
тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна

компания

Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30
Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1
2304 Перник

www.stomana.bg
local@stomana.bg; export@stomana.bg

Вестник
търси

РЕКЛАМЕН АГЕНТ
с опит

Телефони:
0887 884 095
0888 503 237

 „КРАКРА СОФТ”
Компютри, принтери, софтуер

НОВИ

     РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА
ул. „Кракра” 68      Тел. 64 03 50

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com   www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАР

C

M

Y

K

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

гр. София, ул. “Сердика” №22
с/у чешмите на централната баня до Халите
тел. 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Перник,
ул. “Търговска” №34

тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34

гр. Брезник, ул. “Д-р Йордан Стефанов” №5
/бившия блок на “ДЗРЧ”,
до реката/ 0879/543 221

гр. Радомир,
ул. “Кирил и Методий” №12 /до казиното/

0879/543 222, 0777/800 42

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.505 лв.

Понеделник, 24 септември, 2012 г., бр. 182 /5050/ год. XXЦена: 0,60 лева

Св. първомъченица
и равноапостолна

Текла. Преп. Коприй

10°/280

Слънчево

ÏÅÐÍÈ×ÀÍÈ ÎÒÁÅËßÇÀÕÀ ÄÅÍß ÍÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÒÀ
Цветя и венци окичиха Кракра Пернишки

Магнитни
бури

Астрономите твърдят, че
невижданата от 200 години магнитна буря
на Слънцето ни се е разминала. Лъчите оти-
шли някъде към Марс и пощадили земното
човечество. Веднъж и марсианците да са по-
зле от нас.

Въпреки милостта на Слънцето обаче бу-
ри и изригвания на Земята имаше. Или поне
в България. Денят на независимостта беше
една медийна буря с патриотично лъчение,
която трябваше да облъчи народа с повечко
дози патриотизъм. Получи се горе- долу ка-
то с изригванията на Слънцето- патрио-
тизмът се разми в пространството на съ-
ботния ден, който бе повече почивен, откол-
кото празничен, въпрекиче се втълпяваше
обратното. Облъчени останаха само велико-
търновци. Магнитно лъчение под формата
на протестни лъчове имаше и в София. Едни
бяха срещу синята зона, други срещу зелена-
та, трети- срещу двете.С нищо не може оба-
че да се сравни географската буря, която
предизвика една брадърка с космическата си
неграмотност. След тая сценка България е
тотално облъчена. А децата в училище
трябва да бъдат задължени да гледат тая
национална срамотия като наказание, което
да помнят цял живот. Така че астрономите
може и да не са съвсем прави, че изригвания-
та са ни подминали. Почувствахме ги, поне
колкото марсианците.

Валентин ВАРАДИНОВ

Виктория СТАНКОВА
С концерт и праз-

нично дефиле бе от-
белязан денят на Не-
зависимостта в Пер-
ник. Той започна в
11.00 ч. с поднасяне
на венци и цветя на
паметника на Кракра
Пернишки, с участие-
то на представите-
лен отряд на Нацио-
налното дружество
“Традиция” и Духовия
оркестър при ОК Дво-
рец на културата.
Честването на праз-
ника  продължи с праз-
нично дефиле от па-
метника на Кракра
Пернишки, през пло-
щад „Кракра” до Дво-
реца на културата.

Там в 11.30 ч. офи-
циално бе издигнат
националният флаг.
Поздравителни адре-
си прочетоха кметът
на община Перник Ро-
сица Янакиева и об-
ласт

 ният управител
Иво Петров. Художес-
твените състави при
Общински комплекс
Дворец на културата
представиха и празни-
чен концерт за перни-
чани.

На 22 септември
България отбелязва
104-та годишнина от
обявяването на Неза-
висимостта.

На 22 септември
1908 година в църква-

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

ÐÎÄÈ ÑÅ ÎÙÅ ÅÄÈÍ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÅÍ ÊÎÌÈÒÅÒ

СТР. 3

ÄÚÐÆÀÂÀÒÀ ÏÎÌÎÃÍÀ ÍÀ
ÁËÈÇÎ 300 ÄÎÌÀÊÈÍÑÒÂÀ
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“ÂÀËßÖÈÒÅ ” ÁÈÕÀ
Â ÈÇÌÈÑËÅÍ ÌÀ×
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ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Любомира ПЕЛОВА
Брезнишки полицаи

иззеха незаконно при-
тежавано оръжие,
боеприпаси и крадени
вещи. Преди два дни
служители на район-
ното управление на
МВР претърсили имо-

ти, стопанисвани от
88-годишният Петко
Павлов в село Озъ-
рновци. Полицаите
намерили и иззели
ловна пушка едноцев-
ка без фабрични но-
мера, марка и модел,
27 ловни патрони, 3

бойни патрони, мо-
торен трион „Хус-
кварна” и туба с бен-
зин. В хода на работа-
та  е установено, че
моторната резачка и
бензина са предмет
на кражба от имот в
селото преди около

та “Св. Четиридесет
мъченици” в Търново
страната ни става
царство, а княз Фер-
динанд I приема тит-

Дядо къта незаконно оръжие и крадени вещи
три месеца.

Миналата седмица
от къщата на 88-го-
дишният старец в
Озърновци беше из-
зет незаконно прите-
жаван пистолет „Ек-
шън”.  Назначени са
съответните експер-
тизи за изясняване
произхода на бойния
арсенал.

Криминалистите

лата “цар на българи-
те”. Тогава в свой ма-
нифест монархът каз-
ва: „Заедно с народа
си вярвам, че този ни

акт ще намери одо-
брение от Великите
сили и съчувствие на
целия просветен
свят”.

продължават да раз-
следват находките,
уточнява се съпри-
частността на дядо
Петко към намерено-
то. Според кримина-
листи от управление-
то на полицията в
Брезник по-вероятно
е оръжието и краде-
ните  вещи да са скъ-
тани от някой негов
роднина.

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ - ПЕРНИК

ДО ВЕСТНИК  „СЪПЕРНИК”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ДНИТЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ С БАГРИ И НАСТРОЕНИЯ,

А ГОДИНИТЕ - С УСИЛИЯ И ОТГОВОРНОСТ. СПРАВЕДЛИВО
Е ДА ОТБЕЛЕЖИМ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, БОГАТИЯ ЖУРНА-
ЛИСТИЧЕСКИ ОПИТ, ТВОРЧЕСКИЯ УСТРЕМ.

ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ ПЕРНИК СЕ СЪБУЖДА С ВЕСТНИК
„СЪПЕРНИК”.

БЪДЕТЕ БУДИТЕЛИ, БЪДЕТЕ „СЪПЕРНИК”! БЪДЕТЕ!
НА МНОГАЯ ЛЕТА!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

24.09.2012 Г., ПЕРНИК ДИРЕКТОР: М. СПАСОВ
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Äúðæàâàòà ïîìîãíà íà ïîâå÷å îò 300 äîìàêèíñòâà
Те са получили финансиране за преодоляване на щетите от земетресенията

Трети “затихващ” трус
само за осем дни

Любомира ПЕЛОВА
Трус с магнитуд от 2,6 по скалата на Рихтер

е регистриран в района на Перник в събота,  с-
ъобщиха от Националния институт по геофизи-
ка, геодезия и география към Българската
академия на науките. Става дума за афтър-
шок след голямото земетресение от 22-ри
май, когато земята се люшна с  магнитуд 5,8.
Поредният трус е регистриран в 22:57 часа на
28 км югозападно от София. Дълбочината му
е била 15 км. Според Европейския средизем-
номорски сеизмологичен център епицентърът
на земетресението е на 26 км югозападно от
София и на 15 км югоизточно от Радомир.
Дълбочината му е 2 км според Европейският
център. 

Перничани са усетили труса за няколко се-
кунди. Мнозина пък са разбрали за него от но-
вините в медиите. Все пак това е третото осе-
заемо земетресение в региона за последните
осем дни.

Почетоха паметта на
чехословашките парашутисти

Любомира ПЕЛОВА
Миналата седмица се навършиха 40 години

от смъртта на чехословашките парашутисти,
загинали край радомирското село Гълъбник.
На 21 септември 1972 година 11 парашутисти
пътували с рейс за скокове, но на прелеза в
селото автобусът им бил пометен от влак.

Цветя пред паметника,издигнат на лобното
им място, поднесе заместник-областният уп-
равител на Перник Радослав Йорданов. Той бе
в селото по покана на посланика на Чехия Па-
вел Вацек, който също бе там.

Датата бе отбелязана с духова музика,
военни маршове и поднасяне на цветя. На
възпоменателната церемония вчера по об-
яд присъстваха също началниците на гене-
ралните щабове на Българската и чешката
армия.

Любомира ПЕЛОВА
Междуведомствена-

та комисия за възста-
новяване и подпомага-
не към Министерски
съвет прие решение
за отпускане на 273
600 лв. за ремонт на
обществени сгради и
още 241 800 лв. в по-
мощ на пострадали
домакинства и много-
фамилни жилищни
сгради

До момента повече
от 300 пострадали
домакинства от Об-
ласт Перник са полу-
чили финансиране от
държавата за прео-
доляване на щетите
от земетресенията
през м. май. На извън-
редно заседание вчера
Междуведомствена-
та комисия за възста-
новяване и подпомага-
не към Министерски
съвет прие решение
за отпускане на до-
пълнителна финансо-
ва помощ в размер на
515 400 лв. От тях
273 600 лв. са предназ-
начени за финансира-
не на ремонтни и ук-

репителни дейности
на публични сгради,
сред които и правос-
лавен храм „св. Иван
Рилски“ в Перник, а
други 241 800 лв. са
предвидени за от-
страняване на щети-
те в жилищни сгради.

В отговор на иска-
нето на Община Пер-
ник за междинно пла-
щане за възстанов-
яване на разходи за ре-
монтни дейности,
възложени директно
от Общината след зе-
метресенията,  Меж-
дуведомствената ко-
мисия реши да отдели
изискания финансов
ресурс в размер на 1,6
млн. лв., който да бъ-
де изплатен след зак-
люченията от докла-
да на Държавната фи-
нансова инспекция.

Във връзка с дебата
за предоставяне на
финансова помощ за
пострадалите, чиито
щети са оценени на
стойност под 2 000
лв. и не касаят конс-
труктивно укрепва-
не, е предприет под-

ход, при който всеки
случай ще бъде раз-
глеждан отделно, a
при решението ще се
взима предвид социал-
ният статус на пос-
традалите на основа-
та на становище от
Агенцията за социал-
но подпомагане.

Все още се очаква
Община Перник да
предостави своите
предложения за кри-
терии за подбор на
пострадалите, които
да бъдат подпомогна-
ти чрез изграждане
на сглобяеми къщи,
както и конкретни
предложения за хора и
семейства, които да
бъдат подпомогнати
чрез тази мярка. Към
момента се разработ-
ва заданието за пре-
доставяне на ценови
оферти от страна на
фирми-доставчици на
сглобяеми постройки.
Предвижда се проце-
дурата за избор на из-
пълнители да бъде об-
явена следващата сед-
мица, а потенциални-
те кандидати да има-

т срок от 5 работни
дни да предоставят
ценови предложения.
Изборът на фирмите-
изпълнители ще бъде
направен от Нацио-
налния обществен съ-
вет към Българския
Червен кръст, който
инициира Национална
благотворителна кам-
пания в помощ на пос-
традалите от Об-
ласт Перник.  Сглоб-
яемите жилища за
най-тежко пострада-
лите от земетресе-
нията ще бъдат заку-

пени със средствата,
събрани чрез благот-
ворителната кампа-
ния.

По предложение на
министър Дончев на
своето следващото
заседание Междуве-
домствената коми-
сия ще разгледа пред-
ложението на Общи-
на Перник за необхо-
димите средства,
предназначени за  мо-
билизиране и пригод-
яване на общински
сгради за кризисно
настаняване.

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Съветниците решиха
зъболекарка да поеме

Профилакториума като ВрИД
Любомира ПЕЛОВА

В четвъртък се наложи второ извънредно
заседание на пернишкия минипарламент
само за два дни заради писмото на пре-
дишния управител на Многопрофиилната
болница за долекуване, продължителено
лечение и рехабилитация  д-р Боян Богда-
нов, с което той уведомява ОбС, че е зали-
чен като шеф на Профилакториума в Аге-
нцята по вписванията. Д-р Богданов има то-
ва право, тъй като подаде оставката си още
в началото на месец юни, но ОбС, който е
принципал на здравното заведение, не го
одвободи от поста му.

За временен управител на стационара до
провеждането на конкурс бе назначена с
решението на минипарламентаристите сто-
матоложката д-р Йорданка Костадинова.

Общинският съвет я упълномощи да пре-
договори параметрите на досегашния овъ-
рдрафт, за да поеме здравното завадение
глътка въздух. Предложението на кмета на
Перник Росица Янакиева бе от 130 000 ле-
ва, кредитът да стане до 300 000 лева и мес-
тният законодателен орган го одобри.
Средствата ще позволят да бъдат разбло-
кирани запорираните сметки на болницата,
заради дългове към доставчици и други не-
разплатени задължения и да се дават зап-
лати. От месец април насам персоналът не е
получавал трудовите си възнаграждения.
Д-р Костадинова ще трябва да се справи и
със сериозния кадрови проблем. От 13 ме-
дици, само четирима са останали на трудов
договор, останалите са напуснали.

Новата временна шфка на здравното за-
ведение до 1992 година е била стоматолог
в “Стомана”, а след това е била на частна
практика. Тя заяви, че още от първият й ра-
ботен ден в здравното заведение започва
да набелязва спасителни мерки за Профи-
лакториума, тъй като ситуацията е много
тежка. Една от първите й задачи ще е заед-
но с малцината останали лекари в Прифхо-
лакториума да търси начин за решаване на
кадровия проблем. Съветниците гласуваха
конкурсът за постоянен управител да се об-
яви и проведе не по-късно от 90 дни, т.е. до
края на тази година.

До четвъртък работата в Профилакториу-
ма временно ръководеше без заповед, без
решение на местния минипарламент д-р Ла-
зар Георгиев, който дълги години управл-
яваше болницата в Трън.

Любомира ПЕЛОВА
Близо 33 000 лв. са

отпуснати от Меж-
дуведомствената ко-
мисия за ремонта на
Синдикалния дом в
Перник. 11-етажната
сграда пострада теж-
ко от земетресение-
то на 22 май. На 29-
ти май сградата бе
обявена за опасна, а
работещите в нея
евакуирани.

Синдикалният дом,
в който освен КНСБ и
„Подкрепа” са наста-
нени регионалната

структура на Инспек-
цията по труда, Съю-
зът на българските
учители, земеделска-
та служба и други
представителства на
регионални и местни
институции,  загуби
устойчивост заради
конструктивни проб-
леми в една от носе-
щите колони и вероя-
тностна при следващ
трус да се срути.  Дос-
тъпът в нея бе разре-
шен едва на 20 юни.
Носещата способност
на съоръжението в

много голяма степен
бе възстановена.
Сградата бе укрепена
със стоманен хамут
около колоната за не-
допускане на по-ната-
тъшно разрушаване
на бетоновото покри-
тие и изкълчване на
носещите пръти, ка-
то стоманените про-
фили са анкетирани в
колоната, гредите и
стоманенобетонните
плочи. Направен бе
кофраж и бетониране
на колоната, поясниха
специалистите.

Укрепват Синдикалния дом

Зоя ИВАНОВА
Средно на ден по 14 -

15 перничани се включ-
ват в кампанията “Бъ-
ди силен! Дари кръв!”.
До вчера над 60 жители
на регион са станали
донори. Най-активни в
акцията са медиците и
хора от останалия пер-
сонал в здравните за-
ведения. Кампанията е
най-успешната в Пер-
ник през последните
години. Сред дарители-
те, освен местния ак-
тив на ГЕРБ, в лицето
на областния управи-
тел Иво Петров, депу-
тата Ирена Соколова и
общинският ръководи-
тел на партията и ди-

ректор на многопро-
филната болница „Рахи-
ла Ангелова” в Перник
д-р Вяра Церовска, са и
директорът на РЗИ д-р
Валери Симеонов, сто-
матологът д-р Веселин
Борисов и др. Шефове-
те на местното пред-
ставителство на Аге-
нцията по безопасност
на храните - д-р Елза
Драгомирова - и на
РИОСВ - Пламен Анге-
лов - също са сред доб-
роволците. В кампания-
та по кръводаряване се
включи и младежкото
обединение на БСП.
Провокирани от се-
риозната нужда, която
изпитва пернишката

болница, на призива за
кръводаряване се от-
зоваха 10 млади социа-
листи. Кампанията бе
организирана заради
недостига на кръв и
кръвни продукти в бол-
ниците в Западна Бъл-
гария. Перник също е
сред градовете, къде-
то има дефицит. Осо-
бено голяма е нуждата
от кръв от групите
“А” и “0?, а причината
за това е провеждано-
то лечение на пациен-
ти с тежки хематоло-
гични заболявания, как-
то и извършването на
големи хирургични ин-
тервенции в редица
здравни заведения.

Перничани активно участват в
кампанията по кръводаряване
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Създадоха го пострадали от Караманица и Железни заводи

Куп знаменитости
в подкрепа на Явор

Виктория СТАНКОВА
Б.Т.Р., Дичо, Играта и Лео, Поли Пас-

кова и фолкфуриите Траяна, Даяна и
Ани Хоанг ще пеят в подкрепа на Явор.

Благотворителният концерт, наречен
“Нека не бъдем безразлични за Явор”
ще се състои на 28-ми септември от 19
часа в спортна зала “Борис Гюдеров”.
Водещ на шоуто ще бъде актьорът Ав-
густ Попов. Каузата ще подкрепят и по-
пулярни личности като Любен Дилов-
син, Юлияна Дончева и нейният съпруг
Станислав Недков - Стъки, които ще бъ-
дат специални гости. Зад благотвори-
телната кампания застава и Община
Перник.

Още 9 хил.лв. трябва да се съберат за
електронната протеза на Явор, за да
може младежът да използва пълноцен-
но ръката си, която загуби в катастрофа
миналата година. Голяма част от нужни-
те 48 хил.лв. бяха набрани чрез даре-
ния, благотворителни концерти и SMS-и.

Билети за концерта няма да се прода-
ват предварително. Входът от 6 лв. ще
се плаща на място в специално поста-
вени урни, обянсиха организаторите.

27-годишният младеж, чиито крак съ-
що пострада тежко в инцидента, вече
ходи без патерици. От няколко месеца
той се е върнал на работа. Сега е техни-
чески сътрудник във фирмата, в която е
работил преди.

Остана още малко, за да сбъднем
мечтата на Явор. Средства могат да бъ-
дат дарявани и чрез СМС на номер 17
777 с текст DMS YAVOR и на банкова
сметка BG53UBBS80021050534330 на
името на Явор Александров Иванов

Успешно приключи
обследването на стената

на язовир „Студена”
Силвия ГРИГОРОВА

Успешно приключи обследването на
стената на язовир „Студена”, което бе-
ше направено на 18 и 20 септември  от
екип водолази, което наложи спиране
на водоснабдяването на Перник и някои
други населени места. Водолазите нап-
равиха обстоен оглед с камера на със-
тоянието на водната кула и водовзем-
ния тунел на язовира на дълбочина 38
метра под водното ниво.  Това информи-
раха от ръководството на „В и К”.  Това
обследване е заложено в планираната
рехабилитация на язовирната стена и
прилежащите й съоръжения, която ще
бъде извършена по проект,  финансиран
чрез заем от Международна банка за
възстановяване и развитие и държавно
съфинансиране.  Възложител на проек-
та е Министерство на регионалното раз-
витие и благоустройство. Обследването
се извършва от „Свеко Енергопроек-
т”АД със съдействието на експертен ин-
женерен екип на „В и К”. Въз основа на
това обследване ще бъде изготвен
проектът за рехабилитацията на язовир-
ната стена, който се очаква да стартира
през първото полугодие на 2013 година.
Язовир „Студена” е един от четирите
язовира в България, който ще бъде ре-
монтиран със заем от Международната
банка за възстановяване и развитие.
От ръководството на водоснабдително-
то предприятие информираха, че рабо-
тата по изработването на проекта за ре-
хабилитацията на язовир „Студена”
върви нормално и фирмата уверява, че
ще предаде проекта в срока, предвиден
в договора й с МРРБ. Това дава надеж-
да, че наистина рехабилитацията на
язовирната стена ще стартира през пър-
вото полугодие на следващата година.
Това ще бъде първия ремонт на стената
от изграждането на язовира, през 1955
година, до сега.

получили отказ. 24 се-
мейства все още оча-
кват комисия от ек-
сперти да посети до-
мовете им и да напра-
ви оценка на щетите.

“Прави ми впечат-
ление, че само Диво-
тино, Ярджиловци,
Перник, Рударци, квар-
талите Изток и Мо-
шино ги има в списъ-
ците. Томислав Дон-
чев обеща, че до зима-
та няма да остави
нуждаещите се на
улицата,  на таблото
пред общината виж-
даме, че има отпусна-
ти помощи по 1800-
1900 лв, но има и опре-
делени за бутане, а в

работа. Затова се на-
лага да учредим наш”,
заяви Валери Василев,
който оглави комите-
та. В двата квартала
живеят предимно ро-
ми, но има и българи.
Над стотина жители
на двата жилищни ра-
йона се събраха на уч-
редителната сбирка.
Местните твърдят,
че са дискриминирани,
защото държавните
институции остава-
ли глухи за проблеми-
те им.От 400 подаде-
ни молби за получава-
не на еднократна со-
циална помощ от 325
лв са удовлетворени
едва 10. Другите са

Любомира ПЕЛОВА
Още един Инициа-

тивен комитет се ро-
ди в Перник. Той бе
създаден в събота и
ще защитава правата
на пострадалите от

двата квартала Кара-
маница и Железни за-
води.

„Нямаме против
другия Инициативен
комитет, но явно
той е претоварен от

нашите два квартала
няма нито един одо-
брен. По етнос ли ни
разделят? В Карамани-
ца и Железни заводи
също живеят хора,
при това най-бедни-
те”, заяви Василев.
Той припомни, че в
квартала са пострада-
ли голяма част от къ-
щите. Те са законно
строени и собствени-
ците им разполагали с
всички документи.
Ако държавните ин-
ституции не обърна
внимание на пробле-
мите на хората от
двата квартала, те
ще обявят граждан-
ско неподчинение.

Днес Ден на
диалога в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Ден на диалога между местната и законо-

дателната власт ще се проведе днес в Пер-
ник Форумът ще бъде открит в 11 ч. в Дво-
реца на културата.

Основната тема, по която ще се дискути-
ра е форумлирана „Подобряване на среда-
та за развитие на общините през 2013г.”
Денят на диалога между местата и законо-
дателна власт ще се се състои във всички
областни центрове на страната по инициати-
ва на Националното сдружение на общини-
те в България.

Провеждането на задълбочени дебати по
тази тема е особено важно поради три при-
чини:

Основната е, че за първи път кметовете и
председателите на общински съвети от ман-
дат 2011-2015 ще могат да се срещнат и да
представят пред народните представители
своите проблеми и очаквания. Втората важ-
на причина е, че финансово-икономическата
криза изправи общините пред сериозни пре-
дизвикателства, чието решаване изисква
подкрепа включително и чрез законови про-
мени. На трето място е обстоятелството, че е
в ход голяма реформа във водния сектор,
която ще засегне в много голяма степен
местната власт и гражданите. Община Пер-
ник ще има възможност да представи пред
народните представители своите притесне-
ния и идеи за подобряване на тази важна
публична услуга. Местната администрация
разработил амбициозен воден проект на
стойност над 60 милиона евро, с който ще се
решат цялостно проблемите с водоснабд-
яването и канализацията на стохилядния
град. Общината има покана за финансиране
по ОП „Околна среда“. Ще бъдат подменени
стари проблемни водопреносни и канализа-
ционни мрежи и ще бъде изградена канали-
зация  в кварталите Рудничар и Бела вода. В
проекта, който ще се финансира по опера-
тивна програма „Регионално развитие”, е
предвидена модернизация и на пречиства-
телната станция в гр. Батановци.

ва значително ще по-
виши чистотата на
въздуха и околната
среда. Младите хора
настояват в родния
им град да бъдат обо-
собени младежки зони,
в които те да могат
да спортуват, да се
забавляват и да си по-
чиват. Нужни са пове-
че спортни площадки,
закрити зали и места
за отдих и развлече-
ние. Доброто и качес-
твено образование е
задължително. Млади-
те хора в Перник ис-
кат да получават ин-
формация за своите
права, да повишават
здравната си култура
и да могат да получа-
ват добра квалифика-
ция в своя град, за да
могат да се реализи-

Виктория СТАНКОВА
Възможности за об-

разование, чиста око-
лна среда и поддържа-
на инфраструктура
искат младите хора в
Перник. Консултатив-
ният съвет за младеж-
ка политика  предста-
ви официално предло-
женията си на заседа-
ние на ОбС в града, на
което бе обсъден ин-
тегрираният план за
градско развитие.
Според младежите в
Перник липсват велоа-
леи. Според тях са
нужни дори няколко,
които да свързват
отделните квартали.
Така ще се увеличи
броят на хората, кои-
то могат да ползват
този вид транспорт
за придвижване, а то-

рат.През следващите
години младите хора
на Перник биха искали
да живеят в един по-
чист град, в който
вратите на бизнеса са
отворени към инова-
тивни идеи, свързани
със запазването на
природата и ресурси-
те ?. Въвеждането на
разделно сметосъби-
ране също ще бъде от
голяма полза за града.
Поддръжката на ин-
фраструктурата  е
друго важно нещо за
удобния живот в гра-
да. Младите хора ис-
кат да се облагородят
парковете, както и да
се създадат нови зеле-
ни площи в Перник,
улиците и тротоари-
те да се поддържат в
добро състояние.

Младите в Перник искат
образование и чиста среда

приготвена от зърно-
то милец, което е ес-
тествен антиокси-
дант. Така децата науи-
ха как и от какво се пра-
ви хляб. На празника бе
организиран и базар на
картофите. Кметът
на  община Трън Ста-
нислав Николов, който
е избран от листата на
ПП ГЕРБ, също се влючи

Александра ИЛИЕВА
Празник на плодоро-

дието се проведе в пер-
нишкия квартал Цър-
ква и в гр.Батановци на
4 и 5 октомври 2012 г.
Веселието ще е част
от поредица инициати-
ви, които ще се прове-
дат на открито и са
под патронажа на на-
родният представи-
тел от ПП ГЕРБ Ирена
Соколова, съобщиха от
пресцентъра на ГЕРБ
Перник.Идеята бе под-
крепена от  фондация
„Бъднини“ и бившият
шеф на музея в Перник
Симеон Мильов. Тяхна-
та цел е да осмислят
свободното време на
децата в града в края
на стопанската година.

По време на празника
се проведе конкурс за
най-сръчно омесена и
вкусна питка. Тя бе

в празниците. Той изне-
се полезна информация
на малчуганите за
произхода на картофи-
те и ползата  им за чо-
вешкия организъм.

За децата, които взе-
ха участие в празника
на плодородието в
кв.”Църква” и в Бата-
новци, имаше много
награди.

Инициативи с Ирена Соколова
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Те призовават гражданите да се включат в инициативата

Александра ИЛИЕВА
В рамките на нацио-

налната кръводари-
телска кампания пред-
ставители на  Мла-
дежкото обединение
на БСП в Перник дари-
ха кръв.

Провокирани от се-
риозната нужда, коя-
то изпитва перниш-
ката болница десет
от младите социалис-
ти се отзоваха в да-
рителския център.
Освен младежите от

БСП  още много граж-
дани се включиха в ак-
цията. Поради сериоз-
ния наплив не всички
желаещи успяха да
дарят кръв в рамките
на днешния ден.

Според младите со-
циалисти е необходи-
мо всички перничани
да сме солидарни един
с друг. Младежите ко-
ментираха и тежкото
състояние, в което се
намира българското
здравеопазване и пер-

нишката болница. 
„През последните
три години здравно-
неосигурените от
900 хиляди са станали
близо 2 милиона. Здра-
веопазването не може
да се основава на чис-
то пазарен принцип, а
в цяла Европа той е на
солидарен такъв”.

Младите социалис-
ти призовават пове-
че граждани да от-
кликнат на нуждата
от кръводарители.

Представят “Дъх на въглища”
от Иванка Григорова

Виктория СТАНКОВА
На 25 септември 2012 година от 17.30 ч. в

Малкия салон на Общински  комплекс Дворец
на  културата  -  Перник, ще се състои пред-
ставяне на книгата „Дъх на въглища” от Ива-
нка Григорова. Свои разкази ще прочете ав-
торката при музикален съпровод на Народния
оркестър „Граовска младост” с ръководител
Венцислав Андонов. Организаторите канят
всички любители на литературното творчество.

„Български пощи”
предлагат нова

атрактивна услуга
Силвия ГРИГОРОВА

„Аз мога повече” отново
отворена за кандидати

Зоя ИВАНОВА
От началото на следващия месец във

всички дирекции на бюрата по труда ще за-
почне приемът на документи  по схемата „Аз
мога повече”, съобщават от министерството
на труда и социалната политика. По тази сис-
тема всеки работещ на трудов договор полу-
чава ваучер за обучение , като сам може да
избере своя доставчик на услуги. Близо 100
000 човека са минали в досегашните етапи
на схемата в страната. Очаква се за следва-
щата година те да са повече с оглед на това
че бюджетът е увеличен с 50 милиона лева,
а  срокът за приключване на обученията се
удължава до 31-ви август 2014 година. Прог-
рамата „Аз мога повече“ е част от европей-
ската Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ и продължение на програ-
мата „Аз мога“.Целта на програмата е да се
даде възможност на заети лица по трудов
договор и самонаети лица, без значение от
сферата им на дейност, да се включат в кур-
сове за придобиване на професионална ква-
лификация, обучения по чужд език или диги-
тална компетентност. Като следствие се оча-
ква те повишат конкуретноспособността си
на пазара на труда и да им се създаде по-
добра възможност за кариерно развитие.

Разходите на работодателите
за заплати са се увеличили

Александра ИЛИЕВА
Общите разходи на работодателите за

един отработен час от наетите от тях лица
са се повишили с 4,8% през второто три-
месечие на 2012 г. на годишна база. Това
сочат предварителните данни на Нацио-
налния статистически институт.

Наблюдава се 2,5% увеличение в индус-
трията и 8,9% - в услугите. Този тип разхо-
ди обаче намаляват с 2,1% в сектор Строи-
телство спрямо второто тримесечие от
2011 г. По икономически дейности през
тримесечния период най-висок ръст на об-
щите разходи за труд спрямо същия пе-
риод на предходната година е регистри-
ран в дейностите “Търговия; ремонт на ав-
томобили и мотоциклети” (16,3%), “Други
дейности” (14,7%), и “Професионални дей-
ности и научни изследвания” (10,8%). В
най-малък размер е увеличението в “Дъ-
ржавно управление” и “Финансови и зас-
трахователни дейности” - съответно 0,5 и
2%.

Най-много общите разходи за труд са
намалели в дейностите “Производство и
разпределение на електрическа и топлин-
на енергия и на газообразни горива” - с
3,9%, и “Строителство” - с 2,1%.

В състава на общите разходи за труд
 разходите за възнаграждение за един от-
работен час се увеличават с 5,9% спрямо
второто тримесечие на 2011 г.

Зоя ИВАНОВА
95 кантара на тър-

говци, които ползват
тържището на Об-
щинското предприя-
тие “Пазари”, са про-
верени и с холограмни
стикери, че са преми-
нали през инспекция,
съобщи управителят
Димитър Дойчинов.
Проверката е извър-
шена в рамките на че-
тири дни от служи-

тели на Института
по метрология, като
подобни кампании ще
станат ежегодни.

Според Дойчинов,
кантарите не са били
инспектирани от
няколко години и
клиентите на пазара
могат да разчитат на
достоверните им по-
казания, като съблю-
дават дали имат сти-
кери.

Кантарите китай-
ско производство се
оказали много точ-
ни, въпреки че уреди-
те от тази страна
 се отхвърлят от
Ивропейския съюз.
Уредите, въпреки ев-
ропейското неодоб-
рение, са предпочи-
тани за ползване от
търговците на паза-
ра, допълни Дойчи-
нов. 

Провериха кантарите на пазара

Зоя ИВАНОВА
По време на първа-

та конференция, пос-
ветена на неравенс-
твата в системите
на здравеопазването
организирана от на-
ционалната пациент-
ска организация ста-
на ясно, че българите
доплащат в аптеки-
те до 50 процента
от цената на илачи-
те.

В работата на фо-
рума участваха пред-

ставители на българ-
ските здравни влас-
ти, пациентски орга-
низации и представи-
тели на СЗО, Евроко-
мисията, експерти
от здравните минис-
терства на Хърват-
ска, Полша, Румъния,
Гърция, Македония и
Естония.Освен висо-
кият процент на доп-
лащане на лекарства-
та, достъпът до ле-
чение и качеството
на здравните услуги у

нас са поставени ка-
то проблеми, които
очакват спешно реше-
ние.Много пари се на-
ливат в здравеопазва-
нето у нас и с всяка
година те се увелича-
ват, но е необходим
анализ на разходите в
системата, убедена е
министър Десислава
Атанасова ..Очаква се
от догодина НЗОК  да
плаща някои скъпос-
труващи консумати-
ви.

Доплащаме половината илачи

ОБЯВА

ОТКРИВАМ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на ЗДС и НА-
РЕДБА № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна
държавна собственост, 1 брой автомобил влекач „Скания” заедно
с полуремарке „Джъмбо”, собственост на ЮЗДП ТП

„ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА”. Място за получаване, срок, цена и
начин на плащане на документацията за участие в процедурата:
Документацията за участие в търга се получава всеки работен ден
от 08.00 часа до 16.00 часа в сградата на ТП „ДЛС Витошко – Сту-
дена” най-късно до 16.00 часа на 02.10.2012 г., срещу представяне
на документ за внесени невъзстановими 20.00 лв. без ДДС под фор-
мата на парична сума, внесена по сметката на ТП „ДЛС Витошко-
Студена”- с. Кладница - IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC:
UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София или в касата на
ТП „ ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница. Място и срок за подава-
не на предложенията: Документите се подават всеки работен ден
до 16.00 часа на 02.10.2012 г. в сградата на ТП „ДЛС Витошко-Сту-
дена”- с. Кладница. Място, ден и час за разглеждане и оценяване
на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани на
03.10.2012 г. в 10.00 часа в сградата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”-
с. Кладница. Кандидатите за участие в търга внасят депозит в раз-
мер на 10% от първоначалната стойност на превозното средство и
се внася в под формата на парична сума, внесена по сметката на
ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница. Депозитът на неспечели-
лите участници се освобождава след приключване на търга, а де-
позитите на спечелилите и класираните на второ място се задър-
жат до предаване на вещите на спечелилите. Оглед на вещите се
извършва всеки работен ден от 13.00 часа до 15.00 часа от
24.09.2012 г. до 02.10.2012 г. включително.

ДИРЕКТОР  ТП „ДЛС Витошко-Студена”:
/инж. С. Дамянова/

СЪОБЩЕНИЕ
„Топлофикация – Перник” АД уве-

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

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

От Ръководството

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

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

„Български пощи” ЕАД разработи нова ус-
луга - BGPostCard, която удачно интегрира
съвременните мобилни комуникации с кла-
сическите. Както повечето пощенски адми-
нистрации в света, които активно търсят на-
чини за конкуренция и приспособяване на
пощенските услуги в радикално променения
от интернет и мобилните комуникации свят,
така и „Български пощи” полагат усилия да
предлагат атрактивни услуги.

BGPostCard е новата услуга, която позвол-
ява изпращането на истинска пощенска кар-
тичка директно от телефона чрез използва-
нето на специално приложение. Необходимо
е само да се избере подходяща снимка от
телефона или от предлаганата галерия, да се
въведе точния адрес/пощенски код на полу-
чателя и да се натисне бутона “Изпращане”.
Картичката се изработва в печатния център
на дружеството, поставя се в плик и се дос-
тавя на получателя. като на гърба й може да
се отпечата лично послание (което предва-
рително е въведено от телефона). Цената на
новата услуга е 2.40 лв.

GPostCard може да бъде изпратена до
всяка точка на света, която разполага с ва-
лиден пощенски адрес. Тази форма на
съобщение може да бъде споделяне на мо-
ментно преживяване – забавна ситуация,
уловена от камерата на смартфона, отбеля-
зване на важно събитие в живота, каквото е
дипломирането или раждането, туристичес-
ка забележителност или личен момент, но
може да се използва и в  рекламни кампа-
нии. Необходимо е само наличието на ин-
тернет-връзка по време на изпращането.

Програмата работи на всички смартфони,
базирани на операционните системи iOS
4.0+ или Android 2.2+



076/60 04 15
0888/222 656
0879/460 763
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро
2. Магазин, Изток, груб стр., 60 кв.м - 39 500 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., преустроена - 23 800 лв.
2. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
4. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв.
5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 36 800 лв.
6. Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 800 лв.
7. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 29 000 лв.
8. Пашов, ет. 4, лукс, ет. 2 - 32 000 лв.; 27 000 лв.
9. Мошино, ет. 3, тец - 28 000 лв.
10. Тева, ет. 4, ет. 2 южни, без ТЕЦ - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 6, тх., ТЕЦ, тер., юг - 22 000 евро
2. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 2 тер, таван- 27 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван- 29 500 евро
4. Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
5. Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,таван - 34 500 лв.
6. Тв. ливади, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., юг- 52 000 лв.
7. Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер.,
преустр., отличен, с обзавеждане - 36 300 лв.
8. Тева, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
9. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 28 800 лв.
10. Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер., преустроен- 37 800 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., 72 кв.м
12. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, обзаведен
13. Могиличе, тх., без ТЕЦ, ет. 2, 1 тер.- 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ИЦ, ет. 4, ново стр., 120 кв.м, с гараж- 71 000 евро
2. Четиристаен, СЦ, ет. 3,
137 кв.м, 3 тер., ТЕЦ - 66 000 евро
3. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх.,
ТЕЦ, тер. таван, двор - 40 000 евро
4. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, ВЪТРЕШЕН 42 000 ЛВ.
5. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв.
6. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв.
7. Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., непрех.,
вътр., изток/запад - 36 800 лв.
8. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, ул. Русе, 2 ет., дв. 370 кв.м - 29 500 лв.
2. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 37 000 евро
3.Къща, гр. Батановци, 3 ет. и таван,
РЗП: 246 кв.м, дв. 404 кв.м - 39 500 евро
4. Къща гр. Батановци, 2 ет., дв. 1 дка - 20 500 лв.
5. Къща, Рударци, 2 ет., таван,
дв. 1 033 кв.м - 42 000 евро
6. Къща, Кладница сутер., етаж и таван,
пл., дв. 400 кв.м - 36 200 евро
7. Нова Вила, с. Прибой, ток, вода,
асфалт, дв. 400 кв.м - 28 000 лв.
8. УПИ, с. Кладница, 365 кв.м - 18 800 евро
9. УПИ, Кладница, 374 кв.м, равен,
слънчев, на асф. /с гараж и wc, 30 кв.м/
10. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
11. Парцел, кв.Калкас, 500 кв.м,
с малка постройка 7 500 лв.
12. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 13 300 лв.
13. УПИ, равно, над Автогарата, 440 кв.м, 474 кв.м; 490 кв.м
14. УПИ, 570 кв.м,; 580 кв.м,
с. Велковци - 10 500 лв.; 6 500 лв.
15. УПИ, 1 200 кв.м, Бучино, ток, вода- 16 евро/кв.м
16.  ПАРЦЕЛ НА Е-79 ДО ПЪТ. ВЪЗЕЛ ДАСКАЛОВО,
2 ДКА, ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
17. УПИ, четири парцела х 1 дка,
един до друг, с. Арзан /брезнишко/ - х 10 лв. кв.м
18. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
19. ПИ, с. Люлин, 360 кв.м, ток, вода - 3 800 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 5 - 160 лв.
2. ИД.Ц., ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС
НА 2 ЕТ., РЗП: 500 КВ.М - ПО ДОГОВАРЯНЕ
3. Двустаен, ул. ю.Гагарин, ег.3, ТЕЦ - 220 лв.
4. Гараж, Ид.ц., ток, надземен - 60 лв.

КУПУВА:
1. Гарсониера, с тераса, в Утинор,  Албените
2. Гарсониера, с тераса, в Центъра
3. Двустаен, Тв. ливади, Пашов - до 37 000 лв.
4. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
5. Двустаен, тухлен в Центъра
6. Голям тристаен в Центъра

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 29 000 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 54 кв.м, ТЕЦ 30 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
6. Гарсониера, Радомир, ж.к. Тракия, ет. 7/8/, добър вид - 15 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, 56 кв.м, тер. - 43 000 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро
3. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
4. Двустаен, Център, ул. Н. Цанов, ет. 1, 73 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, до Изч. център - 30 000 евро
6. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 70 000 лв.
7. Двустаен, Топ-център, ет. 3, 72 кв.м, ТЕЦ, 2 тер.; 3 тер. - 30 000 евро
8. Двустаен, Топ-център, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
9. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер. 35 000 евро
10. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 30 000 евро
11. Двустаен, ул.От.Паисий, ет.1, ТЕЦ, тер., 73 кв.м, ЗЭЪ - 30 000 евро
12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
13. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, 2 тер., ет.7 17 000 евро.
14. Двустайни, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер., 70 кв.м - 19 900 лв.
16. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 34 000 евро
17. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7 - 32 000 лв.

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

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

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

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

сл.: 076/60 38 24;
дом.: 076/60 51 27

0898/620 696;
0878/620 925

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 25 750 евро
2. Едностаен Пашов, ет.7, две тераси, по БДС - 9 999 евро
3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
4. Едностаен Пашов, ет. 4, реновиран, РVС - 14 400 евро
5. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро
6. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро
7. Едностаен Мошино, ет. 7, преустр, ТЕЦ - 12 700 евро
8. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро
9. Едностаен Изток, ет. 3, преустр. в 2 ст., РVС - 17 100 евро
10. Едностаен Изток, ет. 2,тераса, ТЕЦ, по БДС - 13 300 евро
11. Едностаен Изток, ет. 5, ТЕЦ, реновиран - 12 700 евро
12. Едностаен Изток, ет. 8, лукс. преустроен - 16 500 евро
13. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер,  РVС -26 500 евро
14. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
15. Двустаен ЦГЧ, ет. 3, тухла, 3 тер, изцяло юг - 29 000 евро
16. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
17. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро
18. Двустаен Пашов, ет. 5, ТЕЦ, тер, с обзавеждане - 13 500 евро
19. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро
20. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
21. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 12 290 евро
22. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро
23. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро
24. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро
25. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
26. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 34 000 евро
27. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
28. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
29. Двустаен до ЕО ДЕНТ, с ново обзавеждане
- мебели и техника - 18 999 евро
30. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
31. Тристаен ЦГЧ, ет. 5, тухла, ТЕЦ, тер - 35 000 евро
32. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 43 500 евро
33. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 20 500 евро
34. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
35. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 500 евро
36. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
37. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, 1 тер, РVС - 40 500 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
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ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

2. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.

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

4. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

www.domzavas.hit.bg

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, 55 кв.м, пл., ет. 2 - 27 500 лв.; 21 500 лв.

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

4. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 37 КВ.М, ЕТ. 1, РVС, ПОДОБР. - 31 000 ЛВ.

5. Гарсониери, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 1, ет. 4, ет. 6 - 18 000 лв.

6. Гарсониера, Изток, 45 кв.м, тец, РVС, юг - 20 000 лв.

7. Гарсониера, Изток, тх., ет. 2, тер. - 25 200 лв.

8. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, тер., ет. 5, юг, ет. 7 - 25 000 лв.; 11 000 евро

9. Гарсониера, Албените, ет. 3, подобрения, ТЕЦ - 23 000 лв.

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

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

12. Двустаен, Тв. ливади, тх., пл., ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 2 - 36 000 лв.

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

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

15. Двустайни, Тева, ТЕЦ, 66 кв.м, 2 тер., добър вход - 19 800 лв.; 27 000 лв.

16. Двустайни, Тева, ТЕЦ, ет.  6; ет. 3 - 24 000 лв.;  21 500 лв.

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

18. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен - 32 000 лв.

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

20. Двустаен, Изток, ТЕЦ, ет. 7, преустроен, 66 кв.м - 31 500 лв.

21. Двустаен, Радомир, ет. 5, РVС, л.о., обзавеждане - 19 000 лв.

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

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

24. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 3, непрех., 88 кв.м - 39 000 лв.

25. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.

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

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

28. Тристаен, Изток, ЕПК, 104 кв.м, подобрения - 49 900 лв.

29. Тристайни, Изток, ТЕЦ, ет. 1; ет. 2, ет. 3, лукс - 55 000 лв.; 60 000 лв.

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

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

32. Парцел, Батановци, 2 479 кв.м, център - 39 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., тх. - 35 000 лв./ за ч.л./
2. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 22 000 лв.; 30 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, отлична - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 8; ет. 4 - 16 500 лв.; 20 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, РVС - 21 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 1, 68 кв.м - 35 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.
8. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма - 52 000 лв.
9. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 47 000 лв.
10. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв.
11. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2 - 29 000 лв.; 32 000 лв.
12. Двустаен, Проучване, ет. 5, обзаведен - 40 000 лв.
13. Двустаен, Център, ет. 9/14/, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
14. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
15. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 3, ет. 4. - 27 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 -31 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
19. Тристаен, ИЦ, площада, ет.1 ТЕЦ - 30 000 евро
20. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отличен  62 000 евро
21. Тристаен, ИЦ, площада, ет.1 - 55 000 лв.
22. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
23. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 7 - 62 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 6/8 - 41 000 лв.
25. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 36 000 лв.
26. Тристаен, Изток - 45 000 лв.; 57 000 лв.
27. Къща, кв. Драгановец, ЗП: 60 кв.м, дв. 310 кв.м- 45 000 лв.
28. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
29. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.
30. Офис, до Съда, нов, 44 кв.м,акт 16 - 25 000 евро
31. УПИ, Мещица, 900 кв.м - 15 000 лв.; 11 500 лв.
32. УПИ, до Соф. шосе, 400 кв.м - 35 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Офиси, ИЦ - 150 лв.; 200 лв.
2. Двустаен, Изток, полуобзаведен - 200 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, тх., ет. 2 - 20 000 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 23 000 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, 58 кв.м, след ремонт - 32 000 лв.
4. Двустаен, Радомир, ет.7 /н/ - 20 000 лв.
5. Етаж от къща, РЦ, дв. 270 кв.м - 33 000 лв.
6. Къща, с. Ярджиловци, дв. 700 кв.м - 17 000 лв.
7. Парцели, с. Борнарево, 1200 кв.м; Червена могила,
500 кв.м; с. Долни Раковец, 370 кв.м - изгодно

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

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

КУПУВА
СПЕШНО:

1. Тристаен, Центъра,
нисък етаж

- до 35 000 евро
2. Парцел, Мошино,

Изток
3. Гарсониера, Изток,

Мошино

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

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

0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

1. Магазин, Център, 55 кв.м - 50 000 лв.
2. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 19 000 евро
3. 1-ст, СЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, РVС - 28 000 лв.
4. 1-ст., СЦ, партер, сам. вх., РVС, за офис или кабинет - 21 000 евро
5. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 35 000 лв.
6. 1-ст., Соф. шосе, ет. 2, 53 кв.м, тер., направен покрив - 15 500 лв.
7. 1-ст., Пашов, среден, юг, ТЕЦ, направена баня - 25 000 лв.
8. 1-ст-ни., Тева, тер., ет. 4, ет. 2, ет. 5 - 16 700 лв.; 21 000 лв.
9. 1-ст-ни., Мошино, ет. 5, ет. 7, юг, отл. - 25 000 лв.
10. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
11. 1-ст-ни, Изток, Ю.Гагарин, ет. 5, ет. 6, ТЕЦ - 24 700 лв.
12. 2-ст., СЦ, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, тер., таван, мазе - по договаряне
13. 2-ст., Център, нова кооперация, акт 16, ТЕЦ,
ет. 3, таван с WC - 31 000 евро + гараж
14. 2-ст., СЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 500 лв.
15. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро
16. 2-ст, Център, до Пазара, ЕПК, ет. 5, юг, тер. - 40 000 лв.
17. 2-ст., Център, 78 кв.м, ет. 1, ТЕЦ - 34 000 лв.
18. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
19. 2-ст., Пашов, ет.2, 3 тер., мн.добър 16 000 евро
20. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв.
21. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 16 000 лв.

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

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

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

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0878/655 822

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

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

до 60 000 лв., плаща в брой веднага

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

1. Помещение, 180 кв.м, Изток, “Бл. Гебрев”- 1 800 лв.
2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 300 лв.
3. Офис, Изток, ул. Бл. Гебрев,
ет. 1 климатик, СОТ  - 300  лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 48 кв.м - 400 лв.
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 Ул. "Търговска" 30/29, ет. 1 /Розовия блок/, вх. В /от към Батенберг/
Тел. 076/59 23 92;

GSM: 088/7938 108

БИЗНЕС  ОФЕРТИ:
1. Два магазина, Мошино, лукс - х 30 000 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Дараците, ет. 7, ТЕЦ, тер., лукс - 33 000 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 8, ТЕЦ - 21 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, преустр. - 24 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 800 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 40 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ тер. - 40 000 лв.
7. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер., ет. 2 - 36 000 лв.; 35 000 лв.
8. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 34 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 1, пл., ТЕЦ, преустр., тер., РVС - 43 000 лв.
10. Двустайни, Изток,  УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 54 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ - 32 000 лв.
12. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
13. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро
14. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв.
15. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 49 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 49 800 лв.
17. Тристаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, преустроен - 38 000 лв.

18. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 45 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
20. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 49 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.
22. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 29 000 лв.
23. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража,
РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 38 000 евро
24. Къща, Драгановец, ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
25.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро
26. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 60 000 евро
27. Къща, Соф. шосе, 45 кв.м, дв. 140 кв.м - 26 000 лв.
28. Етаж от Къща, Църква, ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м - 28 000 лв.
29. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м
30. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 25 000 евро
31. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 45 евро/кв.м
32. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне
33. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
34. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
35. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 35 евро/кв.м; 40 евро/кв.м
36. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Ид.ц., обзаведен, ет. 7 - 250 лв.
2. Тристаен, Център, обзаведен, ет. 2 - 300 лв.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

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

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

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

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

5. Голям Двустаен, Ид.ц., до Общината, 73 кв.м, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, добър блок - 50 000 лв.

6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

7. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток/запад - 26 000 лв.

8. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение

9. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 32 000 ЛВ.

10. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ремонт - 60 000 лв.

11. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс  ремонт - 53 500 лв.

12. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ.

13. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
14. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро
15. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
16. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
17. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
18. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
19. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 15 до 20 евро/кв.м
20. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
21. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 30 000 лв.
22. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
23. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ул. Вардар, обзаведен - 200 лв.
2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

СПЕШНО КУПУВА:
1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА

2. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ
3.ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

eliyon@abv.bg

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв.
2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв.
3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв.
4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв.
5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв.
6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв.
7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв.
9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв.
10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро
12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв.
13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро
14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро

КЪЩИ:
1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м,
гараж,  дв. 350 кв.м - 40 000 лв.
2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м,
дв. 180 кв.м - 35 00 лв.
3. Къща, Драгичево,
РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро
4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м,
след ремонт - 35 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО”

тел./факс: 0877/698 384;
0898/56 97 84; 0888/820 327

ул. “Кракра” 15, ет.1

ГАРСОНИЕРИ:
1. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.; Тв. ливади, ет. 3, ЕПК - 29 000 лв.
2. Мошино, ет. 1, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ, преустр.-23 000лв.; 24 000лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.;
Радомир ет. 1, 7 и 8 - 13 200 лв.
4. Красно село, ет. 2  - 23 000 евро;
Център, ет.2, тх. - 16 600 лв.; 30 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 25 000 евро
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.,
 подходящ за кабинет - 32 000 евро
3. Център, тх., 3 тер., ет. 9 - 28 000 лв.
4. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 30 000 лв.
5. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, в добро състояние - 32 000 лв.
6. Мошино, ет. 1, среден, юг, по БДС - 31 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 30 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 29 000 лв.
9. Радомир, Арката, ет. 7 /непоследен/,
 2 тер., добър блок - 14 000 лв.
10. Радомир, кв. Тракия ет. 2,
заменя за Гарсониера, при доплащане

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро;
ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тева, ет. 5, 2 тер., ТЕЦ, много добър - 40 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
2. Клепало, парцел 350 кв.м, 26 000 лв.,
парцел 371 кв.м - 16 500 лв.
3. Къща Дивотино, нова ЗП: 55 кв.м, сут. + 2 ет.,
парцел 800 кв.м  - 51 000 лв.

ТТТТТелелелелелефони:ефони:ефони:ефони:ефони:60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, над Общината, сут.,
гараж, и 2 ет., х 60 кв.м, в добро съст. - 70 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 150 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 40 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., т
авански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро
9. Къща, кв. Ралица, 2 ет., 2 пл., баня,
тоалетна, ЗП: 90 кв.м, парцел 800 кв. м -  50 000 лв.
10. Къща, с. Елов дол, ЗП: 70 кв. м, дв. 1 дка - 21 000 лв.
11. Парцел, Варош, 520 кв.м, х 60 лв.кв.м;
Горно Драгичево, 600 кв.м - х 50 лв./кв.м
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 9 000 лв.
14. Байкушева махала, парцел 380 кв.м - 10 000 евро;
парцел 312 кв.м 16 000 лв.
15. Парцел, кв. Ралица, 430 кв.м; 37 кв.м. 16 000 лв.
- 10 000 евро
16. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м,
равен между къщи - х 50 евро/кв.м
17. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - по договаряне

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Ц, необзав., РVС, освеж. ремонт - 220 лв.
3. Гараж, масивен, към печатницата - 50 лв.
4. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
5. Къща,  кв.Ралица, ч.обзаведена - 120 лв.
6. II-ри етаж от къща, над Болницата 200 лв.

сл.тел.: 076/60 57 12
GSM: 0878/66 38 68;“КРЕДО” ЕООД

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ
ПРОДАВА:

1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади,
ет. 2, самост. вх., дв., нов покрив, нов ремонт - 32 600 лв.
2. Гарсониера, Тева, тер., без ТЕЦ, ет. 6, добра - 27 800 ЛВ.
3. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна,
отлична, след ремонт, РVС, паркет - 27 800 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв.
5. Едностаен, Изток, 55 кв.м,
тераса ЕПК, ТЕЦ, луксозен - 39 600 лв.
6. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ,
ТЕЦ, 74 КВ.М, ЛУКС, ОТРЕМОНТ. - 56 000 ЛВ.
7. Тристаен, Изток, тх., пл., ет. 2, отличен- 57 000 лв.
8. ТРИСТАЕН, ВАРДАР, ЕТ. 1, ТХ, ТЕЦ, ТЕР., ДВОР - 34 400 евро
9 Заведение /кафе-закуска/, Мошино,
топ-място, 60 кв.м, СОТ, климатик - 52 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями1. Отлични, напълно обзаведени голями

Гарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦГарсониери, 54 кв.м, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ
- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.- 220 лв.; 200 лв.

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

ПРОДАВАМ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,

САМОСТОЯТЕЛНА

ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М,

ПОДХОДЯЩА, ЗА

ВСЯКАКЪВ ВИД

ДЕЙНОСТ,

КОМУНИКАТИВНО

МЯСТО,

/БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88
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123456789012345678901234567

Място за
вашата реклама

Тел: 0894/066 921;  076/591 967
ул. Търговска № 33, вх. В, ет. 1

ПРОДАВА:

1. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 95 КВ.М, ТАВАН И МАЗЕ

С ЦЯЛА ПЛОЩ 150 КВ.М - 66 000 ЕВРО

2. КЪЩА, УЛ. ТЪРГОВСКА, 80 КВ.М, ДВ. 150 КВ.М - 66 000 ЕВРО

3. КЪЩА, С. СОПИЦА, 80 КВ.М, ДВ. 1 800 КВ.М - 40 000 ЛВ.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. ОФИС, УЛ. ТЪРГОВСКА, 16 КВ.М, ПЪРВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТ.- 150 ЛВ.

2. ДВУСТАЕН, ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 4, ОБЗАВЕДЕН - 180 ЛВ.

3. ДВУСТАЕН, ТЕВА, НАП. ОБЗАВЕДЕН - 180 ЛВ.
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Продавам къща в с. Студена, РЗП:

140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по

договаряне   – тел. 0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

разрешително за строеж, с Н=15 м и

РЗП:2 200 кв., продажба или

обезщетение – тел. 0899/19 42 00;

0899/19 42 02

Преотстъпвам работеща аптека в с.

Студена - тел. 0887/857 776

Давам под наем, охранями, складови

и производствени помещения - тел.

0888/ 925 348

Давам под наем, партерно

помещение, 90 кв.м, ул.

Ю. Гагарин 6, ул. Св.св. Кирил

и Методий 61, 120 кв.м - тел.

60 35 74

Давам под наем заведение, Изток,

топ-място, РЗП:132 кв.м - тел. 0887/88

40 95; 0888/50 32 37

Търсим,  шлосер-заварчик с опит -

тел. 0887/ 223 524

Павилион Нон-стоп търси бармани/ки,

може и пенсионери – тел.0896/82 06 36

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН

АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37

Продавам  холна гарнитура /диван, 2

фотьойла, 2 табуретки, изгодно - тел.

0896/788 784

Продавам пиролизно котле за

отопление, 60KW – тел.0887/88 40 95

имоти
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СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

0893/54 19 45

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

тел.0878/32 14 34

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация

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

ДАВА С
Е

ПОД Н
АЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37
кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

разни

работа
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МЯСТО

ЗА

РЕКЛАМА

наем

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

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

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

Това е
мястото

за
вашата
реклама

Дайджест

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

кв. Иван Пашов
тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260

100 хиляди заменили
колата с метрото в

София
С 40% са се увеличили хората, които ползват
метрото, след откриването на втората линия на
подземния транспорт в столицата, съобщи bTV.
 Новата линия беше открита на 31 август, а с
пускането на 11-те спирки се откриват и
възможности за развитие на търговията в
подлезите. Нови 100 хиляди души са заменили колата
с метрото само за последните няколко седмици от
старта на втората метролиния. Все още обаче
чакането по нея е най-голямо и занапред влаковете
ще се движат в интервал между 7 и 9 минути.
 "Първата линия е най-натоварена. В пиковите часове
има допълнителни влакове и интервалът там е 3
минути. На втората линия интервалът е по-голям,
защото натоварването с пътници е по-малко”, обясни
директорът на "Метрополитен" Стоян Братоев.
 По-голямата част от търговските обекти под
земята вече са отдадени под наем. И ако се чудите
защо повечето витрини в подлезите са празни и
магазините не работят, причината е, че все още
вървят процедури по оформяне на документацията.
По-голямата част от магазините под земята
продават напитки и закуски. Сувенирите около
станция „Сердика” също вървят добре. 75 евро на
квадрат е месечният наем за обектите в центъра. В
периферните е десетина евро. Надявам се
следващите няколко месеца постепенно да започнат
да се оживяват. Все пак това са атрактивни места,
каза Братоев. Метрополитенът засега не бърза да
увеличава персонала и влаковете, докато не се увери,
че интересът към подземния транспорт ще е траен,
а не просто плод на любопитство към новата градска
придобивка.

Два протеста не успяха
да си поделят центъра

на столицата
 Два протеста не успяха да си поделят центъра
на столицата в Деня на независимостта.
Шествието под надслов „България иска“ срещу
високите цени на горивата, тока, парното и
водата беше изместено по маршрута до
Народното събрание от друг протест - срещу
политиката на правителството на ГЕРБ,
предаде БНР.
 Той бе организиран от привърженици на
политическия проект ГОРД на евродепутата
Слави Бинев и на партията "Националният
фронт за спасение на България".
 Стотици граждани, с възгласи "Оставка",
преминаха от бул. "Мария Луиза" до сградата на
Народното събрание. Пред бившия партиен дом
се състоя политически митинг.
„Протестираме срещу глупостта,
арогантността, бедността и да покажем, че не
ни е страх - това, което искат да внушат на
хората. Настояваме това правителство да си
ходи. Това са най-некадърните хора, които не
знам в коя лаборатория, може би в тази на БКП,
са създадени, но това са най-некадърните хора",
каза Слави Бинев, цитиран от Дарик радио.
 Демонстратите пък определиха настоящето
управление като геноцид и с викове „Мафия" и
„Оставка" призоваха ГЕРБ да се оттеглят от
властта: "Днес настъпва есента на това
правителство и идва зимата на нашето
недоволство".
 „Както и всички останали, и ние сме за сваляне
на ГЕРБ. Искаме да живеем свободно, да ни бъдат
увеличени пенсиите", каза възрастна жена,
дошла на протеста.
 Друг протестиращ заяви, че настояват за
предсрочни избори: „Причината е непосилният
начин на живот на хората. Настояваме за
оставката на правителството заради
обедняването и мизерията, и въобще
ликвидацията на нацията".
 Протестиращите от "България иска" обаче
реагираха остро срещу отказаното им шествие
до Народното събрание. "Ние сме се отделили от
протестното шествие, което за нас е
политическо. Ние не искаме да заставаме рамо
до рамо с поредния балон, който се надува в
момента", заяви Дончо Дудев.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ бТВбТВбТВбТВбТВ
05:40"Любов и предателство"  - сериал,
06:45"Тази сутрин"
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал
15:00"Някой те наблюдава"- сериал
16:00"Горките родители на богатите деца"
17:00bTV Новините
17:30"Любов извън закона" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Пепел от рози" - сериал
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Модерно семейство" - сериал
00:00"Дневниците на вампира" - сериал
01:00"Преди обед" /п./
03:00"Някой те наблюдава" /п./ - сериал
04:00bTV Новините /п./
04:30"Модерно" /п./

06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:25"Клуб Нюз" - светски новини
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Щастливи заедно" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Забраненият плод" - сериен филм
15:00"Доктор Куин Лечителката"
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Черешката на тортата" - тв шоу
18:00"Сделка или не" - тв игра
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу,
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления" - сериал
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу
00:30"Магнитико" - тв игра
01:45"Осмо чувство" - сериен филм
02:30"Долината на слънцето" - сериал
03:30Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката" -
сериен филм /п/

05:30Бързо, лесно, вкусно - кулинарно
06:00Дързост и красота -  /3052 епизод/
06:30Денят започва - сутрешен блок
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:55Враг №1 - Никола Петков
14:10Сен Тропе - тв филм /170 епизод/
15:20Вирусите атакуват - анимация
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Апартаментът с Марта Вачкова /
17:05Дързост и красота -  /3052 епизод/
17:30Бързо, лесно, вкусно
18:00По света и у нас
18:40Зелена светлина
18:45Страх да обичаш - тв филм
19:45Лека нощ, деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:40БНТ такси
20:50Спортни новини
21:00Под прикритие 2 - тв филм
22:00В кадър: "Лондон 2012
22:30Икономически новини
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели -  вечерно шоу
00:00Апартаментът с Марта Вачкова
00:45Под прикритие 2 - тв филм
01:40По света и у нас /п от 20:00/
02:20БНТ такси/п/
02:30Страх да обичаш - тв филм
03:25Икономически новини/п/
03:50Видеоклипове
04:05Днес и утре/п/
04:25Малки истории/п/
04:35Денис и приятели -  вечерно шоу/

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

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

СМЕШНО
Отива един при браснаря и му казва.

- Искам да ме пострижете така че от лявата страна косата ми да стърчи назад,
а от дясната нагоре, да съм на вилнички и от горе по средата искам една дупка,

ей тука като 50 стотинки.
Браснаря леко притеснен казва: - Ами незнам дали ще мога.

- А как можа предния път да те попитам?

ЛАБИРИНТ
Помогни на Мари да намери пътя

 до дома!

0.05  Банановият Джо  -  Игрален филм
1.35  Географски дължини  – Игрален филм
3.20  Последна мисия   – Игрален филм
5.00  Подводницата  -  Игрален филм
6.35  Черният  красавец  -  Игрален филм
7.30  Към тъмнината  -  Игрален филм
9.00  Пепеляшка  -  Анимационен филм
9.50  Колоездачът  -  Игрален филм
11.20  Супермаркет
11.25  Забравените затворници  -  Игрален филм
12.55  ТВ Борси
13.00  Пернишки вести
13.15  Красиви лъжи  -  Игрален филм

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

15.00  Пернишки вести
15.15  Черно  -  Игрален филм
17.15  Супермаркет
17.20  Краят на дъгата  -  Игрален филм
19.00  Вечерен обзор
19.25  Бременските музиканти  -  Анимационен
филм
20.10  Духовете от бездната  -  Игрален филм
21.45  Вечерен обзор
22.10  Штрак
22.25  Супермаркет
22.30  Блусовете на необуздания мъж  -  Игрален
филм

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но дали

винаги казвате всичко, което
трябва? Днес е момента да бъдете
по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнооб-
разие в обичайните неща. Хубав мо-
мент да направите някои промени в
обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването ви

днес ще е много по-
приятно от обикнове-

но, благодарение на сърдечните въл-
нения, които ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто за-
видно. А това естествено ще има
положителен резултат. Творческо-
то ви вдъхновение ще е на максимал-
на степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внима-
вайте. Днес трудно ще

контролирате страстите си. Наб-
легнете на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
мнение. Опитайте се да

бъдете обективни и не прекарвайте
всичко през призмата на емоциите,
може сериозно да се депресирате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес, но ще се раз-
пилявате в твърде много посоки.
Хубаво е да отделите малко повече
време за нещата, които обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не ос-
танете разочаровани,но както е ка-
зано - най-много сълзи са пролени за-
ради сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте си

набелязали за днес. То-
ва може малко да ви

поизнерви, но по-скоро би повлияло
зле на околните. Проявете повече
чувство за хумор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново
и необичайно. Някое ек-

стремно преживяване силно би ви
заинтригувало. Все пак бъдете по-
практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се по-

чувствате добре. С малко повече
старание може и до Нирвана да дос-
тигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели. Ще ви вълну-
ват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.
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Êàéçåðà ùå ÷èñòè ãëàâèòå íà „÷óêîâåòå“
Ръководството иска да върне пернишкия дух на отбора

Страницата подготви Яне Анестиев

- Те достатъчно
добре ме познават и
сега това е от вчера,
което тренирахме.
Много кратък разго-
вор пак имахме днес.
Така че достатъчно
добре се познаваме
взаимно и се надявам
това, което аз ще
изисквам от тях, то
няма да е нещо ново
или много по-различно
от преди това, да
съумеем това дове-
рие да се изгради
взаимно. Без разбира-
телство и труд от
всички, няма как да из-
лезем от това със-
тояние. А най-важно-
то е това, което аз
искам, което ще го
споделя и пред футбо-
листите, да разберат
и да го приемат и да
вярват, че те могат,
имат качества, само
трябва повече труд,
повече взаимно дове-
рие и към треньори-
те, към всички хора,
които работят в Ми-
ньор (Пк), към съигра-
чите си, че само ние
всички заедно можем
да възвърнем тези не-
ща.

- Няма как да подми-
нем въпроса с финан-
совото положение в
клуба. Получихте ли
някаква гаранция, че
клубът ще бъде фи-
нансово обезпечен в
някакъв период от
време, за да може да
работите спокойно?

- Разбирам ви въпро-
са, но на този етап
нито аз съм поста-
вил, нито е било на
дневен ред този наис-
тина важен въпрос да
се дискутира. На то-
зи въпрос може да ви
отговори изпълнител-
ният директор, защо-
то той движи абсо-
лютно всички тези

неща и той може да
ви даде най-точен от-
говор на точно този
въпрос.

- Какви са целите на
Миньор (Пк) до края
на шампионата, пред-
вид представянето
до момента и точко-
вия актив?

- Преди всичко да
възвърнем тази
вяра, това самочувс-
твие, този дух и пос-
тепенно всеки един
да си подобри игра-
та, и по този начин
колкото по-бързо ус-
пеем да го направим,
толкова по-бързо ще
дойдат, надявам се и
вярвам, тези резул-
тати, които всички
ние сме ги извоювали
точно с това - с ко-
лективния дух, колек-
тивната игра, себе-
раздаването на тере-
на, вярата и показва-
не на всички качес-
тва от страна на
футболистите.

- Какви са вашите
лични амбициите и
амбициите ви, свър-
зани с Миньор?

- За личните амби-
ции: поемайки този
пост, в крайна смет-
ка това, което съм
натрупал като опит
през последните 3-4
години в Миньор (Пк),
да покажа своята ра-
бота, своята визия,
своето разбиране за
футбола и ако съу-
меем всички заедно
това да го направим,
в един момент ще ми
даде още повече само-
чувствие, още повече
вяра, а това ще ста-
не само с общи усилия
и от страна на фут-
болистите. По този
начин те могат да ми
помогнат на мен ка-
то изграждане на
старши треньор.

„дух”, днес стана
ясно, че Тони Евтимов
и Емил Серафимов
влизат във вашия
щаб. Разчитате ли от
тях двамата, че ще
внесат онзи миньор-
ски дух в съблекалн-
ята, който караше
публиката да пълни
стадиона на мира
през 90-те години?

- Това е Емил Сера-
фимов, който е мес-
тен човек, дългогоди-
шен състезател, рабо-
тел е преди години ка-
то помощник-тре-
ньор в клуба, познава
обстановката, така
че нищо не му е чудно
и ново в проблемите и
амбициите на Ми-
ньор. Те са бивши
футболисти на Ми-
ньор, познати имена,
може би всички са поз-
нати имена на общес-
твеността в Перник,
а и не само в Перник.
Считам, че ние всички
заедно трябва да ус-
пеем, да помогнем на
футболистите, за да
може да се върне онзи
дух на непримиримост
на терена, за излизане
от това положение на
този етап.

- Това ли е нещото -
духът - което липсва
в момента?

- Ако се върна към
последните два мача,
да. Наистина това ни
липсваше най-много.
Да се върна и към по-
веждането срещу
ЦСКА до 20-ата, 25-
ата минута, когато
изведнъж отборът
рухна. Независимо, че
рано поведохме в
Пловдив, бързо ни из-
равниха. Просто ду-
хът липсваше в тези
две срещи.

- Усещате ли дове-
рие във футболисти-
те към вас?

Николай Тодоров
дойде в Миньор през
зимата на 2009 годи-
на. Тогава тимът бе
воден от Митко Але-
ксиев. Той замени
Георги Антонов като
асистент. Досега То-
доров никога не е ра-
ботил като старши
треньор. Водил е Ми-
ньор само в един мач.
През септември 2010
година застава начело
на тима за визитата
на Левски . Това става
при назначаването на
Стойчо Стоев, който
тогава поиска още
малко време за ада-
птация.Ето какво ка-
за наставникът, чий-
то договор беше и но-
тариално зеревен в
четвъртък.

- Г-н Тодоров, за ка-
къв период в догово-
рът ви с Миньор?

- По принцип е до
края на футболната
година, до завършване
на сезон 2012/13. Знае-
те, че договорите на
треньорите не са от
значение.

- По каква причина
най-вече се съгласих-
те да поемете Ми-
ньор?

- За много кратко
време трябваше да
направя своя избор и
своя извод. Отчитам
всичко, което е ста-
нало до момента. Да,
преценил съм в какъв
момент поемам отбо-

ра, какви рискове има,
но същевременно счи-
там, че достатъчно
добре познавам фут-
болистите цялостно
в отбора и вярвам, че
тези възможности,
които са ги демонс-
трирали, които ги
имат, трябва заедно
така да работим във
всяко едно отноше-
ние, че да излязат от-
ново на показ.

- В какво психологи-
ческо състояние се на-
мира отборът в мо-
мента?

- В момента не е в
най-доброто си със-
тояние и това е съв-
сем нормално, с оглед
проблемите, които
съпътстваха Миньор
(Пк) цялостно, и загу-
бите, които претърп-
яхме, и то не самите
загуби, а спрямо игра-
та и спрямо резулта-
тите. Нормално е от-
борът да е изпаднал в
едно тежко състоя-
ние, но трябва да се
вникне в самите проб-
леми и по този начин
да се опитам аз и
всички хора около мен,
за да може да им из-
чистим главите, кол-
кото и да е кратък пе-
риодът, за да може
тези възможности и
качества, които има-
т, и да се върне онзи
дух, който показваше
Миньор (Пк).

- Като казахте

първенството. От
такова поведение не
печели никой – нито
публиката, нито със-
тезателите, на кои-
то им трябва игрови
тонус преди важните
мачове на национал-
ния отбор.  На 6-ти
октомври българ-
ският представите-
лен тим ще играе в
Кечкемет срещу ти-
ма на Унгария след ка-
то премина в по-гор-

ната група миналата
година. Срещата ще
се излъчва пряко по
Евроспорт 2, а пъту-
ването на състезате-
лите става проблем
след като от федера-
цията не намериха са-
молетни билети и
това ще доведе до
отпадане на част от
националите от от-
бора, по простата
причина, че работода-
телите няма да  осво-

бодят  ръгбистите
от работа за половин
седмица. Това ще се
наложи, тъй като ти-
мът ще пътува с ав-
тобус. Следващата
седцица пък в събота
юношите старша
възраст на „Валяци-
те“ ще пътуват до
Берковица за мач сре-
щу „Балкански котки“
в среща от първенс-
твото в тази възрас-
това група.

Уважаеми колеги,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна

програма за подобряване на услугите за своите
клиенти. Компанията всекидневно извършва дейнос-
ти, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектри-
чески табла, ремонт на съоръжения по електрически-
те мрежи средно и ниско напрежение, присъединява-
не на клиенти, кастрене, профилактика на трафопос-
тове и други. Успешната реализация на тези мерки
налага кратковременни прекъсвания на електрозах-
ранването, както следва:

Община Перник
За периода 24.09-29.09.2012 г. /9.00 – 16.00 ч/ - с.

Люлин
На 24.09.2012 г. /10.00–14.00 ч/ - гр. Перник - ул. “Бе-

нковска”, ул. Васил Стоин”
На 25.09.2012 г. /9.00 – 16.00 ч/ - гр. Перник, кв. “Ка-

лкас”- ул. “Майска роза”, ул. “Отдих”, ул. “Захари Зограф”,
ул. “Рудничар”, ул. “Голо бърдо”

На 26.09.2012 г. /9.00 – 16.00 ч/ - гр. Перник - кв. “Бе-
ла вода”, гр. Батановци - Разсолкова махала

На 27.09.2012 г. /9.00 – 16.00 ч/ - гр. Перник - кв. “Бе-
ла вода”, гр. Батановци - Разсолкова махала

На 28.09.2012 г. /9.00 – 16.00 ч/ - гр. Перник - кв. “Бе-
ла вода”, гр. Батановци - Разсолкова махала

Община Радомир
За периода 24.09-29.09.2012 г. /9.30 – 16.00 ч/ -

с. Горна Диканя - вилна зона, махала Гълъбова, Шипоч-
ка, Чупетловска, Йоргова, Парталина, Джоргова махала

На 24.09.2012 г. /9.00 – 11.00 ч/ - гр. Радомир - ул.
“Юри Гагарин”, ул. “Широки дол”, ул. “Дядо Анани Нико-
лов” и ул. “Пчелинска”

На 24.09.2012 г. /11.00–14.00 ч/ - гр. Радомир -
ул. “Батенберг”, ул. “Левски”

На 24.09.2012 г. /14.00–16.00 ч/ - с. Бобораци
На 25.09.2012 г. /9.00–16.00 ч/ - с. Жедна
На 26.09.2012 г. /9.00–11.00 ч/ - с. Червена могила
На 26.09.2012 г. /11.00–14.00 ч/ - с. Стефаново - райо-

на около ТКЗС
На 27.09.2012 г. /9.00–11.00 ч/ - с. Извор - махала

“Грънчарска”
На 27.09.2012 г. /11.00–16.00 ч/ - с. Чуковец
На 28.09.2012 г. /9.00–11.00 ч/ - с. Радибош
На 28.09.2012 г. /11.00–14.00 ч/ - с. Дебели лаг
На 28.09.2012 г. /14.00–16.00 ч/ - с. Старо село
Община Брезник
На 24.09.2012 г. /9.00–12.00 ч/ - с. Долни Романци
На 24.09.2012 г. /13.00–16.00 ч/ - с. Арзан
На 25.09.2012 г. /9.00–12.00 ч/ -  гр. Брезник - фирми

в бивш Промкомбинат
На 25.09.2012 г. /13.00–16.00 ч/ - гр. Брезник - ул. „

Ангел Коцелянов“, ул. „Александър Филипов“, ул. „Велин
Ваклинов“, ул. „1-ви Май“, ул. „Нестор Петров“, ул. „Ста-
дион“, ул. „ Макаренко“

На 26.09.2012 г. /9.00–16.00 ч/ -  с. Слаковци, с. Со-
пица, с. Ноевци

На 27.09.2012 г. /9.00–16.00 ч/ -   гр. Брезник -  ул. „
Андрей Михайлов“, с. Гоз, с. Бабица, с. Брезнишки из-
вор, с. Садовик

На 28.09.2012 г. /9.00–19.00 ч/ - с. Селищен дол, с.
Велковци, с. Ярджиловци мах. Божилова

На 29.09.2012 г. /9.00–16.00 ч/ -  гр. Брезник -  ул.
„Октомври“, ул. „Иван Тимофеев“, ул. „Гледан“, ул. „Гоздов-
ска“, ул. „Криви колник“, ул. „Комсомолец“, фирми в бивше
военно поделение, фирми в бивше МТС

Община Трън
На 24.09.2012 г. /9.00–16.30 ч/ - с. Ломница
На 25.09.2012 г. /9.00–16.30 ч/ - с. Цегриловци, с. Ву-

кан, с. Мрамор, с. Кожинци
На 26.09.2012 г. /9.00–16.30 ч/ - с. Насалевци, с. Ра-

ни луг, с. Слишовци, с. Стрезимировци
На 27.09.2012 г. /9.00–16.30 ч/ - с. Ярловци, с. Леш-

никовци, с. Реяновци, с. Джинчовци, с. Бохова
На 28.09.2012 г. /9.00–16.30 ч/ - с. Насалевци, с. Ра-

ни луг, с. Слишовци, с. Стрезимировци

Ръководството на дружеството поднася извинения
на своите клиенти за създадените неудобства от пла-
нираните прекъсвания на електрозахранването.

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

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

„Валяците“ биха в измислен мач “Котките”
Отборът на „Вал-

яците“ регистрира
победа срещу „Бал-
кански котки“(Берко-
вица) в мач от вто-
рия кръг на първенс-
твото по ръгби на
стадиона в кв.“Димо-
ва махала“. Мачът
обаче продължи само
няколко минути, тъй
като гостите дойдо-
ха с една цел – да не
загубят служебно
срещата. В тия

няколко минути, пре-
ди състезател на гос-
тите да се „конту-
зи“ безвъзвратно,
домакините вкараха
няколко есета, които
заедно със служебно
прибавените точки,
ще доведат резулта-
та до 50:0. Припомн-
яме ви, че в първия
кръг преди седмица
„Варварите“(София)
пък дойдоха да кажат,
че се отказват от



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

АПРОПО

Äàâàò ïàðè è çà ÷åðêâàòà „Ñâ.Èâàí Ðèëñêè”
Изработен е проект за укрепването й

АКО ДО ВСЯКО ДОБРО СЪЩЕС-
ТВО ЗАСТАНЕ ПОНЕ ОЩЕ

ЕДНО, ПЕЕШЕ БОГДАНА
КАРАДОЧЕВА. Ако до всеки
инициативен комитет на пос-
традалите от земетресението

застане поне още един, Симеон Дянков и
Томислав Дончев ще донесат торбата с
парите. Така навярно си припяват инициа-
торите на новия локален, квартален или
просто прекопиран под индиго инициати-
вен комитет, който си е поставил високоб-
лагородната задача да се дърля с властта
за честта на Караманица и Железни заво-
ди. Добре, че се създаде този комитет, та
всички останали квартали на Перник  да
осъзнаят, че са заспали безнадеждно.
Повелята днес е една- всеки квартал с
инициативен комитет! И когато се нацвъ-
кат десетина такива, Бойко ще се уплаши,
ще спре парите за магистрали и увеличе-
ние на пенсиите, а с икономисаните
средства ще възроди Перник от руините.
Като задължително започне с Карамани-
ца и Железни заводи. А инициативните
комитети по места ще гледат отстрани ка-
то кошаревски свидетели и ще отчитат да-
ли се спазва комунистическият принцип
“всекиму според потребностите”. Затова
делото по създаване на инициативния ко-
митет в гореспоменатите квартали е дос-
тойно за песен. А дали Богдана Карадо-
чева ще се навие да я изпее- въпрос на
хонорар. А иначе публиката е гарантира-
на...

УНИКАЛНО! КАТО КАРАТЕ ПО ПЪ-
ТИЩАТА НА ПЕРНИШКА ОБЛАСТ НЕ
МОЖЕ ДА НЕ НАПРАВИ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЕ, че почти всички блокове  са поора-
ни с дълбока есенна оран. С малки из-
ключения полето се чернее повсеместно
като по време на ТКЗС- тата. Ще рече чо-
век- брей, че работлив е станал българи-
нът след влизането си в Евросъюза! Да,
ама не. Полето се обработва, щото Европа
плаща скъпо и прескъпо на арендаторите.
За добиви не пита. Въпросът е да теглиш
плуга на няколкостотин декара, като пре-
ди това си ги надлежно декларирал, полу-
чавайки подписите на наследниците. Така
пустеещите десетина години земи сефте
видяха трактор, при това не съветски. А
наследниците видяха по няколко чувала
рента, текезесарски дар от Европа.

1224 септември 2012 г.

телно разчети са
поискани 268 хил. лв.
Министрите членове
на Комисията са има-
ли колебание дали те-
зи средства да не бъ-
дат разпределени за
претърпели щети
граждани. Освен за
телата, трябва да се
погрижим и за духов-
ното, казал обаче ми-
нистър Дончев.

 Сръбските експер-
ти, които пристиг-
наха в Перник веднага
след земетресение-
то, са изработили
безвъзмездно проект
за конструктивното
укрепване на черква-
та. Помощ за възста-
новяването на храма
беше потърсена и
 от Софийска митро-
полия, както и от Ко-
мисията „Вероизпо-
ведания” към Минис-
терски съвет. За рес-
таврацията на сте-
нописите ще се тър-
си допълнително фи-

прекрачват забрана-
та, за да запалят све-
щичка и да се по-
молят за здраве и
най-вече – да се ук-
ротят земните плас-
тове. Въпреки че е
грижа главно на об-
щината поддръжката
ремонта на емблема-
тичната за града чер-
ква, строена преди
близо век от Мината,
дъражвата протегна
ръка за помощ на мир-
яните и Перник. 175
511 лева за възста-
новяване и укрепване
на храм „Св. Иван Рил-
ски”  отпусна със
свое решение на пос-
ледното си заседание
Междуведомствена-
та комисия за въз-
становяване и подпо-
магане към Минис-
терски съвет, съобо-
щи министърът по
управление на еврос-
редствата Томислав
Дончев. Според нап-
равените предвари-

Задържаха перничанин с
42 пликчета марихуана

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки анти-

мафиоти задържа-
ха криминално
проявен жител на
областния град с
42 пликчета мари-
хуана.

Операцията е
реализирана вчера, след проведено ед-
номесечното разследване. Органите на
реда задържали 39-годишният П.К. в мо-
мент на продажба на наркотично вещес-
тво. Това е станало пред заведение на
ул. „Люлин” в областния град. От крими-
нално проявени мъж е иззето едно пакет-
че, съдържащо зелена листна маса. След
последвали претърсвания на автомобила
и къщата му на ул. „Протожерица” са из-
зети 41 найлонови пакетчета със зелена
листна маса. При направения полеви тест
веществото реагирало на марихуана.
Пламен е познат на полицията с грабеж и
нанасяне на значителни материални ще-
ти при пътнотранспортно произшествие.
Задържан е за 24 часа с полицейска за-
повед.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

Полицаите излязоха на протест
Любомира ПЕЛОВА

Вчера в столицата
започна двуднев-
ният протест на
служители на МВР.
Той е организиран от
Синдикална федера-
ция на служителите
в МВР (СФСМВР) за-
ради исканията на
служителите на реда
за увеличение на зап-
латите на служите-
лите в МВР и законо-
дателни промени. В
16 часа в градинката
пред МВР започна
протестният ми-
тинг на недоволни-
те, след който шес-
твието на протес-
тиращите служите-
ли тръгна към Ми-
нистерство на фи-
нансите, след това
се върна обратно
към градинката пред
МВР.

Днес членовете и
симпатизантите на
СФСМВР продължа-
ват акцията отново
пред сградата на
МВР в 8.20 часа сут-
ринта, а официал-
ният край на двуд-
невния протестен
митинг ще бъде об-
явен в 10.20 часа.

СФСМВР е подкре-
пена в исканията си
и от Синдикат на
служителите в зат-
ворите в България /
ССЗБ/. В свое отво-
рено писмо – декла-
рация те настояват
за “действия гаран-
тиращи повишаване
на професионалния и
социален статус, до-
ходите и жизненото
равнище на държав-
ните служители и
работещите по тру-
дови правоотноше-

ния в сектор “Сигур-
ност” и призовават:
“Българската държа-
ва да приема за свои
партньори активни-
те синдикални орга-
низации в сектора и
да се вслуша в иска-
нията им.”

Официално стано-
вище в подкрепа на
исканията на
СФСМВР бе изразено
и от Професионално
обединение на дър-
жавните служители,
които призоваха
държавните служи-
тели да бъдат еди-
нни, за да има шанс
да им бъде обърнато
внимание. Те призо-
ваха “всеки един от
нас да подкрепи уси-
лията на колегите
от МВР за подобр-
яване условията им
на труд.

Любомира ПЕЛОВА
Земетресението,

което люля Перниш-
ко прз май с магни-
туд 5,8 по Рихтер,
почти събори
цнтралния пернишки
храм „Св.Иван Рил-
ски”.  Въпрки ограни-

чителни ленти и мно-
гократно повтаряно-
то предупреждение
от всички инстан-
ции, че не е преполъ-
чително и дори опа-
сно влизанто в чер-
квата, и граждани, и
свещенослужители

нансиране от Минис-
терството на кул-
турата.

Всички досиета на
засегнатите от зе-
метресението черкви
са внесени в Междуве-
домствената комисия
с очакване за подпома-
гане, но министър То-
мислав Дончев не се
ангажира да уточни
дали и кога това ще
стане. Като дарение
от строителна фир-
ма вече е ремонтиран
храмът „Успение Бо-
городично“ в перниш-
кия квартал „Изток”
на т. нар. „Бучински
път”. От спешни спа-
сителни действия се
нуждаят обаче около
десетина храма, об-
явени за паметници
на културата, сред
които са тези в пер-
нишките села Чуйпет-
лово, Студена, Мещи-
ца, Расник, както и
Кладнишкия манастир
„Св. Николай”.

Любомира ПЕЛОВА
Около 30 водачи на

моторни превозни
средства са санкцио-
нирани за различни на-
рушения на пътя от
пернишки пътни по-
лицаи миналата сед-
мица.

Органите на реда
провели няколко спе-
циализирани полицей-
ски операции в различ-
но време на деноно-
щието. Основно кон-
тролът е осъществе-
н за спазване правила
по паркиране, спиране

и престой, както и
шофиране след упо-
треба на алкохол, на-
личие на задължител-
ната застраховка
„Гражданска отговор-
ност”, неправоспо-
собност и ползване
на обезопасителни ко-
лани. Съставени са 11
акта и 19 фиша. Един
от шофьорите е сан-
кциониран за алкохол,
2 се оказали неправос-
пособни водачи на ав-
томобили и 3 са хва-
нати  да шофират
без „Гражданска отго-

30 шофьори хванати „в крачка”
ворност”. Нарушите-
лите са глобени ос-
новно в населените
места от региона –
пернишките села Ди-
вотино и  Рударци и
радомирските Долна и
Горна Диканя и Дрен.
Останалите наруше-
ния са за неправилно
спиране и паркиране в
централната градска
част на Перник.

Засиленият кон-
трол по пътищата и
улиците на населени-
те места в Пернишко
продължава.

До редакцията
на в-к „Съперник”

ПРИВЕТСТВЕН АДРЕС
от Димитър Станимиров Дойчинов

управител на ОП „Пазари” – Перник
и почетен гражданин на гр. Перник

Уважаеми госпожи и господа,
В трудното битие на перничани днес има

светъл лъч – в-к Съперник” навърши 20 го-
дини – честит юбилей!

Рожба на демокрацията, знаме на духов-
ната конкуренция, средище на интелек-
туалци, емблема на Перник – всяко сравне-
ние е недостатъчно защото Вашите журна-
листи черпят сили от дълбочините на живия
живот.

Щастие и достойнство на Вашия вестник
е, че случи на превъзходни главни редакто-
ри и плеяда добри журналисти.

Съперничани, честит юбилей за радост на
перничани!

гр. Перник
21.09.2012 т.


