа, че такъв опит имало в
Гърция, Испания, Франция.

“Ако мислиш за такива региони, ще нап-
равиш така, че представителството му да
бъде по-осезаемо”, заключи тя.

Предизборната й атака продължи с оби-
чайните политически обещания – да осигу-
ри заетост, по-добро здравеопазване и об-
разование. Според нея в момента Бълга-
рия върви към времето на Жан Виденов.
Тогава у нас изчезнало зърното, а сега фу-
ражите.

Кунева подозира подкрепа между ГЕРБ
и БСП по въпроса за АЕЦ - Белене. Тя била
шокирана, че договорът между българска-
та и руската страна за изграждане на цен-
тралата не е бил прекратен. “Кой лъже?
Очаквам с интерес фактите, които, изнесе-
ни досега от двете страни, са твърде проти-
воположни”, каза председателката на “Г-
раждани за България”.Стартира конкурс за детска рисунка

“Кракра” № 15 в перио-
да от 17 септември
до 19 октомври 2012
г. На 1 ноември 2012 г.
във всеки областен
център ще бъдат об-
явени победителите.
Класираните на първо
място ще получат МР
3 плеър, а всички ос-
танали участници –
поощрителни награди.

Картините на побе-
дителите в регионал-
ните кръгове ще бъ-
дат изпратени в Со-

фия за националния
кръг, от който също
ще бъде излъчен побе-
дител. Официалната
церемония по връчва-
нето на наградите ще
се състои  на 21 де-
кември 2012 г., кога-
то министър Дончев
ще се срещне с децата
и лично ще връчи наг-
радите на отличени-
те. Победителите ще
получат PSP конзола.

ОИЦ  в Перник е
част от мрежата от

Силвия ГРИГОРОВА
На първия учебен

ден, управителят на
Областния информа-
ционен център в Пер-
ник- Елена Цолова в ОУ
“Св. Иван Рилски” в
Перник, обяви старта
на конкурса за детска
рисунка на тема „Как
искам Европейският
съюз да промени моя
град”. Инициативата
се провежда под егида-
та на министъра по
управление на средс-

твата от Европей-
ския съюз- Томислав
Дончев. Негов органи-
затор е Централният
информационен и
координационен офис
в Администрацията
на Министерския съ-
вет и 27-те областни
информационни цен-
търа. Желаещите да
участват в конкурса
могат да подават ри-
сунките си в Облас-
тен информационни
център – Перник, ул.

28 информационни
центрове за попул-
яризиране на Кохе-
зионната политика
на Европейския съюз
и е създаден по
проект на Община
Перник с финансова-
та подкрепа на Опе-
ративна програма
„Техническа помощ”,
съфинансирана от
Европейския съюз
чрез Европейския
фонд за регионално
развитие.

ЧЕЗ остро осъжда случайте на кражба на ток
утвърдените морални
и етични норми на ком-
панията. До този мо-
мент сме наказвали и
санкционирали наруши-
телите съгласно Кодек-
са на труда и законода-
телството. При пос-
ледния случай, обаче,
именно сериозното на-
рушаване на обществе-
ния интерес, ни накара
да се обърнем към ръ-
ководството на МВР.
Ние им оказахме пълно
съдействие. Обнадеж-
дени сме, че нашите
усилия доведоха до
ефективни действия и
мога да Ви уверя, че що
се отнася до нас, ние

ще продължим да сме
непримирими към по-
добни деяния“, каза
още Петър Докладал.

В началото на годи-
ната дружеството
уволни двама свои слу-
жители, които бяха за-
държани по обвинение
в измама, а няколко ме-
сеца по-късно разкри
телефонна линия и
имейл, на които да се
подават сигнали за
съмнения за коруп-
ционни практики от
страна на представи-
тели на компанията.
Телефонът за корупция
е 0800 19 129, разгово-
рите са безплатни.

Силвия ГРИГОРОВА
Компанията активно

съдейства на МВР и
специализираната про-
куратура в борбата
срещу престъпните
действия

„Кражбите на еле-
ктроенергия ощетява-
т не само нашата ком-
пания, но и нашите
клиенти, акционери и
държавата. Ние сме об-
явили безкомпромисна
война на подобно немо-
рално поведение, което
накърнява обществе-
ния интерес и в тази
борба разчитаме на ак-
тивното сътрудни-
чество и професиона-

лизма на органите на
МВР”,  заяви Петър
Докладал, регионален
мениджър на ЧЕЗ за
България във връзка с
ареста на трима нас-
тоящи и един бивш
служител на ЧЕЗ.

На четиримата инка-
сатори, хванати от по-
лицията в манипулира-
не на електромери, са
повдигнати обвинения
и са задържани за 72 ча-
са.

„Услугата, която ние
предоставяме, изисква
работещите в систе-
мата да бъдат истин-
ски професионалисти и
да се ръководят от

Възстановяват сеитбата на лимец
ценен и препоръчван
от специалистите. Той
притежава и силно ан-
тиоксидантно свой-
ство и представлява
биопродукт с добри ле-
чебни свойства.  Към
производството на
този вид житна култу-
ра се ориентират все
повече стопани. Пред-
стои учредяването на
нова голяма коопера-
ция на военноинвалиди-
те, която ще включва

оземлени член-коопера-
тори от селата Люлин,
Дивотино и община
Трън. Малко известен
факт е, че в национален
мащаб технологията
за обработката на ли-
меца и последващите
мероприятия до прев-
ръщането му в полу-
фабрикат и краен про-
дукт, е ноу-хау на Съю-
за на военноинвалидни-
те кооперации в Бълга-
рия.

Силвия ГРИГОРОВА
Военноинвалидната

кооперация в брезниш-
кото село Душинци е
засяла експериментал-
но, за първа година, ед-
на от най-древните
сортове пшеница, кой-
то е било основна хра-
на на българите преди
много години. Става
въпрос за лимец. Този
вид едрозърнестото
жито е горещо препо-
ръчвано от диетолози-

те. Съвременните пше-
ници се отглеждат по-
лесно и дават по-голе-
ми добиви в резултат
на провеждана с години
селекция на сортовете,
чиято цел е била да ги
направи устойчиви на
климата в съответния
регион. Тази селекция
обаче е довела до загу-
бата на част от полез-
ните качества на този
вид жито. Поради то-
ва лимецът е толкова

Сигнали могат да бъ-
дат подавани и по
имейл на адрес
antikorupcia@cez.bg.
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Рекламно  приложение
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300
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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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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, Проучване, ет. 3, обзаведена - 16 000 евро

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

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

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

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

6. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 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. - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м, РVС - 30 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, РVС, след осн. ремонт - 32 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 29 000 лв.
6. Гарсониера, Пашов, ет. 6, преустроена, ТЕЦ, тер., юг - 24 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 48 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2, тер. - 55 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер. - 47 000 лв.
10. Двустайни, ИЦ, ет. 1; ет. 2, тх., пл., тер., мазе, таван - 30 000 евро
11. Двустаен, Център, 78 кв.м, ТЕЦ, мазе, таван, тер. - 35 000 лв.
12. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
13. Двустаен, Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
14. Двустайни, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, юг; ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.; 33 000 лв.
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро
16. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
17. Тристаен, Тева, ет. 4, непреходен, 2 тер. - 38 000 лв.
18. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 32 500 лв.
19. Къща, кв. Ралица, 2 ет., ЗП: 90 кв.м, дв. 900 кв.м - по договаряне
20. Къща, Рударци, РЗП: 140 кв.м, л.о., дв. 700 кв.м - 98 000 евро
21. УПИ, кв. Ралица, 300 кв.м, масивен гараж - 22 000 лв.
22. Помещение, РЦ, РЗП: 230 кв.м - 120 000 лв.
23. Помещение, над Автогарата, 30 кв.м, подх. за склад и обсл. дейности - 20 000 лв.

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

www.domzavas.hit.bg

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. 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. - 38 000 лв.
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв.
6. Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен, РVС - 47 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 65 000 лв.
3. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
4. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
6. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 41 000 лв.
7. Мошино, ет.4, ТЕЦ, тер., PVC, ремонт 45 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 20 000 евро
4. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода - 20 000 лв.
5. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
6. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. 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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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

Място за
вашата реклама
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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 на 2 ет., близнак, над
Болницата, РЗП: 140 кв.м, дв. 260 кв.м -
55 000 лв. - тел. 0897/213 680
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, 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

Павилион Нон-стоп търси бармани/ки,
може и пенсионери – тел.0896/82 06 36
Спешно търся монтьор и шофьори за

четириосни камиони - тел. 0878/
989082 Васил Петров
Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН

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

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

отопление, 60KW – тел.0887/88 40 95

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

0893/54 19 45

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

тел.0878/32 14 34

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация

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

ДАВА С
Е

ПОД Н
АЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37
кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

разни

работа

123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012

МЯСТО

ЗА

РЕКЛАМА

наем

Отвориха двореца ”Евксиноград” за посещения
 Резиденция "Евксиноград" обяви седмица на
отворените врати по повод отбелязването на 130
години от началото на изграждането на двореца.
 От 17–23.09.2012 г. дворецът и паркът са отворени
за посещение безплатно, предаде БГНЕС.
 Построен в края на Х²Х в. като лятна резиденция на
монарсите от Третото българско царство, днес той
съхранява атмосферата на миналото с уникалната
архитектура, неповторимата си природа, с парка и
красивите си цветни градини.
 През 2012 г. се навършват 130 години от началото
на изграждането на двореца "Евксиноград".
 Лансирането на идеята за утвърждаването на
Варна като лятна столица на Княжество България
става през 1880 г., когато в града е посрещнат княз
Александър ² Батенберг. Тогава на това място е бил
манастирът Св. Димитър, известен с прекрасната
си гледка към морето и с хубавите си бели вина.
 Князът харесва мястото и решава да построи
лятна резиденция. За целта през 1882 г. варненската
община и гръцката митрополия подаряват
манастира Св. Димитър с прилежащата му околност
на княз Батенберг.
 На 15 август същата година тържествено е
положен основният камък на летния дворец, наречен
първоначално "Сандрово" по италианското
умалително име на Александър - Сандро.
По цял свят тия дворци са станали музеи. Срещу
входен билет всеки може да ги разгледа. Само у нас
властимащите са го запазили за себе си за да се
чувстват като царе като си почиват.
Отвратен
 Първоначалният проект, принадлежащ на виенския
архитект Виктор Румпелмайер, не е реализиран
изцяло, поради настъпилите политически събития в
страната, свързани с детронацията на княза.
 Лятната резиденция е завършена от новия
български княз Фердинанд I в периода 1887–1900 г.
Наложени са корекции в проекта в духа на
европейските традиции, осъществени от
швейцарския архитект Херман Майер, немския Леерс
и българския архитект Никола Лазаров.
 Внушителната сграда е оформена в три етажа с
конусообразен покрив и четириъгълна кула с
часовник, обърната с лице към морето.
 Външната архитектура на двореца е като реплика
на френските ренесансови дворци от XVIII век – с
фигурална зидария, висока мансарда, с метална
обшивка и куполообразен завършек в единия край.
 Интериорът е представен от стилна английска
мебел, автентични камини, изработени от
италиански мрамор в различен цвят, френски
полилеи с вградена златна лилия – символ на
френската кралска династия "Бурбони", стенни и
каминни часовници, редки картини закачени върху
стени със златисти копринени тапети.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНА

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
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мястото

за
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реклама

ДАЙДЖЕСТ

автомобили

 На 27 юли 1893 г. по молба на княгиня Мария-Луиза,
първата съпруга на Фердинанд I, дворецът
"Сандрово" е преименуван на "Евксиноград".
 Новото име произлиза от древногръцкото
наименование на Черно море – евксинос понтос, със
значение на гостоприемно море, в случая на
гостоприемен град.
 Неразделна съставна част от комплекса
Евксиноград е и дворцовият парк. За оформянето на
парка от 800 дка през 1888 г. княз Фердинанд I
привлича френските паркостроители Едуард Андре
и Анри Мартине. Изпълнението започва през 1890 г.,
като в периода 1890 – 1892 г. се извършват
основните работи по трасирането на партерната
част и моделирането на терасите с растителност,
внесена от Цариград, Унгария, Франция и Италия.
Обемно-пространственото изграждане на парка е
съобразено с основните проучвания на почвените и
климатични условия.
 Първият декоративен материал е доставен от
Южна Франция. По оголените и каменисти места е
нанесена плодородна почва, взета предимно от
поречието на река Камчия. Североизточно от
дворцовата сграда са изградени оранжерии за
презимуване на палмите и производство на цветя. В
тях и в декоративния разсадник се отглеждат над
500 вида цветя и над 200 вида фиданки за попълване
на пейзажните групи и оформяне на нови.
 По-късно е завършена и най-елегантната и
представителна част на парка – партера пред
двореца, решен на две нива, с водна площ и бронзова
статуя на Нептун, доставена от Франция. С
френски произход е и вграденият в парковата
композиция фронтон – част от покривната
конструкция на френския средновековен замък "Сен
Клу", изгорял по време на Френско-пруската война
(1870 г.).
 Това е единственият архитектурен паметник от
Средновековна Франция, пренесен и съхранен в
България.

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. 7
21:00"Столичани в повече" - сериал
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"Кой е по- по- най-" /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" - тв игра
19:00Новините на Нова
20:00VIP BROTHER 2012- реалити шоу,
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления" - сериал
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" - сериал
03:30Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката" -
сериен филм /п/

05:30Бързо, лесно, вкусно
06:00Дързост и красота -  /3049 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 /168 епизод/
15:05Днес и утре
15:20Вирусите атакуват - анимация
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 -  /3050 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
20:50Спортни новини
21:00Под прикритие 2 - тв филм
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30Икономически новини
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели -  вечерно шоу
00:00Апартаментът с Марта Вачкова
00:45Под прикритие 2 - тв филм
01:40По света и у нас /п от 20:00/
02:20БНТ такси/п/
02:30Страх да обичаш - тв филм
03:25Икономически новини/п/
03:50Видеоклипове
04:05Днес и утре/п/
04:20Малки истории/п/
04:30Денис и приятели - късно вечерно
шоу/п/

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

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

СМЕШНО
Две блондинки гледали кабелна телевизия и постоянно превключвали каналите.

По един от тях излъчвали "Терминаторът", по същото време по друг канал - "Конан
Варваринът", по трети - "Зов за завръщане", по четвърти - "Червена топлина", по

пети - "Последният екшън герой", и т.н. - все филми с Арнолд Шварценегер. Едната
блондинка казала на другата: "Ето това се казва голям артист! Едновременно играе

в десет филма!"

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Ще ви се струват
напълно нормални

най-невероятни неща. Построени-
те от вас въздушни кули ще се за-
държат удивително дълго.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Ден на радостта.
Ще ви засвидетелс-

тват толкова много обич, че нап-
раво ще ви шашнат. Бъдете пове-
че сред приятели.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Сутринта свърше-
те досадните неща,

защото следобед ще имате други
приоритети. Не се отклонявайте
от първоначалните си планове.

РАКРАКРАКРАКРАК

Разчистете прос-
транството около вас. Правилата
силно ще ви дразнят, но това не е
причина да ги нарушавате.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Преди обяд ще сте
малко по-неорганизи-

р а - ни. Имате много добри
шансове да реализирате целите си.
Решавайте и действайте бързо.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Сутринта ще сте
малко притеснени как
точно трябва да дей-

ствате и ще се самоизмъчвате от
измислени проблеми.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Денят е под-

ходящ за посещение
на зъболекар и за пластични опера-
ции (въпреки, че лично аз не ви го
препоръчвам).

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Денят е подходящ

за всякакви промени.
Ако не можете да из-

мислите нищо интересно, проме-
нете прическата си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Нервен ден, ще

трябва да се справи-
те с нещата с малко

повече усилия. За щастие увере-
ността ви ще е достатъчно, а и
късметът няма да ви изостави.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се наложи малко

да поукротите жела-
нието ви да сте лидери. Опитай-
те се да избягвате темата – “кой
е шефът тук?”

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Извоювайте си

правото днес да не
ви безпокоят достатъчно дълго,
за да се почувствате в хармония
със себе си.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Отново ще имате

много задачи, но то-
зи път ще се наложи

да контактувате и с повече хора.
Бъдете толерантни към чуждото
мнение.

ЛАБИРИНТ
Помогнете на малкото зайче да стигне

до морковчето!

0.10   Вечерен обзор
0.35   Компютър за погребения  -  Игрален филм
2.00   Вечерен обзор
2.30  55 дни в Пекин  -  Игрален филм
3.50  Бокачо 1  -  Игрален филм
5.30   Адмирал  – Игрален филм
7.30  Цикълът на Дрейър  -  Игрален филм
9.10  Пепеляшка  -  Анимационен филм
10.00  Кремък, 1-ви епизод  – Сериен филм
10.55  Супермаркет
11.00   Нещата от живота  със Славка Милева
11.30  Свръх сила  -  Игрален филм
13.00  Пернишки вести

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

13.15  Издирват се   -   Игрален филм
15.00  Пернишки вести
15.15  Париж – Тамбукту  -  Игр. филм
17.00  Супермаркет
17.05  Кремък, 2-ри епизод   -  Сериен  филм
18.00  Нещата от живота с Даниела Аризанова
18.30  Скорост  -  Предаване за автомобили
19.00  Вечерен обзор
19.25  Бременските музиканти  -  Анимация
20.05  Краят на дъгата   -  Игрален филм
21.45  Вечерен обзор
22.10  Штрак
22.30 Зов за завръщане  -  Игрален филм
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Зоя ИВАНОВА

“Минерал” вече
се отказа от първенството

Отборът на “Минерал” вече успя да съботира идеята на ОС на
БФС да няма почиващи отбори и се отказа от първенството ,
като по този начин “Дружба” от Мещица почиваше във втория
кръг. В него три  мача  завършиха наравно при един и същи
рзултат. -  2:2. В Драгичево “Спортист” и “Пирин”/Земен/ завър-
шиха при това съотношение на силите . Гостите са открили в 16-
та минута с гол на Илиян Славчев, четири минути по-късно до-
макините са изравнили резултата. Пак гостите са излезли нап-
ред в 53-та минута с гол на Николай Ненков, а десет минути пре-
ди края Ангел Иванов за втори пореден път е възстановил ра-
венството на терена.

При същия резултат са завършили в Калкас “Солей” и “Голе-
ми връх”. И тук гостите са повели с гол в 25-та минута на Денис
Иванов, а домакините са обърнали нещата до 2:1 в тяхна полза
чрез Християн Христов , вкарал  два гола за пет минути, между
38-та и 43-та  В 70-та обаче Ради Райчев  от “Големи връх”е фик-
сирал крайното 2:2. На новия стадион в Габров дол гостите от
“Струма” са водели с 2:0 до 62-та минута. Милен Банков от “Га-
бер” си е отбелязал автогол в 23-та минута, а Мартин Евгениев
е  удвоил преднината на футболистите от Кралев дол. В 62-та
обаче Белгин Бейджетов е намалил, а в 80-та Йордан Филипов
и изравнил резултата. Единственият мач, който не е завършил
наравно, е бил в Бела вода, където домакините от “Рудничар”
са спечелили с минималното 1:0 мача си срещу съседите от
“Ботев”/Батановци/. Единственото попадение в мача е дело на
Божичко Божичков в 36-та минута.

Êàéçåðà  å íîâèÿò òðåíüîð íà “Ìèíüîð”
Това е последното интервю на Стойчо Стоев преди да бъде освободен

Страницата подготви Яне Анестиев

щето на отбора. Има-
хме собственик, на ко-
гото вярвахме. Въпре-
ки закъсненията той
винаги успяваше да си
устои на думата. До-
като сега неяснотата
около клуба е пълна. Тя
не продължава от вче-
ра, а вече три месеца.
Това се отрази на моя-
та работа с футбо-
листите. Не че аз съм
променил подхода си, а
просто те не са същи-
те.

Как оценявате прес-
тоя си в Миньор?

- Честно казано, ка-
то добър. Мисля, че
освен тези два месе-
ца, в които нещата
ескалираха, през оста-
налото време се пред-
ставихме на добро ни-
во. Изградихме стой-

Феновете настоя-
ват да останете в
отбора.

- Голяма част от
привържениците ви-
наги са стояли зад
клуба, а щом са били
зад него, значи са ме
подкрепяли. Ситуа-
цията е такава, че ве-
че до голяма степен
нещата не зависят
от мен. Благодаря на
феновете за подкре-
пата.

Продължава ли Ми-
ньор да дължи пари на
вас и на играчите?

- Парите не са ос-
новният проблем. Пла-
щанията в Миньор
може би от година и
половина винаги са
протичали мудно и
със закъснение, но е
имало яснота за бъде-

На заседанието на
ръководството на
“Миньор” вчера  беше
решено да бъде прие-
та оставката на
старши треньора
Стойчо Стоев. Всич-
ки членове на ръко-
водството изразиха
благодарност за досе-
га свършената рабо-
та  на длъжността
старши треньор от
Стойчо Стоев, като
това бе прието и за
официално становище
на ръководството -
съобщава официалния-
т сайт на клуба.За
старши треньор на
Миньор от 18.09.2012
г. е назначен Николай
Тодоров - Кайзера, до-
сегашен помощник
треньор Неговите по-
мощници  ще бъдат
назначени в четвър-
тък 20.09.2012 г

Г-н Стоев, проме-
нихте ли решението
си след срещата с ръ-
ководството?

- На този етап няма
нищо по-различно.
Имах среща с ръко-
водството, на която
обсъдихме темата.
Обещах да помисля и
им казах, че ще им дам
последен отговор. Ръ-
ководството настоя-
ва да остана начело
на тима. Разговарях и
с феновете на Ми-
ньор, които искат съ-
щото.

Кое натежа най-мно-
го за решението Ви и
оставате ли твърд,
че искате да напусне-
те?

- Поне засега оста-
вам твърд. Решение-
то ми не е взето под
влияние на емоциите
и не е било спонтанно.
Взех го след дълъг раз-
мисъл. Не желая да ко-
ментирам какво ме е
накарало да стигна до-
тук. Нещата са ком-

плексни. Но все пак
това е от кухнята на
клуба. Не искам да съз-
давам излишно напре-
жение. В момента е
много важно да се за-
пази спокойствие за-
ради момчетата в
отбора, тъй като са-
мо след няколко дни
те имат мач.

Съжалявате ли, че
не подадохте оставка
по-рано?

- Имах възможност
да напусна преди нача-
лото на сезона, защо-
то тогава имах кон-
кретно предложение
за работа в чужбина.
Аз обаче отказах. Не
исках да оставя мом-
четата. Все пак с тях
съм работил над две
години и не бе удачно
да ги изоставя в та-
къв момент. Най-лес-
но бе да си събера ба-
гажа и да си тръгна.
Още тогава бях ная-
сно, че предстои теж-
ка година за Миньор.
Решението ми обаче
бе да помогна на фут-
болистите.

Можете ли още да
дадете на Миньор или
вече се изчерпахте?

- Когато виждаш, че
нещата излизат от
контрола на старши
треньора по ред су-
бективни и независе-
щи причини е трудно
да продължиш. Тежко
е един отбор да се уп-
равлява по този на-
чин. Главите на фут-
болистите не са съ-
щите. Няма да търся
вина в тях, тъй като
до голяма степен ги
разбирам. Не един
път им казах, че до зи-
мата трябва да защи-
тават името си. С
това те защитават и
реномето на клуба. За
съжаление обаче мно-
го малка част от иг-
рачите го правеха.

СЕВЕРНА “А” ОФГ
2-РИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Рудничар – Ботев 3:0
Солей – Големи връх 2:2
Спортист – Пирин 2:2
Габер – Струма 2:2

КЛАСИРАНЕ:

1.Солей 5-2 4 т.
2.Габер 7-4 4
3.Струма 5-3 4
4.Големи връх 4-2 4
5.Пирин 3-2 4
6.Рудничар 3-5 3
7.Спортист 3-5 1
8.Дружба 0-1 0
9.Ботев 0-3 0

ЮЖНА “А” ОФГ
2-РИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Върба – Левски 2:0
Свраките – Светля 2:6
Дрен – Ботев 1:0
Бенковски – Сарата 0:1
Струмски сокол – Верила 0:1

КЛАСИРАНЕ:

1.Сарата 2:0 6 т.
2.Светля 9:3 4
3.Струмски сокол 3:1 3
4.Бенковски 2:1 3
5.Дрен 1:1 3
6.Верила 1:2 3
7.Ботев 3:1 3
8.Върба 2:3 3
9.Левски 1:3 1
10.Свраките 2:11 0

ЗАПАДНА “А” ОФГ
2-РИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Балкан – Студена 3:0 /сл/
Китка – Енергетик  1:1
Буря – Черногорец 2:10
Западно ехо – Ерма 1:5
Чорни – Маниш 2:2

КЛАСИРАНЕ:

1.Черногорец 11-2 6 т.
2.Ерма 7-1 6
3.Балкан 6-1  6
4.Маниш 4-2 4
5.Енергетик 2-1 4
6.Китка 1-2 1
7.Чорни 3-5 1
8.Студена 0:4 0
9.Западно ехо 1:7 0
10.Буря 2-12 0

ДЕЦА “Б”
1-ВИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Чорни – Пирин отл.
Кракра – Миньор/Бд/ 8:0
Марек 2007 – Атлетик отл.
Велбъжд – Марек 2010 6:0
Струмска слава – Струма 1:0
Германея – Витоша 3:2

ностен отбор, който
можеше да се проти-
вопостави на всички.
Не правехме гръмки
трансфери, но въпре-
ки това играехме до-
бър футбол.

Препоръчал ли сте
някого, който да пое-
ме тима, ако вие си
тръгнете?

- Коментирал съм с
ръководството и те
знаят какво е моето
мнение.

Имате ли варианти
за бъдещето си, ако
оставката ви бъде
приета?

- Не съм мислил.
Някой път треньори-
те взимат такова ре-
шение и имат друг ва-
риант, но аз нямам
такъв. Ще видим. Вре-
мето ще покаже.



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

АПРОПО

Ðàçñëåäâàò çà äâå ïðåñòúïëåíèÿ ä-ð Òàíêîâ
Шефът на пернишкия ТЕЛК – 1, който се орезили пред цяла България, е уволнен дисцплинарно

ВЧЕРА БЕ ПЪРВИЯТ ОТ ДВАТА
ПЛАНИРАНИ БЕЗВОДНИ

ДНИ  ЗА ПЕРНИК И ОКО-
ЛНОСТИТЕ. Всъщност ножът
беше дървен, дето има една
приказка. Режимът не беше

толкова жесток, според както ни го пред-
ставиха в началото. Бая квартали си има-
ха вода цял ден, другаде усетиха само
по- слабо налягане, а трети си бяха на ра-
бота, та нищо не усетиха. С две думи- тоя
режим не беше режим и многото шум си
беше почти за нищо. Ако и в бъдеще, не-
дай боже, има режим-  все такъв да е .То-
ва не попречи на някои зевзеци да се по-
шегуват, че ако искаме Перник да няма
воден режим, да свържат водопроводна-
та мрежа на града със софийското метро.
По закона на скачените съдове след все-
ки проливен дъжд неулегналият столичен
метрополитен ще захранва с живителна
течност чешмите в миньорския град. Но
това е явно проект на бъдещето. А настоя-
щето изисква да кажем, че перничани са
щастливи хора, щото тия два дена са кап-
ка в морето на фона на тоталното безво-
дие, което мъчеше половин България поч-
ти цяло лято.

ЕДНА ЕФЕКТНО СЪБОРЕНА НЕЗА-
КОННА ЦИГАНСКА КЪЩУРКА И
КВАРТАЛ ИЗТОК ВЕЧЕ ИМА ВИЗИЯ
на митничарско селище на брега на язо-
вир. Ако борбата с незаконното строи-
телсктво ще се води с тоя багерен раз-
мах- приветстваме и аплодираме до по-
синяване на дланите. Докато обаче още
не са загасили двигателя на багера, бих-
ме се осмелили да посъветваме ръково-
дителите на проекта за квартал без гета и
катуни да продължат в същия дух. Има и
нецигански постройки, където багерът мо-
же да поработи не една и две машинос-
мени. Тук думата не е само за Квартала, а
за цял Перник. Може да звучи идиотско,
обаче ако управниците рекат да мерят
със същия аршин, то половината град мо-
же би трябва да бъде сринат. След земет-
ресението се видя, че живущите на цели
улици и дори квартали нямат, а и никога
не са имали нотариални актове за имотите
си. Затова и раздаваха помощите на юна-
шко доверие.По тия стратегически съоб-
ражения Перник никога няма да се сдо-
бие със славата на митничарски град, а
само на град, където циганското строи-
телство е по принцип незаконно, а остана-
лото - и без закон законно.

Религията по желание
Виктория СТАНКОВА

Задължително изучаване на предмета
“Религия” в училище няма да влезе в За-
кона за предучилищното и училищното
образование, въпреки искането на Све-
тия синод. Това заяви зам.-просветният
министър Милена Дамянова. Преди дни
на конференция свещеници обявиха, че
Българската православна църква е гото-
ва да организира протестно литийно шес-
твие заради нежеланието на управлява-
щите религията да стане задължителен
учебен предмет. Дамянова обаче обясни,
че в България са регистрирани над 115
вероизповедания и предложение, като
това на Светият синод, означава, че
трябва да се даде възможност на всички
тези официално регистрирани вероизпо-
ведания да влязат в училище. “Нека да
помислим това ли искаме. Където има
проявен интерес към предмета, сме пое-
ли ангажимент пред представители на
Светия синод да предлагат възможнос-
тите за изучаването на религията като
ЗИП и СИП”, обясни Дамянова.

1219 септември 2012 г.

трябвало да „извър-
ши услуга” сиреч, да
си свърши работата,
не бзплатно, според
заеманата по това
време длъжност, ле-
карят. Тогава от Об-
ластната дирекция
на МВР съобщиха, че
лекарят е задържан
след като ден по-рано
в полицията е полу-
чен сигнал от възму-
тен пациент, от кой-
то е искан рушве-
тът.

Изпълнителният
директор на МБАЛ
„Рахила Ангелова” д-р
Вяра Церовска заяви,
че откакто е оглавила
здравното заведение
д-р Танков не оглавява
неврологичното от-
деление в стационара,

с невярно съдържа-
ние. От ръководс-
твото на ОД на МВР
отрекоха да са давали
знак на доктора за
готвената срещу не-
го скрита камера от
„Господари на ефира”
по случая на Валенти-
на Александрова от
Кладница през про-
летта, но са катего-
рични, че въпреки из-
дънката с подкупа,
имало други годни ве-
ществени доказа-
телства.  От поли-
цията припомниха, че
преди няколко месеца
той бе хванат втори
път да иска подкуп, а
при обиска на кабине-
та му бяха открити и
иззети 100-те лева,
срещу които еПуснаха биячите от

„Гарванов” на свобода

Срещу част от бандата вече има пов-
дигнати обвинения  за унищожаване и
повреждане и хулиганство по чл. 216 и
325 от НК.

Мелето се разигра на 1-ви септември,
когато около 2,30 ч. група от 10 маски-
рани нахлу в района на рудника и преби
петимата охранители. В резултат на по-
боя двама получиха изключително теж-
ки наранявания и бяха настанени за ле-
чение в „Пирогов” и Военно-медицинска
академия с различни травматични ув-
реждания, комоцио и спукан череп. Из-
потрошен беше и автомобилът на гардо-
вете.

От предприетите незабавни оператив-
но-издирвателни и процесуално-следс-
твени действия, за по-малко от 4 часа,
служители от Областната дирекция на
полицията установиха извършителите на
тежкото престъпление и те бяха закопча-
ни в ареста.

При претърсване на домовете на задър-
жаните бяха намерени и иззети маски,
шапки, палка, тръби, кабели и други
приспособления, с които най-вероятно е
извършено престъплението.

По данни на полицията оглавяваната от
Културиста банда нападнала гардовете
на рудника, защото спрели кранчето за
кражла на нафта. Фирмата, която ек-
сплоатирала находището, търпяла загуби
от източването на горивото  от камионите
и собствениците й наели петима гардове
да пресекат канала.

Учителите искат реформи
и спиране на застаряването
Виктория СТАНКОВА

Средната възраст
на българските учи-
тели е 50-52 години.
Не сме държавата с
най-висока възраст
на учителите, някъ-
де по средата сме.
Проблемът е плавно-
то им заместване
след години. Очаква
се в рамките на 4-5
години да настъпи
масово заместване
на сегашните учите-
ли с по-млади. Това
каза съветникът на
министъра на обра-
зованието Асен Але-
ксандров.

През последните
години броят на де-
цата, които са в уче-
ническа възраст,
непрекъснато намал-
ява, с което намал-
ява и по естествен
начин броят на учи-
телите, които са
необходими за тях.
Така че всички учи-
тели, които навър-

шват пенсионна въз-
раст се пенсиони-
рат, но на тяхно
място не се назнача-
ват нови, като по
този начин се из-
бягват съкращения-
та, обясни той.

Александров каза
още, че през послед-
ните 3-4 години има
голям интерес към
учителската профе-
сия.

Необходимо е да се
увеличи интересът
към природоматема-
тическите дисцип-
лини, защото не е
тайна, че е световна
тенденция все по-
малко хора да се на-
сочват към тези
дисциплини. Това ка-
за ръководителят
на отбори по мате-
матика проф. Сава
Гроздев.

Проблемите са в
много аспекти. Наб-
людава се едно зас-
таряване в универ-

ситетите, да не го-
ворим за БАН. Тези
учители са с опит,
но е друго, когато
преподава млад чо-
век. Млад човек, кой-
то все още не е обре-
менен от опита си,
особено в областта
на математиката.
Учебното съдържа-
ние по математика
нито може да се ус-
ложни, нито може да
се олекотява, каза
още той.

Според учители по
български език и ли-
тература е необхо-
дима бърза и ада-
птивна промяна на
учебните програми,
особено в хумани-
тарното образова-
ние, която да бъде
по-адекватна на съв-
ременността и на
проблематиката на
тази съвременност,
както и по-ефектив-
на организация в
средното училище.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишките крими-

налисти работят по
две досъдебни произ-
водства срещу доско-
рошният шеф на пър-
вия ТЕЛК-състав към
м в о г о п р о ф и л н а т а

болница „Рахила Анге-
лова” д-р Красимир
Танков. В първото са
обединени двата слу-
чая за искан рушвет
– от 200 и 100 лв, а
второто – за из-
готвяне на документ

а след извършените
проверки във връзка с
двата случая с поис-
каните рушвети той
е уволнен дисципли-
нарно. Освобождава-
нето му се е забавило
малко заради болнич-
ния отпуск, в който
издънилият се лекар
излязъл и справки в
Бюрото по труда за-
ради заболяване.

От регионалната
структура на БЛС съ-
що се разграничиха
от поведението на
колегата си и заявиха
категорично, че пове-
дението и моралът на
д-р Танков са несъв-
местими с хуманните
принципи, в които се
е клел всеки български
лекар.

От страница 1
Виктория СТАНКОВА

Вчера бяха огласе-
ни резултатите от
независимо социоло-
гическо проучване на
„БГ Учебник“: 24% от
купувачите избраха
тетрадка с попфолк
певица на корицата,
а останалите 76%
предпочетоха друг
дизайн.

Припомняме, че ек-
спериментът се про-
веде на 15 септем-
ври в шатрата на

„БГ Учебник“ пред
НДК.

От най-голямата
борса за нови и упо-
требявани учебници
решиха да подаряват
на всеки свой купу-
вач тетрадка, като
дадат възможност
той да избере дизай-
на на корицата. Явно
анатемите на цър-
квата, предупрежде-
нията на просвет-
ния министър и изо-
бщо скандалът, кой-

24% посегнаха към попфолк тетрадките
то се разрази около
тетрадките, са дали
резултати: по-голе-
мият процент деца и
родители избраха
„неутралните“ кори-
ци.

Почти никой от
купувачите не е по-
желал да коментира
избора си. Само една
майка е заявила, че
„за нищо на света не
би взела на детето
си тетрадка с поп-
фолк певица“.


