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

гр. Перник,
ул. “Търговска” №34

тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34

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

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

0879/543 222, 0777/800 42

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.505 лв.
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Преп. Ефросиния
Александрийска.
Успение на преп.

Сергии Радонежки
чудотворец

13°/300

Променлива
облачност

ÄÅÍ ÍÀ ÄÈÀËÎÃÀ ÑÚÁÐÀ ÌÅÑÒÍÀ ÂËÀÑÒ È ÄÅÏÓÒÀÒÈ
Бистриха заедно подобряване на средата за развитие на общините пред 2013 година

Полицейска
академия

Полицейските протести за
по- високи заплати съвпаднаха с начало-
то на академичната учебна година, кое-
то дава основание да се смята, че уни-
формените са в по- горен курс на иконо-
мическото си образование. И ако в сфе-
рата на сигурността нещата винаги са
обвити в тайнственост, то финансово-
то й покритие крещи за пълна прозрач-
ност и академизъм.

Едно е да искаш, друго е да ти дадат.
Между 5 и 25 процента сметката може
и да не е трънска, но е трън в окото на
министър Цветанов. По-малко от годи-
на преди изборите деполитизираното ве-
домство е по- политизирано от всякога.
Щото заплатите са политика, по- силна
и от пистолета. И както често е ста-
вало въпросът опира не в парите,  а в в
тяхното количество.

Остава да се види дали академичните
искания ще срещнат академичен бю-
джет. Тук вече работата става съвсем
деполитизирана, щото лекциите в поли-
цейската академия ги води цивилният
министър Дянков.

Валентин ВАРАДИНОВ

 Любомира ПЕЛОВА
Трима пернишки на-

родни представите-
ли Владислав Димит-
ров, Димитър Колев
и Петър Петров се
включиха заедно с
представителите на
местната власт в
Деня на диалога, в
който основната те-
ма бе подобряването
на средата за разви-
тие на общините
следващата година.
Около масата за раз-
говори заедно с депу-
татите седнаха кме-
товете и представи-
телите на всички об-
щини в регона, облас-
тният управител на
Перник инж.Иво Пет-
ров, представители
на перавителствени-
те организации,
председателят на
пернишкия минипар-
ламент Владислав Ка-
раилиев. Заедно с
тях в дискусите се

включи и Теодора Ра-
чева – представител
на националното
сдружение на общи-
ните.

Срещата бе водена
от кмета на Перник
Росица Янакиева.
Диалогът между
местната и законо-
д а т е л с т в е н а т а
власт се превърна в
една добра практи-
ка, традиция, която
намира добър от-
звук в страната и
на европейско ниво.
Целта е в диалог да
търсим актуално ре-
шение на актуални
проблеми, важни за
всички общини. По
законопроекти, кои-
то ни касаят, сдру-
жението е предос-
тавило консолидира-
но становище на
вниманието на цен-
тралната и изпълни-
телна власт. От на-
чалото на мандата

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

ÌÅÄÈÖÈ ÈÑÊÀÒ
ÑÐÅÙÀ Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

СТР. 4

ÒÀÂÀÍÚÒ ÎÒ 2 000 ËÅÂÀ
ÇÀ ÏÎÌÎÙ ÎÑÒÀÂÀ

СТР. 3

“ÌÈÍÜÎÐ” ÇÀÃÓÁÈ
ÎÒ “×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ”

СТР. 11

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Зоя ИВАНОВА
За трета поредна

година доброволците
от Младежкия клуб
към Фондация
„П.У.Л.С.” участваха в
национално обучение
под мотото Есенно
училище за напредна-
ли в работата по под-
хода „Връстници обу-
чават връстници” в
село Лозен. Мероприя-
тието се проведе в
рамките на Компо-
нент 7 „Намаляване
на уязвимостта към
ХИВ на младите хора
в най-голям риск (15-
24 г.)” чрез увелича-
ване обхвата на услу-

гите и програмите,
насочени към млади
хора на Програма
„Превенция и кон-
трол на ХИВ/СПИН”.
Тренингът в село Ло-
зен е продължение на
Лятното училище за
придобиване на ба-
зисни знания от юли,
проведено в перниш-
кото село Ковачевци.
Така младите хора ще
бъдат подготвени да
разясняват на връс-
тниците си как да
водят здравословен
сексуален живот и да
запазят репродук-
тивните си възмож-
ности. Людмил Ил-

иев, координатор в
ПУЛС поясни, че Пер-
ник е един от 18-те
града в страната,
които активно уча-
стват акции за огра-
ничаване разпростра-
нението на СПИН и
на инфекции, предава-
ни по полов път. Те
провеждат информа-
ционни кампании, мла-
дежки обмени с други
градове от страна-
та, обучения на мес-
тно и национално ни-
во, както и биват
разпространявани
презервативи и ин-
формационни мате-
риали.

ръководният орган
сдружението на об-
щините е предста-
вило своето стано-
вище по 20 норма-
тивни акта, като
около 40 процента
от направените
предложения са ут-
върдени”, каза, от-
кривайки Деня на
диалога кметът Ро-
сица Янакиева.

Сглобяемите къщи
готови до месец

Любомира ПЕЛОВА
Ще бъде направено всичко възможно сглоб-

яемите къщи за пострадалите от земетресението
в Перник да бъдат готови за максимум месец и
половина. С финансовия ресурс, с който се раз-
полага към момента ще бъдат поръчани около
25-30 къщи, съобщи министър Томислав Дончев.
Очакват се конкретни предложения за лицата и
семействата, които ще бъдат настанени в тях.

След детайлна справка за кандидатите за то-
зи вид жилища, предложенията ще се изпра-
щат в Областния съвет за разпределяне на да-
ренията. В него ще влизат освен представители
на институциите и министър Дончев, и предста-
вители на Инициативния комитет и на неправи-
телствени организации. Предложенията ще се
одобряват от Областния съвет и ще се изпра-
щат в Националния съвет, който ще взема око-
нчателните решения.

Младежи ще обучават връстници
На страница 2
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Ïåðíèøêèòå ãðîáèùà â áåçîáðàçíî ñúñòîÿíèå
Мръсотия, бурени и храсти оформят картината

По-малко безработни
Зоя ИВАНОВА

След като през юли безработицата записа
по високи стойности в сравнение с юни, за ме-
сец август  от агенцията по заетостта отчитат
намаление на стойностите на безработните у
нас. Равнището на безработица през месец
август 2012 г. е 10.7%, с 0.1 процентни пункта
по-ниско от месец юли. Безработните намал-
яват с 5 030 лица спрямо предходния месец.
В бюрата по труда в страната са регистрирани
351 506 безработни лица.

На работа през август са постъпили 20 072
безработни, с 1 771 лица повече спрямо юли.
Спрямо същия месец на 2011 г. постъпилите
на работа са със 7 772 лица повече. Нараства-
нето е основно в резултат на по-големия брой
постъпили на работа по схеми на Оперативна-
та програма ”Развитие на човешките ресурси”
(ОП „РЧР”).

На първичния пазар на труда са започнали
работа 10 118 безработни.

По различни схеми на ОП „РЧР” и програми
за заетост на работа са постъпили 9 897 лица.
Близо 8 800 безработни са устроени по старти-
ралата през август схема „Подкрепа за зае-
тост” и по схема „Развитие”.

По насърчителни мерки от Закона за насър-
чаване на заетостта са започнали работа 57
лица.

През месец август се наблюдава нараства-
не на търсенето на работна сила на първичния
пазар в бюрата по труда спрямо месец юли.
Заявени са 11 184 работни места, с 1 394 пове-
че. Частният сектор е заявил 6 135 места. Най-
много свободни работни места в бюрата по
труда са заявени от преработващата промиш-
леност (2 454), от търговията (1 726), от адми-
нистративните и спомагателни дейности (1
475), от образованието (1 329), от строителство-
то (621), от хотелиерството и ресторантьорство-
то (495), от сферата на операции с недвижими
имоти (364), от селското стопанство (481), от
държавно управление (478) и др. През месеца
се констатира по-голямо увеличение на места-
та от административно-спомагателни дейности
(с 1 051 места) и от сферата на образованието
(с 847 ), свързано с предстоящото откриване
на учебната година.

По програми за заетост на Националния
план за действие по заетостта са заявени 237
места.

По схеми на ОП „РЧР” са заявени общо над
18 хиляди работни места. По новостартирала-
та схема „Подкрепа за заетост” са заявени
над 12 хиляди места, по схема „Развитие” –
повече от 5 хиляди, по схема „Създаване на
заетост на младежите чрез осигуряване на
възможност за стаж” – близо 1 400 и по схема
„Отново на работа” – почти 50 места.

Любомира ПЕЛОВА
Гробищният парк в

Перник е всичко дру-
го, но не и парк. Загу-
били близките се
гневят заради пъна-
та немара там. Мръ-
сотия, бурени, над-
хвърлящи човешки
бой, кучета, скитащи
около гробовете, ро-
ми, притесняващи
близките на починали-
те, алеи, които твър-
де пресилено биха мог-
ли да бъдат наречени
алеи заради дупките,
изронената асфалто-
ва настилка, която на
много места дори от-
давна е изчезнала –
такава е картината в
централвото гроби-
ще на Перник.

Преди време някой е
взел „мъдрото” реше-

ние да смени контей-
нерите за отпадъци с
малки пластмасови ко-
фи, които реално не
вършат никаква рабо-
та. Голяма част от
тях пък направо са из-
чезнали. В цялото гро-
бище са оформени ве-
регламентирани сме-
тища, особено в край-
ните и обособените
нови райони, където
няма никакви кофи за
боклук. Там освен би-
товите отпадъци
има и строителни, за-
щото гробовете в
този район са нови и
сега ги ограждат и 
монтират паметни-
ците им.

Перничани негоду-
ват и за необезпекоя-
ваните от никого ро-
ми, които сикат из

гробището и при-
тесняват близките
на починалите. До
преди година – две те
събираха само храна-
та, оставяна на гро-
бовете. Сега обаче се
крадат и цветята.

Без коментар скита-
щите кучета, плаше-
щи жени и деца, без
коментар остават
бурените и храстите
– саморасляци, които
надхвърлят човешки
бой. Перничанка
твърди, че в изключи-
телните леетни горе-
щини в треволяка се
навъдили дори змии.
„Влечугото мина през
краката на дъщеря
ми. Детето си азкара
акъла, ние – също.”,
разказа потърпевша.

Какво от това, че

има желязна ограда и
вход, време, в което
гробищния парк е от-
ворен за посетители,
като има много други
подходи към вътреш-
ността му? Не е ли
време мястото за ве-

чен покой, където ще
отидем всички, наис-
тина да се превърне в
парк, пък бил той и
гробищен, коменти-
рат окаяната ситуа-
ция там данъкоплат-
ците.

Закъснява прибирането
на пролетните култури

Силвия ГРИГОРОВА
С бавни темпове върви прибирането на ре-

колтата от пролетниците. До 14 септември в
региона от засетите общо 6 913 дка с картофи
са прибрани едва 1 785 дка от тях. Първи ус-
пяха да приберат реколтата земеделските
производители от Ковачевци. От засадените
300 дка с този зеленчук те получиха по 1500
кг от декар среден добив.  Земеделските сто-
пани от Брезник са успели да приберат близо
60 на сто от засадените площи с този зелен-
чук като са получили до сега 1100 кг среден
добив от декар. Най-много засети площи с
картофи има в Трън- 3 385 дка. Трънчани са
успели до сега да приберат едва 700 дка, но
за сметка на това могат да се похвалят с най-
висок добив- 2000 кг от декар. В Радомир от
засетите 1965 дка до сега са прибрани едва
190 дка при среден добив 1000 кг от декар.
За сега най-нисък среден добив имат стопа-
ните от Перник. От прибраните близо 45% пло-
щи те са получили по 953 кг от декар. Земен-
600 дка, Брезник- 475 дка, Ковачевци- 300 и
Перник- 190 дка. Според агроспециалистите
очертава се тази година да не е добра за кар-
тофопроизводителите. При положение, че за
нашия регион е нормално средният добив от
декар да е между 2000- 2 500 кг от декар по-
лученият до сега е незадоволителен. Причи-
ните затова ще бъдат тема на обсъждане за
земеделските производители.

Закъснява се и с прибирането на реколтата
от слънчоглед. От засетите в областта с тази
култура общо 40 110 дка, до момента е приб-
рана реколтата едва от  5 750 дка, което е по-
малко от 15%. Единствените, които са започ-
нали жътвата на слънчогледа са стопаните от
Брезник, които от засетите 11 150 дка с тази
култура са прибрали 5 750 дка, което означа-
ва 51.57%. Средният добив от декар до сега е
148 кг.

Сравнително по- добри са темповете на
жътвата при силажната царевица. От засети-
те в областта с тази култура общо 3 492 дка,
до сега са прибрани 2 592 дка, което пред-
ставлява над 70 на сто от засетите площи.
Първи приключиха с прибирането на силаж-
ната царевица стопаните от радомирско. От
засетите 292 дка с тази култура, те са получи-
ли по 1000 кг среден добив от декар. Брез-
нишките стопани са ожънали близо 70% от
засетите площи, но са получили по 1500 кг
среден добив от декар.

Извънредни поправки
за двойкаджиите

Виктория СТАНКОВА
До 10 октомври може да се проведат извън-

редни изпити, на които двойкаджиите от пети
до 12-и клас могат да се опитат да повишат
слабите си оценки, съобщиха от Регионалния
инспекторат в Перник.

В писмо до инспекторатите министърът на
образованието Сергей Игнатов посочва като
причини многобройните молби и запитвания,
постъпили във ведомството след септемврий-
ската поправителна сесия.

На поправките могат да се явят ученици,
които имат двойки на повече от два задължи-
телни учебни предмета или такива, които се
изучават в часовете по задължително изби-
раемата подготовка. Решението си министъ-
рът е взел “в интерес на учениците”, пише още
в писмото до инспекторатите по образование.

Ден на диалога събра ...

Любомира ПЕЛОВА
Тази седмица Меж-

дуведомствената ко-
мисия за възстанов-
яване и подпомагане
към министерския съ-
вет трябва да се съ-
бере на извънредно
заседание, на което
да реши какви пари
ще бъдат отпуснати
за ремонт на жилища
за кризисно настан-
яване на пострадали
от земетресението,
които са без покрив
над главите  и няма
къде да прекарат зи-
мата.

Командированият за
две месеца в Перник
министър Томислав
Дончев е внесъл за раз-
глеждане предложе-
нието на кмета на Об-
щина Перник Росица
Янакиева за средства-
та, нужни за  пригод-

яване на сгради об-
щинска собственост,
които ще бъдат из-
ползвани за кризисно
настаняване. Градона-
чалникът уточни, че
за нуждите на най-за-
късалите, които
трябва да бъдат нас-
танени за студените
месеци, могат да се из-
ползват 55 жилища.
Това е станало ясно
след обстойно прег-
леждане на наличния
общински фонд от жи-
лища. 11 от тях са
двустайни апартамен-
ти в кв. „Тева”, които
ще могат да се пол-
зват за кризисно нас-
таняване, ако бъдат
освободени от дет-
ската градина. За да
стане това обаче са
нужни 250 хил. лв. за
довършване на новата
сграда, а те не са пред-

видени в общинския
бюджет за тази годи-
на. От покрив за зима-
та по предварителни
данни се нуждаят око-
ло 200 души. Община
Перник е готова за ре-
шаване на проблемите
на 50 домакинства.
Очакват се сглобяеми
къщи за около 30 лица
и семейства.От адми-
нистрацията на ми-
нистър Дончев при-
помниха, че до момен-
та  Комисията има ре-
шения за финансово
подпомагане на около 
300 пострадали дома-
кинства от Област
Перник  за преодолява-
не на щетите от зе-
метресението през
месец май.  Около 100
от тях са със суми по-
малки от 2000 лв. Об-
що подадените заявле-
ния в Перник са 8 507.

Чакат се пари за ремонт

Силвия ГРИГОРОВА
Експерти от Минис-

терството на земеде-
лието и храните ще
проведат срещи със
земеделски производи-
тели от област Пер-
ник. Това информираха
от Областна дирек-
ция „Земеделие” в Пер-
ник. На тях стопани-
те могат да пос-
тавят всички въпро-
си, които ги вълну-
ват, за да получат то-
чен отговор. Първата
такава среща се прове-
де миналата седмица в
община Радомир. В нея
взеха участие зам.-ми-
нистър Цветан Ди-
митров, директори на

дирекциите „Живот-
новъдство” и „расте-
ниевъдство в МЗХ и
експерти от Облас-
тната дирекция в
Перник.

Днес ще се проведе
такава среща със зе-
меделските произво-
дители в Брезник.
Следващият вторник-
2 октомври, ще се про-
веде срещата в Земен,
на 9 октомври в Трън
на 16 октомври в Ко-
вачевци. заключител-
ната среща ще бъде в
Перник, но все още
точната дата за нея
не е уточнена. От Об-
ластна дирекция „Зе-
меделие” напомнят на

земеделските произво-
дители, които имат
необходимост да полу-
чат ясен отговор по
конкретен въпрос, да
се възползват от пре-
доставената им въз-
можност да се срещ-
нат с представители-
те на аграрното ми-
нистерство, за да го
поставят и да полу-
чат точен отговор.
Онези, които са про-
пуснали срещата в
тяхната община, мо-
гат да се информират
за останалите срещи,
за да се възползват
от предоставената
им възможност да ре-
шат своя проблем.

Представители на МЗХ се срещат
със земеделските производители

от страница 1

Кметът на община Радомир Пламен Але-
ксиев запозцна участниците във форума с
ключовите теми, имащи съществено влия-
ние върху средата, в които местната власт
ще изпълнява своите функции през 2013 го-
дина. Най-важните теми, коментирани вче-
ра, бяха съвразни с промените в законода-
телството за местните финанси, очакванията
на общините на макрорамката на бюджета
за идната година и предстоящите промени
във водния сектор.
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Изключения само за социално слаби

БСП:ГЕРБ се оплетоха в
лъжите си за АЕЦ Белене

Александра ИЛИЕВА
Управляващите съвсем се оплетоха в по-

роя от лъжи, опитвайки се да избягат от
своята отговорност. За една седмица тази
кохорта от безотговорни хора наговори куп
нелепости, а резултатът е доста тревожен.
Това заяви на пресконференция лидерът на
БСП Сергей Станишев по повод на събития-
та около АЕЦ Белене, съобщиха от пресцен-
търа на БСП. Председателят на социалисти-
те напомни, че освен иска за 1 млрд.евро,
Русия може да не предостави техническата
документация за 7-ми блок на Козлодуй.
Станишев изтъкна, че заради изострените
отношения с Русия не се знае какво ще се
случи с Южен поток, а същевременно изти-
ча и договорът за доставка на газ. „Създа-
дена е лоша среда за защита на български-
те интереси”, отбеляза лидерът на БСП. Той
обясни, че няма как да се очакват добри ре-
зултати, обиждайки партньора, с когото
преговаряш.   

Председателят на БСП отново настоя за
пълната и нецензурирана версия на докла-
да на консултанта за Белене. Станишев се
позова на данни на Агенцията за атомна
енергетика на Организацията за икономи-
ческо сътрудничество и развитие. Според
тях максималната цена на електроенергия-
та от една атомна централа е до 8ст.на кило-
ват час. Станишев отбеляза, че цената от
възобновяемите източници ще нараства, а
именно ГЕРБ разрешиха огромен брой до-
говори. 

Сергей Станишев не пропусна обвинения-
та на Валентин Николов, който обвини Ру-
мен Овчаров в интереси в енергетиката.
„Бих препоръчал на Румен Овчаров да го
съди”, заяви лидерът на БСП.

Председателят на социалистите отбеляза,
че обещанията, които сипе правителството,
са опит да излъжат хората преди изборите.

310 лева минимална
заплата обещава ГЕРБ

Александра ИЛИЕВА
От първия ден на 2013-а минималната

работна заплата със сигурност става 310
лева, заяви вътрешният министър и зам.-
председател на ПП на ГЕРБ Цветан Цве-
танов на пресконференция. Той допълни,
че повишаването на пенсиите и доходите
не е популистки ход.

 „Това са обосновани анализи и въз-
можности, които можем да поемем като
ангажимент, това го правим като начало
на втори, следващ управленски мандат”,
категоричен бе Цветанов. Според него се
търси възможност и за вдигане на запла-
тите в публичния сектор и по-специално
тези в системата на МВР. „Разговаряли
сме с колегата Дянков и с премиера. Пра-
вим всичко възможно да намерим вът-
решни компенсаторни механизми, за да
можем да увеличим доходите на служи-
телите на МВР. Това е въпрос на сметки и
на прогнози”, допълни шефът на силовото
ведомство.

“Очакваният ръст на българската ико-
номика за следващата година е 1,8%, по-
казват летните прогнози на анализатори-
те, но преди да се запише окончателната
цифра в бюджета, ще бъдат взети под
внимание и есенните прогнози. При всич-
ки положение обаче не може да се гово-
ри за растеж по-голям от 2 на сто”, разя-
сни състоянието на икономиката за дого-
дина и депутатът от ГЕРБ и председател
на парламентарната бюджетна комисия
Менда Стоянова на пресконференция.

Тя посочи още, че заложеният в Бю-
джет 2013 дефицит е 1,3% от БВП – кол-
кото бе и за тази година. „Смятаме, че е
нормално за 2013 година да не отиваме
на драстично намаление на дефицита под
1,3%, колкото ще бъде постигнато за 2012
година”, коментира още депутатът и до-
пълни, че разходите на държавата ще са
повече, но ще бъдат покрити от повишена
събираемост на данъци.

Любомира ПЕЛОВА
Таванът от 2000 ле-

ва, под който няма да
се изплащат помощи
за нанесените от зе-

метресението щети
на частни имоти ос-
тава. Той обаче няма
да важи в случаите,
когато става дума за

Пострадали от труса не
искат помощ от доброволци

Любомира ПЕЛОВА
Командированият в Перник, за да помог-

не за по-бързо преодоляване на последс-
твията от труса на 22 май министър Томис-
лав Дончев е разочарован от изключително
слабия интерес, който пострадалите жители
на Перншко проявяват към осигуреният
труд на доброволци

“Осигурихме хора, които да помагат при
възстановяването на частните домове. До
момента обаче интересът е много слаб”, не
скри разочарованието си Дончев.

Министърът е категоричен, че ако нещата
продължат така, доброволните екипи ще бъ-
дат пренасочени към почистване на строи-
телни отпадъци, както и към възстановява-
нето на държавни и общински сгради. Те
ще помагат при изграждането на сглобяе-
мите къщички. До момента има средства в
дарителската сметка на БЧК за около 25
олекотени постройки. Все още не са избра-
ни изпълнителите. Това обаче ще стане до
седмица.

“Фирмите, които ще се заемат обаче
трябва да се съобразят с времето. Повечето
от тях дават срок на изпълнение от 2 месе-
ца. Нас това не ни устройва. Ще настояваме
да се вместят в месец и половина”, допълни
Дончев.

Касата и Лекарският съюз
без единомислие засега

Зоя ИВАНОВА
Шефът на националната здравно осигу-

рителна каса обяви категорично че касата
няма да отстъпи по отношение на въвеж-
дането на лимите в приема на пациенти от
следващата година. Както е известно от
българския лекарски съюз обявиха, че
няма да подпишат  националния рамков
договор за следващата година ако този
текст не се преразгледа.  „Предложихме
им да ни дадат предложенията си в пис-
мен вид за методиката за финансиране на
болниците и след това да седнем на маса-
та за преговори”, обясни д-р Цеков. По ду-
мите му законът категорично казва, че из-
работването на методиката е задължение
на касата. Лекарският съюз няма право-
мощия да изказва мнението си по този
въпрос, но от НЗОК  все пак са обещали
да ги изслушат.

Председателят на БЛС д-р Цветан Рай-
чинов се противопостави остро на шефа
на касата. Според него за всеки случай
извън лимита по дадената пътека болни-
цата трябва да подаде молба до касата, а
оттам да дадат съгласието си дали този
пациент може да бъде лекуван.

конструктивно ук-
репване дори разходи-
те по него да са 500
лева. Изключения ще
се правят и за лица и
семейства, които са в
тежко социално поло-
жение. Това съобщи
командированият в
Перник заради земет-
ресението министър
Томислав Дончев.

Министърът уто-
чни , че всеки казус ще
се разглежда поотдел-
но. Мнението на коле-
гите ми министри е,
че прагът от 2000 ле-
ва е абсолютно задъл-
жителен и дори е ни-

сък, но тъй като поз-
навам ситуацията в
детайли, ходил съм на
адреси, разговарял
съм и с хората, нас-
тоях за по- гъвкав
подход, каза Дончев.
Той съобщи, че е взе-
то решение за въз-
становяване на меж-
динното плащане в
размер на 1 662 403
лв. към община Пер-
ник. Веднага щом по-
лучим поне междинни
резултати от докла-
да на Агенция “Дъ-
ржавна финансова ин-
спекция” в зависи-
мост от резултати-

те ще бъде преведена
или цялата сума или
част от нея, заяви
министърът.  Томис-
лав Дончев обясни, че
когато тече проку-
рорска проверка, ка-
къвто е случаят в
Перник, обичайната
практика е плащане-
то да се замразява. За
да не се протакат във
времето проблемите
покрай земетресение-
то евроминистърът
е предложил бърз
ОДИТ от агенцията.
Очакванията са той
да приключи за 17
дни. 

Студентка по право стажува в
областната администрация
Любомира ПЕЛОВА

Студентка по право
започна като стажан-
тка в Областната ад-
министрация. Трето-
курсничката в Софий-
ския университет
“Св. Климент Охрид-
ски” Биляна Христова
в продължение на един
месец ще работи в ди-
рекция “Администра-
тивно-правно обслуж-
ване, финанси и управ-
ление на собственос-
тта”.

Бъдещата юристка
е назначена от 17 сеп-
тември по проекта

“Създаване на капаци-
тет за бъдещето –
провеждане на стажо-
ве в държавната адми-
нистрация”.

Младата перничанка
е сред шесте канди-
датки, изпратили до-
кументи за двете мес-
та в Областната ад-
министрация,заявени
за включване в програ-
мата. Втората, одо-
брена кандидатка се е
отказала сама, тъй ка-
то не можела да съв-
местява стажа с лек-
циите. Участието в
програмата дава въз-

можност за професио-
нално ориентиране на
студентите и придо-
биване на практичес-
ки познания относно
характера и дейнос-
тта на работата в ад-
министрацията.

За първия етап на
проекта, който обхва-
ща периода 17 септем-
ври- 17 октомври в це-
лия регион са заявени
14 позиции. Останали-
те са 5 в община Брез-
ник, 4- в Радомир, 2- в
Ковачевци и една- в
службата за съвети в
земеделието.

Закъснява прибирането на реколтата
Силвия ГРИГОРОВА

З е м е д е л с к и т е
производители от
областта все още
не могат да навак-
сат изоставането
в прибирането на
реколтата от про-
летните култури.
Към 20 септември
са ожънати едва
около 19% от засе-
тите площи със
слънчоглед като
е д и н с т в е н и т е ,
които са сколасали
да започнат при-
бирането му са
стопаните от
Брезник. От засе-
тите в общината
общо 11 150 дка с
тази култура, ве-
че са прибрани  7
500 дка, което оз-
начава 67.26%.
Средният добив
от декар до сега е
148 кг. Все още
жътвата на слън-
чогледа не е започ-
нала в Радомир,
Перник и Ковачев-
ци.

Бавно върви и
прибирането на
картофите. Към
20 септември в ре-

гиона са прибрани
едва около 48% от
засадените площи.
Първи в областта
успяха да прибе-
рат реколтата от
картофите стопа-
ните от Ковачев-
ци.  От засадени-
те 300 дка те по-
лучиха 450 т про-
дукция, което ще
рече, че средният
добив от декар е
1500 кг.  На прик-
лючване с прибира-
нето на този зе-
ленчук са земедел-
ските производи-
тели от Брезник.
От засетите в об-
щината общо 473
дка те вече са
прибрали 380 дка,
а полученият  сре-
ден  добив от де-
кар е 1150 кг. В
Перник стопаните
също напредват с
ваденето на кар-
тофите, но те са
засадили и най-мал-
ко площи в региона-
190 дка.  До сега
перничани са приб-
рали реколтата от
110 дка, но рекол-
тата им е най-сла-

ба- едва 927 кг сре-
ден добив от декар.
Стопаните от Зе-
мен полагат усилия
да ускорят приби-
рането на карто-
фите. От засети-
те общо 600 дка те
са успели вече да
приберат реколта-
та от 270 дка като
полученият  среден
добив от декар до
сега е 1 252 кг. Най-
много картофи та-
зи година са засади-
ли земеделските
производители от
Трън- 3 385 дка. До
сега те са успели
да приберат   1400,
но могат да се пох-
валят с най-добър
добив в областта-
2000 кг от декар.
Радомирските сто-
пани тази година
ще останат недо-
волни от реколта-
та от картофи.
От засадените об-
що 1 965 дка до 20
септември те са
прибрали продук-
цията от едва 640
дка при среден до-
бив 1000 кг от де-
кар.
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В новия висш съдебен орган влезе зам. главният прокурор Камен Ситнилски

по правилото 50 плюс
един.

След балотаж на
втория тур бяха из-
брани и Михаил Кожа-
рев и Елка Атанасова.
Цялата процедура по
избора на членове на
ВСС от прокуратура-
та премина за общо
13 часа. От 13-те кан-
дидати обвинители-
те изпращат четири-
ма свои представите-
ли във ВСС.

Всеки боец, който
тръгва на битка
трябва да очаква по-
бедата, каза Камен
Ситнилски за избора
му. Той благодари на
колегите си, които
ги предпочетоха и
разтълкува това ка-
то доказателство,
че е оставил добри
впечатления в тях и

че се е държал човеш-
ки.

“Първото ми и ос-
новно задължение ще
е да ги защитавам”,
потвърди и след из-
бора си зам.-глав-
ният прокурор. Той
обясни, че и прокура-
турата като цяло и
отделни прокурори
имат нужда от защи-
та. “От всички, кои-
то неоснователно ги
обвиняват, от всич-
ки, които искат да се
бъркат в работата
им, от всички, които
неоснователно, съв-
сем произволно се
опитват да им
вменят вина за това,
което е вина на об-
ществото или държа-
вата. Прокуратурата
никога не се е страху-
вала да си поеме отго-

Любомира ПЕЛОВА
След продължили

повече от половин де-
нонощие дебати и
прокурорите избраха
четирима от делега-
тите на общото съб-
рание за членове в но-
вия Висш съдебен съ-
вет – зам.главният
прокурор при ВКП Ка-

мен Ситнилски, Румен
Боев, Михаил Кожарев
и Елка Атанасова.

286 делегати гласу-
ваха на първия тур на
изборите, 5 от бюле-
тините бяха недей-
ствителни.  Само
Ситнилски и Боев оба-
че успяха да събраха
необходимите гласове

ворността, но нейна-
та отговорност, не и
отговорността за
неудачите в държава-
та на другите фрон-
тове”, заяви Ситнил-
ски.

Избраните във ВСС
прокурори смятат, че
именно прокурор
трябва да оглави про-
куратурата. Камен
Ситнилски би подкре-
пил професионалист
от съдебната власт,
за да не се губи време
в навлизане на рабо-
тата и той да влезе с
летящ старт. Той
потвърди, че в изказ-
ването си пред съве-
та, че главният про-
курор може и да е же-
на - имал предвид зам.-
главният прокурор
Галина Тонева, но мо-
же да бъде и друг.

Медици настояват за
среща с президента

Зоя ИВАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Приеха новата
структура на образованието

Виктория СТАНКОВА
Основното образование ще се завършва в

седми клас, а гимназията се разделя на два
етапа, гласи новата новата структура на обра-
зованието. Първият етап ще е до десети клас,
който ще се завършва с удостоверение. В то-
зи случай ученикът няма да получи диплома
за средно образование и няма да има право
да кандидатства във висше училище. Вторият
етап е до 12-и клас и ще приключва с полага-
нето на задължителни матури. Успешно из-
държалите изпитите ще получават диплома за
средно образование и могат да продължат об-
разованието си във висше училище. Револю-
ционната промяна бе одобрена без коментари
и с подкрепа от опозицията на второ четене от
парламентарната просветна комисия. Новата
структура беше заложена в стратегията за
развитие на образованието, приета от парла-
мента през 2006 г. За да влезе в сила обаче, тя
трябваше да бъде регламентирана в закон, а
предишният парламент не успя да одобри та-
къв. С други вече приети текстове се въвежда
нов вид училища - обединени, които ще са до
десети клас. Учебните заведения, в които се
обучават от първи до 12-и клас, ще са средни,
а не средни общообразователни, както са в
момента. Промените обаче ще влязат в сила
от учебната 2014/2015.

Безумията в родните
учебници продължават

Виктория СТАНКОВА
Грешки и безумия продължават да пълнят

учебниците. Последният пример за това се поя-
ви в социалните мрежи в последните дни. По-
магало за децата от 6 и 7 клас по Български
език е с безобразна правописна грешка. На са-
мата корица на помагалото стои надпис “БЪ-
ГАРСКИ ЕЗИК” В учебника за 11-и клас на из-
дателство „Анубис” името на родината ни Бъл-
гария бе изписано като „Балгария”, алармират
гневни родители и учители.

В учебника „Човек и природа” за 3-и клас на
издателство „Природа” твърдяха, че думата
шоколад се пише не с “ш”, а с “щ.

24% от купувачите избраха тетрадка с поп-
фолк певица на корицата, а останалите 76%
предпочетоха друг дизайн. Това показва неза-
висимо социологическо проучване на „БГ Уче-
бник”.

Изтеглят Питагоровата теорема
Виктория СТАНКОВА

Питагоровата тео-
рема вече ще се изуча-
ва в шести, а не в де-
вети клас. Това е за-
легнало в проектите
на новите програми
по математика. В дру-
гите европейски
страни тази теорема
се учи по-рано и наши-
те деца се затрудн-
яват със задачите с
нея, когато участват
в международното из-
следване PISA, обясни-
ха образователни ек-
сперти.

В шести клас теоре-
мата ще се използва
като илюстрация на
действия със степе-
ни, без доказателства
и единствено като
умение за работа с
формули.

Новите програми
ще са доста по-олеко-
тени. До 60% ще са
новите знания и уме-
ния, а в някои от кла-

совете те ще са около
51-52%. Останалите
около 40% ще са за уп-
ражнения и този ак-
цент ще присъства
във всички нови уче-
бни програми по раз-
личните предмети,
обясниха още те.

Предвижда се прес-
труктуриране на уче-
бното съдържание за
най-малките. Темата
“Числата 10, 20, 30, ...
100. Събиране и из-
важдане с тях” отива
в първи, вместо във
втори клас. Така ще
има повече време за
упражнения с табли-
цата за умножение и
деление във втори
клас.

В новите учебни
програми по матема-
тика от първи до
четвърти клас се
предвижда геомет-
ричните знания да се
интегрират в ари-
тметичните знания,

които ще са и водещи.
Заложено е учениците
да работят целенасо-
чено с таблици, с
диаграми и схеми.

От пети до седми
клас отпада изучава-
нето на параметрич-
ните уравнения и не-
равенства в цялос-
тния курс на обуче-
ние по предмета в за-
дължителната подго-
товка. Между пети и
седми клас отпада съ-
що и темата за свой-
ствата на трапеца.

ЧЕЗ ще реновира сгради
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ ще инвестира
100 000 лева за санира-
не на 60-то основно
училище “Св. Св. Кирил
и Методий” в софий-
ския квартал “Бенков-
ски” и за енергийно об-
следване на две детски
градини в столичния
район Лозенец. Ренови-
рането ще бъде напра-
вено поетапно, за да не
пречи на учебния про-
цес.

“ЧЕЗ е социално от-
говорна компания и на-
дежден партньор, кой-
то от няколко години
активно подпомага
Столична община в
усилията й да подобри
условията в софийски-

те детски градини и
училища. Смятаме и за-
напред да продължим
това успешно сътруд-
ничество”, каза Петър
Докладал, регионален
представител на ЧЕЗ
за България.

Реновирането на
трите сгради е част
от проекта на ЧЕЗ „Ин-
вестираме в България“.
Той бе стартиран през
2010 г., за да подпомог-
не развитието на важ-
ни сфери от социалния
живот. Още през съща-
та година компанията
инвестира в саниране-
то на детска градина
„Слънчогледи“, а през
2011 г. реновира со-
фийската детска гра-

дина „Алиса“. В края на
същата година бе из-
вършена частична
подмяна на уреди в
детска градина “Дядо-
вата ръкавичка“. От
2012 г. ЧЕЗ разширява
проекта “Инвестираме
в България”, като за
първи включва в него
училище.

ЧЕЗ е дългосрочно ан-
гажирана с идеите на
енергийната ефектив-
ност и насърчава ра-
ционалната употреба
на електроенергия. За
удобство на клиенти-
те корпоративният
сайт предлага специал-
на рубрика за енергий-
ната ефективност и
енергиен калкулатор.

В нарочно писмо до медиите от съсловни-
те организации на лекарите, зъболекарите
и фармацевтите настояват за среща с пре-
зидента Росен Плевнелиев, на която ясно
да се поставят проблемите на съсловието.В
писмото си до президента лекари, зъболе-
кари и фармацевти заявяват:”Изразяваме
искреното си съжаление, че председатели-
те на трите съсловни организации - Българ-
ски лекарски съюз, Български зъболекар-
ски съюз и на Български фармацевтичен
съюз, бяха принудени да напуснат диску-
сията поради проявено неуважение и нес-
пазване на протокола, който определя и
градира държавните и законови компетен-
ции, възложени на съсловните организации
в сферата на здравеопазването. Без да
подценяваме неправителствения сектор и
останалите участници, смятаме, че като ор-
ганизации, създадени със закон, на които
са възложени сериозни отговорности по
опазване здравето на нацията и защита за-
коновите интереси на лекари, фармацевти и
лекари по дентална медицина, беше задъл-
жително да се даде приоритет на нашите
изказвания. Недопустимо е да се неглижи-
рат становищата на трите съюза, като преди
това се дава думата на други организации,
чиито мнение ние безспорно уважаваме.
Различията в нивата на отговорности, би
трябвало да дават приоритет на тази, които
представляват работещите в системата, а
не административно-представените органи,
които са функция от нашата основна дей-
ност (частни доброволни фондове, статисти-
чески данни, логистика и т.н.). В случая,
считаме, че е налице недопустим пропуск
не само на протокола, но и на модератора
на срещата, който не отдаде заслуженото
ни място в поредността на изказванията.Се
казва в писмото.

„Български пощи” в
Международния панаир

Силвия ГРИГОРОВА
„Български пощи” ЕАД участва в Между-

народния Пловдивски панаир, който се от-
крива на 24 септември, за да  популяризира
традиционни и нови услуги и продукти.

Щандът на дружеството е разположен до
информационното бюро, на позиция ²²-26,
която е в непосредствена близост до цен-
тралния вход. Щандът ще функционира и
като Временна пощенска станция,  която
ще предлага: приемане на кореспонденски
пратки; приемане на куриерски пратки -
Булпост и EMS; копирни услуги; търговска
дейност- продажба на пликове, пощенски
марки, картички, сувенири, вестници и спи-
сания; приемане на заявки за отпечатване
на “Персонални марки”.

По време на изложението ще бъде пред-
ставена и най-новата услуга BGPostCard.

Служители на „Български пощи” ще
предлагат оферти на посетителите и уча-
стниците в изложението за: куриерски ус-
луги; обществен превоз на товари; безад-
ресна доставка; пряка пощенска реклама;
рекламни услуги; персонална марка с ви-
нетка и хибридна поща.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро
2. Магазин, Изток, груб стр., 60 кв.м - 39 500 лв.

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

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

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

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

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

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

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

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

сл.: 076/60 38 24;
дом.: 076/60 51 27

0898/620 696;
0878/620 925

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

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

 А К Ц И Я:
Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток
- Тристаен 96 м2 - 30 500 евро;  Двустаен 73 м2 - 23 300 евро
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стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

2. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.

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

4. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

www.domzavas.hit.bg

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

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

Кантора за недвижми имоти

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

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

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

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

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

КУПУВА
СПЕШНО:

1. Тристаен, Центъра,
нисък етаж

- до 35 000 евро
2. Парцел, Мошино,

Изток
3. Гарсониера, Изток,

Мошино

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

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

0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

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

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

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

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

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0878/655 822

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

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

до 60 000 лв., плаща в брой веднага

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

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

GSM: 088/7938 108

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

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

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ
ПРОДАВА:

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

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

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

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

ПРОДАВАМ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,

САМОСТОЯТЕЛНА

ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М,

ПОДХОДЯЩА, ЗА

ВСЯКАКЪВ ВИД

ДЕЙНОСТ,

КОМУНИКАТИВНО

МЯСТО,

/БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

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

Място за
вашата реклама

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

ПРОДАВА:

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

С ЦЯЛА ПЛОЩ 150 КВ.М - 66 000 ЕВРО

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по

договаряне   – тел. 0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

разрешително за строеж, с Н=15 м и

РЗП:2 200 кв., продажба или

обезщетение – тел. 0899/19 42 00;

0899/19 42 02

Давам под наем, охранями, складови

и производствени помещения - тел.

0888/ 925 348

Давам под наем, партерно

помещение, 90 кв.м, ул.

Ю. Гагарин 6, ул. Св.св. Кирил

и Методий 61, 120 кв.м - тел.

60 35 74

Давам под наем заведение, Изток,

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

40 95; 0888/50 32 37

Търсим,  шлосер-заварчик с опит -

тел. 0887/ 223 524

Павилион Нон-стоп търси бармани/ки,

може и пенсионери – тел.0896/82 06 36

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН

АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37

Продавам  холна гарнитура /диван, 2

фотьойла, 2 табуретки, изгодно - тел.

0896/788 784

Продавам пиролизно котле за

отопление, 60KW – тел.0887/88 40 95

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

0893/54 19 45

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

тел.0878/32 14 34

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация

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

ДАВА С
Е

ПОД Н
АЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37
кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

разни

работа
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МЯСТО

ЗА

РЕКЛАМА

наем

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

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

за
вашата
реклама

Дайджест

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

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

Шефът на НСО отрича,
че гардове ще глобяват

на пътя
 НСО няма да глобява на пътя - службата
няма полицейски правомощия и не може да
санкционира шофьорите. Това заяви в
интервю за Дарик и.д. директор на
Националната служба за охрана ген. Тодор
Коджейков.
 Неотдавна проектозаконът за службата
беше публикуван за обсъждане и тогава
стана ясно, че в него е записано, че
служителите ще могат да налагат глоба от
80 до 300 лева, ако някой не изпълни
разпорежданията им във връзка с тяхната
дейност.
В края на миналата седмица
проектозаконът, както и тези за
специалните служби, бяха обсъдени при
президента и забележките на политици бяха
именно за записаните правомощия на
държавните гардове.
 Ген. Коджейков даде пример в кои случаи
службата ще може да санкционира граждани.
Например, ако човек продава на сергия
ножове или други хладни оръжия, а в района
предстои някакво мероприятие, служител на
НСО, след като се легитимира, призовава
търговеца да прибере оръжията за един час.
Ако човекът не е съгласен, следва втора
подкана от страна на служителя и ако и
тогава лицето не изпълни разпореждането,
му се прави протокол, обясни и.д.
директорът на НСО. Той подчерта, че
санкции ще може да налага само
упълномощено за целта лице, а не всички
служители.
Запитан дали държавните гардове ще могат
да санкционират и шофьори на пътя, ако не
изпълняват разпореждане или не се
подчинят на светлинните и звукови сигнали
на преминаващ кортеж, Коджейков беше
категоричен, че това няма как да се случи.
 „Как ще го спрем ние този автомобил,
когато сме в движение, а освен това нямаме
и такива правомощия по Закона за движение
по пътищата”, попита риторично той. И
допълни, че НСО при нужда може да
информира органите на полицията за
недобросъвестно поведение на някой
шофьор на пътя.
 Но ние нямаме полицейски правомощия,

служителите на НСО се занимават само с
охрана”, подчерта генералът.
 По думите му целта на новия закон е с
него да се разпише всичко онова, което
НСО върши като задължения през
последните 20 години. Той обясни, че
както и сега гардовете ще имат право
при дейността си да задържат
нарушители, но само до идването на
полицейските органи. Както това е
станало миналата седмица, когато пред
колата на министър Цветан Цветанов се
изправи мъж с пистолет.
 „Това е хубав пример как работят
нашите колеги в екстремална обстановка.
Искам да благодаря на колегите, че са
действали много професионално, много
отговорно и не са създали нещо, което
сега щеше да бъде на всички страници на
вестниците и по всички телевизии. А
именно да се стреля по този човек. Ако е
била ситуацията в друга държава, знаете
какъв е щял да бъде изхода за този
господин”, обясни той.
 По повод упрека на депутати по време на
обсъждането на законопроекта, че НСО се
е превърнало в „таксиметрова служба”
към президента, Коджейков посочи, че
основната дейност на службата е охрана,
а второстепенната - извършване на
специализиран транспорт. „НСО не е
транспортна служба - има си други
служби и транспортни фирми”, допълни
той.
 Във връзка с инцидентите на пътя, в
които са замесени и кортежи на НСО,
Коджейков подчерта, че всяка сутрин се
правят инструктажи на шофьорите и в
процеса на обучението им се набляга на
това те да бъдат толерантни и да не
създават предпоставки за катастрофи.
Според него от 10 инцидента само три
били по вина на водачи на службата за
охрана, а другите седем - по вина на други
шофьори.
 „Не може всичко да се слага под един
знаменател - трябва все пак и малко морал
да има в цялата работа. Искам да знае
обществото – ние по всякакъв начин ще
бъдем професионалисти и ще гледаме
така да си вършим задълженията, че да не
създаваме предпоставки за затрудняване
или изнервяне на водачите. Но не може за
всеки инцидент да се казва, че са виновни
служителите на НСО”, заяви генералът,
но подчерта, че винаги някъде ще има
подобен инцидент.
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Кухнята на Звездев" /п./
05:50"Горките родители на богатите деца"
06:45"Тази сутрин"
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал
15:00"Някой те наблюдава"- сериал
16:00"Горките родители на богатите деца"
17:00bTV Новините
17:30"Любов извън закона" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Къде е Маги?" - сериал, еп. 10
21:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 119
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Модерно семейство" - сериал
00:00"Дневниците на вампира" - сериал
01:00"Преди обед" /п./
03:00"Някой те наблюдава" /п./ - сериал
04:00bTV Новините /п./
04:30"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
11:25"Клуб Нюз" - светски новини
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Малки жени" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Забраненият плод" - сериен филм
15:00"Доктор Куин Лечителката"
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Черешката на тортата" - тв шоу
18:00"Сделка или не" - тв игра
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу
21:00"Пълна лудница"
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления" - сериал
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу
00:30"Магнитико" - тв игра
01:45"Осмо чувство" - сериен филм
02:30"Долината на слънцето" - сериал
03:30Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката"

05:35Бързо, лесно, вкусно - кулинарно
06:05Дързост и красота -  /3052 епизод/
06:30Денят започва - сутрешен блок
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:55Студени следи/п/
14:10Сен Тропе - тв филм /171 епизод/
15:20Вирусите атакуват - анимация
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Апартаментът с Марта Вачкова /
17:05Дързост и красота -  /3053 епизод/
17:30Бързо, лесно, вкусно
18:00По света и у нас
18:40Зелена светлина
18:45Страх да обичаш - тв филм
19:45Лека нощ, деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:40БНТ такси
20:50Спортни новини
21:00Референдум
22:00София Денс Уийк: "Мимолетно"
22:30Икономически новини
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели -  вечерно шоу
00:00Апартаментът с Марта Вачкова /
00:45Джаз линия
01:45По света и у нас /п от 20:00/
02:25БНТ такси/п/
02:35Страх да обичаш - тв филм
03:30Икономически новини/п/
03:55Видеоклипове
04:05Днес и утре/п/
04:25Малки истории/п/
04:35Денис и приятели - късно вечерно

Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

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

СМЕШНО
Мъж изпраща жена си на гарата. Седи той на перона, а жената на прозореца на
влака. Мъжът през цялото време я наставлява: - И да внимаваш там, Салфетке!

Добре да прекараш и умната, Салфетке.... Влакът тръгва и един от изпращачите го
пита: - Извинявай, ама стоях до тебе и чух как наричаш жена си.

Тя верно ли се казва Салфетка?
- Не бе. Елена й е името, ама как да и викам друго" пред толкова много хора.....

ЛАБИРИНТ

Намери правилния път!

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Хубаво е да приклю-

чите с нещата, които
сте отлагали цял месец. В краен слу-
чай ги прехвърлете на друг, но в ни-
какъв случай не ги отлагайте.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Финансови притес-

нения няма да имате,
но отрано преценете

какви средства ще ви трябват и как
да ги разпределите. Малко практич-
ност е нужна.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Време за промени. Не

забравяйте, че сега е
лято и е време за забавления. Просто
релаксирайте, може би така ще се
справите с промените.

РАКРАКРАКРАКРАК
Време за спортни за-

нимания. Водните про-
цедури са изключително полезни. Са-
мо не прекалявайте с емоционалните
изблици и мърморенето.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Доста напрегнат ден.

Изненадите ще валят, а
вие в повечето ситуа-

ц и и ще се държите неадек-
ватно. Хубаво поне, че нещата ще за-
вършат добре за вас.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Склонни сте да реаги-

рате импулсивно, а то-
ва винаги има последици. Трудно ще
намирате баланса между желаното и
рационалното, но опитайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не изкушавайте

съдбата с прекалени
желания. Ще ви доставят удоволс-
твие куп неща, които до момента
не сте правили. Просто избягайте
от скуката.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Хубав ден, но хич

няма да ви е до рабо-
та. Но в името на доброто си име
свършете задълженията си както
подобава. Бъдете професионалист.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Малко нервни ще се

чувствате днес. Под-
ходящ момент да раз-

чистите ненужните вещи и да сло-
жите ред в нещата си. Бъдете пес-
теливи и търпеливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Днес ще се чувства-

те страхотно и дори
случайните подмята-

ния на някои хора няма да успеят да
ви разстроят. Хубав ден за купони и
партита.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Нали разбирате, че

проблемите ви са ре-
зултат на представи-

те ви. Ако искате да сте щастливи,
просто имайте смелостта да мис-
лите по нов начин.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Добре е да овладеете

малко чувствата си.
Не им позволявайте да

ви ръководят, особено по делови
въпроси. Не разгласявайте планове-
те си, ще ви подпитват издалеко за
тях.
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„Ìèíüîð“ çàãóáè îò „×åðíîìîðåö“
Бумела помогна на бургазлии с автогол в края на първото полувреме

Страницата подготви Яне Анестиев

тина метра, след
центриране на Том в
наказателното поле
на Черноморец. През
първата част мом-
четата на Димитър
Димитров поглежда-
ха доста по-често
към противникова-
та врата, но така и
не успяха да се раз-
пишат. В 45-ата ми-
нута обаче това
направи Сабри Буме-
ла, който в опита
си да изчисти с гла-
ва топката, я пра-
ти неспасяемо в
собствената си вра-
та. След почивката
„акулите” продъл-
жиха да владеят
инициативата, но
пропуснаха няколко
изгодни ситуации
пред вратата на
Миньор. От своя

страна гостите съ-
що отправиха опа-
сни удари, но про-
пуски направиха
Йордан Юруков и
резервата Венци
Иванов. В 70-ата
минута Гаел Нлун-
дулу, който замени
принудително Яник
Боли в края на пър-
вата част, се въз-
ползва от колек-
тивна грешка в от-
браната на пернича-
ни и оформи край-
ния резултат – 2:0.
По този начин от-
борът на Черномо-
рец се отлепи от
дъното на таблица-
та и вече заема 12-а
позиция с актив от
5 точки. Миньор
пък остана на пос-
ледното място са-
мо с 2 пункта.

греда. В 15-ата ми-
нута страховит
удар на Даниел Мла-
денов от далечна
дистанция разтресе
напречния стълб зад
Банков. В 62-ата ми-
нута пък Крум Би-
бишков имаше мал-
шанса да уцели гор-
ната греда от десе-

Отборът на Чер-
номорец постигна
първата си победа в
„А” група през този
сезон след като се
наложи с 2:0 над гос-
туващия Миньор в
последен мач от 6-
ия кръг. Резулта-
тът на стадион
„Лазур” бе открит
след злощастен ав-
тогол на Сабри Бу-
мела в края на пър-
вата част. Гаел
Нлундулу пък удвои
преднината на „аку-

лите” в 70-ата ми-
нута. Бургазлии спе-
челиха заслужено
срещата след като
бяха по-активни
през по-голямата
част от срещата.
„Чуковете”, които
играха за пръв път
под ръководството
на Николай Тодоров
– Кайзера играха по-
защитно и чакаха
своя шанс на кон-
траатака. Двата
отбора удариха по
веднъж напречната

Югозападна „В“ ФГ

Георги Гайдарджиев ще
се пробва за рекорд

Спортист №1 на Благоевград за пос-
ледните 4 години Георги Гайдарджиев
ще направи опит да влезе в „Книгата
за рекорди на Гинес“. На 5 октомври в
Хърватската столица Загреб благоев-
градчанинът ще направи официален
опит да влезе в Гинес с набирания с
една ръка. Таксата при опит за Свето-
вен рекорд на Гинес е 8 000 евро и ве-
че е платена. Гайдарджиев обяви, че
ако успее да постави рекорда ще го
посвети на 100-годишнината от осво-
бождението на Благоевград от турско
робство. Ден по късно, на 6 октомври,
Георги Гайдарджиев ще участва в Заг-
реб в един от традиционните шоу-тур-
нири „Вендета“.

Както е известно, преди седмица, той
спечели два сребърни медала на лява
и дясна ръка в категория до 60 кг на
световното първенство в Бразилия. За
първи път от 2007-а година насам Гай-
дарджиев се завръща без злато от све-
товно първенство.

Спортист №1 на Благоевград приема
поражението съвсем нормално: „Загу-
бих и двата финала от двама различни
казахстанци, но те не бяха по-добре
подготвени от мен. Просто те изпол-
зват една малка вратичка в правилни-
ка, която не само на мен, но и на други
играчи не беше известна. Единият фи-
нал го загубих дори след 2 фала и съ-
дийска дисквалификация. Президентът
на нашата федерация Асен Хаджитодо-
ров, който е родом от Банско, прави
всичко възможно да покани двамата
касахстанци в най-скоро време да уча-
стват на турнир в България, за да мога
да взема реванш.“

Отборите на Мес-
та (Хаджидимово) и
(Струмска слава) Ра-
домир ще представл-
яват аматьорския
футбол от Югозапа-
да в турнира за Купа-
та на България, заяви
председателят на ЗС
на БФС Валентин Ча-
къров. Отборите от
„А“ и „Б“ група уча-
стват по право в

турнира, а от ама-
тьорския футбол уча-
стието става само
със заявка и квалифи-
кации. Въпреки голе-
мите си традиции в
този турнир изненад-
ващо ОФК „Пирин“
(Бл) и „Марек“ Дупни-
ца не заявиха участие.
В сряда „Места“ побе-
ди в Хаджидимово
„Германея“ с 2:0, с го-

лове на Чилев и Мол-
лов, а след като и от-
борът на „Нови Искъ-
р“ се отказа от уча-
стие „Места“ и
„Струмска слава“ ще
участват за жребия
за Купата на България
на 13-и октомври и мо-
гат да доведат на
своите стадиони от-
бори от професионал-
ния футбол.

“Струмска слава” ще играе
за Купата на България

След като в петък
(14 септември) изте-
че крайният срок за
подаване на заявките
за участие в женска-
та А група и Девичес-
ката лига, в БФБ бяха
постъпили молби
съответно от два и
три отбора.

Така от федерация-
та излязоха с идея те
да се обединят в едно
общо първенство, за
да играят и повече
срещи. Заявки за уча-
стие в женската А
група бяха пратили
Асеновец 2005 и Ми-
ньор Перник, докато
за Девическата лига
това са тимовете на
Черно море Одесос,

НСА и Шампион 2006.
Към тези тимове се
може да се присъе-
динят и Рилски спор-
тист и Академик
Пловдив, като така
ще станат общо се-
дем участника. Пред-
ложението на БФБ
към клубовете е те да

се обединят в едно
първенство. Тепърва
ще става ясно дали те
ще се съгласят на то-
ва, но едва ли биха
имали нещо против,
тъй като иначе се
очертава календарът
им да не е изпълнен с
много срещи.

Баскетболистките
подадоха заявка

6-ТИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Велбъжд – Рилски спортист    2:0
Витоша(Б) – Витоша(ДД)          5:0
Сливн.герой – Миньор(Бд)     2:1
Места – Ботев 1:1
Пирин – Германея        4:1
Оборище – Чепинец   2:1
Струмска слава – Септември  4:0
Марек – Перун               5:0

КЛАСИРАНЕ:
1.Витоша            15:1       18 т.
2.Марек               13:3      15
3.Пирин               16:7      13
4.Сливн.герой   15:7       11
5.Стр.слава        14:8       11
6.Оборище           7:8         9
7.Велбъжд           6:7         9
8. Ботев                9:7         8
9.Перун                6:10       8
10.Места             11:9        7
11.Витоша(ДД)    3:6        7
12.Германея        6:14      6
13.Рилски сп.      9:10      4
14.Чепинец          6:11      4
15.Миньор(Бд)     2:14     1
16.Септември     2:18       1

Божинов пак резерва
Българският нападател Валери

Божинов се появи за Верона в 72-
ата минута на срещата с Новара от
5-ия кръг на първенството в ита-
лианската Серия “В”, която завър-
ши 1:1. След това равенство Верона
е на 4-о място с 9 точки като про-
пусна възможността да се доближи
до лидерите Сасуоло и Ливорно,
които имат по 12. Тимът на Новара е
на 15-о място с 3 точки.Домакините
откриха резултата още в 6-ата мину-
та чрез Мартиньо, който в наказа-
телното поле овладя пас на Ал-
фредсон и прати топката по земя в
мрежата. Ганаецът Масахуду Ал Ха-
сан изравни за гостите от Новара в
85-ата минута. Божинов влезе на
мястото на голмайстора на отбора
Даниеле Качия.
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Çà ðàçóì â ïðåãîâîðèòå ïðèçîâà ÌÂÐ-ìèíèñòúðúò
„Исканото 20-процентно увеличение на заплатите невъзможно

ЗАДАВА СЕ ПОРЕДНАТА ПЕР-
НИШКА ДВАЙСЕТДНЕВКА

БЕЗ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛА
ВОДА. Дойде ли краят на
септември всяка година се
заформят колосални спорове

за ползата от мероприятието, наречено
ремонт на пети котел и профилактика на
мрежата. В общи линии нервите на топ-
лофицираните се разделят по въпроса
дали през август или през октомври е
по- полезно за тялото и душата да няма
топла вода. Всичко зависи от това кой
кога се къпе. За тия, които са избрали
август за месец на хигиената, есенният
тецов режим не ги брига. Обаче предпо-
читащите да си вземат един душ точно
в началото на октомври пищят кански.
Нарушава им се естественият ритъм на
живот. Фактът, че тая безводна проце-
дура отдавна е традиционна, би следва-
ло да е изградила нови навици у топло-
фицирания перничанин. Например бой-
лерът да е станал част от задължител-
ните домашни електроуреди,барабар с
парнаджийските топломери. Та колко
години вече отчитаме бум в покупката
им точно в тоя сезон? Затова смятаме,
че страшното е минало. Най- неприятно-
то е ако не се спази прокламираният
двайсетдневен срок, както стана лани,
ако не ни лъже паметта. Тогава тия, кои-
то могат да издържат до три седмици
без баня, със сигурност ще се разбун-
туват. Въпросът е дали са мнозинство и
какъв ще бъде социалният ефект от бун-
та на некъпаните.

БУРГАСКИТЕ АКУЛИ ЗАКОТВИХА
МИНЬОР НА ПОСЛЕДНО МЯСТО В
КЛАСАЦИЯТА НА А ГРУПА. Вярно,
миньорци и друг път са били на послед-
но място, обаче на толкова последно
никога не са били. Затова пред отбора
освен другите 15 тима, има и надежда,
че по-лошо от това няма накъде. Впро-
чем има - още бая време жълто-черните
няма да ритат в Перник поради наказа-
ние, та футболната общественост взе да
забравя, че има такъв отбор. В тоя сми-
съл болката от раздялата с А група
няма да е неизлечима. Може би ръко-
водството трябва да постави нова цел -
ако ще се изпада, поне да не сме пос-
ледни.

1225 септември 2012 г.

служебно погребение
на министрите Цве-
танов и Дянков “да си
го ползват, както и
когато намерят за
добре по време на ман-
дата си”, след като
финансовият минис-
тър го приемал за
привилегия, от която
полицаите трябвало
да се откажат.

“Обикалям в страна-
та и се срещам с по-
търпевши от слабата
работа на полицейски
служители”, посочи
днес Цветанов. “Как
да обясня на родите-
лите, че полицаят е
застрелял момичето и
после да кажа да му
увеличат заплатата?.
Последните случаи и
със задържани поли-
цаи и с такива, които
участват в организи-
рани групи”, уточни
той. 

По повод искането
полицаите да могат
да работят и частно
Цветанов припомни,
че преди 17 години е
имало възможност
полицаите да ра-
ботят извънредно,

тът, и с тази декла-
рация за погребение,
граничи с цинизма от
един служител, който
трябва да бъде в ус-
луга на обществото,
смята министърът.
Зам.-председателят
на полицейския синди-
кат (СФСМВР) Борис-
лав Мазнев  прочете
декларация пред коле-
гите си, че преот-
стъпва правото си на

Пак цигари без бандерол
Любомира ПЕЛОВА

620 къса цигари без акцизен бандерол
са иззели служители от Икономическа по-
лиция.

Служителите на реда проверили къща,
собственост на перничанката П.Р. на 33 го-
дини. В помещението са намерени и иззети
620 къса цигари без бандерол.

Работата по случая продължава, но от по-
лицията предупреждават, че акциите за ак-
цизни стоки без задължителния стикер
продължават.

Пияни зад волана
Две бързи производства за шофиране

след употреба на алкохол са започнати от
служители на Областната дирекция на по-
лицията в Перник.

На улица „Юрий Гагарин” в квартал „Из-
ток” бил спрян за проверка лек автомобил
„Мазда – Х-3”, управляван от 38-годишния
перничанин перничанина С.Г. При изпроб-
ването му с техническо средство за алко-
хол са отчетени 2,51 промила. Мъжът отка-
зал кръвна проба и бил задържан за 24 ча-
са.

В Радомир, на улица „Пирин” пътни поли-
цаи спрели за проверка „Сузуки Суифт”,
шофиран от местния жител Н.В. на 44 годи-
ни. 1,92 промила алкохол са отчетени при
изпробването му с алкотест „Дрегер”. Взе-
та му е кръвна проба, но поради здравос-
ловни причини не е бил задържан в ареста.

Работата по документирането на двата
случая продължава.

На 127-о място сме
по изтичане на мозъци
Александра ИЛИЕВА

България е на 127-о
място в света по из-
тичане на мозъци от
142 страни, показва
докладът на Светов-
ния икономически фо-
рум (СИФ) за конку-
рентоспособността.
Непосредствено пре-
ди страната ни се на-
режда Босна и Херце-
говина, а Албания,
която традиционно
се характеризира с ви-
сока емиграция, е пос-
тавена на 83-о място.
Дори Гърция, която
потъна в дълбока ико-
номическа криза в пос-
ледните години зара-
ди огромния си дълг,

се справя по-добре от
България в задържа-
нето на висококвали-
фицираните си кадри,
заемайки 119-о място
в класацията.

Но Хърватия, Румъ-
ния, Македония и Сър-
бия се нареждат след
родината ни, съот-
ветно на 128-о, 131-о,
133-о и 139-о място.
България обаче се
придвижва със седем
позиции напред от
70-та до 63-а в обра-
зованието и квалифи-
кацията.

Страната има доб-
ри показатели за про-
цента на хората с
висше образование,

сравнително добри са
резултатите за обу-
чението по матема-
тика, достъпа до ин-
тернет в училищата
и др. Ниски остават
оценките за цялос-
тното качество на
образователната сис-
тема; управлението
на училищата; обуче-
нието и квалифика-
цията на персонала в
предприятията.

Негативно се оце-
нява качеството на
професионалното об-
разование и възмож-
ностите за обучение
през целия живот,
пише в доклада на
СИФ.

Любомира ПЕЛОВА
Да бъдем разумни,

когато водим разго-
вори, а не да се подда-
ваме на емоция, призо-
ва по повод протес-

тите вчера и днес на
служители на МВР
техният министър
Цветан Цветанов.

По начина, по който
вчера мина протес-

но е отменена.
“Трябва да се знае

много добре, че всеки,
който е постъпвал на
работа, е знаел усло-
вията. С този подход
в момента, това може
да застраши живота
на много полицаи. Слу-
жителите на МВР са
първа категория, по-
лучават 20 заплати
обезщетение и имат
повече годишен от-
пуск”, посочи още ми-
нистър Цветан Цве-
танов. Той е катего-
ричен, че няма да се
намаляват абсолют-
но никакви обезщете-
ния за прослужено
време и отпуски в
МВР.

Цветанов вече
предложи заплатите
на полицаите да се
увеличат с 5-7%, но не
и с исканите 25%.

Трябва да изхождаме
от това какви са въз-
можностите на дър-
жавата, каза днес
той. С 6 синдиката
никога не можем да
постигнем консенсус,
убеден е обаче Цвета-
нов.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки кримина-

листи задържаха че-
тирима за кражба на
нафта.

Арестът е станал
при проведена специа-
лизирана полицейска
операция от служите-
ли на секторите
„Противодействие
на криминалната прес-
тъпност”, „Противо-
действие на икономи-
ческата престъп-
ност” и група „Прес-

тъпления по пътища-
та” при Областната
дирекция на полиция-
та.

Органите на реда
проверили паркинг в
пернишкото село
Драгичево. Там в мо-
мент на източване
на дизелово гориво
от паркиран автомо-
бил били задържани
А.Е. на 44 години от
Банкя, наборът му
столичанин Т.И., 39-
годишният К.Н. от

Четирима в ареста за кражба на нафта
софийското село Бус-
манци, и 28-годиш-
ният перничанин К.Т.
В карето апаши само
К.Н. е криминално
проявен, а останали-
те са с чисти досие-
та, поясниха от поли-
цията. Четиримата
са задържани за 24 ча-
са в ареста с полицей-
ска заповед.

Започнато е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.

Подпалиха колите
на пернишка кримка

Любомира ПЕЛОВА
Два автомобила са обгорели частично

миналата нощ в Перник.
Около 2,40 часа в дежурната час на

Областната дирекция на полицията е по-
даден сигнал за горящи коли на ул.
„Рашко Димитров” в квартал „Изток”.
Пристигналите на място огнеборци поту-
шили пламъците. Обгорели в предната
част са „Киа Спортидж” и „Пежо 206”,
собственост на криминално проявения
Велко Г. на 42 години. Извършен е ог-
лед на местопроизшествието и е започ-
нато досъдебно производство. Причини-
те за лумналия огън са в процес на уста-
новяване.

Велко е познат на органите на реда с
хулигански прояви, побой и причинява-
не на смърт по непредпазливост при
катастрофа. Предполага се, че колите
му са подпалени заради неуредени фи-
нансови взаимоотношения или лична
вражда.


