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Облачно,
дъжд с

гръмотевици

Край 7-метровата шахта били намерени чували с извадени вече въглища

Нетрадиционна
ориентация

Засега най-сериозният ефект
от продължаващите протести в столица-
та е отмяната за септември на тради-
ционния гей парад. Това не е малко с оглед
засиления обществен интерес.

Без гей парада София някак не е истинска.
Градът няма характерен европейски облик.
С две думи - скучно е.

Протестите срещу правителството
трудно могат да запълнят тази празнина в
културния календар, въпреки отчаяните
опити. Лозунгите за сексуалната ориента-
ция- традиционна и нетрадиционна - на
някои от политиците, доминират в митин-
гуващото пространство и задават новия
дневен ред. Да, ама ако се спазят обещания-
та всеки ден да е така, току-виж протести-
те продължили чак до септември и обеща-
ният за тогава гей парад отново ще изплес-
не от културния афиш на столицата.

Което може да породи сериозен проблем
за ориентацията на разрешаващите и заб-
раняващите митингите отговорни факто-
ри. Значи да мразим Орешарски може, а да
се обичаме еднополово не може, ще писнат
в един глас нетрадиционно ориентираните
и ще бъдат абсолютно прави.

Само сливането на двата митинта в ед-
но ще свали общественото напрежение.

За да станем общество с традиционна ев-
ропейска ориентация...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 4

СТР. 2

СТР. 11

ÎÒËÈ×ÈÕÀ ÎÁËÀÑÒÍÀÒÀ
ÍÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÃËÎÁÈ ÄÎ 100 ÁÎÍÀ
ÃÐÎÇßÒ ÒÐÈ ÔÈÐÌÈ

ÑËÀÂÈ ÃÎÖÅÂ ÎÒÊÀÇÀ
ÀÐÆÅÍÒÈÍÖÈÒÅ

† Св. Дух.* Рождество
на св. Йоан Предтеча,
Кръстител Господен

(Еньовден).
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Любомира ПЕЛОВА
52-годишният Дими-

тър Незаконният до-
бив на въглища в Пер-
ник взе поредна жер-
тва. Трагедията се е
разиграла в района на
пътен възел „Хумни
дол”. Там 52-годишен
мъж е намерен мър-
тъв, паднал в незако-
нен изкоп, от който
са вадени въглища.

Трупът на загина-
лия е намерен в дълбо-
ка седем метра дупка.
За трагедията са ала-
рмира в петък ,  малко
след 12 часа граждани

на горещия телефон
112. На мястото са
изпратени полиция,
линейка и пожарна.
Спасителите извади-
ли безжизненото
тяло, а медиците са-
мо  констатират
смъртта. Трупът на
починалия е закаран в
Съдебна медицина в
Перник за аутопсия,
резултатите от коя-
то трябва да пока-
жат дали Димитър е
починал от травми
получени при падане-
то или се е отровил
от отделяния в тра-

па газ гризу, за нали-
чието на който гово-
ри фактът, че служи-
телите на „Граждан-
ска защита”, които са
вадили мъртвеца, са
били с маски.

Жертвата на нез-
конния добив на кю-
мюр е Димитър Ар-
сов, който бил от
ромски произход, ро-
дом от Кюстендил, но
преселил се в Перник
да търси препитание
преди петнадесетина
години.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера брезничани

честваха 65-тата го-
дишнина на храм-па-
метника „Св. Георги”.
Църковният памет-
ник започна с тържес-
твена литургия. След
богослужението деца
от града изнесоха ре-
цитал на религиозна
тематика.

Черквата „Св. Геор-
ги” в Брезник е пос-
троена в памет на за-
гиналите във войни-
те. Идеята за съграж-
дането й възниква в
началото на ХХ век.
Първоначалният архи-
тектурен план бил из-
готвен през 1907г. от
руския архитект
Смирнов, един от
тримата проектирали
храм-паметника „Алек-
сандър Невски” в сто-
лицата. През 1927 г.
проектът е прерабо-
тен от софийския ар-

Брезничани празнуваха 65-годишнината
на храм-паметника “Св. Георги” в града

хитект Кантарджиев.
Градежът на храма за-
почва през 1928 годи-
на. Към 1944 г. гру-
бият строеж е завър-
шен, без камбанария-
та. Храмът е осветен
на 21 юни 1948 г.

За освещаването
тогавашното църков-
но настоятелство из-
лязло с апел към мес-
тното населе-
ние.„Гражданки и граж-
дани, вземете живо
участие в голямото
религиозно тържес-
тво. Нека нито един

гост не остане непод-
слонен. Участвайте
масово в посрещане-
то, службите и изпра-
щането на гостите”,
се казва в апела.

През миналата годи-
на по проект беше из-
градена камбанарията
на храма, а сега - в на-
вечерието на годиш-
нината е монтиран и
нов полилей. Черква-
та събира до 700 ду-
ши. Архиерейският
трон в нея е принад-
лежал на цар Ферди-
нанд.
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Отличиха я със специален приз за добрите показатели
Любомира ПЕЛОВА

Дни преди да подаде
оставка, областният
управител Иво Пет-
ров получи специален
приз от Фондация за
прозрачни регламенти
за администрация с
много добри показате-
ли за прозрачно управ-
ление и високо качес-
тво на предоставяни-
те от институцията
административни ус-
луги за гражданите. Та-
ка пернишката оба-
стна администрация
стана пети подгласник
в категория „Най-проз-
рачна областна адми-
нистрация” .

През последните го-
дини екипът на ОА –
Перник реализира реди-
ца стъпки по посока
прозрачно и открито
управление, с грижа и

отговорност към
гражданите и бизнеса.
Като предимства бяха
изтъкнати достъпът
до обществена инфор-
мация, активната об-
ратна връзка с гражда-
ните, създадените
улеснения за достъп-
ност на средата за хо-
рата с увреждания,
функциониращия цен-
тър за услуги „едно
гише”, достъпът на
гражданите до всяка
актуализация на Об-
ластната стратегия
за развитие, електрон-
ните справки на доку-
ментите, организира-
ните дни на отворени
врати в администра-
цията. Функционал-
ността на официалния
сайт на ОА – Перник
получи отлична оценка
(5.50).Тези отличия са

Богата програма на
“Китариада”

Виктория СТАНКОВА
Богата програма ще зарадва перничани

и гости на града по време на “Китариада -
“културна марка за Перник”. Проявата ще
стартира на 27 юни и ще приключи на 30
юни. Тя е второ издание, което се реализи-
ра по Оперативна програма “Регионално
развитие 2007-2013”.

Ето и пълната фестивална програма:
27.06./четвъртък/
10.00 ч.
Конферентна зала
Общински младежки дом    Пресконфе-

ренция
10.30 ч.
Пред Общински младежки дом Пленер

“Под открито небе” – творци и аматьори
заедно, творческа работилница на Румен
Димитров

12.00 ч.
СОУ „Д-р П. Берон” Музикално-спортни

игри
16.00 ч.
Втора сцена
Пред Дворец на културата Музикално-

театрална постановка
17.00 – 18.00 ч.
Ул. “Търговска”    “Хубав е Перник, хуба-

во ни е в Перник!” – пърформанси
19.00 ч.
Пл. “Кракра” Официално откриване на

фестивал “Китариада”
Концертна програма с участието на гру-

пите:
LMCM – Бургас
Дамски струнен квартет „Стрингс”
„100” – Перник
28.06./петък/
11.00 ч.
Спортна площадка пред ОДК Музикално-

спортни игри
17.00 – 18.00 ч.
Ул. “Търговска”    “Хубав е Перник, хуба-

во ни е в Перник!” – пърформанси
18.00 ч.
Пред Дворец на културата Рок концерт /

по проект с НБУ/
19.00 ч.
Пл. “Кракра”    “Сцена на изкуствата” –

концерт музика и танци с участието на гру-
пите:

Voltage – Дупница
Fireball – Дупница
Enkhaosment – Дупница
Bad City – Перник
29.06./събота/
11.00 ч.
Голям салон
Общински младежки дом Куклен театър
11.0 ч.
Спортна зала “Борис Гюдеров” Музикал-

но-спортни игри
15.00 ч.
Градски парк Пленер “Графити”
16.00 ч.
Общински младежки дом    Музикално-

поетичен рецитал
17.00 – 18.00 ч.
Ул. “Търговска”    “Хубав е Перник, хуба-

во ни е в Перник!” – пърформанси
19:00 ч.
Пл. “Кракра” “Сцена на изкуствата” –

концертна надпревара с участието на гру-
пите:

Paranormal – Пловдив
Downer Kill – Пловдив
„Тролите” – Перник
Cold In December – Перник
30.06./неделя/
19.00 ч.
Крепостта “Кракра” Галерия “Под откри-

то небе” – фото изложба на Снежанка Бо-
рисова

20.00 ч.
Крепостта “Кракра” “Сцена на изкуства-

та” – Музикален маратон с участието на
групите:

Horroskape – Благоевград
The Crippled God – Благоевград
Deep State – Перник
Now&Then – Перник
Strix – Перник
Seize the Day – Перник
Официално закриване
Джулай морнинг

Закопчаха пандизчия,
изпотрошил чужди коли

Любомира ПЕЛОВА
 Радомирски криминалисти пипнаха из-

вършител на серия от престъпления, стана-
ли на 9 и 10 юни, когато в местното управ-
ление на полицията граждани подали жал-
би за изпотрошени леки автомобили от
марките „Москвич” и „Фалксваген Голф”.
Жител на Радомир алармирал и че колата
му – „Мицубиши Шогун” е открадната.

Полицаите предприели разследване и
след проведени оперативно-издирвателни
и процесуално-следствени действия стиг-
нали до извършителя. Оказало се, че става
дума за стар техен познайник – 39-годиш-
ният Михаил Антонов. Радомирецът е кри-
минално проявен и осъждан. Той е познат
на органите на реда с кражби на автомоби-
ли, нанасяне на телесни повреди и дори
подправяне на парични знаци. Изтърпял е
условна присъда и пробация. И при трите
случая, в които Михаил отново е престъпил
закона, е бил употребил значително коли-
чество алкохол.

Работата по случаите продължава.

Промени в закона за
здравното осигуряване

Зоя ИВАНОВА

независимо външно
признание от неправи-
телствена организа-
ция за ефективната
работа на държавната
институция през
2012г. Фондация за
прозрачни регламенти
е юридическо лице с
нестопанска цел за
осъществяване на дей-
ност в обществена
полза, нямаща полити-
чески и религиозен ха-
рактер, подпомагаща
изграждането на меха-
низмите и структури-
те на гражданското
общество, социалното
адаптиране на личнос-
тта и демократиза-
цията във всички сфе-
ри на обществено-по-
литическия живот в
Република България.

Ежегодният конкурс
на Фондация за проз-

Творческа витрина представи
Кирил Манов на 60 години
Виктория СТАНКОВА

„Кирил Манов на 60
години” бе мотото на
творческата витрина,
която представи Ре-
гионалната библиоте-
ка „Светослав Минков”
по повод юбилейната
годишнина на Кирил
Манов – директор на
Културно - информа-
ционния център и из-
вестен български кари-
катурист. По повод
празника Кирил Манов
беше поздравен от ми-
нистър на културата
д-р Петър Стоянович.
„ Дълбоко ценим ваша-
та многопосочна об-
ществена дейност, на
която сте посветили
живота си, за разви-
тието и съхраняване-
то на българската кул-
тура. Сигурен съм, че с
голямата си отговор-
ност, всеотдайност и
професионализъм ще
продължите да рабо-
тите за популяризира-
нето на българското
изкуство, увличайки
след себе си нови млади
последователи”, се каз-

ва в поздравителния
адрес, изпратен от ми-
нистъра. Топли думи по
повод юбилея бяха из-
пратени и от председа-
теля на Съюза на бъл-
гарските художници
Любен Генов. Кирил Ма-
нов е роден на 20 юни
1953 година в град Кюс-
тендил. Завършил е ма-
гистратура по психо-
логия в СУ „Климент
Охридски”. Специализи-
рал е културен мени-
джмънт в УНСС. Рабо-
тил е на всички инсти-
туционални нива на
културата – от пред-
седател на градско чи-
талище до началник на
отдел в Министерс-
твото на култура-

та.Има специализации
и участия в проекти
по сценични изкуства в
културните индус-
трии на Англия, Холан-
дия, Белгия и Германия.
Член е на Съюза на бъл-
гарските художници.
Изявява се в областта
на иконографията, пла-
ката, илюстрацията и
шаржа. Членува във
фондацията на евро-
пейските художници-ка-
рикатуристи. Коорди-
натор е на Федерация-
та на европейските
карнавални градове –
секция България.Пред-
ставен е в националния
биографичен сборник
„Кой, кой е в българска-
та култура”.

рачни регламенти,
който се провежда за
пети пореден път,
има основна цел сти-
мулиране развитието
на публични и прозрач-
ни регламенти в рабо-
тата на администра-
цията, стимулиране
на административна-
та и гражданската ак-

тивност за налагане на
добри практики и на-
сърчаване на диалога и
взаимодействието
между държавата, мес-
тното самоуправле-
ние, стопанските орга-
низации и гражданско-
то общество при реша-
ването на обществено-
значими проблеми.

Все повече деца намират дом
Зоя ИВАНОВА

Над 1200 деца от
институции са били
осиновени през пос-
ледната година, а
близо 1600 живеят в
приемни семей-
ства.Това заяви пред-
седателят на Дър-
жавната агенция за
закрила на детето
Калин Каменов. Само
преди 4 години в 130-
те институции у нас

са били настанени
над 7000 хлапета, до-
като сега те са вече
с 3000 по-малко. През
тази и следващата
година се предвижда
близо 1600 деца и
младежи с уврежда-
ния да бъдат изведе-
ни от институции-
те и да бъдат наста-
нени в 149 центрове
за настаняване от
семеен тип и 36 за-

щитени жилища.Рас-
те и броят на прием-
ните семейства, в
които е настанено
повече от едно дете.
Увеличават се и слу-
чаите на директно
настаняване на бебе-
та от родилното
направо в приемни се-
мейства, нарастват
и осиновяванията
от такива семей-
ства.

Промени в закона за здравното оси-
гуряване, приети от правителството пред-
виждат Здравната каса да  възстановява
разходите на българите за лечение в
друга страна от ЕС и без да е издавала
разрешение за това. „Всеки българин ще
може да избере коя болница в ЕС да го
лекува, а след като заплати лечението
си, да представи в нашата НЗОК факту-
рата за осребряване, предвиждат новите
правила. Касата обаче ще възстановява
само сумата, която би платила на българ-
ска болница за същото лечение“, става
ясно от измененията.
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Община Трън
Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-285 от

21.06.2013г. на Кмета на Община Трън,
I. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с

явно наддаване за продажба на следните  вещи – частна
общинска собственост:

1.Демонтирана алуминиева дограма – с  първоначална
тръжна цена от  2,00лв./кг. (два лева  за килограм).

2.Лек автомобил„АЛФА РОМЕО” – 164 ТД, рег.№ РК 4774
АН, при първоначално тръжна цена от 500,00лв./петстотин
лева/;

3.Специален автомобил  „Рено Еспейс”, рег.№ РК 5863
АР, при първоначално тръжна цена от 580,00лв./петстотин и
осемдесет  лева/.

II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се
проведе на 10.07.2013год. от 10,30ч. в Заседателната зала
на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл.
“Вл.Тричков”1, ет.1-ви.

II. Повторен търг за позициите, за които не са се явили
кандидати на първоначалния търг да се проведе на
17.07.2013год. от 10,30ч. на същото място и при същите ус-
ловия.

IV.Необходими документи за участие в тръжната проце-
дура:

1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по

вписванията, относно актуално състояние на юридическо
лице.

6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че
участника се представлява от пълномощник. Пълномощно-
то следва да бъде изрично.

V. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за

Демонтирана алуминиева дограма – с  първоначална тръж-

Ïîâå÷å ãðàæäàíè â óïðàâëåíèåòî íà ñòðàíàòà
Това е важно според областния лидер на ГЕРБ

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна ин-

вестиционна програма за подобр-
яване на услугите за своите клиен-
ти. Компанията всекидневно извър-
шва дейности, свързани с изнасяне
или рециклиране на eлектрически

табла, ремонт на съоръжения по електричес-
ките мрежи средно и ниско напрежение, при-
съединяване на клиенти, кастрене, профилак-
тика на трафопостове и други. Успешната реа-
лизация на тези мерки налага кратковремен-
ни прекъсвания на електрозахранването, как-
то следва:

Пернишка област
Община Перник:
На 25.06.2013 г. /09.00-16.00 ч / - гр. Батанов-

ци - ул. „Христо Ботев“, ул. „Александър Стам-
болийски“, ул. „Граово“

На 26.06.2013 г. /09.00-16.00 ч / - с. Боснек, с.
Чуйпетлово

На 27.06.2013 г. /09.00-16.00 ч / - с. Чуйпетло-
во

Община Брезник:
На 24.06.2013 г. /09.00-16.00 ч / - с. Непраз-

ненци
На 25.06.2013 г. /09.00-16.00 ч / - с. Бегунов-

ци
На 26.06.2013 г. /09.00-16.00 ч / - с. Билинци
На 27.06.2013 г. /09.00-16.00 ч / - с. Непраз-

ненци
На 28.06.2013 г. /09.00-16.00 ч / - с. Бегунов-

ци
Община Трън:
На 24.06.2013 г. /09.00-12.00 ч / - гр. Трън - ул.

„Атанас Ботев“, ул. „Тенеси“
На 24.06.2013 г. /13.00-16.30 ч / - гр. Трън - ул.

„Д. Знеполски“, кв. „Трънски обор“
На 25.06.2013 г. /09.00-12.00 ч / - гр. Трън - ул.

„Народна воля“, ул. „Мосаловска“
На 25.06.2013 г. /13.00-16.30 ч / - гр. Трън - ул.

„Георги Димитров“
На 26.06.2013 г. /09.00-16.00 ч / - с. Туроков-

ци
На 27.06.2013 г. /09.00-16.00 ч / - с. Джинчов-

ци
На 28.06.2013 г. /09.00-12.00 ч / - гр. Трън - ул.

„Петко Д. Петков“
На 28.06.2013 г. /13.00-16.30 ч / - гр. Трън - кв.

„Младост“
Община Земен:
На 24.06.2013 г. /09.00-15.00 ч / - с. Блатеш-

ница
На 25.06.2013 г. /09.00-15.00 ч / - гр. Земен -

училището
На 26.06.2013 г. /09.00-15.00 ч / - с. Жабляно
Община Радомир:
За периода 24-28.06.2013 г. /09.30-16.00 ч/ -

с. Горна Диканя - вилна зона, махали Гълъбо-
ва, Шипочка, Чупетловска, Йоргова, Партали-
на, Джоргова махала

На 25.06.2013 г. /09.00-12.00 ч / - с. Друган -
Вуйчина махала

На 25.06.2013 г. /13.00-15.00 ч / - с. Владимир
На 26.06.2013 г. /09.00-12.00 ч / - с. Прибой, с.

Беланица, с. Негованци, с. Поцърненци, с. Ал.
Димитров, “Друган 97” ООД, “СК-13 ПЪТС-
ТРОЙ” АД,

На 26.06.2013 г. /13.00-15.00 ч / - с. Кошарите,
с. Бобораци

На 26.06.2013 г. /09.00-09.30 ч 11.45-12.15 ч;
14.45-15.15 ч / - с. Прибой, с. Беланица, с. Него-
ванци, с. Извор-махала Мацалево, „СК-13
ПЪТСТРОЙ“ АД - асфалтова база Поцърнен-
ци, „Добрич Мел“ АД - база Поцърненски хан,
Напоителни системи - ПС „Беланица“, с. Из-
вор, „МЗТ“ АД - цех с. Извор, с. Кленовик, с.
Житуша, с. Жедна, с. Касилаг, с. Калище, с.
Егълница, с. Дебели лаг, „Екоел Холидейс“
ЕООД - Ваканционно селище и администра-
тивна сграда с. Дебели лаг, „Финанс Прогрес“
ООД - оранжерии Извор, „Напоителни систе-
ми“ ЕАД, КЛОН „Перник“ - язовира Извор, Ба-
зови станции „Глобул“ и „Вивател“, местност
Хладни клисури, с. Углярци, с. Драгомирово,
с. Байкал, с. Буново, с. Цървеняно - махала
Клапаровци

На 27.06.2013 г. /09.00-12.00 ч / - с. Николае-
во, с. Копаница - селото, махала Арбанас, Ма-
теина махала, Гюрова махала, Гюзелева ма-
хала.

На 27.06.2013 г. /08.45-09.15 ч и 11.45-12.15 ч
/ - гр. Радомир – „Рапид Груп“ ООД; „Топливо“
АД; района след ж.п. гара Радомир; МТС;
фирмите в двора на бившето ТКЗС кв. „Вър-
ба“; „ВЛАНЕЛ“ ООД; ВиК помпи „Извора“;
фирма „Евелин“; Радиорелейна станция БТК,
МТЕЛ, ВИВАТЕЛ;  Оранжерии - Радомир; хи-
жа „Орлите“

Ръководството на дружеството поднася из-
винения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на
електрозахранването.

За повече информация, позвънете на дено-
нощната телефонна линия  0700 10 010, на це-
ната на един градски разговор, от всяка точка
на България или на сайт: www.cez-rp.bg.

Зоя ИВАНОВА
Необходимо е по-ши-

роко представителс-
тво на гражаните в
управлението на
страната, заяви но-
вият областен лидер
на политическа пар-
тия ГЕРБ в Пернишко
д-р Вяра Церовска на
отчетното общинско
събрание в Земен.
„Правителството на
Пламен Орешарски е с
напълно изчерпан ли-
мит на доверие. Поли-
тиките,които бяха
широко рекламирани
от БСП по време на
предизборната кампа-
ния и с които излъга-
ха хората, отсъс-
тват. Категорично

подкрепяме младите
хора,които повече от
седмица ясно показ-
ват ,че настоящото
управление е нежела-
но и вредно за Бълга-
рия. Работодателите
също призоваха за но-
ви парламентарни из-
бори, незабавно. Дори
президента на Репуб-
лика България оттег-
ли доверието си към
кабинета  на г-н Оре-
шарски”, заяви ощ д-р
Церовска.

Тя допълни, че ПП
ГЕРБ не е инициатор
на спонтанните про-
тести, но подкрепя и
напълно споделя зая-
вената от протести-
ращите позиция –

спешна необходимост
от предсрочни парла-
ментарни избори и
промени в Избирател-
ния  кодекс, които да
отговорят на очаква-
нията на хората за по-
широко представи-
телство на граждани-
те в управлението на
страната.

За динамичната по-
литическа обстанов-
ка в страната и пред-
стоящите задачи
пред структурата на
ПП ГЕРБ в областта
говориха още  пред-
седтелят на ОбС в
перник Владислав Ка-
раилиев и заместни-
кът му Пламен Бори-
сов.

Випуск 2013 на Езиковата оставя ярка следа
Виктория СТАНКОВА

Осем са пълните
шестици на ДЗИ в Ези-
ковата, като най-висо-
ки са постиженията
по английски, биология
и български език и ли-
тература, с което
училището застава на
първо място в регио-
на и е сред водещите в
страната.75% от
всичките 141 зрелос-
тници могат да се поз-
дравят с отлични дип-
ломи, а 26 от тях си
тръгват и с немска

езикова диплома, коя-
то им отваря врати-
те на университети-
те в Германия, прив-
лекателни заради нис-
ките си такси и доб-
рата социална поли-
тика към студенти-
те.Отличен успех/
5,50/ постигнаха и
явилите се с англий-
ски на втората мату-
ра, която e  по избор
на ученика.

Випуск 2013 ще ос-
тави ярка следа в ис-
торията на гимна-

зията с присъствие-
то на ярки таланти в
чуждоезиковото обу-
чение като Тихомир
Петров, Ива Начкова
от английските пара-
лелки, Роберто Мар-
тинов от 12 г и Цве-
телина от 12 д клас, в
театралното попри-
ще- като Анжи Илие-
ва, Мария Томова и Ра-
дослава Бързашка, в
певческото изкуство
като Габриела Недел-
кова и Илей Валенте,
литературни талан-

ти като Ива Ваташка,
е мнението на дирек-
торката на училище-
то Теменужка Аначко-
ва.

В атмосферата на
креативност, прия-
телство и сътрудни-
чество през години-
те възникнаха редица
инициативи и проек-
ти като младежкият
клуб “Европарла-
мент”, посетил в две
поредни години Брюк-
сел, Клубът на прево-
дача, чието дело е

преводът на амери-
канския роман за деца
“Добри”. Възпитани-
ците на Езиковата
продължават да бъ-
дат част от голяма-
та училищна об-
щност не само чрез
Интернет медиите
на училището като
сайта и Facebook-
страницата, но и чрез
присъствието си на
празници и подкрепа-
та си за гимназия-
та,която намира раз-
лични форми.

ОБЯВА

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н
2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков”, №1, тел.: (07731) 2265

на цена от  2,00лв./кг. (два лева  за килограм ) е в размер на
300,00лв, а за Лек автомобил„Алфа Ромео” – 164 ТД, рег.№
РК 4774 АН, при първоначално тръжна цена от 500,00лв./
петстотин лева/  и - Специален автомобил  „Рено Еспейс”,
рег.№ РК 5863 АР, при първоначално тръжна цена от
580,00лв./петстотин и осемдесет  лева/,  да е в размер на
30% от първоначално обявената цена. Депозитът следва да
се заплати     до  09.07.2013год. по б. с-ка на Община Трън
IBAN- BG88STSA93003300722169, Б.КОД  BIC – STSABGSF
при БДСК Трън, а за позициите, за които не са се явили
кандидати, срока за внасяне на депозити при повторния
търг  е до 16.07.2013г.

2. Регистрация и подаване на заявления за участие в тър-
га  по образец се извършва  до 16,00ч. на 09.07.2013 г, а  за
повторния търг до 16,00ч. на 16.07.2013г. в административ-
ната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 -
деловодството.

3. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и
може да бъде закупена   в сградата на общинската адми-
нистрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общи-
ната, в рамките на работното време на администрацията от
8,30ч. до 17,00ч., а в деня предхождащ търга до 12,00ч.

4. Информация за вещите следва да се предоставя от
Общинска собственост при Община Трън, тел. за връзка
07731/96-16 – в.104 . Огледът ще се извършва от лицата, за-
купили тръжни документи с предварителна заявка, в рам-
ките на работното време на администрацията.

5. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъ-
ци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизане
в сила на заповедта на кмета на община Трън за определ-
яне на купувач, по посочени в нея, банкови сметки.

6. Кметът на общината следва да назначи комисия от
представители на общинската администрация, която да из-
върши претегляне на демонтираната алуминиева дограма
с цел изчисляване на стойността, необходима за заплаща-
не при сключване на договор за покупко-продажбата . В
изпълнение на своите задължения, комисията да състави
протокол.

  ОТ ОБЩИНАТА
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Ãëîáè îò 30 äî 100 áîíà ãðîçÿò òðè ôèðìè çà ñêðàï
Нарушителите могат да останат и без лицензи

Любомира ПЕЛОВА
Три фирми – две

пернишки и една в Ра-
домир, търгуващи с
черни и цветни мета-
ли, ще бъдат глобени
за сериозни наруше-
ния в дейността им.

Санкциите са от 30
до 100 хиляди лева.
Гафовете на дружес-
твата, изкупуващи
скрап, лъснали при
специализирана по-
лицейска операция,
проведена от служи-

тели на сектор „Про-
тиводействие на
и к о н о м и ч е с к а т а
престъпност” при
Областната дирек-
ция на МВР в Перник
и колегите им от
Първо и Второ уп-
равление „Полиция”
в областния град и
районното управле-
ние в Радомир.

Служителите на
реда проверили дей-
ността на площадки
в областния град,
разположени на ул.
„Владайско въста-
ние” с управител 45-
годишната Евгения
Д. и в района на гро-
бищния парк, стопа-
нисвана от 37-го-
дишният Руслан Але-

ксандров, в чиито
пункт беше преда-
ден нарязаният на
парчета паметник
на Владимир Дивит-
ров – Майстора, от-
краднат от перниш-
ки бандити от цен-
търа на кюстендил-
ското село Шишков-
ци. Тогава самият
Руслан бе разпознал
пметника и аларми-
рал полилицията.
Срещу Александров
миналата година бе
образувано досъдеб-
но производство за
липсата на пререгис-
трация на фирмата
по новите изисква-
ния на нормативна-
та уредба.  Сегашна-
та акция е показала,

че търговците прие-
мат метали от фи-
зически лица без дек-
ларация за произход
и не ги вписват в от-
четните книги. Съ-
щото е констатира-
но и на пункта в Ра-
домир, намиращ се
под ЖП гарата, с уп-
равител 34-годишна-
та Гергана Й..

Санкциите за по-
добни нарушения са
от 30 до 100 хиляди
лева. По преценка на
контролните орга-
ни, могат да бъда
отнети и лицензите
на нарушителите,
поясниха от поли-
цията.

Работата по слу-
чаите продължава.

300 клиенти на ЧЕЗ
с безплатни сметки

Силвия ГРИГОРОВА
В ЧЕЗ бяха изтеглени  поредните 25 пе-

челивши в кампанията „Лоялността ви се
отплаща”. Късметлиите през изминалата
седмица са от общините: София, Перник,
Плевен, Кюстендил,  Своге, Монтана,
Троян, Луковит и Ябланица. Те получават
безплатни сметки за ток на обща стой-
ност 1022 лева. Участието в томболата е
автоматично за всички битови клиенти,
заплащали в срок месечните си задълже-
ния през последните 12 месеца. Всяка
седмица нови 25 потребители на ток пе-
челят награда, като предстои да бъдат из-
теглени още 300 в рамките на кампания-
та.

„ До момента раздадохме 300 безплат-
ни сметки за електроенергия на обща
стойност  над 15 000 лева каза Петър Док-
ладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за
България.

Печелившите клиентски номера в лота-
рията „Лоялността ви се отплаща” се пуб-
ликуват на интернет страницата на компа-
нията www.cez.bg, в секция „Бъдете ин-
формирани”, като спечелилите клиенти се
уведомяват и лично.

Кражба остави без ток хора
Силвия ГРИГОРОВА

300 литра тран-
сформаторно масло е
било източено от ра-
ботещ трансформа-
тор в столичния квар-
тал „Люлин”. Посега-
телството е извър-
шено в светлата част
на денонощието на 20
юни. В резултат на
тази кражба без еле-
ктрозахранване оста-
наха 189 клиенти на
компанията в продъл-
жение на 4 часа. На
мястото на престъп-
лението са повикани
органите на реда и са
открити тридесет
пълни 10 литрови ту-
би, малко преди да бъ-
дат изнесени. Това ин-
формираха от компа-
нията.„Маслото оси-
гурява изолацията на

трансформатора. Ко-
гато се източи, той
аварира и трябва да се
подмени. Това още-
тява не само компа-
нията, но и клиенти-
те ни. При други об-
стоятелства тези из-
вънредни инвестиции
биха могли да се изпол-
зват за подобряване
на услугите на абона-
тите.”, заяви Виктор
Станчев, директор
„Експлоатация и под-
държане” в ЧЕЗ Раз-
пределение Бълга-
рия.От началото на
годината до момента
са източени 24 262
литра масло от тран-
сформатори, собстве-
ност на ЧЕЗ в Западна
България. Причинени-
те преки щети от те-
зи злоупотреби възли-

зат на 145 хил. лева, а
индиректните разхо-
ди в резултат на пов-
реждането на съоръ-
женията са в обем от
над 2,1 млн. лева.ЧЕЗ
призовава за по-строг
контрол чрез законо-
дателни мерки и по-
голяма обществена не-
търпимост към този
вид престъпления.
Компанията напомня
на своите клиенти, че
могат да подават сиг-
нали за злоупотреби
на имейл адрес
zaklienta@cez.bg,  в Цен-
тровете за обслужва-
не на клиенти и на де-
нонощната информа-
ционна линия на дру-
жеството 0700 10 010
на цената на един
градски разговор от
цялата страна.

Здравни заведения
не могат да се

вместят в лимити
Зоя ИВАНОВА

До края на тази седмица трябва да има
заседание на надзорния съвет на нацио-
налната здравно осигурителна каса на кое-
то да се реши как може да се реши проб-
лема с надлимитните срества, които се
дължат на здравни заведения. Болници от
цялата страна не успяват да се вместят в
лимитите, които им отпуска здравната ка-
са, а болничните шефове са в пълно неве-
дение дали касата ще им изплати надли-
митните средства за дейности, заработени
през месец май. Парите би трябвало да бъ-
дат преведени на лечебните заведения ид-
ната седмица, но тъй  като Надзорният съ-
вет на касата не е заседавал напоследък,
надлимитните средства остават под въп-
рос. При някои от болниците става въпрос
за сериозни суми и те вече обмислят да за-
ведат дела срещу НЗОК, ако парите не им
бъдат изплатени.

ПОКАНА
На основание на чл. 29 от Устава на сдру-

жение с нестопанска цел „СТУДЕНТСКИ
СПОРТЕН КЛУБ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИ-
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ”

На основание член 41 (1) точка 8 от Уста-
ва на сдружение с нестопанска цел „СТУ-
ДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ – ЕВРОПЕЙСКИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ” свик-
ва и предлага за дневен ред на Общото
събрание на сдружение с нестопанска цел
„СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ – ЕВРО-
ПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИ-
ТЕТ”, както следва:

1. Отчет на сдружение с нестопанска цел
„СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ – ЕВРО-
ПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИ-
ТЕТ” за календарната 2012 година /на ос-
нование член 41 (1) точка 5 от Устава на
сдружението;

2. Приемане на спортен календар за 2013
година /на основание член 41 (1) точка 4 от
Устава на сдружение с нестопанска цел
„СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ – ЕВРО-
ПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИ-
ТЕТ”/;

3. Вземане на решение за участие на
женски волейбол отбор към СНЦ „СТУ-
ДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ – ЕВРОПЕЙСКИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ” в дър-
жавното първенство по волейбол - супер
лига, жени;

4. Приемане бюджета на сдружение с
нестопанска цел „СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН
КЛУБ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ” /на основание член 26 (1)
точка 4 от Устава на сдружение с нестопан-
ска цел „СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ –
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИ-
ВЕРСИТЕТ”/;

5. Освобождаване на членове на Управи-
телния съвет на сдружение с нестопанска
цел „СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ – ЕВ-
РОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕР-
СИТЕТ” /на основание член 26 (1) точка 2 от
Устава на сдружение с нестопанска цел
„СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ – ЕВРО-
ПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИ-
ТЕТ”/;

6. Избиране на членове на Управителния
съвет на  сдружение с нестопанска цел
„СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ – ЕВРО-
ПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИ-
ТЕТ” /на основание член 26 (1) точка 4 от
Устава на сдружение с нестопанска цел
„СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ – ЕВРО-
ПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИ-
ТЕТ”/.

Общо събрание на сдружение с несто-
панска цел „СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ
– ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИ-
ВЕРСИТЕТ” ще се проведе на 25.07.2013
година от 10:00 часа в зала 602 в ЕВРО-
ПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИ-
ТЕТ – ГРАД ПЕРНИК, улица „Св.св. Кирил и
Методий” №23.

Общото събрание на  сдружение с несто-
панска цел „СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ
– ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИ-
ВЕРСИТЕТ” се свиква по инициатива на
Управителния съвет на сдружението.

  Председател на УС
  Асен Асенов

Изхарчени са десетки милиони за пътувания
Силвия ГРИГОРОВА

27 милиона за ме-
дии и реклама, и 5
милиона за коман-
дировки. Това са
само част от пари-
те преминали през
М и н и с т е р с т в о т о
на земеделието и
храните в послед-
ните години. Това
информира минис-
търът на земеде-
лието и храните-
п р о ф . Д и м и т ъ р
Греков по време на
телевизионно ин-
тервю. „Заварих
една огромна, раз-
дута структура, в
която има цели
звена, които не е
ясно, какво точно
вършат. Заварих
редица дейности
свойствени за ад-
министрацията на
МЗХ, които са въз-

ложени на външни
и з п ъ л н и т е л и .
Фирми, които по-
лучават пари за
работа, която
трябва да извър-
шваме сами. На
всичко това
трябва да се сло-
жи край”, заяви
земеделският ми-
нистър.

По думите му
наследството на
предишните уп-
равляващи е може-
ло да бъде много
по-добро, ако са
били привличани
експерти, които
да помогнат за
развитието на
сектора. „Вместо
това наследихме
670 граждански
договора за над 3
милиона лева с хо-
ра, които далеч не

са експерти по зе-
меделие. Хора, кои-
то нямат нито
ценза, нито ек-
спертизата да ра-
ботят в МЗХ”,
разкри министър
Греков.

Според него точ-
но това са и при-
чините той да
разтвори врати-
те на министерс-
твото за браншо-
вите организации.
„Затова първите
ми срещи бяха
точно с тях – с
браншовите орга-
низации, с научни-
те работници, с
експертния по-
тенциал на нация-
та ни, с хората об-
работващи зем-
ята. Те трябва да
почувстват, че
МЗХ е на тяхна

страна”, каза той.
В отговор на жур-
налистически въп-
рос министърът
бе категоричен,
че до момента ни-
то една полити-
ческа сила не се е
опитала да се ме-
си в работата му.
„Няма да разубе-
дим хората вярва-
щи в подобни не-
ща, но трябва
ясно да бъде каза-
но, че министерс-
твото е отворе-
на, а не затворена
система, която
търси добрите
предложения и ек-
спертиза. Точно
към това ще се
стремя и аз – да
отсявам най-доб-
рите идеи”, об-
ясни проф. Греков.

Попитан какво е

мнението му за
протестите в
страната, той
заяви, че всеки
един от минис-
трите е бил ная-
сно със ситуация-
та и натиска, на
който ще бъде
подложен. „Въпре-
ки това приехме с
идеята да рабо-
тим от първата
секунда на назна-
ченията си. Про-
тестите в стра-
ната показват де-
м о к р а т и ч н а
зрялост, която ме
стимулира да се
съсредоточа вър-
ху гласуваните ми
отговорности. Ра-
ботим с мисъл за
България”, катего-
ричен беше минис-
тър Димитър Гре-
ков.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро
2. Търговски обект, Изток, топ-място,
200 кв.м, + градина 80 кв.м,
работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана- 12 900 лв.
2. Център, тх., пл., ет. 2, юг - 19 300 лв.
3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
4. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
7. Изток, ет. 1, ТЕЦ РVС - 21 000 лв.
8. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
10. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 800 лв.
11. Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., юг, след рамонт
12. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ново строит., 72 кв.м, юг - 56 000 лв.
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 23 500 евро
4. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
5. Проучване, ет. 1, ет. 2, ет. 7 - по договаряне
6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
8. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
9. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.
10. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 35 000 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
12. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс- 47 000 лв.
13. Албените, ет. 1, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв.
14. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
15. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 800 лв.
16. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен- 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро
2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
3. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 43 800 лв.
4. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне
6. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
7. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 18 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.
2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,
масивна, дв. 488 кв.м - 85 000 лв.
3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
4. Къща, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м- 39 500 евро
5. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.
6. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
7. Къща, с. Витановци, с доп. постройки,
дв. 700 кв.м - 19 300 лв.
8. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
9. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 10 500 евро
10. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
11. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
12. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.
13. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
14. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
15. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
16. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
17. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 8 000 лв.
18. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 13 000 лв.
19. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 15 000 лв.
20. Къща, с. Негованци, 2 ет.,
нова масивна, дв. 1 100 кв.м - 20 000 евро
21. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр.- 150 лв.
2. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК,
ТЕЦ, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, Радомир, ет. 7/8, нап. обз. - 100 лв.
4. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
5. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане, климатик, преустроена - 30 500 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 22 500 лв.
5. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 1, добър вид - 22 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
4. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро
6. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 3, ул. Рашо Димитров, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв.
5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
6. Тристаен, около Болницата, ет. 1, 80 кв.м, ТЕЦ, удобен за кабинет - 47 000 евро
7. Тв. ливади, ет. 2, 75 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 47 000 лв.
8. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 28 000 лв.
9. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 45 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, с 1/12 част от двор - 90 000 евро
2. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 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 - 60 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 63 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 45 000 евро
8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро
2. Магазин, Център, 73 кв.м, с гараж, лукс - 140 000 лв.
3. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
4. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро
5. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
6. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 240 000 лв./с ДДС
7. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро
8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м
12. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, тер., нап. обзаведена, ремон, /става и за офис/ - 220 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен - 170 лв.
3. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 5, ТЕЦ, тер., необзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Бл. Гебрев, 2 тер., без ТЕЦ, ет. 4 - 170 лв.
5. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 200 лв.
6. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
7. Магазин, Център, 35 кв.м, лукс, около Болницата - 500 лв.
8. Магазин, Проучване, лукс, 40  кв.м - 350 лв.
9. Офиси, Център, луксозни, 30 кв.м, 15 кв.м - 300 лв.; 240 лв.
10. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.
11. Хале, кв. Караманица, РЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 187 кв.м - 1 200 лв. /с ДДС/

Продава Апартаменти, в нова сграда, Пашов Боксониери, Двустайни
и Тристайни, напълно завършени с акт 16, луксозни, обзаведени - 500 евро/кв.м

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

076/60 51 27 0898/620 696;
0878/620 925

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 /

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Тв. ливади
2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
4. Гарсониера, с тераса, в Центъра
5. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
6. Гарсониера, Тева
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Голям тристаен в Центъра
10. Двустайни и Тристайни, Тева

1. Гарсониера, Изток, ет. 6, РVС - 23 000 лв.
2, Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв.
5 Двустаен, Изток, среден, 1 тер., ет. 5 - 25 000 лв.
6. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
7. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
8. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
9. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв.
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 - 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
16. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
17. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
21. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
23. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
24. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
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1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро
2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро
3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
4. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро
5. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро
6. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро
7. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро
8. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер,  РVС -28 500 евро
9. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
10. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
11. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., за ремонт - 21 500 евро
12. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., луксозно изпълнение - 39 900 евро
13. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро
14. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро
15. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро
16. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
17. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро
18. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 11 999 евро
19. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро
20. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро
21. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро
22. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
23. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 31 000 евро
24. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
25. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
26. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
27. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро
28. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 23 000 евро
29. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
30. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 800 евро
31. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
32. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро
Четиристаен, ЦГЧ, П. Каравелов, ет. 4, тх - 62 000 евро

 А К Ц И Я:
Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток
- Тристаен 96 м2 - 30 500 евро;  Двустаен 73 м2 - 23 300 евро
АПАРТАМЕНТИ НА ЛИЗИНГ до 15 год.

ново строителство, с акт - 16
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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, Пашов, ет. 5 - 22 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 4, юг, тер., без ТЕЦ - 16 000 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв.
4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
5. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
6. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро
7. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
9. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт - 28 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 3, в добър вид - 30 000 лв.
14. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 33 000 лв.
15. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
16. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
19. Тристаен, Изток, Албените, ет. 3 - 41 000 лв.
20. Тристаен, Изток, Албените, ет. 1, непреходен - 45 000 лв.
21. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 лв.
22. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро
23. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
24. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
25. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток - до 25 000 лв.
2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.
3. Тристаен, Изток - до 50 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.
2. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро
3. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 20кв.м - 200 лв.
5. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет. 2, обзаведен - 200 лв.

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

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. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, РVС, преустр., ТЕЦ - 25 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 2, тх., пл., таван, гараж - 42 000 евро
4. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
5. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро
8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 44 000 лв.
9. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро
13. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро
14. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тераси, ТЕЦ, таван - 52 000 евро
15. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
16. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
17. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
18. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.
21. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
22. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
23. УПИ, Драгановец, 330 кв.м; 350 кв.м, съседни - 15 800 лв.; 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 350 лв.
2. Двустаен, ул. Струма, ТЕЦ, нап. обзаведена - 270 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 5, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
3. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 18 000 лв.
4. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 31 000 лв.
5. Двустаен, Център, Кракра, тх., ет. 4, 68 кв.м - 35 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ - 37 000 лв.
7. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер. - 34 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв.
9. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв.
10. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро
11. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро
12. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
14. Тристаен, София, кв. Лагера, ет. 2, ЕПК, 120 кв.м, РVС, за ремонт - 65 000 евро
15. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро
16. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора
I-во ниво: дневна, кухня, баня,  WC, 1 спалня,
II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 000 евро
17. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
18. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
19. Къща, кв. Ралица, 700 кв.м, дв., сут. + 2 ет.,
лукс ремонт, застр. площ 95 кв.м - 58 000 евро
20. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
21. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро
22. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен
със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв.
23. Стара Къща, Байкушева, ЗП: 60 кв.м, с УПИ-340 кв.м, ток, вода- 29 000 лв.
24. Къща, с. Катрище /Кюстендилско/, строена - 80 год.,
дв. 2 дка, лозе, черошова градина и др. плодни дръвчета - 49 000 лв.
25. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
26. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
27. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
28. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 20 000 лв.
29. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
30. УПИ, кв. Клепало, 340 кв.м, ток, вода - 26 000 лв.
31. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
32. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
33. УПИ 880 кв.м, с фургон, отлична панорама, Ковачевци - 7 500 евро
34. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
35. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв.
36. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
37. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/
38. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Изток, отличен, нап. обзаведен - 500 лв.

КУПУВА:
1. Къща в близките до Перник села - до 20 000 лв.
2. Двустаен, Изток, без ТЕЦ - до 35 000 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 72 500 евро

2. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро

3. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен

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

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

ПРОДАВА:

1. Боксониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

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

3. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 31 000 лв.

4. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв.

5. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 3, РVС, тер., eт. 5 - 21 000 лв.; 21 500 лв.

6. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 5, лукс, с обзавеждане - 26 000 лв.

7. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.

8. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв.

9. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв.

10. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 30 000 лв.

11. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.

12. Двустаен, Тева, ет. 3, ремонтиран, РVС - 27 500 лв.

13. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, 2 тер. - 29 500 лв.

14 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен - 30 000 лв.

15. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 31 500 лв.

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 24 000 лв.

17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 30 000 лв.; 31 500 лв.

18. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 500 лв.

19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин - 35 500 лв.

20. Тристаен, Ид.ц., тх., 98 кв.м, ет. 7, непрех., РVС, тер., асансьор - 37 000 евро

21. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно - 33 200 евро
23. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.
24. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.
25. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.
26. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.
27. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.
28. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
32. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 55 000 лв.
33. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.
34. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 65 000 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., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.
3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 18 500 лв.
6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 25 000 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.
11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.
12. Двустаен, до Болницата, ет. 1, тер. - 39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 40 000 лв.
14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.
15. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.
18. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер., отл.- 39 000 лв.
19. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
21. Двустаен, Тева, ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.
22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.
23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
24. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
26. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл.  - 62 000 евро
27. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
28. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 50 000 лв.
29. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 38 000 лв.; 57 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
32. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
33. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

Тел. 076/60 19 23;  GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Тв. ливади,
ЕПК, ет. 4, тер., 60 кв.м

- 21 900 евро
/без посредник/
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ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ
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. 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, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв.
7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро
8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м  - 56 000 лв.
9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м,
2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв.
10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро
11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно
12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро
13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв.
14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно
15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв.
16. Парцел,  Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв.
17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Гарсониера, ул. Струма, ТЕЦ, ет. 2, юг - 36 500 лв.
2. ГАРСОНИЕРА, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕР., ЕТ. 6, ЮГ - 38 000 ЛВ.
3. Гарсониера, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 3 - 31 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 4, без ТЕЦ, с тер. - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., ТЕЦ, тер. - 17 500 лв.
6. Двустаен, около Пазара, ет. 4 - 42 000 лв.
7. Двустаен, около Пазара, юг, тх., тер., ет. 6 - 39 000 лв.
8. Двустаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 1, таван, мазе - 46 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер., отл. - 41 500 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 2, обзаведена, ТЕЦ - 180 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 1, обзаведена, без ТЕЦ, около Колелото - 160 лв.
3. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, обзаведена, отлична - 180 лв.
4. Гарсониери, Изток до БИЛЛА, ет. 2, ет. 5 - 150 лв.
5. Двустайни, Център, обзаведени - 250 лв.; 200 лв.
6. Двустаен, Пашов, необз., ет. 2 , мн. добър - 160 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 и Гарсониера - 200 лв.
8. Двустаен, Изток, обзаведен, добър - 220 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Спешно Голяма Гарсониера, на Соф. шисе, ет. 2, 53 кв.м
 + таван 18 кв.м, тер., изолация, ремонтирана с ново обз. - 25 000 лв./коментар/
2. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 37 000 лв./коментар/
3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 18 000 лв.
6. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
7. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв.
8. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
9. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  44 000 лв.; 38 000 лв.
11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 46 000 лв.
12. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 45 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 32 000 лв.
14. Двустаен, Тева, ет. 2, след основен ремонт - 33 000 лв. /с коментар/
15. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
16. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв.
17. Двустаен, Мошино, ет. 5, преустр. в Тристаен,
и/з, след основен ремонт - 33 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз.- 39 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 60 000 лв./коментар/
21. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
22. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
23. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
27. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
29. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
30. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
31. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв.
32. УПИ над Болницата, 450 кв.м - 24 000 лв.
33. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, 2 тер., обзаведена - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, преустр. в Двустаен, обзаведена, лукс - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане, лукс - 200 лв.
4. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
5. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Проучване, ет. 4, обзаведен - 190 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
8. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
9. Офис, до Съда - 100 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 18 500 лв.
2. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, ремонт, преустроена, лукс - 46 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
5. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 29 800 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв
6. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
4. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след 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 - 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, обзаведена, ремонт - 190 лв.
2. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
4. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 200 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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. 3, тх., тер - 18 500 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт,
среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата,
сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4,
по БДС, мет. врата, възлово място - 32 500 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 7,
асанс., ламинат, сменена дограма, усвоена тер. - 34 000 лв.
5. Двустаен, до 3-та Поликлиника, ет. 5,
РVС дограма, ламинат, плочки в коридора,
поръчкова кухня, преустроен - 37 500 лв.
6. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
7. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
8. 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 - 39 000 евро

0888/689 535
9. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
10. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
11. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино
2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов
3. Тристаен , Изток

ДАВА ПОД НЕМ:

2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 200 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

СПЕШНО ГАРСОНИЕРА,
АЛБЕНИТЕ, РЕМОНТИРАНА,

САНИРАНА, РVС, ЮГ, С НОВО
ОБЗАВЕЖДАНЕ - 25 000 ЛВ.,

БЕЗ ОБЗАВЕЖДАНЕ - 21 000 ЛВ.

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

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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РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

GSM: 088/7938 108;
Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв.

2. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 21 800 лв.; 22 800 лв-

3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения - 25 800 лв.

4. Гарсониера, Изток, ет. 5, преустроена - 24 700 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., РVС, ет. 1 - 29 800 евро

7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 30 000 лв.

8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.

9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.; 29 800 лв.

10. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро

11. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро

12. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро

13. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.

14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв.

15. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв.

16. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро

17. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.

18. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 45 000 лв.

19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.

20. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.

21.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро

22. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.

23. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 евро

24. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м- 60 000 лв.

25. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м

26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро

27. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

28. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне

29. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне

30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м

31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

32. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.

2. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен - 200 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 - 42 000 ЛВ.
4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
5. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня,
шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 30 000 евро
6. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
7. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
9. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ.
10. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 59 000 лв.
12. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 43 000 лв.
13. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
14. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв.
15. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
19. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
20. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
21. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
22. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
23. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
24. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
25. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 30 000 лв.
26. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв.
2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

СПЕШНО КУПУВА:

1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА

2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ.

3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ.

4. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ

5. 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. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв.
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Красно село, ет. 2, 51 кв.м, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
5. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 3, 4 - по договаряне
7. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
8. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв.
9. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
8. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
10. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро

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
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 13 000 лв.
10. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
11. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
16. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
17. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
18. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
19. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
20. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
21. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м- 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Самостоятелна Боксониера, Байкушева - 70 лв.
2. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв.
3. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.
5. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

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

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

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

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;

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Тел: 0894/066 921

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв.
7. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро
8. Къща, Проучване, сут. + 2 ет., дв. 400 кв.м - 45 000 евро
9. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул. - 40 евро/кв.м
10. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м
11. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв.
игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро

КУПУВАМ ИЗГОДНО ОБРАБОТВАЕМА

ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО

ЦЕГРИЛОВЦИ, ОБЩ.ТРЪН.  ЦЕНА -

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОЛЕМИНАТА И

КАТЕГОРИЯТА.

ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА 0889 623-146, 02/981-73-98.

- улуци
- саниране
- мазилки
- шпакловки
- гипсокартон
- обръщане на

- боядисване
- теракот
- фаянс
тел. 0876/945 423

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

Място
за

реклама РVС
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тел. 076/ 60 03 01 тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

тел. 076/ 60 04 15 тел. 0898/ 471 253 тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23 тел. 076/ 60 00 01 тел. 076/ 67 09 00

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800 тел. 076/ 67 34 03

тел. 076/ 59 28 66 тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

тел. 076/ 60 13 15 тел. 076/ 60 13 38 тел. 0877/ 698 384

тел. 076/ 60 26 26

ïåðíèøêè  èìîòè

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх.,
пл., юг,  - 19 300 лв.
2. Двустаен, Албените, ет. 1,

ТЕЦ, тер, килер - 30 800 лв.

1. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг,
РVС, таван - 29 000 евро
2. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непрех.,

с част от магазин - 63 000 евро

1. Двустаен, Изток, ет. 5, тер., на
спирка - 23 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ет. 3, 2 тер., РVС,
напр. баня, ламинат - 35 000 лв.

1. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 2,
ТЕЦ,  3 тер.  - 47 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс,

обз., климатик, преустр. - 30 500 лв.

1.Само за два апартамента по избор в
нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м -
30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро

Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство,  с акт 16

1. Тристаен, ул. Струма,
ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.
- 29 000 евро

1. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС,
подобрения - 44 800 лв.

2. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 40 кв.м -
26 500 лв.

1. Къща в кв. Ралица, 700 кв.м, дв.,
сут. + 2 ет., лукс ремонт, застр. площ
95 кв.м - 58 000 евро

2. Двустаен, Център, Кракра, тх.,
ет. 4, 68 кв.м - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт  -  34 000 лв.

2. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен -
34 000 лв.

1. Двустаен, Център, тх., 75 кв.м,
ТЕЦ, юг - 43 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 25 000 лв.

1. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8 -
19 000 лв.; 26 000 лв.

2. Гарсониера, Изток, РVС -
18 000 лв.

1. 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, цел. достъп - 39 000 евро

1. Двустаен, Център, ет. 8, обзаведен,
без ТЕЦ - 50 000 лв.

2. Тристаен, Радомир, ет. 8, по БДС,
метална врата - 17 000 лв.

1. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл.,
дв. 600 кв.м - 30 000 евро

2. Кафе-клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ,
клим. въздохопр. - 45 000 евро

1.Спешно голяма Гарсониера, на
Соф.шосе, ет. 2, 53 кв.м + таван, 18
кв.м, тер., изолация, ремонтерана, с
ново обз. - 25 000 лв. /с коментар/

1. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, тх.,
ет. 7, 3 тер., ТЕЦ, юг - 42 000 лв.

2. Двустаен, Ид.ц., ЗП: 75 кв.м, нова
кооперация, изток/юг, направена баня на
шпакловка и замазка - 30 000 евро

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ,
преустр. в Двустаен - 21 500 лв.

2. УПИ, Център, 2 400 кв.м, + ЗП 1300
кв.м - 250 000 лв.

Продавам Рено-Клио, 94 г., със
зимни и летни гуми, отлична  - 1
500 лв. - тел. 0886/841 508

Продавам двустаен, в Ид.ц., на
ул. Струма срещу Парка, бл. 40, ет.
5, 64 кв.м, по споразумение, /без
посредник/ - тел. 0899/176 864;
0887/331 169
Продавам  масивна къща,

вертикален близнак, сутерен + 2
етажа х 57 кв.м, с малък двор, 59
000 лв. - тел. 0879/454 577
Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2

дка, с овощна градина в с.
Драгомирово, Пернишки окръг, 25
000 лв. - тел. 0887 511 608
Продавам къща в с. Студена,

РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, це-
на 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
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.

4, ЕПК, преустр. в Тристаен,  усвоена тер.
с алум. дограма, теракот,  с
обзавеждане, 21 900 евро /без
посредник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/
503 237

Давам под наем, помещения за офиси
в гр. Перник, кв. Х. Смирненски - тел.
0888/13 78 85
Давам под наем, охраняемо

складово помещение с рампа 150
кв.м, по пътя за кв. Калкас, след
САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20;
0888/925 348
Давам под наем, партерно по-

мещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин
6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61,
120 кв.м  - тел 60 35 74

Фирма за бетонови изделия
“Софурбан”  кв. Мошино, търси
помощник счетоводител с
квалификация и компютърна
грамотност - тел. 0888/851 280; 076/
67 04 09
Вестник „Съперник” търси РЕК-

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

Продавам холна гарнитура /ди-
ван, 2 фотьойла, 2 табуретки, из-
годно - тел. 0896/788 784
Продавам  пиролизно котле за ото-

пление, 60KW – тел. 0887/88 40 95

имоти
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0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преустр. в
Тристаен, ЕПК, ет. 4, ТЕЦ, усвоена тер. с
алум. дограма, бар-плот, сводове, теракот,
с обзавеждане - 21 900 евро /без посредник/
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Място за вашата
реклама

1. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг
- 18 000 лв.

2. Двустаен, Изток, до Кметството,
тх., пл., ТЕЦ, тер. отл. - 43 000 лв.

0888/874 595
Дава под наем

1.  Магазин, кв. Изток,
ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:40"Духът на здравето" /п./
06:30"Тази сутрин" - информационно предаване
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Диво сърце" - сериал, еп. 74
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 100
16:00"Мечтатели" - сериал, еп. 183
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 93
21:00"Далас" (2012) - сериал, с. 2, еп. 1
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"По средата" - сериал, с. 3, еп. 2
00:00"Кости" - сериал, с. 6, еп. 3
00:50"Досиетата Х" - сериал, с. 4, еп. 23
01:40"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Модерно" /п./
05:40"Духът на здравето" /п./

06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Щастливи заедно" - сериен филм
15:00"Комисар Рекс" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Имаш поща" - ток шоу
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Черешката на тортата" - тв шоу
21:00"Отмъщението" - сериен филм
22:00"Господари на ефира"
22:30"Правителството" - сериен филм
23:45Новините на Нова
00:00"Травма" - сериен филм
01:00"Сделка или не" - телевизионна игра
02:00"Имаш поща" - ток шоу /п/
02:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Комисар Рекс" - сериен филм
06:00"Господари на ефира"

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:15Студени следи с Надя Обретенова/п/
06:00Днес и утре/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:35Малки истории/п/
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе - тв филм /301 епизод/
15:10Живот с Дерек - тв филм /13 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Клуб "НЛО"/п/
17:05Дързост и красота -  /3184 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Още от деня
18:55До утрото на новата ни среща
19:50Лека нощ, деца!: Маша и Мечокът
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.bg
22:00В кадър
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели
00:00Ретро следобед: Клуб "НЛО" /п/
00:45Апартаментът с Марта Вачкова
01:30До утрото на новата ни среща
02:25По света и у нас /п от 20:00/п/
03:10История.bg
04:10Малки истории/п/
04:20Денис и приятели
05:15Студени следи с Надя Обретенова/п/
06:00Днес и утре/п/

Община Брезник стартира проект
„Укрепване на организационния и административен капацитет на общинска

администрация - гр. Брезник чрез повишаване на квалификацията на служителите”

На 21 юни 2013 г. в сградата на Народно читалище „Просвещение”1870 гр. Брезник се проведе начална пресконференция по проект „Укрепване на организационния и административен капацитет на об-
щинска администрация - гр. Брезник чрез повишаване на квалификацията на служителите”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд /85%/ и Националния бюджет /15%/ чрез Оперативна прог-
рама „Административен капацитет”. Проектът се осъществява по приоритетна ос II. ”Управление на човешките ресурси” подприоритет2.2 ”Компетентна и ефективна държавна администрация” и бюджетна
линия BG051PO002/12/2.2-07.

На пресконференцията  присъстваха представители на всички целеви групи по проекта и гости, като служителите на ОА, кметствата, кметски наместници, общински съветници, представители на  Общи-
на Трън, журналисти и НПО. Пресконференцията започна с кратко слово на  кмета на  Община Брезник - господин Васил Узунов, който посочи, че изборът на целевата група в настоящия проект е в резул-
тат на предварителен анализ на необходимостта за подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинската администрация за по-ефективното и ефикасно изпълнение на задълже-
нията им .

Пресконференцията продължи с презентация на ръководителя на проекта – секретаря на общината - Иван Борисов, от която  стана ясно, че:
Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 09 април 2013 година между Община Брезник от една страна, и Управляващия орган на ОПАК. Проектното предложение е на обща стойност

80 013,80 лв. и ще се изпълнява в рамките на 12 месеца в периода 09 април 2013 – 09 април 2014 година. Управлението на проекта е възложено на екип в състав: ръководител - Иван Борисов, координатор -
Маргарита Петкова и счетоводител - Оля Малинова.

В рамките на проекта се предвижда реализиране на редица дейности, насочени към подобряване на капацитета на общинската администрация чрез повишаване квалификацията на служителите. В тази
връзка, проектът ще се изпълнява под формата на различни видове обучения някои от които са в работната среда и други изнесени извън нея. Предвидени са обучения и в Института за публична админис-
трация по предварително заявени теми от самите служители. Освен това има планирани чуждо езикови обучения, надграждащи обучения в областта на информатиката, владеенето на специализиран соф-
туер, обслужването на специфични групи от населението, защитата на личните данни, антикорупционни мерки и др.

Целта на обучението е да се повиши квалификацията на служителите и подобри ефективността им на работа с оглед по-доброто обслужване на гражданите, от една страна и от друга страна по-пълноцен-
ното използване на наличния софтуер и техническите средства за решаването на разнородните проблеми на населението в съкратени срокове. Този проект може да се приеме като завършващ етап от по-
вишаването на качеството на административното обслужване в Община Брезник след реформирането му. В амбициите на служителите за  бъдеще  време ,  ще останат внедряването на е-услуги, като стъп-
ка към пълното доближаване на услугите до гражданите и дистанционното обслужване в по-големите населени места от общината.

Стартиращия проект ще доведе до обучението на 54 служители, ръководители и експерти и кметски наместници от администрацията. Темите и видовете обучения са съобразени строго индивидуално и се
разпростират от управлението на конфликти, преминават през деловата комуникация, етичните норми на поведение, специализирания софтуер - кадастър, имоти, наеми, електронно деловодство, електронно
обучение и др., и достигат до изучаването на редица нови правни норми и умението  за работа в екип .

Организацията  и работата   по проекта  включва  три  основни  дейности:
Дейност 1. Управление на проектните дейности.
Дейност 2. Повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на  серия от обучения.
Дейност 3. Дейности за информация и публичност .
Невъзможно би било да се направи такова масово /100%/ обучение на персонала на Общинска администрация Брезник, без предоставената безвъзмездна финансова помощ по ОП ”Административен ка-

пацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд. Общата сума по проекта отнесена към персонала прави около 1481 лв. на човек - сума, която за община като Брезник е не-
посилна.

Постигането на предвидените резултати от проекта ще допринесат за подобряване на професионалната компетентност и повишаване на квалификацията на служителите в община Брезник с цел адекват-
но развитие на качествени и насочени към потребителя комплексни административни услуги. Трайното въздействие от изпълнението на проекта следва да се разглежда и в следните направления:

Положителния ефект ще бъде изразен чрез повишаване капацитета на служителите /целевата група/;
Идентифициране и прилагане на механизми за кариерно развитие и поддържане на персонала;
 Осигуряване на устойчивост и привлекателност на работните места в административните структури на Община Брезник;
Във финансово отношение проектът е тясно свързан с целите на ОПАК. Той спомага за подобряването на управлението и ще допринесе за развитието на общината, тъй като доброто управление ще спо-

могне за развитието на икономиката, ще подобри социалния живот и обслужването на населението.
Организацията и качеството на изпълнение на предвидените в проекта дейности ще доведе до ефективна мултипликация на ефекта от ефикасно управление на човешките ресурси в община Брезник, как-

то и върху работата  на съседни общини.
Публикуването на сайта на общината  www.breznik.info  на отчетите и постигнатите резултати от обученията, ще са своеобразен отчет пред гражданите на общината и споделен опит за други общини.
Да пожелаем успешна работа на всички екипи и обучаеми служители по проекта, както и още по-успешно прилагане на наученото в работата си ,  в интерес на бизнеса и гражданите на община Брезник.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще се наложи всич-

ко да пипнете със
собствените си ръце.

Следобед ще трябва да се погрижите
за някои роднински ангажименти.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще сте доста само-

надеяни. Това е хубаво
по принцип, но не и ако

нагрубявате твърде много хората
заради собственото си его.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Един спокоен есенен

ден от онези, които
се водят “дъждовни”,

сиреч ще отложите работата за
друг път. Правете днес любимите си

неща.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще ви слушат

без излишни спорове, така че можете
да прокарате вашата линия, а и да
направите неща, които все отлага-
те.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Нищо, че времето е

есенно, на душата ви
ще е празнично. Не се за-

тормозявайте с неща, които са ви
неприятни или се опитайте да ги

направите по-приятни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Ще ви се иска просто

да си останете в къщи и да се погле-
зите. Общо взето един мързелив ден,
в който ще ви се иска никой да не ви
закача.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще се опитате да

разчупите рутината
като направите нещо

ново или пък тръгнете на пазар и
купите неща, които са ви абсо-
лютни ненужни.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Добре ще се чувства-

те днес, нищо няма да
може да ви притесни. Е, ще има
някои изненадващи неща, но те
може само да ви забавляват.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Това с грижата за

вас е по-скоро прин-
цип, но приятни зани-

мания по-скоро ги пренебрегвате
в името на нещо, понякога неоп-

равдано.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Днес до обяд ще сте

заети да подреждате разни неща,
за които все не намирате време.
След обед нещата ще добият по-
различен характер.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Няма да търпите

намеса в личните ви
дела или оспорване на мнението
ви, така не се работи лесно.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Прекалено много не-

ща сте планирали за
днешния ден, дано има-

те достатъчно време, а и да не се
изпари желанието ви, за да ги
свършите.
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Виктория СТАНКОВА

Ñëàâè Ãîöåâ îòêàçà àðæåíòèíöèòå
Брезничанинът с най-много блокади в мача  от Световната лига

Фен отборът
на полуфинал

Националният фенски отбор на Бълга-
рия се класира за четвъртфиналите на ев-
ропейското първенство (Евро фен), което
се провежда в украинския град Лвов,
съобщиха  от щаба на българите и от
FanFace.bg .Нашият тим, който е съставен
от фенове на пловдивските Ботев и Локо-
мотив, както и от ЦСКА, Берое и Миньор,
завърши първи в своята група, след убе-
дителни победи над Северна Ирландия с
3:0 и над Дания с 5:1.От перничани в отбо-
ра играят Владислав Петров и Олег Але-
ксиев На четвъртфинала с нашите момчета
спечелиха четвъртфинала срещу срещу
Динамо Минск след изпълнение на дузпи.
В редовното време двата тима не си отбел-
язаха гол, а при наказателните удари род-
ните фенове отбелязаха три пъти от бялата
точка без да инкасират.

Костадин Янчев, Ме-
тоди Деянов -2 Мар-
тин Зафиров и Ради
Здравков. За домаки-
ните се разписаха Асе-
н Асенов и Александър
Здравков, който реа-
лизира много красив
гол след хубав пас на
Петър Анестие-
в.Сред гостите лича-
ха имената на тре-
ньора на национални-
те вратари Йордан
Йорданов – Жан, Ада-
лберт Зафиров, Ме-
тоди Томанов и още
ред други футболис-
ти. След мача доста
фенове и фенки поис-
каха снимки с футбо-
листите и не беше
отказано на никого.

Ветераните на ЦСКА надвиха
„Черногорец“ в Ноевци

Отборът на вете-
раните на ЦСКА побе-
ди очаквано с 5:2 ве-
тераните на Ноевци в
дълго чакан мач от
страна на ноевската
публика, която пък на-
пълни стадиона в се-
лото. На трибуните
имаше около 800 ду-
ши, които изгледаха
мача с интерес и из-
пратиха двата отбо-
ра с аплодисменти.
Гостите поведоха с
2:0 през първото по-
лувреме, а крайният
резултат беше 5:2.
Съдия на мача беше
познатият Мишо Ве-
личков, а попаденията
за столичните фут-
болисти бяха дело на

Ветераните на ЦСКА
пък са на път да се
превърнат в най-же-
ланите гости в брез-
нишката община след
като отговориха по-
ложително на покана-
та на представители
на брезнишкия “Чо-
рни” и се съгласиха да
играят следващата
събота мач срещу
местния “Чорни” ка-
то част от програ-
мата на местния съ-
бор Видовден. Еди-
нственото искане на
столичните футбо-
листи е било да им се
осигури транспорт и
ще е голям срам за
брезничани ако не ус-
пеят да го изпълнят.

рокада в състава на
България и на полето
се появи Вальо Бра-
тоев. Лъвовете запи-
саха няколко последо-
вателни точки, за да
намалят до 17:18, бла-
годарение на силен сер-
вис на Вальо Братоев.
Гостите взеха прекъс-
ване и след него напа-
дателят ни сбърка.
Възходът на нашите
обаче продължи и с
много настроение те
изравниха при 19:19 и
дори поведоха с 20:19
след два поредни блока
първо на Светослав
Гоцев при двоен блок с
Алексиев и след това
на Георги Братоев. Ар-
жентина все пак нап-
рави нов опит да се
пребори за гейма и по-
веде с 21:20, но това
бе и последната точка
за Гаучосите в час-

тта, след което пос-
ледваха няколко поред-
ни точки за нашите
от блокада. Гостите
изглеждаха повече от
разколебани при напа-
дение след вече общо
14 блока да българите
в мача.Обратът в
края на втория гейм
допълнително намали
увереността в игра-
чите на Аржентина в
началото на третия.
На полето за България
в игра остана Вальо
Братоев. Нашите по-
ведоха с 8:5 на първо-
то техническо прекъс-
ване, а вторият ас на
Вальо Братоев ни из-
стреля с шест точки
преднина при 15:9. До
края на мача гостите
така и не се окопити-
ха е геймът завърши
при  25:16 в тяхна пол-
за.

Миньор“ срещу „Монтана“ в
първия кръг на „Б“ групата
Жребият за новия сезон в “Б” група бе

изтеглен тази сутрин в сградата на БФС.В
първи кръг един срещу друг ще се
изправят изпадналия от “А” група “Ботев”
(Враца) и дошлият от “В” група Марек.
Друг интересен двубой от първи кръг,
който ще се състои на 10 август, е този
между елитните до тази година Монтана и
Миньор.

ПРОГРАМА ЗА 1-ВИЯТ КРЪГ

НА “Б” ГРУПА:
Добруджа – Академик (Свищов)
Ботев (Гълъбово) – Пирин (Разлог)
Спартак (Варна) – Калиакра
Монтана – Миньор (Перник)
Ботев (Враца) – Марек (Дупница)
Банско – Светкавица
Раковски – Чавдар (Етрополе)

точки, за да се стигне
до 21:17 в полза на Лъ-
вовете, когато те за-
писаха четири точки
в актива си срещу са-
мо една за Гаучосите.
В края на гейма Цве-
тан Соколов бе убеди-
телен и навъртя на
сметката си за час-
тта общо 9 точки, до-
като Алексиев имаше
5. Нашите имаха съ-
ществено преимущес-
тво на блокада с цели
шест блока. Аржен-
тинците изглеждаха
влезли в мача след ура-
гана от първия гейм и
поведоха с две точки
ощ в самото начало на
частта при 3:1 и съум-
яха да поддържат ава-
нса си до 14:12, когато
дори успяха да го уве-
личат на четири при
сервис на Себастиян
Соле. Плачи направи

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на

Общите условия на ЧЕЗ Разпределение
България и в съответствие с изисквания-
та на действащото законодателство в
страната, компанията извършва планова
подмяна на електромерите на своите
клиенти в Западна България. Молим
клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посо-
чените долу адреси, да осигурят предста-
вител на домакинството, който да присъс-
тва на подмяната.

Подмяната на електромерите ще се из-
върши както следва:

Пернишка област
Община Брезник
На 24.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Гигин-

ци
На 28.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Коша-

рево
Община Ковачевци
На 24.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Кова-

чевци
За периода 27-28.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/

- с. Ковачевци
Община Перник
На 24.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Бата-

новци – ул. „Никола Вапцаров” № 5-19, ул.
„Владимир Заимов “ № 21-44

На 25.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Бата-
новци - ул. „Христо Смирненски” № 3-11, ул.
„Христо Ботев” № 10-16

За периода 26-28.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/
- гр. Батановци – махала „Трънска” и маха-
ла „Кащерова”

На 27.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник –
кв. „Хумни дол” - ул. „Одеса” - бл. № 15, вх. А

На 28.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник –
кв. „Хумни дол” - ул. „Одеса” - бл. № 15, вх. Б
и вх. В

Община Радомир
На 24.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Радо-

мир - кв. „Върба”
На 24.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Дрен -

кв. „Младост”
За периода 27-28.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/

- гр. Радомир - кв. „Върба”
За периода 27-28.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/

- с. Дрен - кв. „Младост”
За периода 27-28.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/

- с. Горна Диканя
Община Трън
На 28.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Глого-

вица
За повече информация, позвънете на

денонощната телефонна линия  0700
10 010, на цената на един градски
разговор, от всяка точка на Бъл-
гария или на сайт: www.cez-rp.bg.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯБрезнишкият во-
лейболист Светослав
Гоцев, който от след-
ващия сезон ще играе
в немския „Фридрих-
схафен“ отказа ар-
жентинците от на-
меренията им да пе-
челят точки с атака ,
като на пет пъти
направи точконосни
блокади срещу нападе-
нието на „гаучоси-
те“ в третия мач на
националния отбор за
Световната лига. Об-
що нашите направиха
16 блокади, като то-
зи елемент се оказа
решителен за първа-
та победа на „лъвове-
те“ пред родна публи-
ка в зала „Арена Ар-
меец“.  Другият юно-
ша на „Миньор“ То-
дор Скримов в този
мач н беше особено
убедителен и в тре-
тия гейм отстъпи
мястото си на Вален-
тин Братоев, който
пък се включи много
успешно и доигра ма-
ча. Гоцев завърши
срещата с  общо 8
точки, Скримов с
три, а най-резулта-
тен за българите
очаквано стана диа-

гоналът Цветан Со-
колов с 20 спечелени
точки. Лъвовете не
бяха гостоприемни
домакини и спечелиха
чиста победа с
3:0(18,21,16) .Още в
началото на мача те
поведоха със 7:1, дока-
то в редиците на ар-
жентинците цареше
объркване. Силни ми-
нути имаше капита-
нът Тодор Алексиев,
който се отчете с
няколко поредни ата-
ки и блок. Гостите
пък ползваха първото
си прекъсване при 1:4
в опит да спрат се-
рията на Тодор Скри-
мов, но това не доне-
се желания резултат.
Все пак до първото
техническо прекъсва-
не гостите наваксаха
три точки за 4:8, но
щурмът на българите
продължи и на втора-
та задължителна
паузна авансът ни ве-
че девет точки – 16:7.
Тук гостите опитаха
завръщане в гейма и
намалиха до 12:17, кое-
то накара наставни-
кът ни Камило Плачи
да вземе прекъсване.
Последва размяна на



АПРОПО

Çàòâîð çà áàáàèòè, ïðåáèëè è îãðàáèëè ìëàäåæ
Двама ще лежат зад решетките при строг режим

СЛЕД КАТО НАУЧИ ОТ МЕ-
ДИИТЕ, ЧЕ У НАС ХЛЯБЪТ
И РАКИЯТА СА НАЙ-ЕВТИ-
НИ в целия Европейски съюз,
наш човек най- после си об-

ясни защо всичко друго върви ценово на-
горе. По простата причина, че българинът
е научен да оцелява само с едното от две-
те, в най- добрия случай- с двете едновре-
менно. Това е гаранция, че пред народа
има светло бъдеще. По селата почти няма
къща без казан, а тия, които нямат- скоро
им е бил откраднат. Затова страшно няма.
Ще бъде добре обаче да се появяват ин-
формации и в обратния дух- че у нас бая
други стоки са скъпи и прескъпи. Белким
търговците се смилят и ги свалят поне ле-
кичко. Типичен пример беше онзиденшна-
та задушница, наречена Черешова.
Няколко седмици черешите бяха по два
лева килото, че и по- тънко, а в деня преди
задушницата отидоха на два и петдесет.
А това може и да значи, че българинът
оцелява само с хляб и ракия, но не и чере-
шова.

НАЙ-ПОСЛЕ ПОЛИЦИЯТА ХВАНА
ИЗДИРВАН РАДОМИРЕЦ, ОТ КОГОТО
ПРОПИЩЯЛ ПОЛОВИНАТА ГРАД.
Последното му хоби било да троши чужди
коли по улиците. А преди това се подвиза-
вал и по другите параграфи и алинеи на
Наказателния кодекс. Любопитното е, че
винаги и само в пияно състояние му идвал
меракът да върши простотиите. Тогава в
каква посока е била насочена превенция-
та, на която е бил подлаган в минало вре-
ме? Ако бяха го отучили да пие, сега ще-
ше да има един арестуван по-малко. И
две здрави коли повече.

ЗМИИ И ГУЩЕРИ ИЗПЪЛЗЯХА НА
ПРИПЕК. ОТ НЕБЕТО ЗАПОЧНАХА
ДА ПАДАТ МЪРТВИ ГЪЛЪБИ. Появиха
се хлебарки, колкото жаби. Въобще- шок
и ужас. Явно лятното слънцестоене и осо-
бено супер луната, която ни споходи сно-
щи, дадоха трилърен привкус на животин-
ския свят, обитаван и от хората. Това оба-
че е само началото. Лятото тепърва ще ни
сервира и други гадости. Най- шокиращи-
те новини ще дойдат, когато започнат да
се завръщат първите летовници от морето.
Там цените растат не с дни, а с часове. На-
шенци, които се осмелиха да ходят на
плаж в басейните на Пернишко, вече го-
ворят с уплах за ценообразуването. При
тая ситуация кой ще ти се впечатлява от
един умрял гълъб?

1224 юни 2013 г.

та на опасен рецидив
– след като вече е бил
осъждан ефективно
за тежко умишлено
престъпление на ли-
шаване от свобода не
по-малко от една го-
дина, при първонача-
лен строг режим на
изтърпяване  в зат-
вор. При това имал
повече от две ефе-
ктивни присъди, ста-
на ясно в съдебната
зала.

Също ефективна
присъда, но в размер
на 1 година и 10 месе-
ца получи и вторият
съучастник в грабежа
и побоя - 22-годишния
Марин. Той също ще
изтърпи присъдата
при първоначален
строг режим в затво-
ра. Баков до този мо-
мент не е бил с крими-
нални регистрации.
Сега обаче той бил не
просто съизвърши-
тел в грабежа, прид-

Любомира ПЕЛОВА
Трима пернишки ба-

баити, пребили и об-
рали 22-годишен жи-
тел на село Студена
Красимир Любенов,
бяха изправени пред
Темида и получиха зас-
лужено възмездие.
Двама от тях отиват
в затвора за различен
срок от време, тре-
тият се измъкна с ус-
ловна присъда по ре-
шение на Окръжния
съд.

Престъпното трио
преби момчето, счупи

му челюстта, а след
това го ограби. Дра-
мата се разигра на 13
януари т.г. в перниш-
кия квартал Изток,
когато бабаитите се
нахвърлили  върху
жертвата, налагали я
с юмруци, опитали се
дори да я удушат и
когато младият мъж
вече бил в безпомощ-
но състояние, му от-
къснали от шията
златна верижка и два
медалиона на обща
стойност 1645  лв.
Заради счупената

ружен със средна те-
лесна повреда, но и
подбудител на прес-
тъплението, за из-
вършването на което
умишлено склонил и
улеснил чрез разясне-
ния и създаване на ус-
ловия, останалите
двама биячи и граби-
тели.

Третият съучас-
тник се размина с ус-
ловна присъда от го-
дина и шест месеца
лишаване от свобода
с 4 годишен изпита-
телен срок. Той също
нямал криминални ре-
гистрации до момен-
та.

Съдът остави без
уважение молбата на
Стойчо за промяна на
мярката му за неот-
клонение „задържане
под стража” с по-лека,
но определението
подлежи на обжалване
пред Апелативния
съд в София.

Изгоря кола в Земен
Любомира ПЕЛОВА

Лек авто-
м о б и л
„КИА” е из-
горял в Зе-
мен в чет-
въртък ве-
черта в Зе-
мен. Пла-
м ъ ц и т е
лумнали и
унищожили напълно возилото около
22,15 часа. Колата е била паркирана на
улица „Тичак” в централната зона на
градчето, тя е била упуравлявана от
36-годишен местен жител.

Засега причината за пожара не е ус-
тановена, криминалистите работят по
различни версии, включително за уми-
шлено престъпление.

По поредния палеж на автомобил в
Пернишко продължават работа служи-
телите на реда от радомирското район-
но управление на МВР.

Перничанин загина...

По непотвърдена информация той не за
първи път е вадил незаконно кюмюр в ра-
йона. На мястото на трагедията са били на-
мерени и иззети и напълнени вече чували с
въглища. На черно в Перник добитото неза-
конно твърдо гориво се продава в 50-килог-
рамови чували за по по 5 лв бройката.

Хумни дол не е единственият район на
града, в който някога въгледобивът е бил
едниствения поминък на местните. След
ликвидирането на подземния въгледобив
рудниците бяха затворени. Перничани
знаят обаче, че под земята все още има от
черното злато и социално слаби, не само
роми, копаят дълбоки вертикални шахти, от
които вадят незаконно кюмюр, рискувайки
живота си, за да изкарат някой лев. Про-
веждани бяха серия срещи между общин-
ската, областната управа, ръководството на
полицията и лидери на ромски организа-
ции, на които бяха набелязани мерки, за да
се ограничи незаконния добив на въглища,
взел вече десетки жертви. Нищо не помог-
на – във времето на тотална безработица в
Перник, всеки си изкарва хляба както мо-
же. Кюмюр се копае и в кварталите Драга-
новец, Рудничар, Караманица, Стара Тева,
«Васил Левски», в които някога е имало
минни забои.

След всяка акция, при която затрупваме
незаконните шахти, никнат нови и нови, на
този етап дори полицейските хайки не да-
ват резултат, признават от и от полицията и
от местната власт.

Любомира ПЕЛОВА
МВР и ДАНС са раз-

били схема за фик-
тивни сделки с месо,
съобщиха от вът-
решното ведомство.
По оценка на експер-
тите щетите за ре-
публиканския бю-
джет от невнесени
данъци надхвърлят 1
млн. лева.

Според събраните
данни от 2011 г. до
момента е била орга-
низирана и експлоа-
тирана схема за неп-
равомерно приспада-
не на ДДС.

Дружества със
значителни задълже-
ния към бюджета са

реализирали вътреш-
нообщностни дос-
тавки на пилешко ме-
со от Полша и Румъ-
ния.

Стоката продава-
ли на крайните
клиенти на занижени
цени. Междувремен-
но отчитали покуп-
ки от фирми-”бу-
шон”, собственост
на хора с нисък со-
циален статус.
Крайният резултат
от схемата с фик-
тивните сделки бил
избягване на плаща-
нето в пълен размер
на дължимите данъ-
ци.

На 15 адреса в Со-

фия, Варна и Търго-
вище са претърсени
офиси, жилища, скла-
дове, производстве-
ни помещения и ав-
томобили. Иззети са
множество докумен-
ти, компютърна ин-
формация, флашпа-
мети и други вещес-
твени доказателс-
тва.

Задържани са три-
ма софиянци, за кои-
то има информация,
че са в основата на
организацията на
престъпната схема -
В.В. (47 г.), криминал-
но проявен за кражба
и изнудване, И.И. (44
г.) и Ж.Б. (26 г.).

МВР и ДАНС разбиха схема
за фиктивни сделки с месо

лява част на долната
челюст пострада-
лият в продължение
на два месеца изпит-
вал сериозни затруд-
нения при храненето
и говоренето, което
представлява средна
телесна повреда, сочи
медицинската експер-
тиза.

Тримата биячи се
признаха за виновни и
сключиха споразуме-
ния с представителя
на Окръжна прокура-
тура. Зад решетките
отиват 29-годиш-
ният Стойчо Занков,
известен на органите
нареда с множество
кражби и грабежи и 22
годишният Марин Ба-
ков. Две години лиша-
ване от свобода при
първоначален строг
режим на изтърпява-
не е наказанието за
рецидивиста Стойчо,
тъй като деянието е
извършено в условия-
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Любомира ПЕЛОВА
Девет пешеходеца

са били глобени вчера
в Перник по време на
специализирана поли-
цейска операция. Ак-
цията под надслов
„Да спасим пешехо-
дец” е проведена на
територията на об-
ластта от служители
на сектор „Пътна по-
лиция” при Областна-
та дирекция на МВР.
Органите на реда са
съставили 20 акта за
административни на-
рушения, от които

два на пешеходци. Из-
дадени са и 14 фиша,
половината за непра-
вилно пресичане на
пътното платно от-
ново от пешеходци.

Започнати са и две
бързи производства
за шофиране след упо-
треба на алкохол. Око-
ло два часа след полу-
нощ, на вътрешног-
радската магистрала
е бил спрян за провер-
ка лек автомобил
„Сааб”, управляван
от 34-годишен перни-
чанин. При изпробва-

нето му с техническо
средство за алкохол
дрегерът отчел 1,44
промила. Мъжът дал
кръвна проба за хими-
чен анализ и бил за-
държан за 24 часа с
полицейска заповед.

Пак в същия район,
близо до жилищен
блок, е хванат с 2,28
промила 38-годишен
перничанин, който съ-
що е дал кръвна проба
и е правил компания в
ареста за 24 часа на
пияния си колега по
волан.

Девет пешеходци отнесоха
глоби за неправилно пресичане


