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ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ    ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

гр. София, ул. “Сердика” №22
/с/у чешмите на централната баня до Халите/

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

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

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

ставен ад

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в цяла България  плащане веднага

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

купува

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

през последните годи-
ни в общината, заяви
кметът Пламен Але-
ксиев. На летището в
бъдеще ще работят
около 1000 души като
идеята е те да са пре-
димно местни хора.
Първите 200 трябва
да бъдат назначени
още до края на тази
година, заяви преди
няколко месеца Радос-
лав Йорданом и поя-
сни, че се се търсят
варианти с Регионал-
ния инспекторат по
образование за раз-
криване на образова-
телна специалност за
поддръжка на самоле-
ти.
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Облачно,
слаб дъжд

Това е най-хубавото, което се случи в общината, заяви кметът на Радомир Пламен Алексиев

Времето
е наше!

След лятното слънцестоене
времето наистина е наше. В смисъл - на кой-
то си го пожелае.

На правителството му трябва време по-
не да започне, ако не и да завърши основни-
те реформи, гарантиращи, че ще бъде гле-
дано с друго око. Затова си гледа часовника
през пет минути, сверява го с тоя на ули-
цата и буквално цепи секундата на две, за
да смогне в безвремието. На партийните
лидери – парламентарни и извънпарламен-
тарни, времето също им е проблем. Не им
остава време да формулират адекватни ре-
шения на тоталната криза. И се оправда-
ват, че сега не му е времето за кардинални
промени. Протестиращите също са яхнали
времето като каубой мустанг. Хем имат
време за протести до дупка, хем не дават
много време на управляващите. Всъщност,
какво време дават, и те не знаят.

Така времето стана общо достояние ка-
то в един син лозунг отпреди двадесет и
четири години. Сега остава да видим и кол-
ко години ни стигат. Дали двадесет и чети-
ри или четиридесет и пет? Само дано го из-
мислим, докато дойде зимното слънцес-
тоене, че после времето става ничие...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 4

СТР. 3

СТР. 11
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Любомира ПЕЛОВА
Приключи първият

етап от изграждане-
то на новото летище
„София Запад” край
радомирското село
Кондофрей, което бе
осветено със специа-
лен ритуал в неделя.
На церемонията са
присъствали много
бизнесмени и пилоти,
пристигнали с 28 са-
молета самолети.
Сред гостите са били
и представители на
общинската управа,
ВрИД областния упра-
вител на Перник Ра-
дослав Йорданов. То-
ва е най-хубавото съ-
битие, случило се

Любомира ПЕЛОВА
Със заповед на ми-

нистъра на вътреш-
ните работи Цвет-
лин Йовчев се въвеж-
да нова организация
на работа на „Пътна
полиция – КАТ“. Акцен-
тът в нея ще бъде
поставен върху пре-
венцията на пътно-
т р а н с п о р т н и т е
произшествия и на-
маляването на загина-
лите и ранените, е
разпоредил той.

Разположението на

Нова организация на
работа в „Пътна полиция”

автопатрули-
те и техничес-
ките средства
за контрол на
б е з о п а с н о с -
тта на движе-
нието да е
предшествано
от анализ на

риска от произшес-
твия се казва в запо-
ведта. В срок от два
месеца трябва да бъ-
де направен преглед
на всички ограниче-
ния, включително на
тези за максимално
допустими скорости,
като се обсъди еве-
нтуално премахване
или преразглеждане на
ненужно рестриктив-
ните. Отново в дву-
месечен срок на стра-
ницата на МВР в Ин-
тернет трябва да бъ-

де публикувано разпо-
ложението на стацио-
нарните технически
средства за контрол
на безопасността на
движението, както и
местата, където ще
се разполагат мобил-
ни устройства.

Акцент в новия под-
ход ще бъде превен-
цията на тежките ин-
циденти, а основната
му цел – водачите да
бъдат предупрежда-
вани и предпазвани
от рисковете на
пътя. Основен крите-
рий за оценка на дей-
ността на служите-
лите от „Пътна поли-
ция – КАТ“ ще бъде на-
маляването на пътно-
т р а н с п о р т н и т е
произшествия, на за-
гиналите и ранените.
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„Â è Ê” ñå îò÷åòå ïðåä àêöèîíåðèòå ñè
2012 година се завършва с минимална печалба
Силвия ГРИГОРОВА

„В и К” се отчете
пред акционерите на
общо събрание, което
се проведе миналата
седмица. На него при-
състваха представи-
тели на всички общи-
ни, с изключение на
Трън. Ръководството
на дружеството от-
чете, че завършва
2012г на минимална
печалба, по счетовод-
ни данни. „От тази
печалба 80% се раз-
пределя като диви-
денти на акционери-
те. В сравнение с ми-
налата година, 2013-
та се очертава като
много тежка във фи-
нансово отношение
за дружеството. От
началото на годината
събираме средно с

около 120 000 лева по-
малко на месец от ин-
касираната вода. През
май, например, сме
събрали със 70 000 лв.
по-малко в сравнение
със същия период на
2012г”, поясни упра-
вителят на водоснаб-
дителното предприя-
тие- инж. Искра Зла-
танова. На въпроса-
очаква ли се скоро
поскъпване на вода-
та, тя поясни, че ръ-
ководството на дру-
жеството е наясно с
финансовите затруд-
нения както на фир-
мите, така и на граж-
даните, затова няма
никакво намерение за
сега да иска поскъпва-
не на водата. „Бедата
е в това, че нашите
абонати не осъзнава-

„Ваканция в музея”
събира децата на Перник

Виктория СТАНКОВА
От 1 юли до 13 септември Регионалният

исторически музей ще отвори вратите си
за за деца от 9 до 12 години. Това е поред-
ната лятна „Ваканция в музея”.

Малките посетители на културната инсти-
туция ще могат да поработят в различни
занаятчийски работилници, да порисуват
върху камъни, да изплетат от мъниста чуд-
ни украшения, да научат стъпките на
граовското хоро и ръченица с професиона-
лен хореограф.

Децата  трябва да си носят вода и закус-
ка (по желание), работни престилки и кърпи
за ръце.

Заниманията ще се провеждат всеки ден
през седмицата (без събота и неделя), от
09 до 12 часа. Дневната такса за участие е
2 лева.

Детските творби от „Ваканцията в музея”
ще бъдат представени в Голяма художес-
твена изложба на 18 септември в една от
изложбените зали на музея.

За справки и предварителни записвания
контактните телефони са: 076/ 60 37 37; 60
31 18

E-mail: museum_pernik@abv.bg

Над 300 самодейци се
надпяваха на Еньовден

Виктория СТАНКОВА
Над 300 самодейци към пенсионерски

клубове в Пернишко взеха участие във
Втория регионален събор на художестве-
ните формации. Организатори на инициати-
вата са читалище “Искра” и кметство “Из-
ток”. Стотици перничани и гости на града
се събраха в района на “Ладовица”, за да
присъстват на празника на билките - Еньов-
ден. Кметът на “Изток” Ивайло Иванов поз-
драви с добре дошли всички участници и
им пожела успешно представяне.

Според поверията се смята, че на Еньов-
ден различните треви и билки имат най-гол-
яма лечебна сила, особено на изгрев слън-
це. Затова е най-добре да се берат рано
сутринта преди изгрев слънце. Жените —
баячки, магьосници, ходят сами и берат
билки, с които после лекуват и правят ма-
гии. Набраните за зимата билки трябва да
са „77 и половина“ — за всички болести и
за ,,болестта без име.

Първите самолети ...

Задължително обаче кадрите ще трябва
да говорят и английски език.

Аеропортът ще се използва за карго и
чартърни полети. Има идея там да се обу-
чават и млади пилоти – любители. Още пре-
ди година кметът на Радомир Пламен Але-
ксиев съобщи, че „София Запад” ще се
строи на два етапа, първият от които е на
стойност над 50 милиона  лв. Сега след
приключването му там не само е ремонти-
рана пистата, но има изградени и транспор-
тен, карго и ВИП терминали.

Фирмата, която закупи летището в Кон-
дофрей през 2011 година, е “Селим-Ко”
ООД, по-късно преименувана на „София
уест еърпорт”. Военното министерство про-
даде тънещия в разруха обект за 1 250
005,50 лв.

Сега, след като приключи и вторият етап
от изграждането на аеропорта, тук ще има
още нови трансформатори, помощни адми-
нистративни и митнически сгради и отлич-
на пътна инфраструктура.  Вторият етап на
строителните работи по летището зависи от
градежа на ЛОТ 1 от автомагистрала
„Струма”.

Старото летище в Кондофрей е построено
през 1962-1966 година, като военният обе-
кт е бил използван за нуждите на учение
«Родопи» на силите на тогавашния Вар-
шавски договор. Пистата му е с дължина
3,5 км, на нея са кацали изтребители МиГ-
23 и МиГ-29, както и транспортните Ан-24.
Там е имало и парашутен клуб с модерна
столова, хотел, както и складове за боеп-
рипаси и гаражи. Провеждани са и състе-
зания по парашутизъм.

Насърчават използването
на ВЕИ енергия в

Перник с програми
На пос-

ледното си
заседание
п е р н и ш -
кият мини-
парламент
не пожела
да отложи
за есента,
когато ще
с т а н а т
ясни и про-
мените в
законова-
та уредба, касаещи ВЕИ енерегията и при
двете програми – дългосрочна и краткос-
рочна, предложени от кмета на общината
Росица Янакиева за  насърчаване на из-
ползването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива. Градоначалникът
поясни, че внасянето и приемането им се
налага от Закона за енергията от възоб-
новяеми източници, където е регламенти-
рано задължение на кметовете на общини
да разработят такива програми, които са в
съответсвие и с националната програма за
подкрепа на възобновяемите източници.
Изискванията са разписани и в европей-
ска директива и те няма как да бъдат из-
пълнени без подкрепа от местната власт,
допълни Янакиева.Мерките в двата доку-
мента се отнасят до малките и средните
предприятия на територията на общината,
както и до употребата на такъв вид енергия
на територията на общинска собственост-
публични сгради и учебни заведения. За
сега обаче не са предвидени мерки за до-
макинствата, но има идея за създаване на
информационен център, който да прави ин-
формационни кампании за намаляване на
енергопотреблението и за повишаване на
енергийната ефективност  и на домакинс-
твата.  В програмите е направен сериозен
анализ на ресурсите в общината, в това
число и за производство на енергия от био-
маса. Оценени са възможностите на гор-
ския фонд и на земеделските площи, а от
Българска фотоволтаична асоциация
смятат, че старите минни изработки и таба-
ните, които не са рекултивирани,   са под-
ходящи за разполагане на фотоволтаични
централи. В конкретните мерки се пред-
вижда да се създаде Експертен съвет към
община Перник, в който да се обединят
специалисти, потенциални инвеститори,
представители на граждански организа-
ции, който да обсъжда всяка възможност
за изпълнение на програмата.

т, че неплащането на
сметките за консуми-
раната вода лишава
предприятието от
оборотни средства
за извършване на те-
кущата работа.

Освен това ние съ-
що имаме ангажимен-
ти към наши достав-
чици. Искам да на-
помня само, че цената
на питейната вода в
региона е сред най-
ниските в страната.
Ако абонатите ни
проявяват към нас ко-
ректност, ние ще ус-
пяваме да работим
по-спокойно както по
отстраняването на
авариите, така и в по-
сока подобряване на
качеството на водос-
набдяването, без да
се налага да прибягва-

Екстериорна дървопластика
блесна в Ковачевци
Виктория СТАНКОВА

Изложба по ексте-
риорна дървопласти-
ка бе открита в не-
деля в село Ковачев-
ци. Експозицията е в
резултат от прове-
лия се Първи нацио-
нален пленер.  Той бе
иницииран от кмета
на община Ковачевци-
Васил Станимиров и
реализиран със съдей-
ствието на Иван Ма-
джиров и неправи-
телствена органиц-
зиция “ Светъл ден”,
град София. В про-
дължение на седмица
7 млади творци от
страната, възпита-
ници на Национална-
та художествена ака-
демия и Великотър-
новския университе-
т, изработваха свои-
те произведения от
иглолистни трупи на
площада. Звукът на
моторните резачки,
флексове и резбарски
чукове, бяха атрак-
ция за местните хо-
ра. При откриването
на изложбата кме-

тът Станимиров
благодари на творци-
те, които подаряват
своите произведения
на общината и допри-
насят за разчупване
на обстановката в се-
лото. Идеята е дого-
дина да бъде осъщес-
твен по-мащабен
проект и Пленерът
да се превърне в тра-
диционен.

Гост на откриване-
то на  изложбата бе
Камен Симов - твор-
чески секретар към
Съюза на художници-
те, секция “Дърворез-
ба”, който благодари
на Кмета , че  “в това
трудно време,  е наме-
рил смелост, сили и
финанси за осъщест-
вяването на  тази
инициатива”. Авто-
рите  Йордан Йорда-
нов, Иван Маджиров,
Боян Александров, Ве-
селина Георгиева, Ни-
колай Мартинов,
Митко Златанов и
Иво Великов  безспор-
но създадоха творби,
които впечатляват,

вписват се околната
среда и провокират
мисленето на всички
избрали да посетят “
Долината на маски-
те”. Така е  известна
общината която се
утвърждава като ту-
ристическа дестина-
ция съхранила уникал-
ния, културно-исто-
рически феномен -
обичаят “ Сурва”. Тук
има и уникална Арт
галерия, в която са
изложени творби от
местни художници и
дърворезбари, които
по нищо не отстъп-
ват на  големите май-
стори.

Предстои открива-
нето и на Етнограф-
ски център “Сурвака-
ри” , създаден по  об-
щински проект по
Програма за развитие
на селските райони
(2007-2013г.). Всички
тези инициатива са
насочени към утвър-
ждаването на ориги-
налния туристически
профил на Община Ко-
вачевци.

ме до кредити от
банки”, подчерта
инж. Златанова. Тя
допълни, че ръководс-
твото на дружество-
то е изпратило пре-
дупредителни писма
на длъжниците си, в
които им е дало срок
за доброволно плаща-

не или за разсрочване
на задълженията, спо-
ред възможностите
им. След изтичането
на този срок, срещу
тях ще бъдат заведе-
ни съдебни дела, кое-
то ще увеличи допъл-
нително размера на за-
дълженията им.

от страница 1

Любомира ПЕЛОВА
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Това заяви вчера в Перник военният министър Ангел Найденов

Милена Миланова:
«Управлението на БСП
/тройната коалиция/е

нежелано и вредно»

Има още много социални
мерки на правителството
Зоя ИВАНОВА

Основните социал-
ни мерки подети от
кабинета „Орешар-
ски” бяха дискутира-
ни вчера на срещата
на народните пред-
ставители  Евдокия
Асенова и Станислав
Владимиров и воен-
ният министър Ангел
Найденов в Перник.

От 1 юли стартира
реализирането на уве-
личението за май-
чинство от 240 на
310 лева. Освен това
се вдига целевата по-
мощ за първолаци от
150 на 250 лева и
съответно се увели-
чава достъпа до ене-
ргийни помощи за хо-
рата които са в най
затруднено положе-
ние – това са над 65
000 човека. Това са
част от мерките . За-
почва подготовката
за графика за разпла-
щане с бизнеса, изпла-
щането на дължими-
те от страна на дър-
жавата суми – вклю-
чително неплатените
средства по различни
договори и поръчки,
включително и невъз-
становеното ДДС –
каза Ангел Найденов.

Това е поредица от
действия която
трябва да приключи

до 30 август. Това са
част от онези мерки
които бяха записани в
предизборната прог-
рама на Коалиция за
България и съответ-
но в много голяма
степен бяха подкрепе-
ни в програмата на ка-
бинета Орешански от
партиите, които го
подкрепят в парла-
мента. Без да са под-
крепили правителс-
твото от партия
Атака също има ак-
центи в които те
подкрепят тези мер-
ки. Работа, заетост и
съответно по високи
доходи са част от
приоритетите които
са безспорни. В ход е и
подготовката за зам-
разяване на повишава-
нето на пенсионната
възраст. И съответ-
но от началото на

следващата година да
бъде прието швейцар-
ското правило по от-
ношение на пенсиите.
От есента трябва да
влезе в действие и па-
кета мерки за ограни-
чаване на младежката
безработица. Финан-
совото осигуряване
на всички тези мерки.

Много често в пос-
ледните дни чувам, че
народното събрание
се занимавало първо
със законите на ДАНС
. А това не е вярно.
Един от първите за-
конопроекти беше за
криминализирането
на нападението над
лекарите. В началото
се разглеждаха  и въп-
росите за майчинс-
твото и за енергети-
ката като проекто за-
кони – каза още Ангел
Найденов.

Перничани на
фестивал в Пазарджик

Виктория СТАНКОВА
Фолклорен фестивал с участието на

танцов състав „Чавдар“, брейк денс
школа No Name Crew, вокална школа
„Игра на гласове“ кани пернишки
формации да вземат участие. Проява-
та ще бъде на 26 юни в Пазарджик.

Фестивалът е част от кампанията
„ПОСОКА:семейство“ част от проекта
„Шанс за щастливо бъдеще финанси-
ран по Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ с подкре-
пата на Министерство на здравеопаз-
ването и в партньорство с Агенцията
за социално подпомагане и Държав-
ната агенция за закрила на детето.

Целта на проекта е да се подготвят
за преструктуриране ДМСГД за деца
от 0 до 3-годишна възраст чрез из-
вършване на целенасочена подготви-
телна дейност в 8 пилотни области:
Габрово, Монтана, Пазарджик, Пер-
ник, Пловдив, София, Русе, Търгови-
ще.

Предвижда се ДМСГД в пилотните
градове да бъдат преструктурирани и
да предлагат нов вид алтернативни
социални услуги като семейно кон-
султативни центрове, дневни центро-
ве за деца с увреждания и замества-
ща грижа за деца под закрила, цен-
трове по приемна грижа и осиновява-
не, специализирана резидентна услу-
га за заместваща грижа и спешен
прием /ЦНСТ/ и центрове за майчино
и детско здраве.

Проектно предложение „ПОСОКА:
семейство” цели да създаде пилотен
иновативен модел за преструктурира-
не на ДМСГД, който поетапно да се
въведе в национален мащаб. Създава
основа за извеждане на децата от 0
до 3 г. oт институциите и за осъщест-
вяване на реинтеграционни процеси
на целевите групи и допринася за
трайно социално включване в живота
на общността.

Зоя ИВАНОВА
Трябва да се оче-

ртаят посоките в
рамките на които
трябва да се търси
постигането на някак-
во съгласие – и с про-
тестиращите и в пар-
ламентарно предста-
вените формации и в
случая с президента.
Президентът изтър-
ва по време на консул-
тативния съвет да
предложи едно стано-
вище с което да се из-
рази призив за успо-
кояване на страстите
и емоциите и за оси-
гуряване на условия
при които институ-
циите да работят. То-

ва каза вчера воен-
ният министър Ан-
гел Найденов в Пер-
ник. Ясно е че имаме
една партия която
от първия ден след
изборите оспорва из-
борните резултати
и настоява за нови
избори. Партия коя-
то не иска да се при-
мири с ролята на
опозиция, приемайки,
че след като има най
голямата по числе-
ност парламентарна
група има право на
всичко. Влизаме в ед-
на парадоксална си-
туация в която на
втората седмица от
Народното събрание

една политическа си-
ла  напуска залата и
заявява, че няма да
участва в работата
му. Това е парадоксал-
на ситуация която
може да се приеме и
от следващи партии,
на следващи избори,
което може да доведе
до една трайна неси-
гурност на българ-
ския политически жи-
вот и държавните
институции. Що се
отнася до протести-
те ясно е че една
част, и аз се надявам
тя да е малка част от
тях обслужват инте-
ресите на ГЕРБ. Всич-
ко което е свързано с
далаверите от
тяхното управление,
всичко което говори
за престъпления с
власт и конфликт на
интереси да потъне
във водовъртежа на
събитията които
следват. Мисля че
това е част от тази
стратегия – каза още
военният министър.
Невероятно е, че в
последните дни не се
говори нито за скан-
далните СРС-та, ни-

то за подслушвания-
та. За злоупотреба-
та с данни получени с
тези разузнавателни
средства. Не се гово-
ри за далаверите в
различните минис-
терства. Хората кои-
то излязоха на про-
тест имаха своето
право – и тук две
мнения няма. С назна-
чението на г-н Пеев-
ски беше мината гра-
ницата на търпение-
то и те имаха нужда
да изразят своето
възмущение.  Този
глас на хората беше
чут и беше отчетен.
Постененно протес-
та се променя и е на
път да бъде изпол-
зван от някои поли-
тически сили. Основ-
но от тези, които ис-
кат оставката на
правителството и
предсрочни избори.

Питам, но не полу-
чавам отговор. Какво
по същество ще про-
менят едни предсроч-
ни избори проведени
по правилата на дей-
стващия кодекс? И за-
що не се дава възмож-
ност и шанс заедно с

изработването на
нов кодекс, да се ос-
тави правителство-
то да работи и да
приеме най-належащи-
те промени. А има
достатъчно сериоз-
ни проблеми. Пробле-
ми, които касаят бли-
зо 2/3 от българите
,които живеят на гра-
ницата на оцеляване-
то или малко над нея.
И те не протести-
рат. Но техните
проблеми стоят на
дневен ред – каза още
Найденов. Той беше
категоречен че
трябва да се даде вре-
ме на правителство-
то да заработи и да
се видят резултати-
те от неговата дей-
ност.

Що се отнася да
проведения преди дни
партиен пленум, реше-
нията на който вече
са известни от дни
военният министър
каза, че една оставка
на Станишев, би дове-
ла до дестабилизация
не само на партията,
но и на правителство-
то и оттам на общес-
твото.

Управлението на БСП /тройната коали-
ция/е нежелано и вредно, заяви облас-
тният координатор на ЖГЕРБ в Перник, об-
щинският съветник Милена Миланова. „ПП
ГЕРБ подкрепя справедливия протест на
гражданите срещу управлението на каби-
нета „Орешарски”. За краткото време, в
което БСП бе овластено от ДПС и „Атака”-
да управлява, ясно се очерта доминира-
щата роля на ДПС в негласната коали-
ция,чиято цена трябваше да заплати бъл-
гарския народ. И той каза своето катего-
рично НЕ ! Парламента и правителството
са с напълно изчерпан лимит на доверие”,
каза областният координатор на ЖГЕРБ-
Перник Милена Миланова на среща с чле-
нове на структурата на партията. ” Като
майка и като жена напълно споделям зая-
вената от тях позиция - предсрочни парла-
ментарни избори и възможно най-спешно
отстраняване на комунистите от управле-
нието на страната” допълни Миланова.
Според нея за краткото време, в което уп-
равлява, БСП доказва, че е вредна и опа-
сна за България. Задкулисните ангажи-
менти и игри, неизпълняемите политики,
които обещаха на българите и липсата на
всякаква прозрачност и морал трябва
спешно да бъдат преустановени. „Члено-
вете на ГЕРБ не могат да бъдат наблюда-
тели на случващото се в държавата. Всеки
от нас има своя гражданска позиция и аз
лично смятам, че единствения начин тя да
бъде заявена е да бъдем част от онези
българи, които мирно, но и категорично
казват НЕ на това управление”, добави
още областният координатор на ЖГЕРБ
Милена Миланова.

Само един кандидат се
яви на търга за земи

Силвия ГРИГОРОВА
Само един кандидат се яви на прове-

лия се миналата седмица търг с тайно
наддаване за отдаване под наем и аре-
нда на земи от държавния поземлен
фонд за нашия регион за стопанската
2013/2014 стопанска година. Това ин-
формираха от Областна дирекция „Земе-
делие”. От там поясниха, че на този търг
са предложени общо 46 земеделски
имота- ниви и пасища и мери. Най-много
са имотите, които се намират в землище-
то на община Перник-17. Следват общи-
ните Брезник и Радомир, с по 13 и общи-
на Земен- само 3 имота. По-голямата
част-24 са пасища и мери, които се отда-
ват под наем за срок от 5 години, при
първоначална тръжна цена от 6 лв. за
един декар и 22 са ниви, които се отда-
ват под аренда за срок от 7 години, при
начална тръжна цена от 22 лв. за декар.

Единственият кандидат на търга е из-
явил желание да ползва 4 имота, които
се намират  в землището на село Баби-
ца, община Брезник. За останалите 42
земеделски имота желаещи да ги стопа-
нисват не са се появили. От Областната
дирекция не се наеха са прогнозират
дали до края на настоящата година ще
има друг търг за земи от държавния по-
землен фонд или не.

Зоя ИВАНОВА
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Ясни са целите и задачите, които си поставя клубът

Силвия ГРИГОРОВА
В Технологична про-

фесионална гимназия
„Мария Кюри” беше
учреден евро клуб,
който ще се нарича
„Изкуство и техноло-
гии”. На учредяване-
то присъстваха: Иван
Карапенев- сътрудни-
кът на евро депута-
та проф. Владко Пана-
йотов, Цветанка Дра-
гомирова- председа-
тел на евро клуба в
П р о ф е с и о н а л н а т а
гимназия по икономи-
ка и ученици от гим-
назията, членуващи в
клуба, директорът на
ТПГ”М. Кюри- инж.
Недялка Илиева, ръко-
водителят на клуба-
Катя Никодимова,
преподаватели и уче-
ници.

Директорът на
ТПГ”М. Кюри” поздра-
ви учениците от гим-
назията, които са из-
брали да членуват в
новооткрития евро
клуб и им пожела ус-
пешна работа. Иван
Карапенев също поз-
драви присъстващи-
те и най-вече членове-
те на евро клуба като
подчерта, че се радва,
че в Перник се откри-
ва още един евро клуб.

Това е възможност
за учениците от гим-
назията не само да
научат повече за Ев-
ропейския съюз и Ев-
ропа, но и за място-
то на България в се-
мейството на евро-
пейските държави и
ползата от това за
нашата страна.

Катя Никодимова
разказа накратко за
целите и задачите,
които си поставя
клуба и мероприя-
тията, които са за-
легнали в програмата
за тази година. Тя
поясни, че през нас-
тоящата година се
предвижда да се орга-
низира изложба на
картини от рецикли-
рана хартия,  проуч-
ване и изготвяне на
презентации, с кои-
то да се представи
всяка страна-членка
на ЕС, организиране
на чествания в гим-
назията на всички
традиционни българ-
ски празници, което е
стара традиция в
училището, но сега
те ще бъдат пречу-
пени през призмата
на членството на
България в ЕС. За при-
мер  Катя Никодимо-

ва посочи честване-
то на 1-ви март. „Же-
ланието ни е да по-
пуляризираме тази
традиция в Европа ка-
то разкажем какво
символизира марте-
ницата, как тя е запа-
зила до ден днешен
българската тради-
ция”, подчерта Катя
Никодимова. Тя поя-
сни, че в програмата
за тази година е зало-
жено да се отбележи
и Денят на металур-
га, който също тра-
диционно се чества в
гимназията.

„Ще организираме,
както до сега в наве-
черието на Коледа,
традиционна българ-
ска трапеза с уча-
стието на всеки клас,
но ще погледнем и как
в другите европейски
страни се отбелязва
този християнски
празник. У нас правим
Бъдни вечер, ще ви-
дим в европейските
страни какво правят.
Ние често сме уко-
рявани, че забравяме
нашите стари бъл-
гарски обичаи и тра-
диции, а взаимстваме
чуждите. Ако трябва
да обобщя, през пър-
вата година от съз-

даването на клуба ще
се запознаем първо
със структурата на
Европейския съюз и
как той функциони-
ра, къде се взимат ре-
шенията, какво е
мястото на всяка
страна, в това число
и на България. Ще ви-
дим как нашата стра-
на се вписва в евро-
пейската политика,
какъв е нейният при-
нос. Наред с това ще
акцентираме и върху
възможностите за
оползотворяване ,
които предлага ре-
циклираната хартия
в сферата на изкус-
твото. Следващата
година можем да си
изберем друга об-
ласт, в която да се
изявят ученици с
други интереси. Бога-
ти възможности
предлагат биотехно-
логиите.  Въобще
имаме разнообразно
поле за изява. Наши-
те деца са твърде
любознателни и не са
безразлични към то-
ва, което се случва в
Европа и около Бълга-
рия и задават много
важни въпроси, кои-
то са свързани със
ситуацията в наша-
та страна”, подчер-
та Катя Никодимова.

Присъстващите на
учредяваното на ев-
ро клуба имаха въз-
можността да видят
презентация на уче-
ник от 11-а клас,
свързана със зелена-
та енергия и зелена-
та металургия, коя-
то беше представена
от класния ръководи-
тел- инж. Василка Зла-
танова, която е член
на евро клуба.

Много и интересни
въпроси зададоха на
Иван Карапенев уче-
ниците от ТПГ”М.
Кюри”.

И з к л ю ч и т е л н о
голям интерес за
всички, които присъс-
тваха на учредяване-
то на клуба в „М. Кю-
ри” предизвика де-
монстрацията на из-
работването на кар-
тини от рециклирана
хартия. След изра-
ботването на такава
картина, в което уча-
ства и Иван Карапе-
нев,  учениците от
гимназията му я по-
дариха за спомен. Той
беше развълнуван от
видяното и предложи
изложбата, която ще
бъде организирана с
картини от рецикли-
рана хартия, да бъде
представена на евро
депутатите в Брюк-
сел.

„Сигурен съм, че тя
ще предизвика инте-
рес и  ще бъде пос-
рещната с овации от
евро депутатите”,
заяви Карапенев. Спо-
ред него това може
да стане в ранната
есен, със старта на
работата на Евро-
съюза след лятната
ваканция. Идеята бе-
ше посрещната от
учениците на „Мария
Кюри” с възторг.

В евро клуба на
ТПГ”М. Кюри” уча-
стват 24 ученици от
всички паралелки на
гимназията, от 8-ми
до 11-ти клас. Предсе-
дател на клуба е Катя
Никодимова, а члено-
ве са Валя Цветкова,
инж. Василка Златано-
ва и Аделина Димит-
рова.

ЧЕЗ констатира 13 кражби
Силвия ГРИГОРОВА

Проверки за кражби на електроенерги-
я извършиха служители на ЧЕЗ Разпре-
деление България на ул. „Джерман” в гр.
Дупница. Акцията бе извършена по иска-
не на Районно управление на полицията
– Дупница и Районна прокуратура – Дуп-
ница. Подобни проверки се извършват
регулярно, по инициатива на компанията,
на цялата територия, обслужвана от ЧЕЗ.
По време на акцията, която продължи 4
часа, бяха проверени 42 обекта и се ус-
тановиха 13 нарушения. За тях бяха със-
тавени констативни протоколи, а срещу
част от абонатите вече са образувани и
досъдебни производства. Всички  непра-
вомерни присъединения абонати бяха
прекъснати.

„Загубите от подобни нарушения още-
тяват всички наши клиенти. Трябва да се
създаде обществена нетърпимост към
подобен вид дейност. Призоваваме
всички свидетели на нерегламентирана
консумация да подават сигнали в поли-
цията или при нас.”, каза Петър Докла-
дал, регионален мениджър на ЧЕЗ за
България.

От началото на годината до момента
ЧЕЗ е извършила 23 000 проверки и е
съставила 2533 констативни протокола.

Четиригодишните няма
да ходят на предучилищна
Виктория СТАНКОВА

4-годишните няма да
ходят на задължител-
на прадучилищна. Това
съобщи министърът
на образованието Ане-
лия Клисарова по време
на награждаването на
учениците, завоювали
призови места на на-
ционалния кръг на ма-
тематическото със-
тезание “Европейско
кенгуру”. Двамата но-
ви заместник-минис-
три Мукадес Налбант
и Атанаска Тенева ще
отговарят за средно-
то образование, а за
висшето ще бъде наз-
начен още един замес-
тник, обяви Клисарова.
Клисарова заяви, че
стихотворенията

“Майце си” и “Моята
молитва” на Христо
Ботев са отпаднали
от учебниците след
обсъж дане с 450 пре-
подаватели и специа-
листи по български
език и литература. Тя
заяви, че решението
няма връзка с назначе-
нието на Мукадес Нал-
бант за заместник-ми-
нистър, тъй като
проектът за промяна е
от година и половина.
Според проекта, който
не е окончателен, от
учебниците отпада и
романът “Тютюн” на
Димитър Димов, като
на негово място ще се
изучава “Осъдени ду-
ши”. “Програмите по
всички предмети

трябва да се осъвре-
меняват”, каза минис-
търът и допълни: Ис-
каме да станем по-от-
ворени, по-атрактив-
ни, да привличаме мла-
дите хора в училище.
Би следвало и непрекъс-
нато да обновяваме и
учебните планове и
програми, и усъвър-
шенстваме. Най-чувс-
твителната тема, раз-
бира се, е по български
език и литература.
Има една тенденция,
когато ние говорим за
грамотност, не е важ-
но само да ги научим да
четат и пишат наши-
те деца, важното е да
ги научим и да мислят,
и да осмислят тексто-
вете.

Областната стратегия
за развитие на

региона е приета
Любомира ПЕЛОВА

С т.н.неприсъствена процедура бе
приета миналата седмица Областната
стратегия за развитие на пернишкия ре-
гион за периода 2014 – 2020 година,
след като стана ясно, че на заседанието
на Областния съвет за развитие няма
необходимия кворум, Председателят на
Съвета Радослав Йорданов, който е и
временно изпълняващ длъжността об-
ластен управител до назначаването на
титуляр от правителството, предложи
стратегията да бъде приета по тази про-
цедура с мотива, че както Стратегията,
така и всички документи, свързани с нея
са били достъпни на сайта на Областната
администрация и всеки е имал възмож-
ност да се запознае с подробностите по
тях. Предложението бе подкрепено с
гласовете на седем от общо осемте чле-
нове с право на глас и един глас против. 

При откриването на заседанието Ра-
дослав Йорданов направи и кратък прег-
лед на етапите, през които е преминало
изготвянето на Областната стратегия.

Жечка Калинова, управител на фирма-
та, разработила стратегическия доку-
мент, припомни на участниците, че техни
представители и представители на ши-
рок кръг заинтересовани лица са били
поканени да участват във всички етапи
на изготвянето на Стратегията, като са
били взети предвид и отразени голяма
част от направените предложения.

Всички присъстващи се запознаха със
стратегическата рамка на документа и
индикаторите за наблюдение. Експерти-
те от фирма „Идеин” обърнаха внимание
на факта, че според новите изисквания
се предвижда изготвянето на текущи
оценки за всяка година, отново с оглед
актуализиране на документа и на зало-
жените в него цели и приоритети.

Иван Искренов в качеството си на упъ-
лномощен представител на кмета на об-
щина Перник Росица Янакиева, изрази
мнение, че документът не е завършен и
има пропуски в индикаторите. Според
него Стратегията не трябва да бъде
приемана преди да е окончателно завър-
шена.

Представителят на МРРБ и секретар на
Регионалния съвет за развитие на Юго-
западен район Теодора Вълкова обясни,
че по закон Стратегията трябва да се
приеме до края на месец юни 2013г., за
да може да улесни изготвянето на об-
щинските планове за развитие. Тя даде
за пример приетия в края на 2012г. Ре-
гионален план, който до този момент е
претърпял множество допълнения и про-
мени. Вълкова подчерта, че стратегичес-
ките документи трябва да са гъвкави и
отворени за актуализации.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро
2. Търговски обект, Изток, топ-място,
200 кв.м, + градина 80 кв.м,
работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

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

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

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

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

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, с 1/12 част от двор - 90 000 евро
2. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 63 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 45 000 евро
8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро

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

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg
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КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

1. Гарсониера, Изток, ет. 6, РVС - 23 000 лв.
2, Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв.
5 Двустаен, Изток, среден, 1 тер., ет. 5 - 25 000 лв.
6. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
7. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
8. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
9. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
16. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
17. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
21. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
23. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
24. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
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КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 180 кв.м, сам. дв., с гараж и мазета, ЛО - 39 999 евро
3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 64 999 евро
4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 34 900 евро
5. Над Болницата, РЗП: 371 кв.м,
 търговско хале 83 кв.м, дв. 415 кв.м - 51 900 евро
6. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро
7. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
8. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
9. с. Кладница, дв. 466 кв.м, РЗП: 135 кв.м,
модерно стр. целогод. достъп, панорама - 74 000 евро
10. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
11. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 900 евро
12. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр. - 93 999 евро
13. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со - 88 евро/кв.м
2. Център, УПИ, 4 дка, на Соф. шосе, ъглов - 88 евро/кв.м
3. Драгановец, УПИ, 300 кв.м, ток, вода - 8 800 евро
4. Изотк, УПИ, 600 кв.м, за жил. стр. до х-л Зора - 15 200 евро
5. Изток 120 кв.м, по суперф. лице на Ю. Гагарин - 18 500 евро
6. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
7. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
8. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
9. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 21 100 евро
10. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет.- 46 200 евро
11. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 4 999 евро
12. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 11 999 евро
13. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката  3 100 евро
14. с. Калища, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
15. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м
16. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
17. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
18. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
19. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
20. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала - 515  евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро
3. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др. - 82 евро
4. Търговски обект, ЦГЧ, 42 кв.м, зала и сан. възел - 410 евро
5. Търговски обект, Изток, 150 кв.м, на спирка и кръстовище - 999 евро
6. Заведение, Тева, 100 кв.м, оборудвано, градина - 260 евро

ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро
2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне



Имоти6 25 юни 2013 г. Съперник

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., без ТЕЦ,
част гредоред, обезопасен - 21 000 лв.
2. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, 52 кв.м,
преходна, част. гредоред, изолация, РVС - 19 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 18 000 лв.
6. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 31 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ - 32 000 лв.
8. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер. - 34 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв.
10. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро
11. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро
12. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
14. Тристаен, Изток, ет. 8, изток/запад, 2 тер., ТЕЦ - 30 000 лв.
15. Тристаен, София, кв. Лагера, ет. 2, ЕПК, 120 кв.м, РVС, за ремонт - 65 000 евро
16. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро
17. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора
I-во ниво: дневна, кухня, баня,  WC, 1 спалня,
II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 000 евро
18. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
19. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 700 кв.м, дв., сут. + 2 ет.,
лукс ремонт, застр. площ 95 кв.м - 58 000 евро
21. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
22. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро
23. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен
със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв.
24. Стара Къща, Байкушева, ЗП: 60 кв.м, с УПИ-340 кв.м, ток, вода- 29 000 лв.
25. Къща, с. Катрище /Кюстендилско/, строена - 80 год.,
дв. 2 дка, лозе, черошова градина и др. плодни дръвчета - 49 000 лв.
26. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
27. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
28. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
29. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 20 000 лв.
30. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
31. УПИ, кв. Клепало, 340 кв.м, ток, вода - 26 000 лв.
32. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
33. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
34. УПИ 880 кв.м, с фургон, отлична панорама, Ковачевци - 7 500 евро
35. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
36. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв.
37. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
38. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/
39. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид.ц, обзаведена - 130 лв.
2. Тристаен, Изток, отличен, нап. обзаведен - 500 лв.

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно - 33 200 евро
23. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.
24. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.
25. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.
26. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.
27. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.
28. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
32. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 55 000 лв.
33. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.
34. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

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

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.
3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 18 500 лв.
6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 25 000 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.
11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.
12. Двустаен, до Болницата, ет. 1, тер. - 39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 40 000 лв.
14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.
15. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.
18. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер., отл.- 39 000 лв.
19. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
21. Двустаен, Тева, ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.
22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.
23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
24. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
26. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл.  - 62 000 евро
27. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
28. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 50 000 лв.
29. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 38 000 лв.; 57 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
32. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
33. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:

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

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

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ
0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

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

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
4. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 18 500 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт,
среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата,
сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4,
по БДС, мет. врата, възлово място - 32 500 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 7,
асанс., ламинат, сменена дограма, усвоена тер. - 34 000 лв.
5. Двустаен, до 3-та Поликлиника, ет. 5,
РVС дограма, ламинат, плочки в коридора,
поръчкова кухня, преустроен - 37 500 лв.
6. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
7. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
8. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални
+ сан. възел, завършена обитаема,
целогодишен достъп - 39 000 евро

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

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

ДАВА ПОД НЕМ:

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

СПЕШНО ГАРСОНИЕРА,
АЛБЕНИТЕ, РЕМОНТИРАНА,

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

БЕЗ ОБЗАВЕЖДАНЕ - 21 000 ЛВ.

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

2. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен - 200 лв.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
5. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня,
шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 30 000 евро
6. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
7. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
9. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ.
10. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 59 000 лв.
12. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 43 000 лв.
13. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
14. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв.
15. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
19. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
20. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
21. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
22. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
23. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
24. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
25. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 30 000 лв.
26. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

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

СПЕШНО КУПУВА:

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

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

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

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

5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

eliyon@abv.bg

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Тел: 0894/066 921

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

КУПУВАМ ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ В

ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО

ЦЕГРИЛОВЦИ, ОБЩ.ТРЪН.  НАЧАЛНА

ЦЕНА  700 ЛЕВА,  МОЖЕ И ПО-ВИСОКА В

ЗАВИСИМОСТ ОТ  ГОЛЕМИНАТА И КАТЕГОРИЯТА.

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

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

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

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

Място
за

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

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

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

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

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

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

тел. 076/ 60 26 26

ïåðíèøêè  èìîòè

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

ТЕЦ, тер, килер - 30 800 лв.

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

с част от магазин - 63 000 евро

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

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

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

обз., климатик, преустр. - 30 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

1. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП:
90 кв.м, I-ви ет. хол, кухня, вътр. стълби,
II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена
обитаема, цел. достъп - 39 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

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

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

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

Продавам гарсониера, ИЦ /
деветаците/ ет. 5, ТЕЦ, непреходна
- тел. 0889/758 835
Продавам двустаен, в Ид.ц., на

ул. Струма срещу Парка, бл. 40, ет.
5, 64 кв.м, по споразумение, /без
посредник/ - тел. 0899/176 864;
0887/331 169
Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2

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

РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, це-
на по договаряне   – тел. 0879/88
20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

разрешително за строеж, с Н=15
м и РЗП:2 200 кв., продажба или
обезщетение – тел. 0899/19 42 00;
0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.

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

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

складово помещение с рампа 150
кв.м, по пътя за кв. Калкас, след
САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20;
0888/925 348
Давам под наем, магазин 12

кв.м, на ул. Търговска, срещу кафе
“Фаги” - тел. 0899/956 186
Давам под наем, партерно по-

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

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

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

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

пление, 60KW – тел. 0887/88 40 95

имоти
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0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

0888/874 595
Дава под наем

1.  Магазин, кв. Изток,
ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Мечтатели" /п./ - сериал, еп. 183
06:30"Тази сутрин" - информационно предаване
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Диво сърце" - сериал, еп. 75
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 101
16:00"Мечтатели" - сериал, еп. 184
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 94
21:00"Далас" (2012) - сериал, с.2, еп. 2
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"По средата" - сериал, с.3, еп.3
00:00"Кости" - сериал, с. 6, еп. 4
00:50"Досиеата Х" - сериал, с. 4, еп. 24
01:40"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Щастливи заедно" - сериен филм
15:00"Комисар Рекс" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Имаш поща" - ток шоу
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Черешката на тортата" - тв шоу
21:00"Отмъщението" - сериен филм
22:00"Господари на ефира"
22:30"Правителството" - сериен филм
23:45Новините на Нова
00:00"Травма" - сериен филм
01:00"Сделка или не" - телевизионна игра
02:00"Имаш поща" - ток шоу /п/
02:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Комисар Рекс" - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота - /3184 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:35Малки истории/п/
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе - тв филм /302 епизод/
15:10Живот с Дерек - тв филм /14 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед
17:05Дързост и красота - /3185 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Още от деня
18:55До утрото на новата ни среща
19:50Лека нощ, деца!: Маша и Мечокът
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум - публицистично шоу
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели
00:00Ретро следобед
00:45Апартаментът с Марта Вачкова
01:30До утрото на новата ни среща
02:20По света и у нас /п от 20:00/
03:05Референдум - публицистично шоу/п/
04:10Малки истории/п/
04:20Денис и приятели

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

смях и забава

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си

вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи
игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет
квадратчета. В условието на всеки ребус предварително са дадени
правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят
останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и
всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

ви позволи да контролирате ситуа-
цията. Трябва да се разграничите от
общата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

ще се отнасяте към
финансите си, което противоречи
на вашата природа. Може би търси-

те твърде много нас-
лаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък може да прово-
кира нежелани реакции у околните.
Днес е ден за събиране на информа-

ция.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света на въображе-

нието и ще ви е трудно да намерите
фокус. Информацията ще тече като
водопад и може да откриете отго-

ворите на куп въпроси.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете към планира-
нето на работните задачи, ако иска-

т е да получите задоволи-
телни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътнява-

не на времето и увеличаване на изи-
скванията. Използвайте този мо-
мент, за да внесете промени в ими-
джа.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

щават, че днес е ден
на красотата. И поне-

же няма пълно щастие, ще се на-
ложи да се погрижите за финан-
совите си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден ще

започне не по начина,
по който очаквате. Ако не сте
уверени в способностите си, по-
добре не започвайте нищо ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще

изглежда като едно тихо езеро.
Може да се чувствате малко из-

мъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно е, че не
можете да разрешите проблема
на минутата, макар да търсите
резултат, ефективност и по-

лезност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си, защото
прекалените емоции се отраз-

яват неприятно на
здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте

стомаха си, дори да ви заведат в
петзвезден ресторант, стома-
хът ви си остава същият. Бъде-
те внимателни.
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Òèìúò íà ôåíîâåòå – øàìïèîí íà Åâðîïà
Двама перничани взеха златни медали от първенството

битката за трофея.
Успехът за българите
дойде след гол на Геор-
ги Илиев (ЦСКА).Бъл-
гария  стигна на фи-
нал и очакваше  своя
съперник, който беше
определен от мача
между Динамо Буку-
рещ и Словения.След
победата на румънци-
те  в  битка за тит-
лата българските фе-
нове надиграха Дина-
мо (Букурещ) след из-
пълнение на дузпи. В
редовното време ре-
зултатът бе 1:1, а
при наказателните
удари фенските на-
ционалите спечелиха
със 7:6. Напомняме ви
още веднъж,че в от-
бора играха и двама
перничани – Олег Але-

ксиев и Владислав
Петров.Преди това в
групите нашият тим,
който е съставен от
фенове на пловдивски-
те Ботев и Локомо-
тив, както и от
ЦСКА, Берое и Ми-
ньор, завърши първи в
своята група, след
убедителни победи
над Северна Ирландия
с 3:0 и над Дания с
5:1.От перничани в
отбора играят Вла-
дислав Петров и Олег
Алексиев..На четвър-
тфинала нашите на-
диграха „Дина-
мо”(Минск). . Напомн-
яме ви още веднъж,че
в отбора играха и два-
ма перничани – Олег
Алексиев и Владислав
Петров.

Клуб „Дуло” със злато
от купа „Царевец”

Златен медал на кумите донесоха състе-
зателите от карате клуб „Дуло”, които уча-
стваха в състезанията за национална купа
„Царевец” в събота във Велико Търново.
Възпитаникът на треньора Костадин  Кос-
тадинов Павел Стоянов в категория до 50
кг, възрастова група до 14 години, спечели
златния медал. В категория над  55 кг Дей-
вид Милчев в същата възрастова група
стигна до  спор за бронза, но загуби и ос-
тана на четвърто място. Без медали ,но с
много добри впечатления от играта си ос-
танаха Йосиф Вълков (над 55 кг, до 16 г),
Валери Иванов ( до 55 кг, до 14 г) и Ивайло
Димитров ( над 55 кг, до 14 години). В тур-
нира са взели участие 183 състезатели от
23 клуба от цялата страна.

Стрийт фитнес ще
има край Радомир

Спортен клуб „Аполон“ и Общинският
съвет в Радомир са организатори на със-
тезание по стрийт фитнес. То е тради-
ционно и се провежда на язовир „Върби-
ца“.Тази година любителите на този вид
спорт ще се състезават на 30 юни от 14
часа. Кандидатите да участват могат да
се запишат от 10 ч. същия ден на язови-
ра. Организаторите са предвидили уча-
стниците да се състезават в две катего-
рии – едната ще бъде до 16 години, а
другата над 16. Надпреварата ще се про-
веде на лост, успоредка и земя. Най-доб-
рите ще получат награди. За първо
място победителят ще грабне купа и 300
лв., вторият – 200 лв., а третият – 100 лв

Стягат „Бончук” за
професионален футбол
Ремонт на стадион “Бончук” в Дупница

започна от днес, съобщиха от общината.
От там допълниха, че след завръщането
на футболния отбор на Марек в профе-
сионалния футбол, общинското и клуб-
ното ръководство са предприели мерки
по отстраняване на забележките по съо-
ръжението.Ремонтирани ще бъдат адми-
нистративната част на стадиона, събле-
калните, баните. За новия сезон ще бъ-
дат ремонтирани и тоалетните за зрите-
лите. Ще бъде възстановена и боядисана
и оградата на стадиона.В момента се из-
вършва и подмяна на чимовете на тере-
на, каза изпълнителният директор на
футболния клуб Иво Паргов. Той уточни,
че от следващата седмица в продажба
ще бъдат пуснати абонаментни карти с
цена от 30 лева за цялата година.

„Габер” би „Черногорец”
и се отцепи от „отцепниците”

Отборът на „Габер”(Габров дол) надделя
с 3:1 над „Черногорец” в мач, който се иг-
ра непосредствено след срещата между
ветераните на ЦСКА и „Черногорец”. Тази
среща трябваше да е част от втория турнир
на „отцепниците”, протестиращи срещу ви-
соките такси в аматьорския футбол. На не-
го се явиха само двата отбора, домакините
от Ноевци и „Габер”. Головете за победите-
лите вкараха Валентин Димитров, Белгин
Седаев и Марио Мирчев. След мача прези-
дентът на „Габер” Севделина Никифорова
заяви,че отборът от Габров дол ще си иг-
рае в първенството на областта. Тя също е
на мнение,че таксите за аматьорите са ви-
соки, но ,според нея, без съдии ще настъпи
пълна анархия и такава група няма шанс
да изкара нормално първенство.

то всички футболис-
ти са със аматьорски
статут. На полуфи-
нала родните фенове
победиха трудно с 1:0
Зенит (Санкт Петер-
бург) и продължиха

Българският фенски
национален отбор
стана европейско
шампион, информира-
ха от щаба на “трико-
льорите”. Нашите
момчета спечелиха

надпреварата EURO-
FAN 2013, провела се в
украинския град Лвов.
В състезанието уча-
стваха 24 отбора,
част от които нацио-
нални, част клубни, ка-

I КРЪГ 3 АВГУСТ, СЪБОТА, 18:00 Ч:

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

II КРЪГ 10 АВГУСТ 2013, СЪБОТА, 18:00 Ч:

Академик (Свищов) – Чавдар (Етрополе)
Светкавица 1922 (Търговище) –
Раковски 2011 (Раковски)
Марек 2010 (Дупница) – Банско (Банско)
Миньор (Перник) – Ботев (Враца)
Калиакра (Каварна) –
Монтана 1921 (Монтана)
Пирин 2002 (Разлог) – Спартак 1918 (Варна)
Добруджа 1919 (Добрич) – Ботев (Гълъбово)

III КРЪГ 17 АВГУСТ 2013, СЪБОТА, 18:00 Ч:

Ботев (Гълъбово) – Академик (Свищов)
Спартак 1918 (Варна) –
Добруджа 1919 (Добрич)
Монтана 1921 (Монтана) –
Пирин 2002 (Разлог)
Ботев (Враца) – Калиакра (Каварна)
Банско (Банско) – Миньор (Перник)
Раковски 2011 (Раковски) –
Марек 2010 (Дупница)
Чавдар (Етрополе) –
Светкавица 1922 (Търговище)

IV КРЪГ 24 АВГУСТ 2013, СЪБОТА, 18:00 Ч:

Академик (Свищов) –
Светкавица 1922 (Търговище)
Марек 2010 (Дупница) – Чавдар (Етрополе)
Миньор (Перник) – Раковски 2011 (Раковски)
Калиакра (Каварна) – Банско (Банско)
Пирин 2002 (Разлог) – Ботев (Враца)
Добруджа 1919 (Добрич) –
Монтана 1921 (Монтана)
Ботев (Гълъбово) – Спартак 1918 (Варна)

V КРЪГ 31 АВГУСТ 2013, СЪБОТА, 18:00 Ч:

Спартак 1918 (Варна) – Академик (Свищов)
Монтана 1921 (Монтана) – Ботев (Гълъбово)
Ботев (Враца) – Добруджа 1919 (Добрич)
Банско (Банско) – Пирин 2002 (Разлог)

Раковски 2011 (Раковски) –
Калиакра (Каварна)
Чавдар (Етрополе) – Миньор (Перник)
Светкавица 1922 (Търговище) –
Марек 2010 (Дупница)

VI КРЪГ 14 СЕПТЕМВРИ 2013, СЪБОТА, 17:00 Ч:

Академик (Свищов) – Марек 2010 (Дупница)
Миньор (Перник) –
Светкавица 1922 (Търговище)
Калиакра (Каварна) – Чавдар (Етрополе)
Пирин 2002 (Разлог) –
Раковски 2011 (Раковски)
Добруджа 1919 (Добрич) – Банско (Банско)
Ботев (Гълъбово) – Ботев (Враца)
Спартак 1918 (Варна) –
Монтана 1921 (Монтана)

VII КРЪГ 21 СЕПТЕМВРИ 2013, СЪБОТА, 17:00 Ч:

Монтана 1921 (Монтана) –
Академик (Свищов)
Ботев (Враца) – Спартак 1918 (Варна)
Банско (Банско) – Ботев (Гълъбово)
Раковски 2011 (Раковски) –
Добруджа 1919 (Добрич)
Чавдар (Етрополе) – Пирин 2002 (Разлог)
Светкавица 1922 (Търговище) –
Калиакра (Каварна)
Марек 2010 (Дупница) – Миньор (Перник)

VIII КРЪГ 28 СЕПТЕМВРИ 2013, СЪБОТА, 17:00 Ч:

Академик (Свищов) – Миньор (Перник)
Калиакра (Каварна) – Марек 2010 (Дупница)
Пирин 2002 (Разлог) –
Светкавица 1922 (Търговище)
Добруджа 1919 (Добрич) – Чавдар (Етрополе)
Ботев (Гълъбово) –
Раковски 2011 (Раковски)
Спартак 1918 (Варна) – Банско (Банско)
Монтана 1921 (Монтана) – Ботев (Враца)

IX КРЪГ 5 ОКТОМВРИ 2013, СЪБОТА, 16:00 Ч:

Ботев (Враца) – Академик (Свищов)
Банско (Банско) – Монтана 1921 (Монтана)
Раковски 2011 (Раковски) –
Спартак 1918 (Варна)
Чавдар (Етрополе) – Ботев (Гълъбово)
Светкавица 1922 (Търговище) –
Добруджа 1919 (Добрич)
Марек 2010 (Дупница) – Пирин 2002 (Разлог)

Миньор (Перник) – Калиакра (Каварна)

X КРЪГ 19 ОКТОМВРИ 2013, СЪБОТА, 16:00 Ч:

Академик (Свищов) – Калиакра (Каварна)
Пирин 2002 (Разлог) – Миньор (Перник)
Добруджа 1919 (Добрич) –
Марек 2010 (Дупница)
Ботев (Гълъбово) –
Светкавица 1922 (Търговище)
Спартак 1918 (Варна) – Чавдар (Етрополе)
Монтана 1921 (Монтана) –
Раковски 2011 (Раковски)
Ботев (Враца) – Банско (Банско)

XI КРЪГ 26 ОКТОМВРИ 2013, СЪБОТА, 16:00 Ч:

Банско (Банско) – Академик (Свищов)
Раковски 2011 (Раковски) – Ботев (Враца)
Чавдар (Етрополе) –
Монтана 1921 (Монтана)
Светкавица 1922 (Търговище) –
Спартак 1918 (Варна)
Марек 2010 (Дупница) – Ботев (Гълъбово)
Миньор (Перник) – Добруджа 1919 (Добрич)
Калиакра (Каварна) – Пирин 2002 (Разлог)

XII КРЪГ 2 НОЕМВРИ 2013, СЪБОТА, 14:30 Ч:

Академик (Свищов) – Пирин 2002 (Разлог)
Добруджа 1919 (Добрич) –
Калиакра (Каварна)
Ботев (Гълъбово) – Миньор (Перник)
Спартак 1918 (Варна) – Марек 2010
(Дупница)
Монтана 1921 (Монтана) –
Светкавица 1922 (Търговище)
Ботев (Враца) – Чавдар (Етрополе)
Банско (Банско) –
Раковски 2011 (Раковски)

XIII КРЪГ 9 НОЕМВРИ 2013, СЪБОТА, 14:30 Ч:

Раковски 2011 (Раковски) –
Академик (Свищов)
Чавдар (Етрополе) – Банско (Банско)
Светкавица 1922 (Търговище) –
Ботев (Враца)
Марек 2010 (Дупница) –
Монтана 1921 (Монтана)
Миньор (Перник) – Спартак 1918 (Варна)
Калиакра (Каварна) – Ботев (Гълъбово)
Пирин 2002 (Разлог) –
Добруджа 1919 (Добрич)

ПРОГРАМА „Б” ГРУПА, ЕСЕН 2013



АПРОПО

Ðîêåð êàòàñòðîôèðà â Çåìåí, 18-ãîäèøåí ïî÷åðïåí – â Ïåðíèê
ПТП-та белязаха уикенда в региона

ПЕРНИШКИЯТ ОБЩИН-
СКИ СЪВЕТ ХУБАВО ДАДЕ
ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА НА
ФОТОВОЛТАИЦИТЕ, поне-
же го изисква законът. Едва

ли днес някой се замисля над този
факт, ама като върнем лентата няколко
месеца назад, ще видим, че именно те-
зи фотоволтаици изядоха главата на
ГЕРБ. Че е модерно – модерно е. Ама
нали тая пуста зелена добавка изкара
хората на улицата? Няма да е зле някой
с думи прости да обясни на простосмър-
тните как така токът ще поевтинее с пет
процента, а ВЕИ-тата ще се увеличават?
Колко пъти трябва да се доказва, че
именно те вдигат тарифите на електро-
мера до безбожни висоти.  И ако след
няколко месеца, не дай си Боже, наро-
дът отново изреве от високите сметки
за ток, ще си посипят ли главите с пепел
гласувалите за ВЕИ-тата съветници?
Или ще обяснят, че са предполагали
точно обратното? Да, ама няма да има
кой да ги слуша. Справка – правителс-
твото на Орешарски.

НА ПРИНЦИПА „КОГОТО ХВАНАТ,
ТОЙ ОТНАСЯ ДЪРВОТО” ЕДИН
КРЪЧМАР ОТ КАРАМАНИЦА из-
гърмял с ракия без бандерол при про-
верка оня ден. Дали някой го е наклеве-
тил, или контролните органи са го наду-
шили, че е беззащитен – не е толкова
важно. По-интересното е, че отдавна е
обществена тайна масовата употреба на
безакцизна пиячка почти по всички за-
ведения из Пернишко – като почнеш от
по-луксозните, и свършиш с най-нев-
зрачните. Въпрос на късмет е да не хва-
нат чорбаджията неподготвен. Всеки
инспектор като черна благодарност мо-
же да пие една ракия където си иска и
после да състави акт на заведението.
Ако е въпрос, че пиенето без мезе е
вредно, тогава трябва да санкционират
почти всеки любител на домашнярката.
Щото и тя е без бандерол. Ако е въпрос
за парите – прави са. Хазната трябва да
се напълни от данъци от акцизи, че да
има свежи пари за откриване на нови
кръчми. И в крайна сметка страдат ре-
довните потребители от квартали като
Караманица.

1225 юни 2013 г.

на”. Вината за катас-
трофата е на упо-
требилия преди да
седне зад волана на
автомобила 18-годи-
шен перничанин М.А.
Младежът изпуснал
управлението на ко-
лата и се забил в под-
порна стена на пътя
към Радомир и Кюс-
тендил. За щастие
почерпеният младок
се отървал без кон-
тузии. При изпробва-
нето му с техническо
средство за алкохол
дрегерът е отчел
1,78 промила. 18-го-
дишният шофьор е
бил задържан в аре-
ста за 24 часа с поли-
цейска заповед и сре-

Любомира ПЕЛОВА
Мотоциклетист е

катастрофирал в Зе-
мен, за щастие за жи-
вота му няма опаснос-
т, съобщиха от прес-
центъра на Областна-
та дирекция на МВР в

Перник.
Инцидентът е ста-

нал на 22 юни, около
19,35 ч. на ул. „Пещер-
ско шосе”. Мотоцик-
лет „Хонда”, управл-
яван от 24-годишния
жител на Земен Л.Д.

щу него веднага е за-
почнато бързо произ-
водство.

Още едно бързо
производство за уп-
равление на МПС след
употреба на алкохол е
започнато вчера.
Около пет минути
преди полунощ, на ул.
„А. Накев” в облас-
тния град е бил спрян
за проверка лек авто-
мобил „Опел”,. Зад во-
лана на колата е бил
31-годишният жител
на град Луковит П.О.
При изпробването му
с алкотест са отче-
тени 1,53 промила.
Взета му е кръвна
проба и работата
продължава.

Иззеха алкохол
без бандерол

Любомира ПЕЛОВА
55 литра алкохол без бандерол е из-

зет при специализирана полицейска
операция в Перник. Спецоперацията е
проведена от служители на сектор
„Противодействие на икономическата
престъпност” при Областната дирекция
на МВР. Служителите на реда провери-
ли магазин и кафе-аперитив в перниш-
кия квартал „Караманица”, собстве-
ност на 56-годишният П.Й.

От там са иззети 11 туби по пет литра
алкохол без акцизен бандерол. На
собственика ще бъде съставен акт за
административно нарушение от пред-
ставители на Митница София.

Акциите за цигари и алкохол без бан-
дерол в Перник са регулярни. Въпреки
това няма квартално кафене, в което
да не се предлага под тезгяха домашн-
ярка. Ракийка домашно производство
предлагат и много от малките бакалии
не само в Перник.

Закопчаха крадци
на кабели

Перниш-
ки крими-
налисти за-
д ъ р ж а х а
двама за
кражба на
е л е к т р и -
чески про-
водници.

В края на
м и н а л а т а

седмица служители на реда спрели за про-
верка лек автомобил в района на бившия
клон „Мир”. Оказало се, че в колата има
многожилен електрически кабел, открад-
нат от пернишка фирма. Задържани са 29-
годишният Б.В. от град Кюстендил и 25-го-
дишният перничанин М.Н. Справката в по-
лицията показала, че той е криминално
проявен, познат е на органите на реда с
кражба и телесна повреда.

Криминалисти от пернишкото Първо ра-
йонно управление «Полиция» пък са «арес-
тували» микробус, пълен с електрически
проводници. Возилото е собственост на
фирма за изкупуване на черни и цветни ме-
тали в Радомир. Полицаите уточняват
произхода на иззетите вещи.

Работата по двата случая продължава.

В Гърция разбиха
наркомрежа с

участието на българи
Полицията в Тесалия, Централна Гърция,

съобщи, че е разбила международна кри-
минална мрежа с участието на българи,
която внасяла наркотици от Албания, Тур-
ция и България, след което я разпределяла
в цялата страна, съобщава гръцката пре-
са.След полицейски операции в Трикала,
Солун, Козани, Катерини и Костур полицаи-
те извършили 25 ареста, като 23-а от аре-
стуваните са заподозрени, че са членове
на мрежата. Мащабната операция била из-
вършена в понеделник и в нея участвали
близо 60 служители на силите на реда.

Полицията е установила трима от предпо-
лагаемите петима лидери на мрежата - 51-
годишен грък, който бил арестуван в поне-
делник, 38-годишен български гражданин,
който в момента е в затвора, и друг 38-го-
дишен българин, който е на свобода. По
данни на силите на реда до момента мре-
жата е разпределила 18 килограма хероин
на стойност над 2 милиона евро.

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
Ще има още тези

дни нови операции,
обеща Главният секре-
тар на МВР Светлозар
Лазаров, след като по-
лицията и ДАНС раз-
биха престъпна схема
за фиктивни сделки с
месо, ощетила бюдже-
та с над 1 милион лева.
Той уточни, че уста-
новените досега ще-
ти са за над милион,
но разследването про-
дължава и сумата мо-
же да се окаже много
по-голяма.

„Неприятното е, че
тези схеми не само на-
насят щети на бю-
джета, но те вредят
сериозно и на нормал-
ното функциониране
на пазарните условия
в страната и нанасят
удари на българските
производители и на
българската икономи-
ка, защото аналогич-
ни схеми се наблюда-
ват и в други отрас-
ли от родното сто-
панство”, поясни гла-
вен комисар Лазаров.
Според него разбита-
та ДДС-схема е пот-
върждение, че въпре-
ки големият човешки

ресурс, който е съсре-
доточен в опазване и
гарантиране на граж-
данския мир, полиция-
та продължава актив-
но да работи и по раз-
криването и предот-
вратяването на теж-
ките престъпления
срещу държавата.

„Единственият ме-
ханизъм за подобрява-
не на резултатите
при противодей-
ствието на организи-
раната престъпност
е планиране и провеж-
дане на операциите
под ръководството и
надзора на прокура-
турата и в прилагане
на институционалния
модел на взаимодей-
ствие между МВР,
ДАНС, НАП и Агенция
„Митници”. Още ми-
налата седмица след
срещата при главния
прокурор, в която
участваха вътреш-
ният министър и из-
пълняващият длъж-
ността директор на
ДАНС в МВР се прове-
де работно съвеща-
ние с участието на
главния секретар, на
директорите на глав-
ните дирекции в ми-

МВР и ДАНС обещават още операции
нистерството и на
ръководствата на
НАП и на агенция
„Митници”. На това
съвещание бяха плани-
рани организационни
мерки за целенасочени
съвместни действия
за предотврятавене,
пресичане и разкрива-
не на престъпления-
та срещу финансова-
та система на държа-
вата”, обясни главен
комисар Светлозар
Лазаров.

Според него опасе-
нията, че в преходния
период след приемане-
то на последните про-
мени в Закона за ДАНС
работата на служите-
лите от бившата
ГДБОП срещу тежка-
та престъпност в
страната ще бъде
затруднена, не са оп-
равдани и успешната
операция е доказа-
телство за това. „До-
ри са намерени законо-
вите механизми борба-
та с организираната
престъпност не само
да не бъде блокирана,
но и да повиши своя
интензитет”, катего-
ричен е главният сек-
ретар на МВР.

най-вероятно се е
движел с несъобразе-
на скорост, което е
станало причина роке-
рът да загуби управ-
лението на машината.
Младият мъж ударил
с двуколесното вози-
ло в тръба от страни
на пътя. В резултат
на сблъсъка мотоци-
кетисгът се оказал
със счупена дякна
подбедрица и бил от-
каран в столицата в
„Пиргово”, където е
настанен за лечение.

Друг пътен инци-
дент е станл около
половин час след по-
лунощ завчера в райо-
на на пернишката га-
ра „Разпределител-

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкото село

Кладница е в трескава
подготовка за шесто-
то издание на тради-
ционния вече събор
“Витошки напеви”,
който ще се проведе
на 6 юли.

От ръководство-
то на местното чи-
талище “Пробуда
1937” съобщиха, че
до момента заявки

за участие са подали
над 20 читалища от
населени места, раз-
положени в  подно-
жието на Витоша и
по поречието на река
Струма. Очаква се
над 500 самодейци да
представят песни,
танци, обичаи и сло-
весно изкуство в ка-
тегориите тради-
ционен и обработен
фолклор. Най-добри-

те ще бъдат отличе-
ни с медали и плаке-
ти.

Проявата се орга-
низира от община
Перник, кметство-
то в село Кладница
и читалище “Пробу-
да 1937”. В досегаш-
ните пет издания
са участвали около
2000 самодейци,
сред които и чуж-
денци.

Кладница отново готви
събора „Витошки напеви”


