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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 = 1.504 лв.

Четвъртък, 20 септември, 2012 г., бр. 180 /5048/ год. XXЦена: 0,60 лева

Св. мчци Трофим,
Саватий и

Доримедонт

7°/180

Предимно
облачно,

кратък дъжд

ÏÐÈÅÕÀ ÏÐÎÅÊÒÀ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÏÅÐÍÈÊ
Заседава извънредно пернишкият минипарламент

Държава
на лудите

Вчера някакъв луд опита да
се прави на мъж и размаха пистолет сре-
щу вътрешния министър Цветан Цвета-
нов. Този нашенски Мунчо навява асоциа-
ции не само с литературната класика.В
България лудите отдавна не са за връзва-
не и играят все по-активна роля в общес-
твено- политическия живот. Лудостта е
състояние не само на психиката, но и на
това, което наричаме нормален живот.
Тя е повсеместна. Няколко луди има даже
в Народното събрание, но да не се от-
клоняваме от темата.

Може ли луд да направи атентат? Ве-
роятно може, щом като и самата систе-
ма за сигурност е пълна лудница. Не е ли
вярно, че това, което говорят и правят
лудите, си го мислят и така наречените
нормални? И свършва ли лудостта само с
един арестуван пищолджия?

Тези въпроси ще останат с отворен
отговор, щото в България границата
между лудостта и нормалността е тол-
кова тънка, че не се вижда. И като ни на-
помнят за лудия срещу Цветанов, може
би искат да ни кажат да мислим и за себе
си като за луди.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Бурните дебати се

разгоряха вчера сред
местните минипарла-
ментаристи във
връзка с докладната
на кмета Росица Яна-
киева, касаеща одобре-
нието и приемането
на зоните за въздей-
ствие по проект „Ин-
тегриран план за
градско възстанов-
яване и развитие на
град Перник”. С разра-
ботката общината
кандидаства за пре-
доставяне на без-
възмздна финансова
помощ по Оператив-
на програма „Регио-
нално развитие” 2007
-2013 година. Бъде-

щият интегриран
план трябва да проу-
чи детайлно градски-
те територии, да оп-
редели зони за въздй-
ствие и най-важното
– да формира визията
за развитието на гра-
да до 2020 година. До-
кументът ще опреде-
ли къде да бъдат фи-
нансирани конкретни
инвестиции, насочени
към определени град-
ски райони, към физи-
ческото им обновява-
не и благоустрой-
ство, за да се създаде
привлекателна град-
ска среда, която на
свой ред да привлича
бъдещи инвестиции и
да доведе до до допъл-

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!
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Любомира ПЕЛОВА
На извънредно за-

седание вчера пер-
нишките минипарла-
ментаристи прегла-
суваха отново про-
мените в Правилника
за работа на мес-
тния законодателен

орган в частта му,
касаеща месечните
възнаграждения, на-
ложени от промени и
в нормативната уре-
дба на България и по
искане, направено с
официално писмо на
Районна прокурату-

ра. Проблемът се е
появил от неспазе-
ния задължителен
14-дневен срок, кой-
то трябва да изте-
че, преди да бъде ог-
ласено официално ре-
шението на минипар-
ламента.

С вчерашното пов-
торно гласуване на
възнагражденията,
получавани от мини-
парламентаристи-
те, пропускът е от-
странен. Според ре-
шението на ОбС, об-
щият размер на ме-
сечното възнаграж-
дение на един съвет-
ник не може да над-
вишава 30 процента
от средната брутна
работна заплата в
общинската адми-
нистрация за пос-
ледния месец от
предходното триме-

нително развитие на
областния град и об-
щината.

В докладната на кме-
та Янакиева се казва,

По 250 лв. месечно ще получават съветниците
сечие, а за председа-
теля на ОбС процен-
тите са 90 спрямо
възнагражднието на
кмета на общината.
За участие в пос-
тоянните комисии
председателите им
ще получават по 60
лв за заседание, чле-
новете им – с 10 ле-
ва по-малко. За уча-
стието си в работа-

че в обхвата на ИПГВР
може да бъде включе-
но интегрирано проек-
тиране, планиране и
програмиране на

цялостното развитие
на три зони за въздей-
ствие на Перник.

та на комисиите
зам.председателите
на ОбС обаче няма
да получават въз-
награждение. Според
гласуваните вчера
промени е фиксира-
но още, че месечни-
те възнаграждения
на минипарламента-
ристите не могат
да надвишават 250
лева.
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Заседава извънредно пернишкият минипарламент

Общината осигурява
допълнителна помощ

със специалисти от УАСГ
Любомира ПЕЛОВА

Вчера кметът на Перник Росица Янакиева
проведе съвместна среща с Инициативния ко-
митет в помощ на пострадалите от земетресе-
нието на 22 май, кметовете на най-засегнатите
населени места и представителите на УАСГ -
доц. д-р инж. Богомил Петров и доц. д-р инж.
Йордан Милев. На ня бяха обсъдени пробле-
мите както с частния, така и с общинския
сграден фонд. На базата на професионалното
мнение  на специалистите от УАСГ бяха напра-
вени няколко важни извода във връзка с въз-
становяването на сградите, пострадали от зе-
метресението и вторичните трусове.

На първо място всички общински сгради с
голяма обществена значимост, като училища
и детски градини, следва да бъдат укрепвани
единствено съгласно сега действащите сеиз-
мични норми, разписани в закона и последва-
лите техни изменения.

По отношение на частните жилищни сгради,
собственост на граждани конструктивното ук-
репване ще става само и единствено на база-
та на изготвен конструктивен проект. Само-
волното и безотговорно укрепване от страна
на хората подлежи на санкции.

На срещата стана ясно още, че доц.Богомил
Петров и доц.Йордан Милев поемат ангажи-
мент специалисти от УАСГ да направят конс-
труктивни проекти на пострадали сгради, кои-
то са собственост на болни и социално слаби
хора абсолютно безвъзмездно. Университетът
по архитектура, строителство и геодезия по-
мага на Община Перник още от първите дни
след силното земетресение на 22 май, когато
бяха изпратени специалисти на място в гра-
да.Днес вероятно в Перник ще пристигне нов
екип от конструктори със специална сканира-
ща техника, които ще обследват част от силно
пострадалите сгради.

Първата е зона с
пребладаващ социален
характер и обхваща
територии, в които
главни са жилищните
функции. Тя включва
всички жилищни квар-
тали на Перник, от
които само Тева и
част от Изток са оп-
ределени като зони с
приоритетна намеса.

Втората е зона с
потенциал за иконо-
мическо развитие, в
които влизат зона
«Кристал», зона
«Стомана», зона «Мо-
шино» и ж.п.гара Раз-
пределителна. и тре-
тата – зона на пуб-
лични функции с ви-
сока обществена
значимост, която

обхваща централна-
та градска част,
централните пеше-
ходни зони, райони с
преобладаващ брой
сгради с админис-
тративни и общес-
твени функции и за-
ни, в които има сгра-
ди – недвижими кул-
турни паметници.

Вчера Общинският
съвет обсъди двата
варианта на трите
разработени от ек-
спертния екип  зони за
въздйствие и деклари-
ра, че обхватът им в
рамките на Интегри-
рания проект, докол-
кото те са част от
него, няма да бъде про-
менян за срок не по-
малко от 10 години
след приключването
на дейностите по

„Топлофикация” спира
топлата вода в града

за 20 дни
Силвия ГРИГОРОВА

проекта. В крайна
сметка местните из-
браници приеха вто-
рият вариант с напра-
вените допълнителни
промени. Едната от
тях е свързана с квар-
тал Рудничар, който
след дебатите и прие-
тото решение излезе
от зоната на жилищен
район със затихващи
функции. Районът на
кв.Ладовица влезе в зо-
ната с приоритет за
намеса, кв.Стара чеш-
ма – в района с въз-
можности за разви-
тие, а районът на
Профилакториума и
на местността Цоце-
вица влязоха в група-
та на онези части от
Перник, които предос-
тавят възможност за
намеса.

Заради отстранява-
нето на допусната
техническа грешка, бе
гласувано и в срокът
на Записна на заповед
по решение №237 от
30 август т.г. на ОбС
да се чете 23 август

Виктория СТАНКОВА
За трета поредна

година доброволци-
те от Младежки
клуб „П.У.М.А.С.”
към Фондация
„П.У.Л.С.”,  взеха
участие в провело-
то се през периода
13 - 17 септември
2012 г. есенно учи-
лище за напреднали
в работата по под-
хода „Връстници
обучават връстни-
ци” в село Лозен.

Инициативата бе
в рамките на Компо-
нент 7 „Намаляване
на уязвимостта
към ХИВ на младите
хора в най-голям
риск (15-24 г.)” чрез
увеличаване обхва-
та на услугите и
програмите, насоче-
ни към млади хора
на програма „Пре-
венция и контрол на
ХИВ/СПИН”.

Тренингът в с. Ло-
зен е продължение
на лятно училище
за придобиване на
базисни знания в об-
ластта на ХИВ/
СПИН, контрацеп-
ция и сексуално пре-
давани инфекции
проведено, през ме-
сец юли 2012 г. в с.
Ковачевци. Целта
на програмата е
млади хора да бъдат
обучени и подгот-
вени в сферата на
промоция на сек-
суално и репродук-
тивно здраве и пре-
венция на ХИВ/
СПИН извън учили-
ще. Младежите при-
добиха и важни уме-
ния в сферата на
„Outreach” работа-
та или още казано
„Работа на терен”-
основен елемент в

достигането на
рискови групи от
млади хора.

Антония - добро-
волец към клуба раз-
казва: „Лозен 2012 е
наистина като едно
продължение на ма-
гията от Ковачев-
ци. Страхотно над-
граждащо обучение,
което още повече
ме мотивира да за-
почна така нарече-
ната Работа на те-
рен и да помагам на
своите връстници
като разпростран-
явам получените
знания.  Не вярвах,
че за една седмица
на Ковачевци могат
да се създадат
приятелства, не
вярвах, и че на обу-
чението в с. Лозен
тези приятелства
могат да станат
още по-силни, но се
случи. Друго, което
ме впечатли е, че
един вид наистина
си беше „връстници
обучават връстни-
ци” тъй, като пове-

Доброволци в национално обучение

чето неща, които
по време на Лятно
училище, Ковачевци
ни бяха водени от
обучители, на обу-
чението в с. Лозен
ги правихме сами.
По този начин при-
добихме повече уве-
реност в самите се-
бе си и получените
знания.”

Припомняме ви, че
от месец април -
2010 г. Перник е еди-
н от 18-те града в
страната, които
вземат активно уча-
стие в ограничаване
разпространението
вируса на СПИН и на
инфекции, предава-
ни по сексуален път,
като се провеждат
информационни кам-
пании, младежки об-
мени с други градо-
ве от страната,
обучения на местно
и национално ниво,
както и биват раз-
пространявани пре-
зервативи и инфор-
мационни материа-
ли.

2013 година /два месе-
ца след изтичане на
крайния срок по из-
пълнение на договора
за предоставяне на
безвъзмездна финан-
сова помощ . 23 юни
2013 година/.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008 
www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

От 24 септември „Топлофикация
Перник” спира топлоподаването в це-
лия град поради планов ремонт на
топлопреносната мрежа и основния
парогенератор на топлоцентралата-
пети. Това информираха от ръководс-
твото на топлофикационното пред-
приятие. По план ремонтът ще продъл-
жи 20 дни, което ще рече до 14 октом-
ври.

Според изпълнителния директор на
„Топлофикация Перник”- инж. Стойчо
Василев, по време на ремонта е зало-
жено да се извърши свързване на га-
зохода на пети котел със сероочис-
тната инсталация. Ще бъде направен
текущ ремонт на пети парогенератор,
за да бъде подготвен за работа при
зимни условия. Наред с това е пред-
видено да се извърши ремонт и на
топлопреносната мрежа в града, чия-
то дължина общо е 68 километра. „От
22 май, до края на юли ние отстраних-
ме над 30 аварии по мрежата като
последствие от земетресението и неп-
рекъснато се появяват нови в резул-
тат на вторичните трусове. Затова по
време на ремонта ще направим изпи-
тания по цялата топлопреносна мре-
жа, за да видим къде ще се появят
пробиви, когато я натоварим макси-
мално. Целта ни е да отстраним навре-
ме повечето повреди, за да не се на-
лага да правим това при тежки зимни
условия. На приключване сме и с
монтажа на газоочистната инстала-
ция. Предстои ни само да включим
газохода и да направим изпитания на
цялата инсталация, за да видим как
работи. При всички положения в нача-
лото на новия отоплителен сезон ще я
пуснем в експлоатация”, заяви Стой-
чо Василев. На въпрос на „Съперник”-
има ли някакви шансове да се съкра-
ти времето на ремонта, т.ел перничани
да не остават без топла вода 20 дни,
шефът на „Топлофикация” поясни:
”Създаваме необходимата организа-
ция по дни, така че предвидените ре-
монтни работи не само да свършат
навреме, но и по възможност по-рано.
Дано само времето да е с нас, за да
оползотворим всеки ден”.

СЪОБЩЕНИЕ
„Топлофикация – Перник” АД уве-

домява своите абонати, че поради из-
вършване на планов ремонт на топ-
лоизточника и топлопреносната мрежа
и във връзка с изпълнение  на програ-
мата за зимна подготовка на топлоп-
реносната мрежа - от 24 септември
2012 година/понеделник/ ще бъде
спряно топлоподаването за всички
жилищни и обществени сгради за 20/
двадесет/ дни.

Ръководството на топлофикационно-
то дружество поднася своите извине-
ния.

От Ръководството

от страница 1
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Àêöèÿòà ïî êðúâîäàðÿâàíå ïðîäúëæàâà è óòðå
Гражданите на пернишко могат да дарят безвъзмездно кръв

Младежите предлагат идеи
за по-добра България

Виктория СТАНКОВА
Сдружение „Отворена младеж” прове-

де обучение на 36 български младежи на
тема „Институции и политики в Европа”.
Това беше заключителната дейност по
проект „Моите права като гражданин на
Европа! Аз съм на ход”, подкрепен от
програма „Младежта в действие” на Ев-
ропейската комисия, в рамките на която
младежите приеха специална деклара-
ция, изразяваща становището им по въп-
роси, свързани с българската действител-
ност, както и очертаха приоритетни облас-
ти за работа.

Проектът „Моите права като гражданин
на Европа! Аз съм на ход” представлява
виртуална симулация на изборен процес,
по време на която по забавен и интересен
начин чрез лично участие, всеки на въз-
раст от 18 до 30 години, който желае, мо-
же да научи повече за технологията на
изборите и да обогати знанията си за не-
говите права като европейски гражданин.
Основните му цели са да провокира мла-
дите хора да бъдат по-активни граждани;
да разберат механизмите на представи-
телната демокрация в българския й ва-
риант и да се мотивират да научат повече
за правата си на европейски граждани. В
рамките на проекта над 4700 човека го
подкрепиха във Фейсбук, а над 500 се ре-
гистрираха на сайта за участие във вир-
туалната симулация.

Участниците в проекта приеха деклара-
ция, в която излагат своите идеи за по-
добряване на живота в страната.

Синдикат „Образование”
постави искания

Силвия ГРИГОРОВА
За опасност от сериозен недостиг на

учители в страната в близките години
алармират от синдиката на учителите
към КТ”Подкрепа” в писмо до медиите.
В него се подчертава: ”Последните
няколко години следихме прилежно
движението на учениците и тяхното ид-
ване или отпадане от образователната
система, но някак забравихме да пог-
леднем към учителите и да установим,
че от системата си отиват много добри
учители в най – активната си възраст и
то неслучайно. Българите избрали про-
фесията на учителя, го правят заради
призванието, общественото признание и
вълшебството да работиш с деца и уче-
ници. Но вместо това, влизайки в уче-
бните звена получават доминираща ад-
министративна и несвойствена работа;
лавинообразно променящи се норма-
тивни документи; амортизирана и зас-
таряваща материално техническа среда
и недостатъчен интерес от родители и
общество към учебно възпитателния
процес на учителя”. В писмото се под-
чертава, че синдикатът е обнадежден от
заложените параметри на финансовата
и духовна реформа на българското об-
разование, но и обезпокоен от темпове-
те на реформата. „На практика финансо-
вият приоритет „Образование“ не е за-
почнал с мизерните 3,20% от БВП. Син-
дикатът ще продължава да настоява за:
не по-малко от 4% от БВП за „Образо-
вание“; достигане до 6% през следва-
щите три години; увеличение на еди-
нния разходен стандарт за дете и уче-
ник с не по-малко от 15%; увеличение
на учителските заплати с не по-малко от
20% от 2013г.”, се подчертава в писмото
до медиите. Затова, според синдиката,
най-важното за българското образова-
ние сега е духовната реформа с прена-
реждане на разместените през послед-
ните десетилетия духовни ценности. За
тази реформа българските учители имат
нужда от неограничен  кредит на об-
ществено доверие и възрожденска
вяра към силата на духа на българското
училище.

България. Причината
за намаляване на на-
личностите от две-
те кръвни групи е
провежданото лече-
ние на пациенти с
тежки хематологични
заболявания, както и
извършването на го-
леми хирургични ин-
тервенции в редица
здравни заведения.В
тази връзка регионал-
ната здравна инспек-
ция -Перник и Облас-
тна организация на
БЧК Перник отправят
призив към граждани-
те на град Перник, да
подкрепят Акцията
по кръводаряване,
тъй като това е хума-
нен, безвъзмезден акт
на милосърдие и чо-
вешка солидарност с

политически лица от
региона. Както е из-
вестно кръв  и кръв-
ни продукти в момен-
та не достигат в ле-
чебни заведения в гр.
София и в Западна

Зоя ИВАНОВА
До утре включител-

но ще продължи ак-
цията по кръводар-
яване в пернишко,
която беше организи-
рана заради недостиг

на кръв и кръвни про-
дукти от кръвни гру-
пи А и О. Акцията те-
че от началото на
седмицата в града ни,
а в нея се включиха ос-
вен граждани и много

цел подпомагане и
спасяване на човешко
здраве и живот. Всич-
ки, които желаят да
дарят кръв могат да
направят това в  гр.
Перник на ул. „Брез-
ник” №2, Отделение
по трансфузионна хе-
матология /сградата
на Минна болница, ет.
II/.

Специалистите на-
помнят, че минимал-
ният срок между две
кръводарявания е най-
малко 60 дни. Кръво-
дарителите трябва
да са здрави, отпочи-
нали и над 18 годишна
възраст. При посеще-
ние на кръвните цен-
трове те трябва да
представят доку-
мент за самоличност.

Общината изостава сериозно
със собствените приходи
Любомира ПЕЛОВА

На извънредно засе-
дание вчера перниш-
ките минипарламен-
таристи приеха за
сведение информация-
та на кмета на общи-
на Перник Росица Яна-
киева за текушото
изпълнение на бюдже-
та за първото полу-
годие на 2012 година.
За шестте месеца на
годината то е
23 646 250 лева. От
тях 12 804 819 лв са
държавни дейности,
дофинансирането на
делегирани от държа-
вата дейности с мес-
тни приходи е 255 968
лв и местни дейности
– 10 585 463 лв.

Градоначалникът
Росица Янакиева вче-
ра обясни пред мес-
тния законодателен
орган, че е налице се-
риозно изоставане в
частта, касаеща реа-
лизацията на собс-
твените приходи на
общината в  бюдже-
та. Не само икономи-
ческата криза, но  и
земетресението от
22-ли май т.г. се е от-
разило тежко върху
постъпленията в
местната хазна Бло-
кирани са всички
сделки, касаещи про-
дажби и отдаване
под наем на общин-
ски имоти, не се реа-
лизират дори покуп-
ко-продажби на час-
тни имоти, от кои-
то влизат 2 процен-
та данък в местната
хазна, обясни градо-
началникът. В момен-
та, добави Янакиева,
се извършват прио-
ритетно плащания-
та за детските хра-

ни – за ток, храна,
заплати. Кметът
Янакиева съобщи, че
и там проблемите са
сериозни заради ско-
чилите цени на хра-
нителните продукти
и използваните кон-
сумативи, както и за-
ради изискването на
Министерството на
земеделието по от-
ношение на достав-
ката на храни по оп-
ределени стандарти.

Кметът Янакиева
информира местните
законотворци и за из-
пълнението на бю-
джета за първото по-
лугодие на второсте-
пеннит разпоредите-
ли в общината. Най-
много са парите, по-
харчени в сферата на
образованието –
7 950 440 лева. За
кметствата в общи-
ната са отишли
817 253 лв. Тук деба-
тът бе и особено ос-
порван. От групата
съветници на ГЕРБ об-
виниха Янакиева, че е
пристратна по отно-
шение на плащанията
към села, в които уп-
равниците са от БСП
и там за полугодието
са получили 50, че и
повече процента от
дължимите пари, до-
като населени места с
кметове от ГЕРБ и
дясното политическо
п р о с т р а н с т в а
трябва да същесту-
ват с едва около 30
процента от полага-
щото им се. Най-теж-
ка била ситуацията в
кметство Изток, кое-
то е получило едва 11
процента от парите
за полугодието.

Не мина предложе-

нието на две от пос-
тоянните комисии
към ОбС, една от кои-
то бе водещата – по
бюджет, финанси и
европроекти, да бъде
завишена сумата за
реимбурсиране на Спе-
циализираната болни-
ца за долекуване, про-
дължително лечение
и рехабилитация, по
позната като Профи-
лакториума, с 50 000
лева, които да бъдат
взети от други две
общински дружества
– «Спортни имоти» и
това за стопанисване
и управление на об-
щинската собстве-
ност.

Местните зако-
нотворци се съгласи-
ха, че въпросните
50 000 лева не са гло-
балано решение на
кризата в специали-
зираната болница и
се  обединиха около
идеята настоящето
и бъдещето на здрав-
ното заведение да
бъдат тема на дебат
и решения на отдел-
на сесия. Сега ситуа-
цията там е повече
от критична, тъй ка-
то от месец март уп-
равителят д-р Бог-
дан Богданов е подал
оставка и Профилак-
ториума се управл-
ява временно от д-р
Лазар Георгиев, без
решение на ОбС оба-
че.

Съветниците прие-
ха и някои уточнения
в приетото на заседа-
нието на ОбС, прове-
дено на 28 юни т.г. ре-
шение за създаване на
новото предприятие
„Общински гори –
Перник” ЕООД.

Кампанията по прибиране на
реколтата е в разгара си

Зоя ИВАНОВА

Инспекторите към дирекция „Контрол на
качеството на пресни плодове и зеленчуци“
към Българска агенция по безопасност на
храните внимателно следят за качеството на
плодовете и зеленчуците родно производс-
тво.

Във връзка със Схемата за подобряване на
качеството на плодове и зеленчуци, произ-
веждани в България чрез специфично подпо-
магане, за изминалата седмица са сертифи-
цирани около 804 тона краставици, като 20
процента от тях се  падат на късоплодните
краставици - корнишони. Месестата им част е
плътна, крехка, с недоразвити, нежни воднис-
ти семена, без семенна кухина. Размерите им
са от  6  до 9 сантиметра и отговарят на  про-
дуктовите спецификации за качество.

В разгара е кампанията по прибиране на
всички видове чушки. В цялата страна се
прибират около 300 тона седмично различни
сортове сладък и лютив пипер. Качеството му
е  много добро. Месестата част е крехка и
сочна, със слабо или силно изразен пиперов
аромат. Двугнездни и тригнездни пиперки за
сортотип „Рога” и „Капия”, а тригнездни и че-
тиригнездни са пиперките от сортотип „Ка-
линков” и „Ратунд”.

В  районите  на  Бургас, Добрич, Велико
Търново, Кюстендил и Кърджали също за-
почнаха прибирането на сортовете зимни
ябълки - сортовете Глостър 69, Флорина, Чер-
вена превъзходна, Златна превъзходна и
други, които са с много добро качество и вку-
сови показатели.

Прибират се и последните количества прас-
кови и нектарини. За изминалата седмица са
сертифицирани следните количества плодове
и зеленчуци:Краставици - 804 тонаДомати -
191 тонаПипер - 308 тона,Праскови - 209 то-
наЯбълки - 146 тона.
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Исканията са поставени преди месеци

промяна, която да им
разреши да получават
странични доходи, т. е.
в свободното си време
да могат да работят
частно. Публична тай-
на е, че въпреки изрич-
ната забрана за това
много полицаи от годи-
ни заработват допъл-
нително като охрани-
тели.

Служителите на
реда ще протести-
рат на 23 и 24 сеп-
тември, като в мо-
мента създават
вътрешна организа-
ция сред своите чле-
нове.

Полицаите са уведо-
мили кмета на София
за намеренията си и се
„надяват този път да

не им бъде забранено
да протестират”. Към
протеста на работе-
щите в МВР ще се при-
съединят и надзирате-
лите в затворите, кои-
то също настояват за
увеличение на заплати-
те и подобряване усло-
вията на труд.

Подготовката на
протестните дей-
ствия е в резултат на
несъстоялите се пре-
говори и демонстрира-
ната до момента липса
на каквото и да е жела-
ние от страна на МВР
да обсъди по същество
възможностите за
удовлетворяване иска-
нията на синдикатите,
пише в писмото на по-
лицаите.

Любомира ПЕЛОВА
Най-голямата поли-

цейска синдикална ор-
ганизация изпълни за-
каната си и започна
активна подготовка
на протест във връз-
ка със своите искания

за 25-процентно уве-
личение на заплати-
те. Това стана ясно
от изявление на
СФСМВР, разпростра-
нено до медиите.

Синдикатите нас-
тояват и за законова

От синдиката на-
помнят, че техните
искания са представе-
ни в МВР на 27 юли
2012 г. и за месец и по-
ловина е проведена са-
мо една среща с пред-
ставители на МВР. На
срещата на 22 август
2012г. не бяха прове-
дени преговори по съ-
щество, а се обсъдиха
някои технически
въпроси. Демонстри-
раното в продълже-
ние на месец и полови-
на пренебрежение от
страна на МВР и нег-
лижирането на осно-
вателните искания на
Федерацията са при-
чина за подготовката
на протести в края на
месеца.

Задава се закриване
на малки съдилища

Любомира ПЕЛОВА

1640 лв. бяха събрани за Цвети
Виктория СТАНКОВА

1640 лв. събра бла-
готворителният кон-
церт в подкрепа на бол-
ната от рак Цветели-
на Миланова от Пер-
ник, който се проведе в
понеделник в Младеж-
кия дом.

За събитието са би-
ли закупени малко над
1000 билета, съобщиха
от Общинския младеж-
ки дом. На сцената се
изявиха Данчо Кара-
джов от „Сигнал”, Или-
я Луков, Игор от „Гла-
сът на България”, Сил-
вия Владимирова от
„Мистерията на бъл-
гарските гласове”,
Георги Гьолски, вокална
школа „Синева”, Нико-
лета, балет „Авангард”
и фолклорна формация
„Чудно оро”.

Самата Цвети, раз-
вълнувана от толкова

много позитивна ене-
ргия, насочена към нея,
стана и се хвана на хо-
рото, когато нейният
съгражданин и прия-
тел Георги Гьолски
запя най-популярната
си песен „Рада Радо-
мирка“. Редом до  Цве-
ти през цялото време
бе нейното семейство.
Най-развълнувана бе
малката й дъщеря, за
която това бе и пър-
вият учебен ден. Мо-
мичето е заченато
след няколко процеду-
ри ин витро и е об-
грижвано с любов и
нежност. Сега Цвети е
решена да преодолее
поредното препя-
тствие, което живо-
тът й поднася и да се
пребори с тежка фор-
ма на рак, за да продъл-
жи да се грижи за мал-
кото си момиченце.

“Повечето хора пус-
каха пари в благотвори-
телните кутии, а дру-
ги пък й даваха на ръка.
Тези средства обаче не
са достатъчни. Зато-
ва се надяваме да се от-
зоват и други гражда-
ни и бизнесмени”, поя-
сниха от Младежкия
дом.

За лечението на Цве-
ти са нужни 40 000 лв.
Тази сума обаче е непо-
силна за нея. Тя работи
в козметична фирма в
Радомир. До момента
са й направени 4 опера-
ции за 6 месеца. Налага
се спешно да й бъде
проведено лечение в
чужбина.

Дарителската смет-
ка на Цвети е: ProCredit
Bank BG
47PRCB92301041612320.

Цветелина Милано-
ва.

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.

Четири случая на
хепатит за седмица

Зоя ИВАНОВА
Четири случая на остър вирусен хепатит, от

които два потвърдени на хепатит А, са били ре-
гистрирани в пернишко за миналата седмица
– съобщават от регионалната здравна инспек-
ция. Случаите са регистрирани в гр. Перник и
гр. Трън. Три от заболелите са деца във въз-
растовата група 10-14 години. Болните се ле-
куват стационарно в МБАЛ – Перник. Няма
епидемична връзка между случаите. Осем са
случаите на ентероколит и гастроентерит, от
които три са етиологично доказани, срещу 9
за предходния период. Регистрираните слу-
чаи са 6 от гр. Перник и по 1 от с. Дрен и с. Сту-
дена. Три от заболелите са деца на възраст
между 1 и 4 години. Всички болни се лекуват
в МБАЛ „Рахила Ангелова” – АД. Не е устано-
вена епидемична връзка между случаите.

72 годишен мъж от Перник е заболял от бе-
лодробна туберкулоза – той е хоспитализиран
за лечение в специализираната болница за
активно лечение на белодробни болести в
Перник.

Няма регистрирани хранителни взривове и
взривове на вътреболнични инфекции на тери-
торията на гр. Перник и областта.

След приетите окончателни промени в Зако-
на за съдебната власт, Висшият съдебен съ-
вет получи право да закрива съдилища и да
ги мести. Според промените ВСС ще взема
решенията си за това дали един съд да съ-
ществува и колко магистрати да работят там
въз основа на натовареността им.

Предложението за закриване обаче трябва
да дойде от министъра на правосъдието. След
приемането на този текст няма пречка да за-
почне структурната реформа в съдебната
власт. Анализ на ВСС за натовареността в сис-
темата показа, че районните съдилища в мал-
ки градове като Малко Търново и Гълъбово
имат в пъти по-малко дела от средното, подоб-
на е и ситуацията със създадените преди
няколко години административни съдилища.

Очаквано с гласовете на ГЕРБ и “Атака” бе-
ше прието създаването на специализирани
наказателни съдилища - първоинстанционен и
апалативен. Любен Корнезов от БСП предуп-
реди мнозинството, че прави груба грешка и
не се създава съд за 100 дела.

Съюзът на съдиите настоява чрз закона да
се създаде публичен регистър на обвързанос-
тите на магистратите, включително и с органи-
зации с нестопанска цел като масонските ло-
жи. Съюзът поиска тази информация да стане
публична, тъй като законът не забранява на
магистратите да са редови членове на фонда-
ции и сдружения, а само да са в ръководство-
то им, и то ако организацията развива стопан-
ска дейност. Според съдиите членството в тай-
ни братства поставя съмнение, че тези магис-
трати са изправени пред избор дали да из-
пълнят клетвата си да служат на закона, или
да останат верни на тайната общност.

При гласуването на проекта в правната ко-
мисия миналата седмица създаването на ре-
гистър на масоните в съдебната власт беше от-
хвърлено. Гласуването на изключително спор-
ния текст в проекта - дали членовете на ВСС
да минават през проверка от службите за по-
лучаване на допуск до класифицирана инфор-
мация, беше отложено за след редакционното
приключване на броя след над час дебати. Де-
путатите от левицата и РЗС обявиха текста за
противоконституционен.

Съдебната власт се поставя в зависимост от
изпълнителната, а МВР ще кадрува в система-
та, заяви Корнезов. Лидерът на РЗС Яне Янев
заяви, че няма логика членовете на ВСС да
минават през проверка от службите, за да че-
тат тайни документи, а депутатите и министри-
те - не.

тите, които са обяве-
ни за събаряне, на гол-
яма част от тях вече е
отпусната помощ.

“Има още 200 имота,
които в момента се об-
следват. Имам намере-
ние за тези които се
установи, че са много
зле също да получат
помощ. Има и над 1000
души, чиито къщи
просто трябва да бъ-
дат укрепени. Голяма
част от тях са си полу-
чили парите, другите
също ще ги получат”,
допълни министърът.

Перничани обаче не-
доволстват от пром-
яната на правилата.
Хората не са съгласни и
с определянето на гра-
ница от 2 000 лева, под
които държавата не
поема ремонта.

Според Томислав
Дончев там, където

не може да се получи
финансово обезщете-
ние, могат да се изпол-
зват безплатно услу-
гите на назначените
вече над 120 души, фи-
нансирани от ОП “Чо-
вешки ресурси”. Те мо-
гат да помагат в из-
вършването на ремон-
тите както в държав-
ни и общински, така и
в частни сгради. “П-
редложението на коле-
гите от междуведомс-
твената комисия е би-
ло прагът да е от 6-7
000 лева, нашето пред-
ложение беше за 2
000”, заяви министъ-
рът.

“Трябва да се поста-
ви въпросът дали е
честно държавата да
обезщетява всеки от
собствениците”, зая-
ви още министърът.
Той даде пример с оби-

Любомира ПЕЛОВА
Почти четири месе-

ца след разрушителния
трус, в Пернишко за
възстановяване на ще-
тите все още не може
да се говори. А в нача-
лото на есенната, кога-
то се очакват всеки
момент и първите
дъждове, пострадали-
те хиляди жители на
двете общини – перник
и Радомир, се притесн-
яват сериозно как ще
изкарат зимата и ще
получат ли изобщо обе-
щаните от държавата
обезщетения.“Има хо-
ра в изключително
тежка ситуация, чии-
то жилища трябва да
бъдат съборени”, пот-
върди вчера министъ-
рът по управлението
на средствата от ЕС
Томислав Дончев, кой-
то бе командирован в

Перник от премиера за
два месеца, за да ускори
и канализира работата
по отстраняване на
последиците от земет-
ресението. Той подчер-
та, че на тях ще им се
помогне, без това да е
задължение на държа-
вата. Според него
броят на най-тежко
пострадалите е над
100. “Имаме грижа към
всички перничани, но
когато харчим публич-
ни пари, трябва да има
ред”, коментира минис-
търът, който твърди,
че е бил заплашен и из-
нудван да дава парична
помощ от мъж с БМВ
Х5. “Не всички пернича-
ни са в такава ситуа-
ция, това са малка част
от тях, които злоу-
потребяват”, комен-
тира министърът. По
думите му 163 са имо-

кновен пожар в апа-
ртамент, при който
собственикът не би
отишъл да иска по-
мощ от държава-
та.“Държавата има
ангажимент към тези
хора, но фокусът
трябва да е към най-
нуждаещите се”, зая-
ви Дончев.В ромските
райони на града над
1400 души се притесн-
яват как ще изкарат
зимата. Хората се над-
яват държавата да им
оправи поне покриви-
те. Дончев обаче зая-
ви, че държавата няма
намерение да подпома-
га незаконно построе-
ни жилища, както и са-
монастанили се. “За
тях имаме намерение
да им осигурим кризис-
но настаняване за най-
студените месеци”,
обяви министърът.

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

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

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

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

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

сл.: 076/60 38 24;
дом.: 076/60 51 27

0898/620 696;
0878/620 925

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

1. Боксониера Изток, ет.1, южна, по БДС         - 11 000 евро
2. Гарсониера, ул. Кракра, 36 кв.м, тх., ет. 1 - 11 500 евро
3. Гарсониера, ЦГЧ, ет. 7, ЕПК, тер., юг - 18 400 евро
4. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет.3, ТЕЦ, по БДС        - 18 990 евро
5. Гарсониера, Бл. Гебрев, ет. 3, тх., южна - 20 000 евро
6. Гарсониера, Бл.Гебрев, ет.7, реновирана         - 13 200 евро
7. Гарсониера Изток /до ВИВА/,преустроена,нов рем,ет.8- 13 300 евро
8. Двустаен, Пашов, ет. 7, РVС, 2 тер. добър блок - 20 999 евро
9. Двустаен, Мошино, ет. 2, нова сгр., обитаем с гараж- 27 900 евро
10. Двустаен,  Изток, до ОДЗ, ет. 4, РVС, нов рем.         - 21 100 евро
11. Двустаен, Изток, нова обитаема сгр, ет.3, лукс        - 31 500 евро
12. Двустаен, Ю. Гагарин, тип, УТИНОР, ет. 6 - 28 990 евро
13. Двустаен, Изток до ОДЗ, ет. 2, тх., л.о., РVС - 17 890 евро
14. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 2, тх., без ТЕЦ - 15 800 евро
15. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, реновиран - 20 500 евро
16. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, 2 тер., лукс рем. и обз.- 31 000 евро
17. Двустаен, ЦГЧ, лице на площада, ет. 2, над партер- 28 900 евро
18. Тристаен, ЦГЧ, ет. 1, тх., реновиран - 53 900 евро
19. Тристаен, Мошино, ет. 5, до СОУ, непреходен - 20 500 евро
20. Тристаен, Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ, до СВА- 21 900 евро
21. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., до СОУ - 26 300 евро
22. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, реновиран - 35 000 евро
23. Тристаен, Изток, до хотел Зора, ет. 4, след ген. рем.- 34 500 евро

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала- 515  евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро
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ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв.
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

2. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.

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

4. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, 30 кв.м, в къща над Автогарата - 20 000 лв.
2. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м, РVС - 30 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, РVС, след осн. ремонт - 32 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 29 000 лв.
6. Гарсониера, Пашов, ет. 6, преустроена, ТЕЦ, тер., юг - 24 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 48 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2, тер. - 55 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер. - 47 000 лв.
10. Двустайни, ИЦ, ет. 1; ет. 2, тх., пл., тер., мазе, таван - 30 000 евро
11. Двустаен, Център, 78 кв.м, ТЕЦ, мазе, таван, тер. - 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. Къща, с. Ярджиловци, дв. 700 кв.м - 17 000 лв.
6. Парцели, с. Борнарево, 1200 кв.м; Червена могила,
500 кв.м; с. Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно

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

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

КУПУВА
СПЕШНО:

1. Тристаен, Центъра,
нисък етаж

- до 35 000 евро
2. Парцел, Мошино,

Изток
3. Гарсониера, Изток,

Мошино

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

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

0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

1. Магазин, Център, 55 кв.м - 50 000 лв.
2. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 19 000 евро
3. 1-ст, СЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, РVС - 28 000 лв.
4. 1-ст., СЦ, партер, сам. вх., РVС, за офис или кабинет - 21 000 евро
5. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 35 000 лв.
6. 1-ст., Соф. шосе, ет. 2, 53 кв.м, тер. - 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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Място за
вашата реклама



Съперник 9Имоти 20 септември  2012 г.

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

Продавам къща 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

Набираме разпространители - тел.
0894/653 060

Павилион Нон-стоп търси бармани/ки,
може и пенсионери – тел.0896/82 06 36

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН
АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95;
0888/50 32 37

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

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

имоти
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СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

0893/54 19 45

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

тел.0878/32 14 34

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация

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

ДАВА С
Е

ПОД Н
АЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37
кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

разни

работа
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РЕКЛАМА
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Ледът в Арктика - под
всички рекорди!

 Ледените площи в Арктика са на рекордно ниско
равнище - повече от два пъти по-малко от средното
за последните години на миналия век.
Както писахме още в края на август, ледената
покривка в Арктическите акватории е рекордно
малка. Оттогава досега тя намаля още и е далеч под
предишния рекорд, отбелязан през 2007 година.
 На този видеоклип на Американската агенция по
океаните и атмосферата (NOAA) може да се
проследи как се е променяла площта, покрита с лед,
от началото на годината до сега. В следващите
десетина дни ледът ще започне сезонното си
увеличение, но остава въпросът кога и дали ще
достигне зимните стойности от предишните
години.
 Дори и ако това се случи, този "пресен" лед е
едногодишен и напролет, с началото на следващото
топене през март, ще се редуцира значително по-
бързо от многогодишния дебел лед, от който са
останали съвсем малки количества в малък сектор
на Арктика между Северна Гренландия и самия полюс.
Свободни от лед, както никога досега в близката
история, са обширни площи над Азия, морето Бофорт
и там акваториите са открити за корабоплаване без
помощта на ледоразбивачи.
 За излюстрация: преди стотина години, в началото
на 20 век, на полярните изследователи като
Амундсен са им били необходими 3 години, за да
открият морски път по бреговете на Азия от
Атлантическия към Тихия океан, при това в периода
на най-малкото количество ледени площи, през
август и септември.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

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

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

Това е
мястото

за
вашата
реклама

ДАЙДЖЕСТ

автомобили

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

Студ и топло ще се редуват
до края на седмицата

 Много променливо време ни очаква в
следващите дни. Днес и през голяма част от
утрешния ден ще остане сравнително топло,
с температури днес от 23 до 28 градуса.
Облачността ще бъде променлива, с
тенденция към увеличение от запад.
 След обяд е възможно слабо да превали само
над планините на Западна България и в
крайните северозападни райони.
 Утре около обяд от запад ще започнат
превалявания, които ще обхващат цялата
страна и ще засилват интензитета си, но
още в по-късните следобедни часове от запад
бързо ще започнат да спират. Последно
дъждът ще спре в крайните североизточни
райони в петък сутрин. Петъчният ден ще
бъде студен и ветровит, с разкъсана
облачност, незначителна на запад и по-
съществена в ктайния североизток на
страната. Дневните температури ще са
ниски и на доста места няма да превишат 20
градуса.
 В събота вятърът ще стихва и минималните
температури ще са от 6 до 11, на места по
високите полета на Западна България е
възможно да се понижат до 2, 3 градуса и да
се образуват слаби слани.
 Още същия ден и неделя обаче бързо ще се
затопля, като през втория ден максималните
температури ще достигнат стойности
близки до 30 градуса в ниските места на
Западна България, за София до около 25, 26.
 Това затопляне ще бъде краткотрайно и още
в понеделник от север-северозапад отново ще
нахлува стден въздух. Този път процесът ще
бъде почти изцяло "сух", без валежи, освен
минимална вероятност да преръми в
Североизточна България и  северно от
планините.
В планините, сякаш по поръчка, през двата
почивни дни ще бъде топло и предимно
слънчево, с временни увеличения на
облачността и температури на 1200 метра
от 18 до около 20 градуса.
Все още подходящо за плаж ще бъде и по
морето до неделя, където водата ще бъде с
температура около 22 градуса, а въздухът -
от 22 до 25.
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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. 8
21:00"Времето лети" - сериал, еп. 53
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"Кухнята на Звездев" /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
21:00"Етажна собственост" - сериал
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"

05:30Бързо, лесно, вкусно
06:00Дързост и красота -  /3050 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 /169 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 -  /3051 епизод/
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Теглене тиражите на ТОТО 2 и
Втори ТОТО шанс
18:45Страх да обичаш - тв филм
19:45Лека нощ, деца!: Пролет
20:00По света и у нас
20:45Под прикритие 2 - тв филм
21:45Студио "Футбол"
22:05Футбол: "Тотнъм" - "Лацио"
00:00Мотоспорт екстра
00:30Апартаментът с Марта Вачкова
01:15Под прикритие 2 - тв филм
02:10По света и у нас /п от 20:00/
02:50Страх да обичаш - тв филм /4
епизод/п/
03:50Открито с Валя Ахчиева/п/
04:20Видеоклипове
04:30В кадър/п/

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

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

СМЕШНО
Един габровец отива до съседа и му казва:

 - Комшу, голям проблем. Имам 15 гости ама само 10 стола,
ти имаш ли свободни столове.

 - Да.
 - Идеално, значи ще ти ги пратя ония петимата.

ЛАБИРИНТ
Помогнете на мечо сега да смете

листата до купчината!

0.20   Вечерен обзор
0.45   Килерът  -  Игрален филм
2.05   Вечерен обзор
2.30   Парижанката  -  Игрален филм
3.50   Дванайста нощ  -  Игрален филм
5.30   Жега в града   -  Игрален филм
7.10  Штрак
7.30  Седем недели  -  Игрален филм
9.10  Тарзан  -  Анимационен филм
10.00  Кремък, 2-ри епизод  – Сериен филм
11.00   Нещата от живота  с Даниела Аризанова
11.30  Краят на дъгата  -  Игрален филм
13.00  Пернишки вести

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

13.15  Режисьорът   -   Игрален филм
15.00  Пернишки вести
15.15  Бокачо, 2-ра част  -  Игрален филм
17.00  Кремък, 3-ти епизод   -  Сериен  филм
18.00  Нещата от живота с Нели Георгиева
18.30  Скорост  -  Предаване за автомобили
19.00  Вечерен обзор
19.25  Алиса в страната на чудесата  -
Анимационен филм
20.10  Ароматът на успеха  -  Игрален филм
21.45  Вечерен обзор
22.10  Штрак
22.30 Цикълът на Дрейър  -  Игрален филм

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате да се занимае-

те с някои парични
въпроси. Може да сте

малко екстравагантни в покупките
си, но пък ще се чувствате толкова
удовлетворени.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще се налагате фи-

но, чрез малки красиви
жестове, съвсем не-

натрапчиво и дори няма да го прие-
мете като налагане, а молба за взаим-
ност.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Подсъзнателните

сили ще са по-мощни
от съзнателните и резултатите ще
са твърде неочаквани дори за вас. Не
предприемайте решителни стъпки.

РАКРАКРАКРАКРАК
Толкова много ще

сте ангажирани с об-
ществени каузи, че може да забрави-
те някои елементарни неща. Слава,
Богу, че имате приятели, иначе закъ-
де сте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Бързо ще се ориенти-

рате за нещата, които
ви водят към постига-

нето на целта ви. Важното е да не
помитате другите междувременно.
Бъдете великодушни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Моралните ви ценнос-

ти, чувството за спра-
ведливост днес са вклю-

чени на максимална степен и сте го-
тови дори да се борите за тях. Сме-
ло напред!

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Недостатъчните

финансови средства
могат да станат причина за емо-
ционални проблеми. Затова пък ще
имате силата да прекратите вред-
ните модели.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Човекът до вас ще

ви уравновесява и
хармонизира. Еди-

нствената опасност е да се впусне-
те в безкрайни спорове, които само
ще развалят нещата.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
За да се чувствате

здрави и емоционално
стабилни ви е нужна работа, която
да ви харесва. А дали е така, дали
правите компромис със себе си?

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се стремите към

преживявания, носещи
ви реални усещания и

резултати. Дори сте склонни да
рискувате за това. Май сменяте мо-
делите си?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Може да има емо-

ционални недоразуме-
ния у дома ви. Сетете

се да се обадите на родителите си,
погрижете се за нещата около дома-
кинството.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще се водите най-

вече от емоциите си,
особено при пазарува-

не. Заради това може да се сдобиете
с куп неща, които не са ви нужни.
Внимавайте!
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Â „Ìèíüîð” âñå ùå å òðóäíî
Така смята новият старши-треньор Николай Тодоров – Кайзера

Страницата подготви Яне Анестиев

на 2009 година, при
нас винаги е било
трудно. За всичкото
това време не е имало
спокоен полусезон. Да-
ли защото не сме иг-
рали добре, дали защо-
то не сме имали точ-
ки или пари, но напре-
жението често е съ-
пътствало работата
ни. Сам съм си избрал
тази професия и не ме
е страх от труднос-
тите. Надявам се и
вярвам, че отборът
да се вдигне бързо, за-
щото има потенциал
и футболисти”, ко-
ментира Тодоров.

Той дойде в Миньор

през зимата на 2009
година. Тогава ти-
мът бе воден от
Митко Алексиев. Кай-
зера замени Георги
Антонов като аси-
стент.Досега Тодо-
ров никога не е рабо-
тил като старши
треньор. Водил е пер-
ничани само в един
мач. През септември
2010 година застава
начело на тима за ви-
зитата на Левски
(0:4). Това става при
назначаването на
Стойчо Стоев, кой-
то тогава поиска
още малко време за
адаптация.

нати договорът му с
клуба е до края на пър-
венството.

„Откакто съм в
Миньор, в началото

Ръководството на
Миньор Перник назна-
чи Николай Тодоров -
Кайзера за старши
треньор на тима. Вче-
ра следобед шефове-
те приеха оставката
на Стойчо Стоев.
Твърде вероятно е

сред причините, дове-
ли до напускането му,
да е съмнителното
представяне на фут-
болистите срещу
ЦСКА (1:4) и Локо
Пловдив (1:5).Кайзера
бе помощник на
Стоев. Според запоз-

Емил Серафимов е
новият помощник

На днешното си заседание ръководство-
то на „Миньор“ утвърди за помощник тре-
ньор на отбора Емил Серафимов – съобща-
ва официалният дайт на клуба
www.minyor.com. До този момент той е тре-
ньор в детско – юношеската школа и ръко-
водеше формацията юноши старша въз-
раст. Емил Серафимав израстна и се разви
като футболист в“ Миньор“. Публиката в
Перник го помни като един от най – добри-
те централни нападатели играли с жълто –
черната фланелка. Освен това той беше по-
мощник-треньор на отбора във времето,
когато президент беше Лидия Станоева –
Скалата, а в един момент довърши и полу-
сезона след тръгването на поредния стар-
ши-треньор. Брат му, Асен Асенов, е сред
най-известните треньори по волейбол от
Перник. С назначаването на Емил Серафи-
мов вече треньорският щаб на отбора е
оформен окончателно.

Пак ни нарочиха за
престъпления във футбола

Емине Бозкурт от Института за междуна-
родни отношения и стратегии запозна Ев-
ропейската комисия с проблема за прес-
тъпленията във футбола.

Тя определи България като една от воде-
щите страни във футболните престъпле-
ния, в които много криминални елементи
са заели места в постовете на клубовете.

 “Уговарянето на мачове е сериозен
проблем в Европа. Това е престъпление,
носещо огромни приходи, на което съот-
ветстват малки наказания, а разкривае-
мостта е нищожна. Открити са здрави
връзки между футболните институции и
криминалните организации най-вече в Из-
точна Европа и Балканите.В държави като
Русия, Украйна, България и Сърбия прес-
тъпниците са се внедрили в клубовете и
федерациите и работят отвътре, като ги из-
ползват за прикриване на множество неле-
гални дейности. В тези държави нито има
държавна регулация, нито разкриваемост
на тези престъпления.

60 лева за Чехия – България
Чешката футболна федерация ще пре-

достави 1800 билета за български фено-
ве за предстоящата световна квалифи-
кация между двете страни на 16 октом-
ври. Мачът е с начален час 21:00 и ще се
играе в Прага. За гостуващите фенове е
отделен цял сектор, като билетите, които
се предлагат, са две категории – тези,
които са на по-високите редове, се пред-
лагат за 35 евро или 68 лева. От тях в на-
личност има 800 бройки. Останалите 1
000 ценни хартийки са на цена от 17 ев-
ро или 32 лева. Желаещите да закупят
билети за световната квалификация
между Чехия и България могат да го
направят по банков път или директно в
централата на БФС на улица „Цар Иван
Асен II” 26. Заявки за закупуване ще се
приемат по електронната поща на Бъл-
гарския футболен съюз.

Волейболните клубове
няма да плащат на съдиите
Националната волейболна лига ще

поеме заплащането на съдийските такси
от новия сезон 2012/2013 президентът на
Лигата Красимир Илиев.С приемането на
това решение значително ще облекчи
положението на родните клубовете, кои-
то до този момент сами заплащаха тези
разходи.  Нововъведението се отнася за
всички първенства, администрирани от
Лигата, включително и женскияшампио-
нат, който от вчера премина официално
под шапката на НВЛ.Тъй като този про-
цес се прави за първи път за всички
шампионати (досега бе само за Суперли-
гата), то финансовите средства ще се
осигуряват от Българска федерация во-
лейбол, а НВЛ ще поеме грижата за зап-
лащането на съдиите.

ЮГОЗАПАДНА „В“ ФГ
5-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Марек – Велбъжд 2:0
Перун – Стр.слава 1:2
Септември – Оборище1:1
Чепинец – Пирин(Бл) 1:2
Германея – Места 2:1
Ботев – Сливн.герой 2:2
Витоша(ДД) – Рилски сп.отл.

КЛАСИРАНЕ:
1.Витоша 10:1 15 т.
2.Марек 8:3 12
3.Пирин 12:6 10
4.Сливн.герой 13:6 8
5.Стр.слава 10:8 8
6.Перун 6:5 8
7.Ботев 8:6 7
8.Витоша(ДД)  3:1 7
9.Места 10:8 6
10.Оборище 5:7 6
11.Велбъжд 4:7 6
12.Германея 5:10 6
13.Рилски спортист 9:8 4
14.Чепинец 5:9 4
15.Миньор(Бд) 1:12 1
16.Септември 2:14 1

Пет лева  за “Черноморец” - “Миньор”
 Ръководството на Черноморец (Бургас) пусна в продажба билети-

те за предстоящия домакински сблъсък на „акулите“. Тази неделя
от 20:00 часа бургазлии посрещат тима на „Миньор“ Перник.Цените
на билетите остават непроменени от последните домакински мачо-
ве. До деня на двубоя цената е 5 лева, а за пенсионери и фенове до
18 години – 2 лева. В неделя всички билети са по 10 лева. Пропуски-
те могат да бъдат открити във фен магазина на стадион „Лазур“, в
клубната каравана на площад „Тройката“, както и на касата в хотел
„България“.Освен билети, всеки може да се сдобие и с абонаментна
карта за домакинските мачове на „ерноморец. Картите могат да бъ-
дат поръчани на сайта на клуба, както и във фен магазина на „акули-
те“. Всяка закупена абонаментна карта важи за срок от една година,
от момента на закупуването й.

Единствено “Сара-
та” от Долни Раковец
регистрира две побе-
ди в изминалите два
кръга на южната гру-
па от областното
футболно първенс-
тво. Във втория кръг
“Сарата” спечели гос-
туването си в Копа-
ница с 1:0, като еди-
нственото попадение
в мача е дело на Любо-
мир Тодоров седем ми-

нути преди края на
срещата. В Калища
“Верила” /Дрен/ пос-
тигна същия резул-
тат при гостуване-
то си на “Струмски
сокол”, но там еди-
нственият гол в мача
е паднал още в 14-та
минута, вкаран от
Красимир Савов.Най-
голямата победа на
гостите е дело на “С-
ветля” и е постигна-

та в Гълъбник, къде-
то домакините от
“Свраките” са били
надиграни с 8:2. Марио
Методиев е вкарал
три гола за гостите,
два е добавил Адриан
Мирков, по един -  Яво-
р Йорданов, Владилен
Симеонов и Георги
Георгиев. Мустафа-
Хамси и Мартин Ве-
личков са били точни
за “Свраките”.

Само “Сарата” с пълен актив

В истински погром
се е превърнало гос-
туването на “Черно-
горец” в Банище, къ-
дето домакин на мача
се е водел отбора на
“Буря”, тъй като в
Кошарево няма годен
за игра терен. Гости-
те са вкарали цели 10
гола срещу два на до-
макините. С пет по-
падения се е отличил
Евгени Американов,
по веднъж са се разпи-
сали Марио Михайлов,
Тодор Даскалов, Да-
ниел  Йорданов и Олег
Александров. Двата

гола за домакините  е
вкарал Александър На-
ков – по един във
всяко полувреме. Във
Витановци “Китка” и
“Енергетик” са завър-
шили нарвно – 1:1. До-
макините са открили
чрез М.Цветков в 37-
та минута, Ивайло
Петков е вкарал в 60-
та изравнителното
попадение. В Ноевци
домакинстващият
там “Западно ехо”/Бе-
гунвци/ е отнесъл пе-
тица от гостите от
“Ерма”. Първият по-
ловин час е бил нулев,

“Черногорец” вкара 10 на “Буря”
последвали са голове
за гостите от Бисер
Златков в 37-та мину-
та и Валери Евтимов
в 57-та, намаляване на
резултата от симво-
личните домакини
чрез Алберто Мето-
диев в 77-та и три но-
ви гола да края на ма-
ча за “Ерма”, дело на
Марчело Иванов, Ста-
нислав Василев и Нико-
лай Митов. “Балкан” е
спечелил с 3:0 дома-
кинството си на “С-
тудена”, тъй като
гостите не са се яви-
ли на мача.



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

АПРОПО

Äî äíè ïîðú÷âàò ïúðâèòå êúùè
Неправителствени организации ще следят за изпълнение на дейностите

ВЧЕРА ПЕРНИШКИТЕ ОБ-
ЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ нап-

равиха опит да си представят
града като снимка от бъде-
щето. Задачата им бе както
непосилна, така и от друга

страна – твърде елементарна. Непосил-
на, щото снимката струва пари. Даже
мечтите вече са с пари. Елементарна,
понеже  никой не ги задължава да си
сложат тази снимка в домашния албум.
Планът  за развитие на Перник в близ-
ките години е едно хубаво пожелание,
две мнения по въпроса няма. Неговото
изпълнение е с висока степен на вероя-
тност. И тук едва ли има две мнения.
Обаче като се задълбае човек в тънкос-
тите, се явяват поне 102 мнения, та в
крайна сметка красивата снимка от бъ-
дещето още не е щракната. Мислейки
за евентуалните красоти, пернишките
старейшини не пропуснаха да се по-
дърлят и за хиляди дреболии, което си е
чиста лъжица с катран в кацата с мед.
Затова песимистите, че красивата сним-
ка на бъдещ интегриран Перник скоро
няма да се прояви, бяха квалифицирано
мнозинство.

ВЧЕРА ПОЛОВИНАТА ЦЕНТЪР НА
ПЕРНИК ОСТАНА без Интернет. Това
породи комшийски спорове кое е по-
малкото зло – да останеш без интернет
или без вода. Тази тема възникна във
връзка с втория ден, който се пада
днес, когато перничани или поне част от
тях ще бъдат няколко часа без вода. И
ако за водата все пак има уважителни
причини, то за интернета причините са
си чисто разбойнически. За пореден път
кабелите на доставчиците отидоха
някъде по второ направление, та докато
ги възстановят модерните граждани на
кварталите „Пашов” и „Твърди ливади”
можеха да разчитат само на лаптопи с
безжичен интернет. Впрочем това като
че ли е някаква прокоба, което трябва
да даде ясен знак, че модерните вре-
мена изискват именно безжичен интер-
нет, който няма как да откраднеш. За-
щото е далеч по-лесно да щракнеш с
клещите неколкостотин кабели от меж-
дустълбията, отколкото да приватизи-
раш неколкостотин флашки.

Затягат контрола
в супермаркетите

Зоя ИВАНОВА
З а ч е с т и л и т е

случаи на „хва-
нати” продукти с
изтекъл срок на
годност в мага-
зини за храни-
телни стоки ще
доведе до много
сериозни и строги мерки за контрол в тази
насока – това беше обявено от земедел-
ския министър Мирослав Найденов. Няма
как да се толерира в големи вериги да се
предлагат хранителни продукти с изтекъл
срок на годност и то в големи количества,
санкциите ще бъдат жестоки, категоричен
е министърът.  Според него трябва да се да-
де точна формулировка до какъв обем сто-
ки с изтекъл срок на годност могат да се
съхраняват и какъв е режимът на унищожа-
ване. Найденов е разпоредил на БАБХ да
подготви пакет от промени, които да дове-
дат до по-стриктен контрол в магазините.

1220 септември 2012 г.

от страна на Между-
ведомствената коми-
сия. Предвижда се за
целите на правилно-
то и прозрачно раз-
ходване на ресурсите
да бъдат привлечени
специализирани непра-
вителствени органи-
зации, които да наб-
людават изпълнение-
то на дейностите.

Министър Дончев
призова Инициатив-
ния комитет за Пер-
ник да спази поетите
ангажименти към опе-
ративната група за
преодоляване на ще-
тите от земетресе-
нията и да предоста-
ви своите предложе-
ния за критерии, кои-
то да бъдат включе-
ни в системата за
оценка на най-тежко
пострадалите, избра-
ни за приоритетно
подпомагане със
сглобяеми жилища. В
продължение на деба-
та относно реда на
разпределяне на фи-
нансовата помощ за

Всички, които же-
лаят да се възпол-
зват от тази въз-
можност, са призова-
ни да се обърнат към
районните кметове в
областта.

Министър Дончев
обяви, че в момента
текат преговори за
отпускане на допъл-
нителен финансов ре-
сурс от 3,5 млн. лв.
от държавния бю-
джет за подпомагане

Близо 5000 проверки
за седмица от

Агенцията по храните
Зоя ИВАНОВА

Във връзка с официалния текущ кон-
трол, инспектори към съответните Облас-
тни дирекции по безопасност на храните
са проверили 4 585 обекта за периода от
10 до 14 септември включително. В ре-
зултат на проверките са издадени 254
предписания и са съставени 92 Акта за
установяване на административно нару-
шение. Възбранени и бракувани са 1 670
килограма хранителни продукти, като по-
голямата част от тях са бракувани в ма-
газин от голяма търговска верига. Мага-
зинът беше затворен, а именно това на-
рушение беше повод д-р Йордан Войнов
– Изпълнителен директор на Българска
агенция по безопасност на храните, да
разпореди масирани проверки във вери-
гите магазини, относно процедурите по
обезвреждане на бракуваните храни и
хранителни продукти. БВП намалява с 0.1%

Александра ИЛИЕВА
Брутният вътре-

шен продукт (БВП) на
България в ЕС-27 на-
малява с 0.1% през
второто тримесечие
на 2012 г. спрямо
предходното триме-
сечие, съобщи Нацио-
налния статистичес-
ки институт. За съ-
щия период БВП в Бъл-
гария нараства с
0.3%.

През второто три-
месечие на 2012 г.
спрямо предходното
тримесечие най-висок
икономически растеж

отчита Швеция - с
1.4%, Латвия - с 1.0%,
Словакия - с 0.7%,
Литва и Румъния - с
0.5%, докато Порту-
галия, Финландия,
Словения, Кипър и
Италия регистрират
спад съответно с
1.2%, 1.1%, 1.0%, 0.8%
и 0.7%.

В сравнение със съ-
щото тримесечие на
предходната година
сезонно изгладените
данни показват на-
маление на БВП с
0.3% в ЕС-27. За съ-
щия период БВП в

България нараства с
0.5%.

През второто три-
месечие на 2012 г. в
сравнение със също-
то тримесечие на
предходната година
най-висок икономичес-
ки растеж се наблюда-
ва в Латвия - с 4.3%,
Словакия - с 3.0%,
Литва - с 2.8%, Есто-
ния и Полша - с 2.5%,
докато Гърция отчи-
та спад с 6.2%, Пор-
тугалия - с 3.3%, Ита-
лия - с 2.5%, Кипър - с
2.4% и Словения - с
2.2%.

Любомира ПЕЛОВА
Първите сглобяеми

къщи за най-тежко
пострадалите от зе-
метресенията в Пер-
нишка област,  могат
да бъдат поръчаи за
изработка още тази
седмица, заяви минис-
тър Томислав Дончев.
Първоначалната по-
ръчка на жилищата
ще се извърши със
средствата, които
управляващата пар-
тия дари за целите
на Националната бла-
готворителна кампа-
ния на БЧК за набира-
не на средства за

бедстващите след зе-
метресенията в об-
ластта. Кампанията
е в сила от началото
на седмицата и ще се
реализира до 11 ок-
томври. В рамките на
инициативата е ак-
тивиран единен но-
мер 1255 за дарител-
ски съобщения. Парт-
ньорски неправителс-
твени и браншови ор-
ганизации набират
материални дарения
и доброволци, които
да подпомогнат на
място пострадалите
в преодоляването на
по-леките щети.

щетите до 2000 лв. се
очаква Инициатив-
ният комитет да
предложи вариант за
решение чрез ясен ме-
ханизъм, който да до-
казва неотложната
необходимост от па-
рична подкрепа на
пострадалите с не-
възможност да пок-
рият щетите със
собствен ресурс. Оча-
ква се представител
на Инициативния ко-
митет да бъде вклю-
чен и в състава на об-
ществения съвет за
управление на даре-
нията, постъпили по
линия на Национална-
та благотворителна
кампания на БЧК.

Изтече и срокът,
който бе поставен на
общината да опреде-
ли местата, които ще
бъдат ползвани за
кризисно настанява-
не, както и броя на ли-
цата, които пред-
стои да бъдат подпо-
могнати чрез тази
мярка.

Виктория СТАНКОВА
Пернишкото огнено

дуо „Огненият пой”
участва в Междуна-
родния чивияшки кар-
навал, най-големият в
република Сърбия.Той
се проведе в град Ша-
бац, където четири-
десет и две маскарад-
ни групи от България,
Куба,Македония,Сло-
вения,Украйна,Хърва-
тия, Черна гора и
Сърбия в рамките на
три дни създадоха из-
ключително колорит-
на и мелодична атмос-
фера в сръбския град,
наричан не съвсем без
основание „Малкия
Париж”.

Огненото дуо „Ог-

неният пой” на брат
и сестра Павлови
след отличното си
представяне на Леско-
вачкия карнавал поли-
чиха няколко предло-
жения.Ева Павлова по-
лучи покани за прес-
тижни чуждестранни
карнавали.Една от
най-настоятелните
покани бе на Радушко
Янкович - директор на
карнавала в Шабац.

Ева и Огнян имаха
две великолепни из-
пълнения на главната
карнавална сцена.
Особено ярко и за-
помнящо се бе изпъл-
нението им във фи-
налната програма на
карнавала.Компози-

Огнените Ева и Огнян
покориха и Шабац

цията им бе изграде-
на върху хитовата Ба-
лада Боа на Густаво
Лима. Атрактивната
хореография, ориги-
налните костюми, ар-
тистичните умения
на дуото, латино
ритмите и сложните
огнени фигури, „рису-
вани” от пойовете на
Ева и Огнян, предиз-
викаха взривове от
аплодисменти на мно-
гохилядната публика.

Пернишкото огнено
дуо бе отличено не са-
мо с медали и грамо-
ти, но спечели всеоб-
щото възхищение на
домакините и гости-
те на карнавала от
цяла Европа.


