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-Аз преди всичко ка-
то човек журналист,
при това – пернишки
журналист, си
спомням за един друг
интересен факт от
историята на „Съпер-
ник”.
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Променлива
облачност

ÄÀ ÎÖÅËÅÅØ Ñ ËÞÁÎÂ È ... ÍÀ ÈÍÀÒ
Издателят на „Съперник” Иван Петров и главният редактор
Любомира Пелова за вчерашния и днешния ден на вестника

Словото
като дело

Роден в първите години на
така наречената демокрация, вестник “Съ-
перник” пренесе в двете си десетилетия не
само родилните й петна, но и неотразимо-
то желание бързо обществено израстване.
Много надежди бяха удавени в мътните го-
дини на прехода. Безброй мечти изгоряха в
пожарите на народното недоволство. Жи-
вотът прекърши хиляди съдби, раздаде
справедливи и жестоки присъди.

“Съперник” обаче все оцеляваше. Като на-
дежда, мечта и съдба. Като съперник на
пошлостта, враг на злобата и приятел на
вярата. Неговото слово бе дело, което про-
меняше не само собствената му вестни-
карска същност, но и обществения органи-
зъм. “Съперник” не сподели участта на ме-
дийна еднодневка, не затъна в жълтото
блато на пошлостта, не се омърси в между-
партийни интриги.

“Съперник” остана живата ежедневна
хроника на времето. 20 години вече негово-
то слово носи знака на промяната. Името
му се наложи като запазена марка на обе-
ктивност и добронамереност. Оригинал-
ността му бе пословична. А нестандартни-
те му гледни точки правеха живота малко
по- весел и поносим.

За 20 години не е малко. Останалото е
слово и дело. Може и обратното...

Валентин ВАРАДИНОВ

-Как дойде решение-
то да се хвърлиш в
това приключение
толкова рисковано на-
чинание, каквото е из-
даването на вестник
и то ежедневник в
онези първи години
на промените, когато
все още всичко беше
въпрос на наместване
на пластовете ?

- Наистина беше
приключение, защото
по онова време в Пер-
ник нямаше ежеднев-
ник. Може би по-въз-
растните помнят, че
през 90-те години, ко-
гато „Съперник” се
роди, не само в града,
а и в областта имаше
един – единствен вес-
тник, който беше сед-
мичник – „Нов пер-
нишки вестник”, нас-
ледник на казионното
„Димитровско знаме”.
Ние бяхме първите,
които решихме образ-
но казано, да се хвър-

лим надолу с главата
в дълбокото – да пра-
вим нещо, което ни-
кой преди нас не беше
правил, да издаваме
ежедневник. И за ра-
дост успяхме. Любо-
питна подробност,
която помня от тога-
ва е, че хората по на-
вик си купуваха вес-
тника веднъж в сед-
мицата. Правихме как-
ви ли не хватки, за да
ги убедим, че „Съпер-
ник” е на пазара всеки
ден. Беше наистина
много трудно... И ус-
пяхме. „Съперник” се
наложи на пазара не
просто като ежеднев-
ник, а като авторите-
тен вестник. Двайсет
години не са малко. То-
ва е кажи –речи една
трета от човешкия
живот, така че благо-
дарение на читатели,
на екип все още ни има
и сме търсени. Най-
интересното е, че ни-

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
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кой от нас, хората,
които се заехме да
правим вестника,
нямаше представа за
какво става въпрос. И
може би, по стародав-
на българска тради-
ция всеки се занимава
с онова, което не му е
работа.

-Мисля, че по-скоро
вие, пионерите в съз-
даването на новата,
модерна журналисти-
ка, сте опровергали-
те максимата..

-Може би е така.
След като толкова
време ни има на паза-
ра…
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Кмет на Община ПерникКмет на Община ПерникКмет на Община ПерникКмет на Община ПерникКмет на Община Перник

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ДО ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ

И ЕКИПА НА ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ, УВА-
ЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ И СЛУЖИТЕЛИ
ВЪВ ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”,

За мен е голяма чест и удоволствие да Ви поз-
дравя по повод 20-я рожден ден на  първия регио-
нален вестник в област Перник!

Вестникът успя да преодолее предизвикателс-
твата на времето и остана ангажиран с важните об-
ществено-политически и социални проблеми.

С високия си професионализъм, обективност и
своевременно отразяване на важните събития от деня, Вие се доказахте през годи-
ните като една от водещите печатни медии в област Перник.

Убеден съм, че постигнатото няма да изчерпи амбицията на екипа и вестник “Съ-
перник” още дълги години ще продължава обективно и интересно да  отразява но-
вините и събитията, които вълнуват всеки от нас.

На всички журналисти и служители желая здраве, щастие, енергия и сили, за да
посрещате новите предизвикателства и да постигате много лични и професионални
успехи.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
21.09.2012 г. инж. ИВО ПЕТРОВ
гр. Перник Областен управител на Област Перник
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„Ñúïåðíèê” – ìàðêàòà íà íàøèÿ ãðàä
Първият главен редактор Славчо Чанев за раждането на ежедневника

ОБЩИНА ПЕРНИК

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми жители на Община Перник,
Честит празник!
На 22 септември преди 104 години при

изключително тържествена обстановка
е обявена независимостта на България!  

На този ден през 1908 г. пред развълну-
ваното множество кънтят мощно камба-
ните и ехти топовният салют - обявена
е Прокламацията за българската незави-
симост - естествен успешен завършек
на продължителен период на български
борби за самостоятелно държавно същес-
твуване! Денят на независимостта е по-
вод за гордост от общата ни воля за сво-
бода и обединение пред трудностите на
времето и преклонение пред силата, мо-
рала и паметта на героите, които ни нау-
чиха какво е любов към отечеството! Не-
ка бъдем горди с този ден!

РОСИЦА ЯНАКИЕВА
Кмет на Община Перник

Малко странно е, че
дойде врме да се раз-
казват спомени. И не
искам да разказвам
спомени по отношене
на „Съперник”. Ис-
тинската история на
един вестник, в това
число и на нашия, се
прави ежедневно от
самия встник. Но по-
неже е кръгла годиш-
нина сантиментално
сме приели в такива
моменти да се връща-
ме назад, да си при-
помняме първите не-
ща, първия екип, пър-
вите стъпки, нека си
припомним днес някои
първи неща.

Идеята за издаване-
то на пернишки час-
тен жедневник – не-
що, което до 1992 го-
дина не беше се случ-
вало, е на един журна-
лист, чието име
мисля, че не е популя-
рно – Атанас Спасов.
Той беше от вестни-

ме някакъв принос за
това вестникът до
ден днешен да същес-
твува и до някаква
степен да е марка на
нашия град.

Любопитно е как се
роди името на вес-
тника – то е лично
моя приумица. И реал-
но то се роди далеч
преди да се роди иде-
ята за издаването на
вестник. Когато се
появи, се обсъждаха и
множество варианти
за име. Спряхме се на
името „Съ-Перник”.
Обърнете внимание
на това каква филосо-
хия и каква горчива
ирония има в това, че
ние имаме „СЪучени-
ци”, „СЪграждани” ,
когато си поиграем с
морфемата „СЪ” и
Перник, се получава
ни повече, ни по-малко
„СЪ-Перник”. Но на-
шият вестник се каз-
ва не просто „Съпер-ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
НА ВЕСТНИК „СЪПЕРНИК”!

20-годишнината на вестник „Съпер-
ник” е доказателство за спечелено до-
верие. За мен, а и за читателите ви това
означава обективност, коректност, про-
фесионализъм.

Бъдете все така усърдни и напористи
в търсенето на добрата новина! Отраз-
явайте все така обективно нашата раз-
нолика действителност! Ценя умението
ви да превръщате читателите в почита-
тели, като им предоставяте актуална и
обективна информация и им създавате
самочувствие на добре информирани
хора.

Продължавайте все така професио-
нално и коректно да отразявате всички
новини, както го правите и до сега без
да се влияете от нищо.

БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ!
Иво Горчев - директор на

ОДТ “Боян Дановски”

сех главно хора, на
които им се работи,
защото е коренно раз-
лично да работиш
във всекидневник. В
Перник имаше някаква
традиция – имаше за-
водски многотираж-
ки, имаше общински
вестник, който изли-
заше три пъти в сед-
мицата. За еждневник
нямаше традиция,
нямаше настройка,
нямаше подготовка
на пишещите съб-
ратя да се подложат
на едно такова огром-
но изпитание, какво-
то е списването на
всекидневник. Ориен-
тирах се към хора,
които пишат, които
имат отношение към
журналистическото
слово, но на първо
място – на които им
се работи нещо ново,
каквото беше нащият
вестник. И така се ро-
ди екипът – Даниела
Чакова като замес-
тник главен редак-
тор, Митко Иванов –
едно превъзходно пе-
ро, за което съжал-
явам, че сега не се за-
нимава с оперативна
журналистика, Галина
Николова. По-късно се
включиха и други ко-
леги – Георги Григо-
ров, Радой Гердов, Ан-
гел Петров, един са-
мобитен, оригинален,
особен автор, Албена
Борисова, на още по-
късен етап – Ани
Георгиева, Красимира
Кръстева, след тях
дойдоха Мария Василе-
ва, Любомира Пелова,
Борис Ракиловски.
Оригиналната глава
на вестника беше съз-
дадена от Димитър
Димитров, а първите
компютърмени бяха
Антон и Стефан, кои-
то бяха невероятни!

Двадесет години са
си много време и ако
съм пропуснал някой
от колегите – пър-
вопроходци, нека ми
прости.

Бяхме чудесен екип,
защото правехме не-
що ново, защото ни
се работеше, защото
се учехме в движение,
защото за нас, Перник
и перничани всеки ден
да се издава вестник,
беше събитие. Имаше
и направо стресови
моменти. Вестникът
уж тръгна и в един
установихме, че вес-
тникът не се прода-
ва. И хукнахме да
проучваме какви са
причините. И на на-
шите импровизирани
блиц анкети хората
най-добронамерено
казваха: „Е как, аз си
купих вестника още
вчера!”

Просто трябваше
формираме навика на
самите читатели, че
в Перник се издава
всекидневник и че все-
ки ден могат да си
купят от РЕП-а.

Вестникът, като
всяко живо същество
проходи, затича се, ка-
то се позатича почна
и да се спъва. Не ни
отминаха общобъл-
гарските синдроми ка-
то се позахлебим да се
делим. „Съперник” съ-
що изживя този пе-
риод. В определен мо-
мент издателите на
вестника се раздели-
ха, направи се опит за
издаване на паралелно
издание, което излиза
няколко години, но то
не оцеля. Оцеля ориги-
налът , успя във вре-
мето и остава във
врмето с труда на
тези, които го спис-
ват и с вниманието
на грижите на този,
който го издава. В ни-
какъв случай не бива
тези две половинки
от цялото да ги де-
лим и в никакъв слу-
чай не бива да се пи-
таме кое е първото,
кое е второто като в
приказката за яйцето

и кокошката.
Искам специално да

подчертая, че в край-
на сметка първият
екип на „Съперник”
създаде съвременна
пернишка журналис-
тическа школа и не
случайно хора от еки-
па на „Съперник” са
във водещи български
медии.

Трябва да отдадем
дължимото уважение
на списувателите на
вестника и на издате-
лите на вестника в
различните периоди и
в частност на Иван
Петров, благодарение
на когото вестникът
съществува, вестни-
кът има своето
място в Перник. Ес-
тествено, то би мог-
ло да бъде много по-
значимо, но по отно-
шение на значимос-
тта на съвременната
българска преса – то-
ва е друга тема и мо-
же много, много да се
говори.

Желая на списува-
телите на вестника,
на издателите много
здраве, много твор-
чески успехи, много
хъс, много СЪ-перни-
чество.

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

карската групировка,
в добрия смисъл на
думата, на Степан
Ерамян. По онова вре-
ме се считаше, че
трябва, хубаво е, пе-
челившо е да се изда-
ват регионални изда-
ния. И идеята на Спа-
сов в Перник да се из-
дава вестник беше
подкрепена от група
бизнесмени, сред кои-
то Иван Петров, Кра-
симир Методиев и
ето вестникът вече
20 години съществу-
ва. И аз намерих
място във вестника и
ми се падна благород-
ната, чудесната , бла-
годатната роля да
формирам екип. Фор-
мирахме го, това беше
един чудсен екип, пра-
вехме един чудсен вес-
тник и вероятно има-

ник” а именно „СЪ-
Перник”. Перник като
СЪобщество, Перник
като наш роден град.
Тук отварям една ско-
ба – софиянци се поз-
дравяват с „Добро
утро, съграждани”,
съвсем нормално е в
Перник да се поздрав-
яваме с „Добро утро,
СЪ-перници”.

Но да се върнем към
екипа. По онова време
работех във вестник
„Марица” – едно от
изданието на групи-
ровката на Стпан Ера-
мян и вероятно зато-
ва бях привлечен като
главен редактор и
трябваше да подбера
екип. Трудно е да фор-
мулирам някакви спе-
циални принципи и
критерии, по които
съм го създавал. Тър-

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
СВЕТОСЛАВ МИНКОВ

ПЕРНИК

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ДО КОЛЕКТИВА
НА ВЕСТНИК„СЪПЕРНИК”
ГР. ПЕРНИК

Уважаеми приятели,
Изминаха 20 години от 21 септември 1992

година, когато из нашия град се появи не-
що ново - първия частен ежедневник в Пер-
ник и региона „Съперник”.

Като истински съперник за двадесет го-
дини той успя да даде простор на свободно-
то слово, представяше истинската картина
на обществото; гледаше света с очите на
надеждата.

Двадесет години „Съперник” успя да съ-
бере вярата, усмивките, сълзите и обичта на
перничани.

Без „Съперник” нашият град щеше да бъ-
де недостатъчно информиран и по-скучен.

В страниците на нашия вестник „Съпер-
ник” е запечатана надеждата, че достой-
ният перничанин заслужава такъв ежеднев-
ник.

Колективът на Регионална библиотека
„Светослав Минков” Ви честити празника и
пожелава на творческия екип крепко здра-
ве и нови успехи в журналистическата Ви
дейност.

Директор на РБ „Св. Минков
   /Росица Симеонова/

21.09.2012 г.
гр. Перник

До
Редколегията на
Информационен
всекидневник
„СЪПЕРНИК”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН   АДРЕС

ЧЕСТИТ 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
На вестник „СЪПЕРНИК”, който

съществува благодарение на Вас и
Вашия журналистически ентусиа-
зъм и творческо вдъхновение!

Скъпи приятели,
Пожелавам Ви винаги да бъдете

все така актуални, интересни, прив-
лекателни и отзивчиви към интере-
сите на децата! Да продължавате
да сте трибуна за техните творчес-
ки успехи и постижения в областта
на науката, техниката и изкуствата!
Да сте винаги в центъра на съби-
тията, да улавяте и отразявате най-
важното в живота на нашия град!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И ДОВОЛНИ ЧИТАТЕЛИ!

Ангелина Танчева
Директор

ОБЕДИНЕН
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

ПЕРНИК
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Издателят на „Съперник” Иван Петров и главният редактор Любомира Пелова за вчерашния и днешния ден на вестника

БЪЛГАРСКА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА  ПАРТИЯ
ОБЛАСТЕН И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕРНИК

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

До колектива на вестник “Съперник”

От името на общин-
ското и областното ръ-
ководство на Българ-
ската социалистичес-
ка партия най-сърдеч-
но ви приветствам със
забележителния юби-
лей – 20 години от из-
лизането на първия
брой на „Съперник”.

Роден в трудните години на политическия
преход, вестникът се превърна в стожер на
свободното слово в Перник и региона, в ко-
ректив на властта и защитник на хуманните
общочовешки ценности, към които се стре-
ми българското общество. Удивителна е
способността на първата пернишка частна
медия да бъде винаги на гребена на полити-
ческите вълни, да отстоява честна граждан-
ска позиция, да не губи чувство за реал-
ност и социална справедливост. За две де-
сетилетия вашият вестник се наложи като
знак за нещо ново и оригинално на пъстрия
медиен пазар. На неговите страници е запе-
чатана противоречивата 20-годишна исто-
рия на българския преход. От „Съперник”
читателят ежедневно получава обективна
информация, оригинални коментари и на-
дежда, че Перник се променя към по-добро.

Пожелавам ви още много десетилетия
творческо дръзновение и гражданска неп-
римиримост, за да остане вестник „Съпер-
ник” стожер на гражданското ни общество.

С уважение:
Инж. Ненко Темелков

Председател на Областен
и Общински съвет на БСП

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО
ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ И ЕКИПА

НА ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ И СЛУЖИТЕ-

ЛИ ВЪВ ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”,
ЧЕСТИТА 20-ГОДИШНИНА НА

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”!
С дългогодиш-

ното си съществу-
ване и традиции,
с острото перо на
журналистичес-
кия екип, вестник
“Съперник” се

превърна в барометър на обществе-
ните процеси в област Перник.

Желая Ви и в бъдеще да отстоява-
те позициите си и да продължавате
да бъдете социално ангажирана ме-
дия, която формира положителни
ценности в българското общество.

В празничния ден пожелавам на
целия екип на вестник “Съперник”
здраве, сила на духа и още  много
нови успехи на журналистическото
поприще.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Д-р ВЯРА ЦЕРОВСКА

Общински координатор
на ПП ГЕРБ-Перник

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Малко бизнеси оцеляха и се развиха в

последните 20 години.
Вашият е един от тях - продължавайте

в същия дух!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Валери Минев - Мениджър
Финансов център Перник

Банка ДСК ЕАД

шите малки пиленца,
крилете им укрепват и
те политат високо и
уверено. Но ние губим.
Виж как е във футбола
например – там един
клуб създава играчът,
налага го, израства го,
така да се каже и после
го продава . А ние как-
во? Създаваме репор-
тери професионалис-
ти, после те вървят
нагоре, а за нас не оста-
ва нищо. Само удовлет-
ворението, че сме дали
на младите тогава хора
начален тласък, дали
сме им професия, коя-
то им възможност да
се реализират в живо-
та. Просто започваме
отначало и създаваме
следващата „емисия”
новинари. Шегувам се,
нали е ясно? Да не ме
разбира някой криво…
За нас школата „Съпер-
ник” е въпрос на гор-
дост и чест.

- За тези двайсет го-
дини никога ли не си се
почувствал безкрайно
уморен, толкова умо-
рен, че да си каже „А, бе,
писна ми. Не мога пове-
че, изморих се. До тук
беше каквото беше…” ?

-Не понякога, почти
ежедневно… Но от ина-
т и защото хората
имат нужда от вес-
тника си. Не случайно
мотото ни е „Всяка
сутрин Перник се съ-
бужда със „Съперник”.
Има нужда от нас и за-
това продължавам,
продължаваме ние,
заедно! А и типичната
българска черта за ина-
та, за която вече ста-
на дума, ме тласка нап-
ред, прави ме уверен, че
заедно с хората зад мен
ще оцелеем.

-Дали пък тук някъде
не се намесва и въглен-
чето, дето гори всеки
от нас, хванал, образно
казано, писалката? За-
щото в гилдията има
една приказка, че жур-
налистиката си е крас-
та, диагноза. Хванеш ли
се веднъж, оцелееш ли
въпреки всичко година
–две в нея , отървава-
не няма.

-Аз не съм журналист
по образование. Аз съм
инженер. Аз не случай-
но започнах разговора
ни с това, че в начало-
то на прехода, когато
ситуацията беше та-
кава, че мнозина няма-
ше с какво да се занима-
ват или се колебаеха на-
къде да поемат, се хва-
наха с неща, които не са
допускали, че ще се пре-
върнат за тях в начин
на живот. Аз лично до
този момент съм пос-
ягал към вестниците
само като читател. И
така, след двайсет го-
дини в тая сфера, въп-
реки инженерното ми

но е за нас, като чове-
ци, за България като
държава, Евросъюзът
да оцелее и да се разви-
ва, и ние с него, защото
там ни е мястото!

-Много сериозен ста-
на разговорът ни. Нека
потърсим усмивката
на миналия ден.

- Да, права си. Аз вече
ти казах, за мен, а ве-
роятно и не само за
мен в началото беше и
смешно, и малко стран-
но как трудно свикваха
хората с факта, че пер-
нишки вестник излиза
всеки божи ден. Случва
се да ме срещне прия-
тел и да каже: „Браво!
Много хубав вестник
сте направили. Аз си го
купих вчера…” И аз, ка-
то на малки деца
трябваше да отго-
варям търпеливо: „Ама
защо си си го купил са-
мо вчера, той излезе и
днес, ще излезе и ут-
ре…” Та така, малко по
малко растяхме. И ми-
навахме през какви ли
не изпитания с търпе-
ние. И усмивка. Печата-
ли сме вестника и в
Перник, и в София, и в
Кюстендил. Продавал
съм сам вестника, раз-
карвал съм го по РЕП-
овете…

-И така създаде шко-
лата „Съперник”.

-Да, без да се хваля,
наистина мога спокой-
но да кажа, че създадох-
ме, ние всички заедно,
които посмяхме първи
да си сложим главите в
торбата, школа, и то
много голяма. Наскоро,
така, за себе си, за собс-
твена равносметка се
опитах да преброя кол-
ко души са минали през
изданието. Цифрата
се оказа внушителна –
за тези двайсет годи-
ни над 150 човека са ми-
нали през екипа. Гордея
се с това, че повечето
водещи журналисти в
национални медии,
включително и Краси-
мира Кръстева, твоя-
та дъщеря, която днес
директор „Новини и ак-
туални предавания” в
Нова телевизия, са въз-
питаници на школата
на „Съперник”. Та хем се
гордея, че създадохме
такива кадри, хем пон-
якога ми е малко криво.
Да, ние отглеждаме на-

Вестникът е еди-
нственият в цяла Бъл-
гария, който може да
се похвали, че още в бе-
бешката му възраст
президент му отиде на
крака, за да празнува
заедно с екипа. Мнози-
на от колегите
помнят колко много
емоции, че дори и лека,
пък и не само лека за-
вист имаше тогава за-
ради визитата на д-р
Жельо Желев специално
в Перник, специално
при новинарите на „Съ-
перник”.

- Всъщност първият
демократично избран
президент на България
д-р Жельо Желев госту-
ва в редакцията на вес-
тника. Срещата беше и
много интересна с
всичко, което той спо-
дели с нас, и много по-
лезна. Ако щеш, дори за
самочувствието ни –
един от успешните
президенти на прехода
да ни зачете и да при-
съства на нашия праз-
ник. Помня и днес този
ден – 8 юли 1993 годи-
на. В тогавашния бар
„Стомана” празнувахме
появилия се на пазара
брой 200 на „Съпер-
ник”.

-После дойде време-
то на голямата криза,
на страшната луканова
зима, правителството
на Жан Виденов. Как
оцеля вестникът тога-
ва? Имаш ли си твоя
формула на спасение-
то?

- Аз, обърна ли се на-
зад, виждам че за тези
двайсет години ние
непрекъснато сме все-
ки си в криза. Цялата
държава си е в криза.
Но българинът има ко-
рави корени и оцелява…

-Е, да, но тогава мно-
го вестници и списания
фалираха.

- То никой не е застра-
хован от фалит… Дори
и днес. Аз вече казах –
вестникът оцелява
благодарение на екипа
си.И на своите верни
читатели, естествено.
Сега е особено трудно,
защото не само отно-
во сме в тежка иконо-
мическа криза, а и ин-
тернет - изданията на-
пират и набират ско-

рост. Живеем в ерата
на компютрите все
пак. Това е света на мла-
дите и ние трябваше
да се нагодим към него,
да бъдем по-гъвкави.
Защото това е един
много важен потреби-
телски пояс за нас. Така
направихме следваща-
та крачка в развитие-
то, в порастването на
„Съперник – преди око-
ло повече от пет годи-
ни създадохме еле-
ктронния сайт на вес-
тника, който миналата
година бе изцяло обно-
вен, така че вестни-
кът има вече и своето
интернет издание. И
то пълно. Мисля, че и в
това отношение сме
пионери в страната.
По-важното е, че ус-
пяхме да затворим
потребителския кръг.
За традиционния чита-
тел, за онзи, който
обича мириса на печа-
тарското мастило, за
онзи, който предпочи-
та със сутрешното си
кафе да отвори тради-
ционните вестникар-
ски страници, е пред-
назначен хартиеният
носител. За младите,
пък и не само за тях, а
по-скоро за хората,
свикнали да търсят
стигащите по-бързо
до тях по електронен
път новини, е еле-
ктронното издание.
Което дори изпреварва
класическият вестник,
тъй като реално ут-
решният вестник, кой-
то излиза на пазара
към четири – четири и
половина сутринта, е
качен в сайта на „Съ-
перник” още около осем
часа предишната ве-
чер. Това е то оцелява-
нето. Особено във вре-
ме, когато за всички е
трудно. В кръга на ше-
гата, върнем ли се на-
зад, много назад във
времето, ще видим кол-
ко корави хора са бълга-
рите и как винаги оце-
ляват. Преживелици
сме много империи –
византийската, тур-
ската, фашистката,
руската. Сме на път да
преживеем и петата
империя – на Европей-
ския съюз, на който
държавата ни е член.
Пак повтарям, шегу-
вам се, разбира се, важ-

образование, по няка-
къв начин съм станал и
журналист. По призва-
ние. Преди малко си го-
ворихме за умората, за
желанието в един мо-
мент да махнеш с ръка
и да спреш. Може би да
тръгнеш в друга посо-
ка. Давам си сметка, че
до голяма степен за по-
добни, макар и момен-
тни, мисли са ми се
въртели в главата до
голяма степен и заради
семейството ми, на
което се е отразявало
отсъствието ми от
вкъщи, напрежението,
дори заплахите, които
понякога сме получава-
ли. Но в крайна сметка
вероятно си струва,
щом продължавам нап-
ред.

-Ти лично какви вес-
тници четеш?

-Сериозни. В които
мога да намеря не само
най-прясната, най-ак-
туалната информация
, но и сериозният ана-
лиз.

-Не мислиш ли, че
точно такъв вид изда-
ния в чист вид няма.
Май поизжълтяхме
всички – кой повече,
кой по-малко…

-Така е, но, макар за
някой да прозвучи нес-
кромно, мисля, че на-
шият не е изжълтял,
поднасяме фактите
такива, каквито са.
Колкото до онзи опре-
делен тип печатни из-
дания, за които гово-
рим – разчитащи на
клюката, на пиканте-
рията в името на пе-
чалбата, сложили като
база комерсиалното,
личното ми мнение е,
че те рано или късно
ще изчезнат. Чита-
телят не е толкова
тъп, колкото някои си
мислят…

-Какво си пожелаваш
днес, когато твоята
рожба вече е на цели 20
години?

-И на себе си, и на еки-
па, и на читателите ни
пожелавам още много
години по двайсет. Но
преди всичко здраве на
всички – на себе си, на
скъпите ми хора, на
приятелите, на чита-
телите. Защото то в
крайна сметка е най-
важното, нали? Иначе
всичко друго се оправя.
С риск да се повторя ,
ще кажа, че българи-
нът ще оцелее, защото
е много кораво същес-
тво. А перничанинът
още повече – доказа-
телство за това е пос-
тигналото ни бедс-
твие, каквото няма в
най-новата ни исто-
рия. Хората, останали
без покрив над главите
си, се борят. Така че –
да растем още и да вър-
вим напред!

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

от страница 1

21.09.2012г.
гр.Перник
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Гордеем се, че бурите не ни пречупиха

става точно на два-
десет години! И влезе
в своята най-зряла,
най-хубава възраст.
Когато не се бори с
лакти и зъби за глът-
ка въздух на пазара.

Когато знае цената
си, когато вече има
свое определено
място под слънцето,
което никой не може
да му отнеме. Което
си е лично, ама много
лично негово, еди-
нствено негово, „съ-
перникарско” място.
Защото е отвоювано
в много битки, теж-
ки, трудни, отговор-
ни битки, доказали,
че можем и сме побе-
дители. Не защото
никога не сме губили,
не защото понякога
не се е налагало да
направим крачка на-
зад, за да продължим
после още по-нахъса-
но напред. Правили

Двадесет години.
Мислили ли сте как-
во се крие зад тези
две думички? Каква е
първата асоциация,
която идва в ума ви,
когато ги произнесе-

те? Младост, разби-
ра се.

Но когато говорим
за вестник, тук вече
спокойно можем да
говорим за зрелост.
Нашият „Съперник”

сме го. Неизбежно е.
Та нали човек израс-
тва, бъркайки и учей-
ки се от грешките
си… Вестникът също.

Така – ден след ден,
месец след месец, го-
дина след година. Та
вече цели двадесет!

Има ни! И се гор-
деем, че времето и бу-
рите не ни пречупиха!
Гордеем се, че сме
„Съперник”! Добро
утро, Перник! Ние пак
се събуждаме заедно.
И така ще е още мно-
го години. Защото ве-
че и можем, и знаем
как!

Честит рожден ден!
Честито двадесети-
летие „Съперник”!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЕРНИК

ДО
Г-Н ИВАН ПЕТРОВ И
ЕКИПА НА ВЕСТНИК
„СЪПЕРНИК”

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ, ПРИЯТЕЛИ И
ПАРТНЬОРИ,

Приемете моите и
на служителите от
ОДМВР – Перник
най-искрени пожела-
ния по случай 20-тия
рожден ден на вес-
тника.

От първото Ви издание през 1992 г. Вие
работите неуморно за предоставяне на дос-
товерна информация на обществото.  През
всичките тези години жителите на Перник и
региона се събуждат с вашата точност, обе-
ктивност и безпристрастие.  Чрез вашите
новини, анализи, информации за актуални
събития и личности, обществото получава и
разпространява достоверна информация,
за да могат гражданите да играят активна
роля в условията на прозрачна демокра-
ция.

Уважаеми приятели,
Разчитайки на по-нататъшно успешно сът-

рудничество искам да Ви поздравя по слу-
чай празника и да Ви пожелая здраве, щас-
тие, любов и дълголетие, защото Вие го
заслужавате. Вие сте хора, които носят гол-
яма отговорност за информирането на дру-
гите и имате една от най-благородните про-
фесии.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
  ДИРЕКТОР ОДМВР – ПЕРНИК,

 КОМИСАР ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО

НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ
ПО ОБРАЗОВАНИЕТО -  ПЕРНИК

ДО
ГОСПОДИН ИВАН ПЕТРОВ
ЕКИПА И ЧИТАТЕЛИТЕ НА
ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

20 години вестник
„Съперник“!

Значима и заслу-
жаваща уважение
годишнина!

Мисията на Ва-
шия вестник винаги

е била,  да е стожер и трибуна на граж-
данското общество!

Редакционният Ви екип винаги е ра-
ботил всеотдайно, с висок професиона-
лизъм и взискателност към стила, езика
и техническото оформление на вестни-
ка, винаги е бил верен на своите чита-
тели -  да ги информира, да бъде защит-
ник на тяхната гражданска позиция,  те-
хен приятел и събеседник!

Желая Ви да продължавате да бдите
на своя пост  и да бъдете верни на дъл-
га си към обществото, защото, както е
казал писателят М. Сафир - „Мнозина
добри писатели усърдно се лишават от
сън, за да дарят с него другите.”

Приемете нашите уважения и поздра-
ви от името на Регионален инспекторат
по образованието – Перник. Всички ние
високо ценим социалната значимост и
отговорност на дейността, която реали-
зирате успешно вече толкова много го-
дини.

Приемете нашите пожелания за здра-
ве и нови значими успехи!

21.09.2012 г.

ВАНЯ КОКОНОВА
НАЧАЛНИК

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До колектива на
вестник „Съперник”

Уважаема редакция,
От името на ръководството на „В и К”- Перник и ко-

лектива на дружеството поздравявам екипа на вестник
”Съперник” с 20-годишнината от създаването на вестни-
ка. На пръв поглед 20 години не са много, но за един вес-
тник това е достатъчно време, за да си извоюва автори-
тет сред обществеността на Перник и областта не само
като коректив, но и като партньор в стремежа да се по-
добрява качеството на услугите, които перничани полу-
чават. Журналистите от „Съперник” се доказаха като
истински професионалисти, които милеят за своя град.

Бъдете все така обективни, безкомпромисни и отстоя-
вайте и занапред авторитета на журналистиката като
четвърта власт в нашата страна.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

инж. Искра Златанова
Управител на „В и К”- Перник

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

“ ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК “ АД

ДО КОЛЕКТИВА
НА ВЕСТНИК „СЪПЕРНИК”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

  Искам да поднеса поздравленията си за вашия
20-и рожден ден и да Ви пожелая много здраве и
яка гърбина, за да понесете товара на високия про-
фесионализъм, който се изисква във Вашата про-
фесия.

  През изминалите години Вие доказахте, че сте
лоялни партньори, на които винаги можем да раз-
читаме и заедно, по-лесно да преодоляваме всич-
ки нови предизвикателства.

  Бъдете силни и съхранете своя ентусиазъм и
творческо вдъхновение.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Инж. Стойчо Василев

Изпълнителен директор
на „Топлофикация Перник’’

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

21.09.2012 г.

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

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

www.domzavas.hit.bg

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0878/655 822

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

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

до 60 000 лв., плаща в брой веднага

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 6, за ремонт - 18 000 лв.
2. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, 1 тер., ет. 4 - 25 000 лв.
3. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
4. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални
+ сан. възел, завършена обитаема,
целогодишен достъп - 41 000 евро
5. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
6. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
7. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро
8. Парцел, Изток, 8 дка - 750 000 евро

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

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

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

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

Място за
вашата реклама
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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

Търсим,  шлосер-заварчик с опит -
тел. 0887/ 223 524

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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МЯСТО

ЗА

РЕКЛАМА

наем

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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12345678901234
12345678901234
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Това е
мястото

за
вашата
реклама

20-години вестник “Съперник

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

кв. Иван Пашов
тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Горките родители на богатите деца"
05:50"Комиците" - комедийно предаване
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"Времето лети" - сериал, еп. 54
21:00"Комиците" - комедийно предаване
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"Имаш поща" - ток шоу
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления" - сериал
23:30Новините на Нова
23:45VIP BROTHER 2012- реалити шоу
00:30"Магнитико" - тв игра
01:45"Осмо чувство" - сериен филм
02:30"Долината на слънцето" - сериал
03:30Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката"

05:00Днес и утре/п/
05:20Малки истории/п/
05:30Бързо, лесно, вкусно
06:00Дързост и красота -  /3051 епизод/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва в библиотеката
10:00По света и у нас
10:05Денят отблизо: Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол
14:00Днес и утре/п/
14:30Вяра и общество/п/
15:30Вирусите атакуват - анимация
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване за
хора с увреден слух
16:35Концерт на Софийската филхармония
17:35Дързост и красота -  /3052 епизод/
18:00По света и у нас
18:40Зелена светлина
18:45Страх да обичаш - тв филм
19:45Лека нощ, деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:40БНТ такси - ток шоу
20:50Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Долмените - 6-сериен тв филм
23:35По света и у нас
23:40Зелена светлина
23:45Обзор "Лига Европа"
00:15Наемници - игрален филм /САЩ,
01:45По света и у нас /п от 20:00/
02:25БНТ такси/п/
02:35Страх да обичаш - тв филм
03:30Панорама с Бойко Василев/п/
04:30Видеоклипове
04:50Долмените - тв филм /1 епизод/п/

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

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

СМЕШНО
На пейка в парка седят двама пенсионери.

 - Старея, приятелю, старея...
 - Чак сега ли забелязваш?

 - Вчера бях на модно ревю. Пред очите ми минаха толкова красиви момичета, а
единственото, което ми дойде на ум бе, че от тях би могъл да излезе чудесен

баскетболен отбор...

ЛАБИРИНТ
През едното уше тръгни през лицето

мини и през другото уше излезни!

0.05   Вечерен обзор
0.30   Издирват се  -  Игрален филм
2.10   Вечерен обзор
2.35   Свръх сила -  Игрален филм
4.00  Париж – Тамбукту   -  Игрален филм
5.45  Възпитанието на феите – Игрален филм
7.30  Гръмотевицата  -  Игрален филм
9.10  Книга за джунглата  -  Анимационен филм
10.00  Кремък, 3-ти епизод  – Сериен филм
10.50  Супермаркет
10.55   Нещата от живота  с  Нели Георгиева
11.25    Изменена любов  -  Игрален филм
13.00  Пернишки вести

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

13.15  Кръвопролитие в Рим   -   Игр. филм
15.00  Пернишки вести
15.15  Късметът на Слевин  -  Игр. филм
17.05  Шанхай Експрес  -  Игрален филм
18.25  Успешно земеделие и рибарство  -
Предаване в помощ на стопаните
19.00  Вечерен обзор
19.25  Камелот  -  Анимационен филм
20.15  Франкенщайн   -  Игрален филм
21.45  Вечерен обзор
22.10  Штрак
22.25  Супермаркет
22.30  Седем  недели  -  Игрален филм

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще търсите неща-

та, които са удобни и
спокойни. Внимавайте

това да не ви направи прекалено ле-
ниви. Затова пък ще сте финансови
изобретатели.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Личното ви обаяние

няма да има граници и
това ще ви подтикне

и към покупката на ненужно скъпи
вещи. Но ако работите, всичко ще е
прекрасно.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Имате някакви

странни очаквания от
хората около вас, като повечето от
тях са наистина неизпълними. После
да не страдате от разочарование.

РАКРАКРАКРАКРАК
В желанието си да

сте независими ще нап-
равите толкова неразумни неща, че
не е ясно дали това няма да ви докара
до друга зависимост. Мислете!

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Силно ще ви вълнува

впечатлението, което
правите на околните и
ще сте зависими от не-

го, макар да си давате вид, че не сте.
А какво ви носи то?

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Способни сте да раз-

берете и най-сложните
неща, стига да решите,
че го искате. Хубав ден

за ораторство и изучаване на чужди
езици. Действайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще усещате някак-

ва невидима принуда
да направите това или онова. От
вас зависи да разсеете въпросното
усещане, оставете се на инстин-
ктите си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес за вас ще е

много важно да види-
те и друга гледна

точка преди да действате. Бъдете
екипен играч, не действайте само-
синдикално.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Ще мислите в дос-

та икономичен стил,
нещо неприсъщо за широкоскроена
личност като вас. Не се задълбавай-
те, ще се депресирате. По-оптимис-
тично!

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се чувствате

спокойни и сигурни,
ако около вас е уютно, има вкусни
неща за хапване и приятна компа-
ния. Какво друго му трябва на чо-
век?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Толкова сте загри-

жени за другите, че
забравяте собствените си нужди, а
това не е най-добрият начин неща-
та да вървят. Погрижете се за себе
си.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Общуването ще е

от първа необходи-
мост днес. Имате нужда да сподел-
яте впечатленията си и ще го пра-
вите дори със случайни хора.
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20 ãîäèíè ñïîðò ïðåç ïîãëåäà íà „Ñúïåðíèê”
На страниците му няма пропуснато спортно събитие

Страницата подготви Яне Анестиев

раеше Евгени Ива-
нов – Пушката. Та
при писането сме-
нили „Ш” с „Й” и
станало ПуЙката.
Е,грешката била за-
белязана, та тръг-
нали да я поправят.
Само дето сменили
„Й” с „Т”. Какво се е
получило не е за пи-
сане, хубавото е,че
нещата били забел-
язани още в печат-
ницата, щото чове-
кът е 210 санти-
метра и колкото и
да е благ по харак-
тер , след такова
изпълнение, нещата
можеха да придо-
бият груб селскос-
топански облик (
както се майтапех-
ме, когато бяхме
млади)

УСПЕХИТЕ И
НЕУСПЕХИТЕ

Били са много през
тия двайсет годи-
ни, както едните,
така и другите.
Имаше време, в кой-
то спортната
страница, особено в
понеделник беше по-
вече от тясна. И
как няма да е като
имаше два волейбол-
ни отбора от Пер-
ник в „А” група –
мъже и жени. Като
прибавим към тях
трънския „Балкан-
кар” (мъже) и брез-
нишкия „Балканкар (
жени) то само за во-
лейбола нямаше да
стигне мястото.
Плюс баскетбол же-
ни и , разбира се,
футболния  „Ми-
ньор” – сещате се
за какво иде реч.
Имаше и време, в

което се чудехме
как да напълним
страницата след
като „Миньор” във
футболен аспект
отиде във „В” гру-
па, „Металург” след
две години в „А” и
година в „Б” група
изчезна, баскетбо-
лът също, а волей-
болът отиде в тре-
та дивизия.

Иначе са ни радва-
ли куп спортисти.
Три дни стоя спор-
тен репортер в зала
„Дружба” докато
преминаването на
Йото Йотов от
ЦСКА в „Ладимекс”
стане факт, но си
заслужаваше. Йото
стана световен
шампион и Спор-
тист на годината,
дойде и Стефан
Георгиев и перниш-
ките щанги бяха най-
силните в страната,
след като се прибави
и Гълъбин Боевски.
Сега ги няма никак-
ви.

Таекуондистите с
Иво Иванов са си
неизменна величина,
неизменно и Иглика
Милентиева си гот-
ви медалистки от
световни и европей-
ски първенства. Хо-
рата от конния
спорт се оправят ка-
то някакво магьосни-
ци без каквато и да е
парична подкрепа. Ху-
бавото е едно. Пер-
нишкият спорт е
жив и оцелява въпре-
ки трудностите и
ще го има вечно. Ние
просто ще отразява-
ме това, което се
случва в него и около
него.

снимка, за да се ока-
же… че той не е сни-
ман никъде.

МАЙТАПИТЕ
Пак в борческите

години в края на ми-
налия век ( леле колко
сме древни) влиза
някакъв непознат
елемент с бейзболна
бухалка в ръка.

Човекът търси ко-
лежка. Колежката
пък се опитва да се
направи на невиди-
ма, ама неуспешно.
До момента, в кой-
то той пояснява,че
е треньор на бей-
зболния отбор и има
уговорено интервю
с нея. Кой да се сети
тогава,че това
спортно пособие се
използва и по пред-
назначение. Всъщ-
ност, тогава в Пер-
ник имаше два бей-
зболни отбора- „Я-
гуарите” и „Лисици-
те”. Бай Боре Раки-
ловски ( Бог да го
прости!) все питаше
ягуарите ли изядоха
лисиците или стана
обратното. Като се
сетихме за бай Боре,
много обичаше чове-
кът да пише за „ди-
митровчетата” –
става въпрос за де-
цата от детския
футболен тим на
Ковачевци, носещ ху-
бавото име „Димит-
ровец”. Лошото е,че
сега нито името, ни-
то отборът същес-
твуват.

Случвало се е да
се посбърка някое
име и да стане
голям майтъп. По
едно време в трън-
ския „Балканкар” иг-

През 20-те си  го-
дини вестникът е
направил читатели-
те си съпричастни
на десетки хиляди
спортни събития,
успехи и неуспехи,
журналистите в не-
го са изживели нарав-
но с феновете неспо-
луките и са се радва-
ли на победите, с та-
зи разлика,че и да не
им харесва някаква
новина, те са били
длъжни да я  напи-
шат след това на
страниците на „Съ-
перник”.

Случки, свързани с
тези събития – кол-
кото искаш.

ПРОСТОТИИТЕ
Започваме с неосо-

бено приятните из-
живявания. В начало-
то на 90-те години
криминалните еле-
менти в страната
бяха наричани борци,
после станаха вра-
тове, та накрая
мутри. В интерес на
истината част от
тях наистина бяха
свързани с борбата.
Та точно в периода в
който борците ста-
наха вратове, влиза
един дебеловрат
тип, май наистина
тренирал борба в ре-
дакцията и търси
дежурния редактор с
неособено ласкавото

намерение да му от-
реже главата до
кръста. Причината
снимка на някакъв
врат, с който е илю-
стрирана криминал-
на новина. Борчето
обаче е твърдо: „Тоя
врат е мой”, познало
си го е. . С дружни
усилия го озаптихме
някак, главата на де-
журния редактор си
му е на главата и до
днес. И тъй като
простотиите са
непреходни – ето ед-
на далеч по-прясна
случка – от минала-
та пролет. Футбол-
ните агитки про-
тестираха срещу из-
стъпленията на цар
Киро. И, както може
и да се очаква, ви-
новни се оказаха
журналистите. Сни-
ма нашият  човек
протеста, само че
върху него се нах-
върлят участници-
те. Хем искат да
протестират, хем
да не ги показват.
Разправията е яка и
почти се стига до
бой.Особено е акти-
вен един от фенове-
те, когото щели да
го бият мургавите
комшии. Решава се
компромисни снимки-
те с негово участие
да се изтрият от
фотоапарата.Прех-
върляме снимка по

СПОРТ В СНИМКИ



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

АПРОПО

Ðåïîðòåð – ïðîôåñèÿ, ïðèçâàíèå, íà÷èí íà æèâîò
За теб, читателю, сме били и оставаме тук

ИМА НЕЩО ТВЪРДЕ СИМВО-
ЛИЧНО ВЪВ ФАКТА, ЧЕ ПЪР-

ВИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК
“СЪПЕРНИК” ИЗЛИЗА В
ПОСЛЕДНИЯ ЛЕТЕН ДЕН.
Демек, вече свърши хубавото

време, както се пее в една популярна пе-
сен. От “Съперник” започва есента на на-
шето недоволство, в смисъл вече нема
лабаво. Времето на вестника беше про-
менливо като онова навън. По- често есе-
нно- дъждовно, с малки проблясъци на
слънце. Е, имаше и дни на жега, когато
доста хора пренебрегваха вестникарски-
те ни предупреждения да се мажат със
слънцезащитен крем, та прегаряха и пос-
ле трябваше да се третират с обезмасле-
но кисело мляко, обаче това си е за тяхна
политическа сметка. Въпреки всичко, есе-
нният сезон си остана любимият като ме-
дийна атмосфера.

Тогава уж всичко започваше отначало
и всеки гледаше да се покаже на страни-
ците като начало на всички начала. Ако
се съберат накуп всички фотографии на
отминали величия, дефилирали на страни-
ците на вестника, ще се получи една епо-
пея на забравените, от която и днес може
би имаме нужда. За да осъзнаем, че жи-
вотът е твърде преходен, а студените дъж-
дове на есента са в състояние да удавят и
най- амбициозните плувци на къси поли-
тически разстояния. Което не пречеше
мнозина да търсят “Съперник” първо като
трамплин за вечно присъствие в съдбини-
те на града, но по редица стечения на об-
стоятелства после се налагаше да го
търсят като спасителен пояс. Въобще,
моряци удавници много, повече от които
бяха с претенции да бъдат капитани на
пернишкия “Титаник”. За две десетилетия
в житейски смисъл се сменя едно поколе-
ние, но в обществено- политически аспект
тоя процес става доста по- бавно. Даже
трагично бавно. Достатъчно е да разгър-
неш пожълтелите от времето страници на
вестника, за да установиш простия факт,
че днешните млади говорят с езика на
вчерашните стари. Това не е болка за
умиране, ако тия хора не се самоопре-
делят като нашето бъдеще. Затова ги съ-
ветваме да си сверяват часовниците със
“Съперник”, щото есента отново дойде и
да не изпуснат влака на промяната. И да
се учат от вестника, който влиза в третото
десетилетие на своето гражданско недо-
волство.
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то са, без маска и грим, за да стигнат
до теб, читателю.

И когато в късните вечерни часове
умората се стовари като чук върху
раменете ти, когато понякога тъжно и
мъничко виновно заради миговете
които си отнел погледнеш скъпите
лица около теб, си казваш:”Все пак
си струваше”. Защото знаеш, че
заедно с теб още някой е приел твоят
избор – животът на новинаря, живот
на бързи обороти, който само ние си
знаем защо толкова обичаме, защо
сме го превърнали в своя съдба.

А за теб, приятелю – читателю, за-
ради когото сме прегърнали тази об-
себваща професия, която много да-
ва, но още повече отнема, остава на-
шето благодаря, защото ти си смисъ-
лът на нашия труд, заради теб всяка
сутрин се будим с тръпката и надеж-
дата на новия ден. И тръгваме отново
към предизвикателствата, които ни
носи той.

А обърнеш ли се назад, най-важно-
то е да усетиш, че пръстът ти е бил
наистина върху пулса на времето. Че
не си пропуснал най-важното, най-съ-
щественото, че не ти е избягала „го-
рещата” новина. А тя не винаги е
засмяна. В повечето случаи вървим
по трънливия път на драмата. И тази
наша двайсета година е най-доброто
доказателство. Започнала с нового-
дишните фойерверки и надежди, тя
бързо свали всички нас на твърдата
земя. Разгръщайки страниците на на-
шия, на вашия „Съперник”, усещаме
сковащия сибирски студ на зимата и
преспите, страхът от заплашващите
ни буйни води на реките през пролет-
та, които заплашваха да залеят до-
мовете ни.

И после, когато живеехме с оча-
кването за усмивките и настроението

Денят – усмихнат или разплакан,
спокоен или задъхан, денят – такъв,
какъвто е,минал през перото на жур-
налиста без маска и грим, това е сми-
сълът на занаята ни. Да си репортер
не е само професия, това е призва-
ние. Това е начин на живот. Труден
начин на живот. Защото истинският
новинар няма работно време, няма
почивни дни, няма празник. Неговият
живот е един безкраен, задъхан дел-
ник.

И малцина успяват да издържат. Но
прескочат ли критичния праг, остават
верни на професията репортер за цял
живот. И вървят по дългия труден и
лъкатушещ, изнурителен път събира-
щи като мравчици трохичките на жи-
вота – фактите на деня, такива, какви-

на поредното ято тийнейджъри, на-
пускащи класните стаи, дойде най-
страшното. Дойде бедствието, което
няма еквивалент в новата история на
България.

Дойде нощта на 22-ри май, когато
земята под Перник се разлюля без-
милостно. Само който не го е пре-
живял, не може дори да си предста-
ви какво значи земетресение с маг-
нитуд 5,8 по Рихтер. Не остана дом
невредим. Падаха комини и покриви,
пукаха се стени, виждахме драмата
и в собственото си семейно гнездо.
И нямахме време за личната си дра-
ма, нямахме време за най-свидните
си, дори когато бяха безпомощни,
защото трябваше да прегърнем бол-
ката на града, на хората, които оста-
наха без дом, защото трябваше да
сме в епицентъра на вихрушката, за-
въртяла и преобърнала живота на
хиляди.

И така – до днес. Вървим напред и
отмерваме делници и празници, ме-
сеци и години, както сме го правили
през всичките двадесет години. От
онзи брой Първи, излязъл на 21 сеп-
тември 1992 година, мине се през
прословутия брой 200, когато „Съпер-
ник” доведе в града първият демок-
ратично избран президент д-р Жельо
Желев. Мине се през 5000-ния ни
брой, който тихо и просто се изниза
изпод перата ни преди по-малко от
два месеца, пълен с фактите на деня
такива, каквито са.

И така до днес. Навярно не винаги
сме успявали. Навярно сме изпуска-
ли нещичко. Обяснимо е. И ти, читате-
лю – приятелю ще ни простиш. Защо-
то всичко, което правим, е за теб. От
сърце и с любов.

И вярваме, че още много години ще
бъдем заедно.

ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

ДО КОЛЕКТИВА
НА РЕДАКЦИЯТА
НА ВЕСТНИК
„СЪПЕРНИК”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Колективът  на  Общински  комплекс  Дворец

на  културата - Перник, има удоволствието най-ис-
крено и сърдечно да Ви поздрави с вашата 20-го-
дишнина!

През всичките тези години Вие честно и неумор-
но отразявахте социокултурния   живот   на   граж-
даните   на   Перник и областта   и допринасяхте за
запазване на изконно благословената традиция
„да бъде писмовност, култура, живот”!

Ние високо ценим творческото Ви дръзновение
за практическия Ви принос — гражданите реално
да упражняват конституционното си право на ин-
формираност.

Пожелаваме Ви все така професионално и сър-
цато да работите на трудното и жизненоважно поп-
рище!

Честит празник! ДИРЕКТОР:
Хранимир Генчев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИКОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИКОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИКОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИКОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИК
ДО ЕКИПА НА ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”ДО ЕКИПА НА ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”ДО ЕКИПА НА ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”ДО ЕКИПА НА ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”ДО ЕКИПА НА ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”

ГР. ПЕРНИКГР. ПЕРНИКГР. ПЕРНИКГР. ПЕРНИКГР. ПЕРНИК
Уважаеми журналисти и сътрудници,Уважаеми журналисти и сътрудници,Уважаеми журналисти и сътрудници,Уважаеми журналисти и сътрудници,Уважаеми журналисти и сътрудници,

20 години вестник „Съперник”!20 години вестник „Съперник”!20 години вестник „Съперник”!20 години вестник „Съперник”!20 години вестник „Съперник”!
Значима и заслужаваща уважение годишнина!Значима и заслужаваща уважение годишнина!Значима и заслужаваща уважение годишнина!Значима и заслужаваща уважение годишнина!Значима и заслужаваща уважение годишнина!
Приемете нашите уважения и поздрави от името на Общински съвет Перник. То-Приемете нашите уважения и поздрави от името на Общински съвет Перник. То-Приемете нашите уважения и поздрави от името на Общински съвет Перник. То-Приемете нашите уважения и поздрави от името на Общински съвет Перник. То-Приемете нашите уважения и поздрави от името на Общински съвет Перник. То-

зи поздрав съдържа признание за работата и постигнатите резултати на вестникзи поздрав съдържа признание за работата и постигнатите резултати на вестникзи поздрав съдържа признание за работата и постигнатите резултати на вестникзи поздрав съдържа признание за работата и постигнатите резултати на вестникзи поздрав съдържа признание за работата и постигнатите резултати на вестник
„Съперник” през тези 20 години. Всички ние високо ценим социалната значимост и„Съперник” през тези 20 години. Всички ние високо ценим социалната значимост и„Съперник” през тези 20 години. Всички ние високо ценим социалната значимост и„Съперник” през тези 20 години. Всички ние високо ценим социалната значимост и„Съперник” през тези 20 години. Всички ние високо ценим социалната значимост и
отговорност на дейността, която реализирате успешно, вече толкова много години.отговорност на дейността, която реализирате успешно, вече толкова много години.отговорност на дейността, която реализирате успешно, вече толкова много години.отговорност на дейността, която реализирате успешно, вече толкова много години.отговорност на дейността, която реализирате успешно, вече толкова много години.

През годините вие успяхте да се затвърдите като авторитетен източник на нови-През годините вие успяхте да се затвърдите като авторитетен източник на нови-През годините вие успяхте да се затвърдите като авторитетен източник на нови-През годините вие успяхте да се затвърдите като авторитетен източник на нови-През годините вие успяхте да се затвърдите като авторитетен източник на нови-
ни, постигайки много върхове в медийното пространство. Гласът на вестник „Съпер-ни, постигайки много върхове в медийното пространство. Гласът на вестник „Съпер-ни, постигайки много върхове в медийното пространство. Гласът на вестник „Съпер-ни, постигайки много върхове в медийното пространство. Гласът на вестник „Съпер-ни, постигайки много върхове в медийното пространство. Гласът на вестник „Съпер-
ник” достига до хиляди читатели не само в Перник, но и до околните населени места.ник” достига до хиляди читатели не само в Перник, но и до околните населени места.ник” достига до хиляди читатели не само в Перник, но и до околните населени места.ник” достига до хиляди читатели не само в Перник, но и до околните населени места.ник” достига до хиляди читатели не само в Перник, но и до околните населени места.

Приемете нашия поздрав и пожелание за здраве и сили, за да посрещнете новитеПриемете нашия поздрав и пожелание за здраве и сили, за да посрещнете новитеПриемете нашия поздрав и пожелание за здраве и сили, за да посрещнете новитеПриемете нашия поздрав и пожелание за здраве и сили, за да посрещнете новитеПриемете нашия поздрав и пожелание за здраве и сили, за да посрещнете новите
предизвикателства и много нови и значими успехи!предизвикателства и много нови и значими успехи!предизвикателства и много нови и значими успехи!предизвикателства и много нови и значими успехи!предизвикателства и много нови и значими успехи!

Честит празник!Честит празник!Честит празник!Честит празник!Честит празник!

Инж. Владислав КараилиевИнж. Владислав КараилиевИнж. Владислав КараилиевИнж. Владислав КараилиевИнж. Владислав Караилиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИКПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИКПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИКПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИКПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК

ДО ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ
И ЕКИПА НА ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ И
СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ВЕСТНИК
“СЪПЕРНИК”,

Приемете моите поздрави и най-добри
пожелания по повод 20-я рожден ден на вестник “Съперник”!

Година след година първият регионален вестник печели дове-
рието на обществеността в област Перник с доказания си жур-
налистически професионализъм,  актуалност  на новините и ко-
ментарните рубрики и с упоритостта, с която екипът отстоя-
ва мястото на печатната медия в информационното прос-
транство.

Използвам приятния повод, за да Ви пожелая здраве, ползот-
ворна  работа и професионални успехи във всички Ваши начина-
ния.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ПОЗДРАВЯВАМ ЦЕЛИЯ ЕКИП НА ВЕСТНИК
„СЪПЕРНИК” С ТВОРЧЕСКАТА ГОДИШНИНА
Търсете все така упорито предизвикателствата в новините.Търсете все така упорито предизвикателствата в новините.Търсете все така упорито предизвикателствата в новините.Търсете все така упорито предизвикателствата в новините.Търсете все така упорито предизвикателствата в новините.
Отсявайте истинността на фактите.Отсявайте истинността на фактите.Отсявайте истинността на фактите.Отсявайте истинността на фактите.Отсявайте истинността на фактите.
Разказвайте с професионализъм проявите на човечност и доб-Разказвайте с професионализъм проявите на човечност и доб-Разказвайте с професионализъм проявите на човечност и доб-Разказвайте с професионализъм проявите на човечност и доб-Разказвайте с професионализъм проявите на човечност и доб-

рота.рота.рота.рота.рота.
В продължение на 20 години показвате и градите стандарти вВ продължение на 20 години показвате и градите стандарти вВ продължение на 20 години показвате и градите стандарти вВ продължение на 20 години показвате и градите стандарти вВ продължение на 20 години показвате и градите стандарти в

печатното слово.печатното слово.печатното слово.печатното слово.печатното слово.
Информирате хората за случващото се в обществото.Информирате хората за случващото се в обществото.Информирате хората за случващото се в обществото.Информирате хората за случващото се в обществото.Информирате хората за случващото се в обществото.
Надграждате с коментари и анализи постигнатото от четвърта-Надграждате с коментари и анализи постигнатото от четвърта-Надграждате с коментари и анализи постигнатото от четвърта-Надграждате с коментари и анализи постигнатото от четвърта-Надграждате с коментари и анализи постигнатото от четвърта-

та власт.та власт.та власт.та власт.та власт.
Не сте само наблюдател на живота в Перник. А част от него, отНе сте само наблюдател на живота в Перник. А част от него, отНе сте само наблюдател на живота в Перник. А част от него, отНе сте само наблюдател на живота в Перник. А част от него, отНе сте само наблюдател на живота в Перник. А част от него, от

неговото съграждане и успехи на хората. Отразени коректно и снеговото съграждане и успехи на хората. Отразени коректно и снеговото съграждане и успехи на хората. Отразени коректно и снеговото съграждане и успехи на хората. Отразени коректно и снеговото съграждане и успехи на хората. Отразени коректно и с
достойнство.достойнство.достойнство.достойнство.достойнство.

Желая Ви творчески успехи!Желая Ви творчески успехи!Желая Ви творчески успехи!Желая Ви творчески успехи!Желая Ви творчески успехи!
Превърнете словото в най-търсения спътник на всички Нас!Превърнете словото в най-търсения спътник на всички Нас!Превърнете словото в най-търсения спътник на всички Нас!Превърнете словото в най-търсения спътник на всички Нас!Превърнете словото в най-търсения спътник на всички Нас!
ЧЕСТИТ 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ !ЧЕСТИТ 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ !ЧЕСТИТ 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ !ЧЕСТИТ 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ !ЧЕСТИТ 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ !

21 септември 2012 г., гр. СОФИЯ21 септември 2012 г., гр. СОФИЯ21 септември 2012 г., гр. СОФИЯ21 септември 2012 г., гр. СОФИЯ21 септември 2012 г., гр. СОФИЯ
ИРЕНА СОКОЛОВА

Народен Представител ПП ГЕРБ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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Коалиция за България
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