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

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ    ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

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

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

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

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

ставен ад

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в цяла България  плащане веднага

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

купува

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

винаги завършва зна-
ковите дела с осъди-
телна присъда. Това
се случва поради фак-
та, че обществото
вече е с нагласата да
чуе осъдителна при-
съда. Не знам дали си
давате сметка, че ко-
гато едно дело стане
медийно, тогава хо-
рата се настройват
негативно. А когато
това е факт, съдеб-
ният състав също се
настройва негатив-
но. Те не гледат обе-
ктивно на фактите
и обстоятелствата,
а гледат да угодят
на общественото
мнение.
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Облачно,
кратък дъжд

Тази бомба хвърли вчера осъденият на 25 години решетки убиец на девойчето

Изберете
германското!

Вчера печени изборджии уму-
ваха при премиера Орешарски какви нови
правила за избор на депутати да се въве-
дат, та улицата да кротне. И понеже от-
давна се знае, че няма нищо ново под слън-
цето, отново опряха до чуждия челен опит-
този път така наречената германска изби-
рателна система, според която половина-
та депутати се избират пропорционално, а
другата половина - мажоритарно.

Добър ден! Та тая система вече беше и
българска през 1990 година, а резултатите
от нея не бяха чак толкова лоши. Или поне
не колкото сегашните. Обаче като кажеш,
че изобретението е немско, може да минеш
за модерен. Толкова модерен, колкото пове-
чето протестиращи на жълтите павета,
които действат с манталитета на върза-
ното да пази сеното куче- хем не го иска,
хем на друг не го дава.

Затова девизът :”Изберете германско-
то!” може да се окаже консенсусен, понеже
никакъв човешки ум не може да измисли из-
бирателна система, според която депута-
тите да се избират с лозунги и да се
свалят със свирки. Друг е въпросът дали
властелините на улицата няма да от-
свирят и нея, щото не им гарантира лично
участие във властта.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 3

СТР. 2

СТР. 11

ÃÅÎÐÃÈ ÏÚÐÂÀÍÎÂ
ÍÀ ÕÐÀÌÎÂ ÏÐÀÇÍÈÊ

ÈÑÊÀÒ ÏÎÂÅ×Å ÏÀÐÈ
ÇÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÅÐÍÈÊ ÄÎÌÀÊÈÍ ÍÀ
ÏËÀÆÅÍ ÂÎËÅÉÁÎË?

Преп.
Давид Солунски.

Преп.
Давид Български.

На страница 12

Любомира ПЕЛОВА
Убиецът на 17-го-

дишната пернишка
спортистка Мирос-
лава – Марио Люлбе-
нов с прякор Заека,
който бе осъден на
25 години лишаване
от свобода заради
поисканата от него
съкратена процедура
на съдебно произ-
водство, вчера хвър-
ли чрез една от на-
ционалните телеви-
зии нова бомба в пуб-
личното пространс-
тво. Той заяви, че не
познава жертвата,
никога не я бил виж-
дал. «Самата съдебна
система в България

Любомира ПЕЛОВА
Две жалби в перниш-

ката Районна прокура-
тура е пуснал лидера
на ВМРО Ангел Джа-
базки. Те са за заплахи
за убийство и клеве-
та и обида, отправе-
ни срещу него от мес-
тните ромски лидери
Любомир Харалмпиев

Заплахи за убийство срещу
лидера на ВМРО в Перник

и Стоян
Стоянов.
Д и р е к -
тните за-
кани за са-
моразпра-
ва са нап-
равени в
предаване
на пер-
нишката
т е л е в и -
зия „Крак-
ра” от 15
мй т.г.

уточни Джамбазки.
„Харалмпиев и

Стоянов твърдят,
че в нашата програ-
ма е записана кастра-
ция на жените от
ромски произход, как-
то и че в Трън съм ка-
зал „Циганите на са-
пун”, на базата на
което ме заплашват,

че и аз мога да бъда
направен на въпрос-
ното миещо средс-
тво. Първо, тези хо-
ра явно не са чели
програмните доку-
менти на ВМРО, в
които няма не рад,  а
буква по въпроса за
цитирания начин на
ограничаване на раж-
даемостта сред ет-
носа. Второ, аз в
Трън не съм ходил,
не съм държал речи
там, не съм от-
правял заплахи, така
че реално това са
клевети, обиди, въ-
веждащи в заблужде-
ние общественото
мнение. Към мен е от-
правена и заплаха за
убийство.

На страница 3
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Ìàíàñòèðúò „Ñâåòè Äóõ” ÷åñòâà õðàìîâèÿ ñè ïðàçíèê
Президентът Георги Първанов  беше сред земляците си
Зоя ИВАНОВА

Манастирът „Све-
ти Дух” , намиращ се
над село Косача от-
беляза по традиция
храмовия с празник
завчера. Манастирът
е строен преди около
900 години и е бил
разрушен по време на
турското робство.
Сега от него са оста-
нали само част от
някогашните стени.
Гости на празника
бяха президентът
Георги Първанов /
2002 -2012г./, който
беше с майка си, кме-
тът  на Община Кова-
чевци -Васил Станими-
ров, председателят
на Общинския съвет

Венцислав Тодоров,
бизнесмени.

“Това е един от най-
красивите празници
от моето детство и
съм щастлив, че тра-
дицията се е съхрани-
ла.

Още по-щастлив ще
бъда, когато на това
свято място с уси-
лията на държавата и
общината, се нап-
равят археологически
разкопки, защото съм
убеден, че ще се от-
крият и още останки
от манастира. За те-
зи действия чакаме
разрешение и от Све-
тия синод. Благодаря
на кмета на община-
та, че съхраняват

ТПГ „Мария Кюри”
посреща новия випуск

в модерна сграда
Силвия ГРИГОРОВА

Вече втора година ТПГ „Мария Кюри”
ще посрещне поредния випуск ученици
в новия си дом в кв.„Изток”, в сградата
на СОУ „Св. Климент Охридски”. Основ-
но ремонтираната сграда, просторните и
добре обзаведени класни стаи създават
особен уют както за учениците, така и за
педагозите. Една година след като гим-
назията се пребазира в новата сграда,
бяха преместени и помещенията по про-
фесионална подготовка за специалност
„Металургия на черните метали”. От пло-
щадката на фирма „Стомана Индъстри”
те се пренесоха в приземния етаж на
гимназията. След основното му ремонти-
ране, което струваше на училището над
52 000 лева, бяха обособени 3 помеще-
ния. Едното е оборудвано като модерен
фитнес кабинет, който ще бъде на разпо-
ложение на учениците от специалности-
те: „Контрол на качеството и безопас-
ност на храни и напитки” и „Технологи-
чен и микробиологичен контрол в храни-
телно-вкусовата промишленост”. Други-
те са обособени като работилници по об-
щометална практика за учениците от
специалност „Металургия на черните ме-
тали”.

На въпроса - какво наложи премества-
нето на помещенията за практика, дирек-
торът на гимназията –инж. Недялка Ил-
иева заяви: ”Целта ни бе да улесним на-
шите ученици. С преместването на рабо-
тилниците от „Стомана Индъстри„ в сгра-
дата на гимназията няма да им се налага
да посещават територията на завода,
което ще облекчи учебния процес, ще
повиши качеството му и ще създаде удо-
бства както за учениците, така и за учи-
телите. На територията на фирма „Стома-
на Индъстри” АД ще се провеждат само
часовете по производствена и учебна
практика по „Добив и обработка” на уче-
ниците от специалността„Металургия на
черните метали”. Това означава, че те
няма да са лишени от практически зани-
мания в реална работна среда”.

Всъщност, учениците от специалността
„Металургия на черните метали” се пол-
зват с много привилегии още от възоб-
новяването на специалността през уче-
бната 2005/2006 г. По решение на съвета
на директорите на „Стомана Индъстри”,
учениците от тази специалност получа-
ват стипендия от 150 лв., безплатна карта
за транспорт, безплатни учебници за
пълния курс на обучение, безплатно обу-
чение по английски език в езиков център
„ФОРС”, безплатно работно облекло,
производствена база за практическо
обучение в реална работна среда.

На въпроса-защо „Стомана Инъдстри”
вече осем години активно спонсорира
ТПГ”М.Кюри” и най-вече учениците от
специалността „Металургия на черните
метали”, главният директор на фирмата -
инж. Емил Живков заяви: ”Професията
на металурга не е това, което беше пре-
ди двадесетина години. Внедрихме нови,
съвременни технологии, а производстве-
ният процес е напълно автоматизиран.
Поради това са ни необходими подготве-
ни млади специалисти, които да поемат
управлението на това производство. За-
това разчитаме много на кадрите, които
подготвя гимназия „Мария Кюри”. Вече
приехме на работа младежи, които са за-
вършили гимназията. Не мога да скрия
задоволството си, че те бързо се адапти-
раха и свикват с високите изисквания,
които компанията налага, защото сме
длъжни непрекъснато да защитаваме ав-
торитета на „Стомана Индъстри”. Затова
учениците, които завършат гимназията и
решат да продължат обучението си в
ХТМУ-София и покажат добър успех, им
осигуряваме стипендия и добра реализа-
ция в дружеството. За нас партньорство-
то с ТПГ ”Мария Кюри” е от важно значе-
ние. Радваме се, че педагогическият
екип полага усилия и резултатите са
много добри”.

8 000 българи учат
в Германия
Виктория СТАНКОВА

8000 български студенти започват тази
година обучение в университетите в Гер-
мания. Спрямо миналата 2012 година брой-
ката остава непроменена. Младежите са
предимно възпитаници на езиковите гим-
назии. „По брой студенти, учещи в Герма-
ния, България е на трето място след Китай
и Русия. Интересът на средношколците се
обяснява с качественото и безплатно обра-
зование”, коментира Петър Пантов, управи-
тел на Национална агенция за образова-
ние в чужбина и младежки проекти Cool-
Travel. Обучението е Германия е едно от
най-достъпните в ЕС. Студентите дори има
в

 ъзможност за самоиздръжка -  по закон
могат да работят, докато учат Повечето
германски университети предлагат 100%
финансирано от държавата образование.

Няма да отпадат
български класици

Виктория СТАНКОВА
“Докато аз съм министър, няма да поз-

воля от програмата по български език и ли-
тература да отпадат произведения на бъл-
гарски класици”, заяви министърът на об-
разованието и науката Анелия Клисарова
по повод появилите се в медиите твърде-
ния, че ще се променят учебните планове и
програми по български език и литература,
съобщават от МОН.

Министър Клисарова отбеляза, че объ-
ркването е причинено от проект, разра-
ботван по време на управлението на
ГЕРБ, който е качен на сайта на МОН.
Във въпросния проект по български език
и литература липсват значими произве-
дения на Христо Ботев, на Никола Вап-
царов и на други български класици. В
този проект не се разглежда “Тютюн”, а
“Осъдени души”.

Министър Клисарова изрази катего-
ричното си несъгласие с предвиденото в
проекта: “Не виждам как с подобни про-
мени можем да повишим качеството на
обучение и защо българските класици
трябва да са представени с по-малко
произведения”, бе категорична тя.

Министър Клисарова обяви, че е разпо-
редила проверка, която да установи как
е разработен проектът, кой го е подпи-
сал, на какъв принцип е решено кои
произведения да отпаднат и кои не, на
каква стойност е той и кой е взел парите
за него. След проверката министърът ще
уволни виновните и ще даде нарочна
пресконференция, на която ще предос-
тави информация по случая.

традициите и пома-
гат да оживим наши-
те села, защото те го
заслужават.”  - каза
Георги Първанов.

На празника на Све-
тия Дух, който ни

Затънали в  борчове общински
фирми ще плащат и на контрольори
Любомира ПЕЛОВА

Затънали в борчове
общински търговски
дружества ще трябва
да вадят от липсва-
щите си пари и по ед-
на заплата за контро-
льорите, които пер-
нишкият минипарла-
мент им назначи.
Длъжността не е но-
ва, имало е такива „о-
чи и уши на ОбС” как-
то нарече контрольо-
рите един от местни-
те законотворци, но
файда от тях поне до-
сега не е забелязвана.
Мнозинството не по-
жела да приеме аргу-
ментите на лявото
политическо прос-
транство, че дружес-
твата, на които ОбС
е принципал, са в из-
ключително критич-
но състояние и е ра-
зумно първо да се об-
съди състоянието
им, да се прецени кои-
то от тях изобщо
имат бъдеще и могат
да бъдат оздравени,
съдбата на кои пък
трябва да бъде реше-
на по друг начин. Не
бе чут и аргументът,
че въпросните „очи и
уши” ще струва ме-
сечно около 2300 лева
общо на фирми, някои
от които не могат да
изплащат нормално и
заплатите на работе-
щите в тях, не могат
да си позволят не
цяла, а дори една тре-
та от минималното
месечно възнагражде-
ние. Парадоксалното
бе, че предложението
за заплатите на кон-
трольорите, които
ще ли да изпълняват
превантивни фун-
кции, дори бе не за ед-
на, а за две минимални

за страната работни
заплати.

А парите ще изли-
зат все пак от бюдже-
та на дружствата.
Някои от които като
Дентален център
фактически са се са-
мозакрили, тъй като
нямат нито управи-
тел, нито дейност.
Други пък, както при-
помни съветникът
от Патриотично обе-
динение Милан Мила-
нов, са декапитализи-
рани, натрупвайки
борчове от над
120 000 лева, при ус-
тавен капитал 5000
лв. Трети пък като
„Тролейбусен тран-
спорт” например вече
имат задължения за
над 3 милиона лева.

Отделни съветни-
ци искат не наесен, а
още преди лятната
ваканция на минипар-
ламента да започне
сериозен анализ на
състоянието на об-
щинските търговски
фирми, за да се реши
кои от тях има сми-
съл да продължат да
същствуват, кои мо-
гат да бъдат прива-

тизирани, кои – лик-
видирани.

Въпреки дебатите,
контрольорите бяха
назначени и ще полу-
чават пари от праз-
ните фирмени каси.
Може би защото, как-
то се шушукаше в ку-
лоарите на перниш-
кия минипарламент,
всяка политическа си-
ла е получила място
за свой човек в списъ-
ка на „очите и ушите-
” на ОбС.

В Обреден дом – ед-
но от най-закъсалите
общински предприя-
тия, тази функция
ще изпълнява Краси-
мира Станимирова.
Светлин Иванов ще
котролира „Тролейбу-
сен транспорт” , Аде-
лина Илиева – „Дезин-
фекция”, Роза Стои-
лова – „Жилфонд”, Ва-
лентина Генадиева –
Дагностично-консул-
тативен център 1,
Иво ЙЮорданов –
„Перник инвест”, Ру-
мен Максимов – „Ко-
муналстрой”, Наташа
Дойчинова – „Детско
и ученическо хране-
не”.

дарява всяка мъд-
рост, живот и движе-
ние и е източник на
всичко живо, беше
отслужен водосвет и
молебен за здраве. Ес-
тествено имаше вку-

сен курбан, баници,
топли пити и прясно
сирене, за което се бе-
ше погрижил лично
кметският наместник
на селото Любен Геор-
гиев.
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Ангел Джамбазки с две жалби в пернишката прокуратурата срещу местни ромски активисти

Искат повече пари за
образование през 2014-та

Виктория СТАНКОВА

“Подкрепа” иска оставка на екип на МОН

А това са престъп-
ления, които се наказ-
ват от закона. Искаме
разследване и повдига-
не на обвинения срещу
авторите на законо-
нарушенията по сми-
съла на Наказателния
кодекс, заяви на прес-

конференция в Перник
лидерът на ВМРО и
допълни, че на базата
на представените в
Сметната палата до-
кументи партията ще
направи анализ на нап-
равените разходите
по предизборната кам-
пания в региона и ще
иска обезщетение в

същия размер от ром-
ските лидери.

Според Карлос Кон-
трерас – член на на-
ционалното ръководс-
тво на ВМРО, клеве-
тите и заплахите са
част от ромския те-
рор, който за съжале-
ние е свързан и с пред-
ставители на някои

общински управи, кои-
то толерират циган-
ското беззаконие, зая-
ви той и уточни, че
визира случаят в
Трън. Няма да оставим
подобни злоупотреби
с т.н. права и свободи
на ромите, бяха едино-
душни и Джамбазки и
Котрерас.

ВМРО няма да допус-
не узаконяването на
циганските гета как-
то в Перник и Трън,
така и в цялата стра-
на, тъй като те пос-
тавят в неравностой-
но положение българи-
те, живеещи в условия
на реална окупация от
страна на мургавите.
Политическата сила
също така е против
идеята да бъдат из-
плащани по 120 лева на
семейство, чието де-

те не може да бъде
настанено в детска
градина, както и пови-
шаването размера на
майчинските без реал-
ни критерии, защото
това означава да се на-
сърчава безхаберието
сред етноса – цигани-
те не плащат ток, во-
да, данъци, създават
деца само заради пари-
те, които държавата
им отпуска, без да ра-
ботят. Така повече не
може да продължава и
ако парламентарно
представените поли-
тически сили и прави-
телството не преос-
мислят позиците си,
готови сме незабавно
да стартираме и то
от Перник, национална
петиция по тези бе-
зумни предложения,
заяви още Джамбазки.

от страница 1

Виктория СТАНКОВА
Ако Министерство-

то на образованието
и науката не върне
Ботев в учебната
програма, Синдикат
„Образование“ към КТ
“Подкрепа” ще поиска

незабавна оставка на
целия ръководен екип,
съобщиха от синдика-
та.

„Подкрепа“ предла-
га незабавна отмяна
на визираните проме-
ни, които ще превър-

нат българското учи-
лище в политически
заложник, а български-
те ученици в полити-
чески роби. Всички бъ-
дещи промени трябва
да бъдат съгласувани
със социалните парт-

ньори в образование-
то. Синдикат „Обра-
зование“ категорично
настоява за оставки
и дисциплинарна от-
говорност на винов-
ните длъжностни ли-
ца за скандалните

промени.
За втори пореден

път се поражда подо-
бен дебат за ролята
на Ботев в българска-
та литература, бъл-
гарската история и
българското училище.

Бюджетът за образование трябва да е
най-малко 4,5% от брутния вътрешен про-
дукт (БВП). Това казва председателят на
синдикат “Образование” на КТ “Подкрепа”
Юлиян Петров. Той припомни, че за тази го-
дина отделените средства за образование
са 3,5% от БВП.

Синдикатите ще водят преговори и за
20% увеличение на единните разходни
стандарти на средните училища от месец
юли тази година. Те са различни за учили-
щата и зависят от големината на общината,
в която се намират, както и от други пока-
затели, обясни Петров.

Друго искане на синдикатите е детските
градини също да преминат на делегирани
бюджети, както и училищата.

По отношение на готвените промени в
учебното съдържание на средното образо-
вание Петров коментира, че не е толкова
важно кои произведения от даден автор ще
бъдат изучавани, а какви ценности ще бъ-
дат формирани у учениците. Той допълни
още, че обявените преди ден промени не са
били обсъдени с представителите на синди-
катите, които представляват около 70 хил-
яди учители.

Председателят на синдикат “Образова-
ние” на КТ “Подкрепа” подчерта, че обра-
зователната система е консервативна и
промените не трябва да бъдат правени с ог-
лед на бързи резултати, а според дългос-
рочните цели.

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

О Б Я В А
На основание заповед РД-05-291/25.06.2013г. на Кмета на община Трън

обявявам:
1. Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дърве-

сина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „Ерул-
1311”, отдел-подотдел/горски имоти кад. № 359-л/000197, землище на с. Ерул, по категории и
aсортименти с начални цени без ДДС, с размер на гаранциите за участие и стъпка за надда-
ване, както следва:

2. НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОЛЗВА-
НЕ НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

2.1.ПОЗИЦИЯ „ЕРУЛ-1311”

3. Гаранция за участие /10 %/ от началната цена: Гаранция за участие за Обект „Ерул-1311”
е парична сума в размер на 1488,00 лв /хиляда четристотин осемдесет и осем лева/, без ДДС
и трябва да бъде внесена по банкова сметка на Община Трън: Банка ДСК ЕАД клон Трън;
IBAN: BG88STSA93003300722169; BIC: STSABGSF до 16,00ч. на 05.07.2013г. и до 16,00ч. на
11.07.2013г. при повторен търг.

4. Гаранция за изпълнение /10 %/ от достигнатата цена на търга:  Гаранцията за изпълнение
е 10% от достигнатата цена на търга и се внася по банкова сметка на Община Трън. Банка
ДСК ЕАД, клон Трън; IBAN: BG 88STSA93003300722169; BIC: STSABGSF.

5. Когато на търга се яви само един кандидат гаранцията за участие се трансформира в га-
ранция за изпълнение на договора.

6.Срок за изпълнение на договора: Срокът за изпълненение на договора е до датата на ос-
видетелстване на сечищата с протокол, но не по-късно от 18 м. от датата на сключването му.

7. Условия и начин за плащане на цената: Добитата дървесина се фактурира по достигнати
цени на търга по категории дървесина, категоризирана от упълномощеното лице в превозния
билет. Спечелилият кандидат заплаща 100% от стойността на обекта в деня на сключване на
договора за Обект „Ерул – 1311”. Плащането се осъществява по цени за категория лежаща
дървесина до изчерпване на цялото количество маркирана дървесина. Спечелилият кандидат
заплаща действително добитата при сечта и извоза дървесина по категории и сортименти с
изравнителна вноска.

8. Технически и квалификационни изисквания:
Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на съответна-

та дейност както следва:
8.1. Кандидатите трябва да са вписани в публичния регистър на търговците за извършване на

дейности в горите към ИАГ по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина”.
8.2. Да отговарята на изискванията по чл.58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП

8.3. Да имат минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организа-
ция на добива на дървесина”, със сключен трудов договор, регистриран в НАП.

Не се прилага, когато едноличния търговец или член на управителен орган на юридическо-
то лице, вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, е лесовъд, регистри-
ран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.

8.4. Да имат минимум 3 (три) работника (секачи) със сключени трудови договори, регистрирани
в НАП и квалифицирани за съответната дейност за осъществяване на добива на дървесина;

8.5. Да имат минимум 5 (пет) броя бензинови моторни триони.
8.6. Да имат минимум 1 (един) брой горски специализиран трактор.
8.7. Да имат минимум 2 (два) броя товарни автомобили.
8.8. Да имат минимум 3 (три) впрегатни животни.
8.9. Ако кандидата предвижда участие на подизпълнител това се вписва в офертата.
9. Цена на тръжните документи: 20.00 (десет) лв. без ДДС за всеки обект.
Документация за обекта може да се закупи предварително в сградата на общинската адми-

нистрация гр.Трън, пл.”Владо Тричков”№1, всеки работен ден от 9:00 на 27.06.2013 до 16:00
на 05.07.2013г. Документацията за повторен търг може да се закупи в сградата на общинска-
та администрация от 9:00 на 09.07.2013г. до 16:00 на 11.07.2013г.

10. Достъп до насажденията за извършване на оглед:
Оглед на Обект „Ерул-1311, може да се извърши всеки работен ден от 27.06.2013г. до

05.07.2013г. от 09:30 до 15:00 часа, в присъствието на представител на ОП  „Трънска гора”.
Оглед се извършва след представяне на документ за закупени тръжни книжа и подсигурен
транспорт. В случай на повторен търг достъп ще бъде осигурен от 09.07.2013 до 11.07.2013г.
от 09.30 до 15.00 часа, при същите условия.

11. Срок за приемане на заявленията за участие –до 17:00ч. на 05.07.2013г., за първи търг
и до 17:00 на 11.07.2013г. при повторен търг в деловодството на Община Трън.

12. Място, ден и час за провеждане на търга – в заседателната зала на административната
сграда на Община Трън, на 08.07.2013г. от 09.30ч. за първи търг.

13.Дата на провеждане на евентуален повторен търг – 12.07.2013г. на същото място и в съ-
щия час.

14. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол.
15. Лице за контакти: Тодор Исаев – Зам. директор ОП „Трънска гора”; тел. 07731 22 64;

0885141468.
16.Тръжни документи, със съдържание:
1. Решение № 202/31.10.2012г. на Общински съвет гр. Трън;
2. Препис от Заповедта за провеждане на търга;
3. Списък на документите – Приложение №1;
4. Условия за провеждане на търг с явно надаване;
5. Заявление за участие – Приложение №2;
6. Административни сведения за участника – Приложение №3
7. Декларация за участие на подизпълнители – Приложение №4
8. Проектодоговор;
9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата съгласно чл.58, ал.1, т.3, б.”а”-”ж”от Нред-

бата по чл. 95 от ЗГ – Приложение №5
10.Декларация относно провеждане на търг за предоставяне на сечище – Приложение №6;
11. Карнет-опис, сортиментна ведомост и технологичен план за всички имоти, образуващи

отделните обекти;
12. Началната цена на всяка категория дървесина, за всички имоти, включени в обектите;
13. Копие от обявлението на търга в електронната страница на възложителя.

ОТ ОБЩИНАТА

Отдел/под- Дърв. Стояща Категория дървесина лежаща Общо Гаранция Стъпка
отдел/ вид  маса ЕСД ССД ДСД Дърва маса лева за участие
имот №
Широколистни 10% 5%

без ДДС  без ДДС

359-л-000197 бк 430 404 404 14140
359-л-000197 ВИП    бк 30 21 21 735
Всичко широколистни 460 425 425 14875
ВСИЧКО 460 425 425 14875 1488 744
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Това е пето издание на конкурса сред страните членки на съюза

Зоя ИВАНОВА
Журналистите от

страните членки на
Европейския съюз ве-
че могат да подават
своите материали
ако искат да участва-
т в конкурса за го-
дишната награда на
ЕС за здравна журна-
листика. Това съоб-
щават от здравното
министерство.  Побе-
дителите могат да
получат награди под
формата на призна-
ние в целия ЕС и па-
рични награди за из-
ключителни пости-
жения в здравната
журналистика като
изпратят свои ста-
тии онлайн до 30 сеп-
тември 2013 г. Жур-
налистическата наг-
рада, вече в своето
пето издание, има за

цел да стимулира и
възнаграждава висо-
кокачествената жур-
налистика, която по-
вишава осведоменос-
тта относно добро-
то здраве, здравео-
пазването и правата
на пациентите. За
наградата могат да
се състезават 28 ев-
ропейски държави, с
оглед на присъедин-
яването на Хърва-
тия на 1 юли.

Тонио Борг, коми-
сар по въпросите на
здравеопазването,
заяви: „Журналисти-
те играят ключова
роля в осведомяване-
то на европейците
относно здравни
въпроси. Независимо
дали става въпрос за
грижи за здравето,
права на пациентите

или за това как да се
ориентирате в
здравната система,
журналистите са те-
зи, които могат да
информират гражда-
ните. Затова журна-
листите в ЕС се при-
канват, за пета по-
редна година, да
„станат победители
в конкурса на ЕС за
здравна журналисти-
ка““.

Темите в тазго-
дишното издание на
конкурса са превен-
ция на заболявания-
та, здравно обслуж-
ване, системи на
здравеопазване и пра-
ва на пациентите.
Конкретните теми
са: Трансгранично
здравно обслужване,
Редки заболява-
ния,Донорство и

трансплантация на
органи,Работна сила
в здравния сек-
тор,Безопасност на
пациентите и вът-
реболнични инфек-
ции,Хронични забол-
явания рак, сърдеч-
носъдови заболява-
ния и диабет,Вакси-
нация срещу грип и
детски ваксина-
ции,Разумно изпол-
зване на антибиоти-
ците,Остаряване и
деменция,Активен
живот на възрастни-
те хора и остаряване
в добро здраве,Ле-
карствени продук-
ти,Определящи здра-
вето фактори: тю-
тюнопушене, консу-
мация на алкохол, хра-
нене и физическа ак-
тивност.

Във всяка държава
— членка на Европей-
ския съюз национал-
но жури, съставено
от журналисти и
специалисти в облас-
тта на обществено-
то здраве и предсе-
дателствано от
представител на Ев-
ропейската комисия,
ще избере един на-
ционален финалист.
След това жури на ЕС
ще избере трима по-
бедители на европей-
ско равнище сред 28-

те финалисти. 28-те
финалисти ще бъдат
поканени в Брюксел в
началото на 2014 г.
за връчване на награ-
дите.

 Участниците в
конкурса трябва да
са граждани или жи-
тели на една от 28-
те държави — членки
на ЕС и да са навър-
шили 18 години.Всеки
участник може да
представи най-много
2 статии, като е въз-
можно и колективно
участие, при условие
че журналистичес-
кият екип не над-
хвърля 5 души.Всички
статии трябва да са
на един от официал-
ните езици на ЕС и да
са били първоначално
публикувани в печат-
но или електронно
издание между 1 ав-
густ 2012 г. и 30 сеп-
тември 2013 г.Ста-
тията не трябва да
надвишава 20 000 пе-
чатни знака (в това
число интервали-
те).Повече информа-
ция за правилата и
условията за уча-
стие може да бъде
намерена на уебсайта
на проявата- http://
ec.europa.eu/health-eu/
j o u r n a l i s t _ p r i z e /
index_bg.htm

Ще се обсъждат промени
в здравното министерство

Зоя ИВАНОВА

На сайта на здравното министерство са пуб-
ликувани за обществено обсъждане пред-
вижданите  промени в устройствения правил-
ник на министерството. Според Здравният ми-
нистър д-р Таня Андреева с промените, които
се предлагат  ще се оптимизира работата на
ведомството и ще се намали щатната числе-
ност на администрацията с 16 бройки. Сред
основните поправки е създаването на самос-
тоятелна дирекция „Здравна политика“, която
ще бъде натоварена с планирането на приори-
тетите в здравеопазването и ще чертае визия-
та за реформи в здравеопазването. В мотиви-
те си д-р Андреева отбелязва, че ясното оче-
ртаване на стратегическата визия за промени
в здравната система е приоритет в работата
на министерството.Освен това министърът
предлага да се структурира дирекция „Уп-
равление на медицинските дейности“, в която
ще се концентрират оперативните приоритети,
свързани с медицинската дейност. Самостоя-
телна дирекция „Бюджет и планиране“ пък
ще отговаря за функциите на министерството,
свързани с финансирането на здравната сис-
тема.Всички дейности, свързани с управле-
ние и изпълнение на международни проекти и
програми, ще се съсредоточат в дирекция
„Международни проекти и специализирани
донорски програми“, предвижда още проек-
тът. Сега съществуващите дирекции „Общес-
твени поръчки“ и „Инвестиционна политика“
ще се слеят, тъй като се констатира сходство
по отношение на основните им задачи, посоч-
ва още министър Андреева в доклада си към
проекта.

Предстои България да
се включи в квотата

за внос на сирене в САЩ
Силвия ГРИГОРОВА

България и Румъния ще станат част от кво-
тата за внос на европейско сирене в САЩ. То-
ва решение е в резултат на проведените пре-
говори между САЩ и Европейския съюз, во-
дени в рамките на Световната търговска ор-
ганизация. Споразумението се очаква да
влезе в сила за България на 1 юли, след като
бъде публикувано съобщение в официалния
вестник на Европейския съюз. Това информи-
раха от Министерството на земеделието и
храните. Тази квота дава възможност за внос
на сирене по код 0406 от Комбинираната но-
менклатура на САЩ при намалено вносно ми-
то. Желаещите да изнасят сирене в рамките
на квотата за САЩ се нуждаят от лицензия
за износ. Заявителите представят доказа-
телства, че са изнасяли продуктите от въпрос-
ната квота за Съединените щати поне през
една от предходните три календарни години и
че определеният от тях вносител е дъщерно
дружество на заявителя. Заявленията за ли-
цензии за износ се придружават от деклара-
ция от определения вносител, който удосто-
верява, че той е избираем съгласно действа-
щите правила в Съединените щати за издава-
нето на лицензии за внос за продуктите по
код от КН 0406.

Заявления за лицензия се подават в Цен-
тралното управление на Държавен фонд „Зе-
меделие” в София. Кандидатите трябва да бъ-
дат регистрирани в отдел „Търговски меха-
низми” на ДФ”Земеделие” преди първото си
кандидатстване за лицензия за износ. Сро-
кът за подаване на заявления е от 1 до 10
септември 2013г. Лицензиите ще се издават
до 15 декември 2013г. и ще са валидни от 1
януари до 31 декември 2014г.

Образецът на заявлението и необходимите
за регистрация документи, могат да се из-
теглят от интернет страницата на ДФ „Земеде-
лие”.

                                                               РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Районно управление “Социално осигуряване” гр. Перник
П.К. 2300, ул. “Отец Паисий” №50, тел. 649301,

email: pernik@nssi.bg

ОБЯВА
Териториално поделение на НОИ - РУ “СО” гр.Перник,

ул.”Отец Паисий” № 50 на основание Заповед № II- 67 от
25.06.2013 г. на Директор на ТП на НОИ и в съответствие с
глава III, раздел II, чл.38 от Вътрешните правила за придо-
биване, управление и разпореждане с имоти от НОИ

ОБЯВЯВА
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недви-

жим имот - помещение, предназаначено за обект “Кафе”
със застроена площ от 33 кв.м., находящ се в админис-
тративната сграда на ТП на НОИ - РУ “СО” гр. Перник за
срок от 1(една) година, считано от датата на сключване
на договора.

ОПИСАНИЕ НА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА
1. Вид на обекта: Помещение от 33 (тридесет и три)

кв.м. (зала от 26 кв.м. и прилежащ склад от 7 кв.м.), на-
ходящо се в административната сграда на ТП на НОИ - РУ
“СО” гр. Перник, ул. “Отец Паисий” № 50, собственост на
ТП на НОИ - РУ “СО” гр. Перник.

2. Срок за отдаване под наем - 1 (една) година от
датата на сключване на договора.

3. Първоначална наемна цена: 230.54 лв. (двеста
и тридесет лв. и петдесет и четири ст.) определен по реда
на чл. 41 от ППЗДС от лицензиран оценител. Определе-
ният начален наем на обекта не включва консумативни
разходи (ел.енергия, отопление и вода), както и процент
от заплащаните от ТП на НОИ гр.Перник данъци, такси и
др. за недвижимия имот.

4. Предназаначение на отдавания имот: Продаж-
ба на кафе, чай, безалкохолни напитки, закуски, захарни,
шоколадови изделия и пакетирани готови храни.

- Обзавеждане: бар плот с мивка-алпака и смесител-
на батерия, кръгли маси с метални крака - 6 броя; столове
– 24 бр.; стелажни рафтове и шкафове— 1бр.

Работно време: всеки работен ден от 7,00 часа до
18,00 часа;

Почивни дни: събота и неделя.
Начин на плащане: достигнатата месечна наемна це-

на се заплаща от 1-во до 5-то число на текущия месец.

5. Вид на търга - с тайно наддаване.
2300, гр. Перник, ул. „Отец Паисий” № 50, тел.:

+3597664930! факс: +35976645440;
6. Размер на депозита - 20.00 лв.
7. Специални изисквания към участниците - В

обекта се забранява тютюнопушене и приготвяне на хра-
на.

8. Дата, място и час за провеждане на търга -
Търга ще се проведе на 29.07.2013 г. в ТП на НОИ гр. Пер-
ник, ул.”Отец Паисий” № 50, ет.2-ри от 10,00 часа.

9. Критерий за оценка на ценовите предложе-
ние ----- най-висока цена.

10. Условията на търга и документацията за участие са
публикувани на интернет страницата на НОИ www.noi.bg).

11. Оценката на ценовите предложения на кандидатите
ще се извърши съгласно реда и начина, посочени в доку-
ментацията.

12. Ценовото предложение се представя от кандида-
та, или упълномощен от него представител, лично, или
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в
запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана
цена”, поставен в плика със заявлението за участие.
Върху плика се посочва пълен адрес за кореспонден-
ция, телефон, по възможност факс и електронен ад-
рес. Ценови предложения представени след изтичане
на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно
на кандидатите, както и такива поставени в прозрачен,
незапечатан, или с нарушена цялост плик.

13. Краен срок за подаване на ценови пред-
ложения - до 17,00 часа на 26.07.2013 г. в Деловодс-
твото на ТП на НОИ гр. Перник, ул.”Отец Паисий” №
50, етаж 2-ри, стая 202.

14. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00
ч.

Лице за контакти - Аделина Николова - началнак
на сектор “ЧРПОАСД”, тел.: 076/ 6493 15.

Обявата е публикувана във вестник “Съперник”
брой        от 26.06.2013г.



076/60 04 15
0888/222 656
0879/460 763

Рекламно  приложение

Сряда, 26 юни 2013 г., брой 120 /5236 / година XХ

®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg
pernishkiimoti@abv.bg

УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ

 0898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 306; ; ; ; ; 0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;
0878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 687

БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро
2. Търговски обект, Изток, топ-място,
200 кв.м, + градина 80 кв.м,
работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

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

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

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

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

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, юг, тер. - 23 000 лв.

2. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

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

4. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.

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

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

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

8. Гарсониера, Изток, РVС, ет. 7, ТЕЦ - 22 000 лв.

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

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

11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 28 500 лв.

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

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

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

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

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

17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 27 000 лв.; 31 500 лв.

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

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

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

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

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно - 33 200 евро
23. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.
24. Тристаен, Център, тх., ет. 7, 94 кв.м, 3 тер., РVС - 35 000 евро
25. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.
26. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.
27. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.
29. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
33. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 53 500 лв.
34. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.
35. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 59 900 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

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

Кантора за недвижми имоти

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

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:

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

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

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ
0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

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

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

ДАВА ПОД НЕМ:

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

СПЕШНО ГАРСОНИЕРА,
АЛБЕНИТЕ, РЕМОНТИРАНА,

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

БЕЗ ОБЗАВЕЖДАНЕ - 21 000 ЛВ.

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ТЕЦ, преустр., юг, или заменя за Двустаен В Мошино Изток до ет. 5
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
5. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
6. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня,
шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 30 000 евро
7. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
8. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
9. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
10. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 27 000 ЛВ.
11. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 55 000 лв.
13. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
14. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 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. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
24. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 30 000 лв.
25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

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

СПЕШНО КУПУВА:

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

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

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

4. ТРИСТАЕН, В ЦЕНТЪРА, ТХ., В ПО-НОВ БЛОК - ДО 35 000 ЕВРО

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Тел: 0894/066 921

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

КУПУВАМ ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ В

ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО

ЦЕГРИЛОВЦИ, ОБЩ.ТРЪН.  НАЧАЛНА

ЦЕНА  700 ЛЕВА,  МОЖЕ И ПО-ВИСОКА В

ЗАВИСИМОСТ ОТ  ГОЛЕМИНАТА И КАТЕГОРИЯТА.

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

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

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

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

Място
за

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

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

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

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

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

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

тел. 076/ 60 26 26

ïåðíèøêè  èìîòè

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

ТЕЦ, тер, килер - 30 800 лв.

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

с част от магазин - 63 000 евро

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

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

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

обз., климатик, преустр. - 30 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

2. Тристаен, Център, тх., 94 кв.м, РVС,
3 тер., непрех., подобр. - 35 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

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

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

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

Продавам  павилион 10 кв.м, на
входа на Руското училище, ток,
вода - тел. 0887/378 197
Продавам  масивна къща,

вертикален близнак, сутерен + 2
етажа х 57 кв.м, с малък двор, 59
000 лв. - тел. 0879/454 577
Продавам двустаен, в Ид.ц., на

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пление, 60KW – тел. 0887/88 40 95

имоти
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0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

0888/874 595
Дава под наем

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

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота -  /3185 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:35Малки истории/п/
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе - тв филм /303 епизод/
15:10Живот с Дерек - тв филм /15 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: "Ку-Ку"/п/
17:05Дързост и красота -  /3186 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Още от деня
18:55До утрото на новата ни среща - тв
филм /4 епизод/
19:50Лека нощ, деца!: Маша и Мечокът
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Студио "Футбол"
22:00Футбол: Първа полуфинална среща
за Купата на Конфедерациите - пряко
предаване от Бело Оризонте /Бразилия/
00:00Ретро следобед: "Ку-Ку"/п/
00:45Апартаментът с Марта Вачкова
01:30До утрото на новата ни среща - тв
филм /4 епизод/п/
02:25По света и у нас /п от 20:00/
03:10Футбол: Първа полуфинална среща
за Купата на Конфедерациите /п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРОАКТИВНА РАБОТА С
МЕДИИТЕ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОИЦ - ПЕРНИК

На 27.06.2013 г. (четвъртък), от 10:00 часа в залата на Областен
информационен център – Перник, ще се проведе информационна
среща за проактивна работа с медиите на тема: „Представяне на
резултатите от дейността на ОИЦ – Перник за изтеклия период и
актуална информация за възможностите за финансиране на
проекти със средства от Европейските фондове“.

Поканени да вземат участие са представители на регионални и
национални медии.

Областният информационен център – Перник, като част от
мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект
на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-
00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика”
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”,
Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic_pernik@abv.bg

www.eufunds.bg

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще търсите неща-

та, които са удобни
и спокойни. Внима-

вайте това да не ви направи прекале-
но лениви. Затова пък ще сте финан-
сови изобретатели.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Личното ви оба-

яние няма да има гра-
ници и това ще ви

подтикне и към покупката на ненуж-
но скъпи вещи. Но ако работите,

всичко ще е прекрас-
но.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Имате някакви

странни очаквания от хората около
вас, като повечето от тях са наис-
тина неизпълними. После да не стра-

дате от разочарова-
ние.

РАКРАКРАКРАКРАК
В желанието си да сте независими

ще направите толкова неразумни не-
ща, че не е ясно дали това няма да ви
докара до друга зависимост. Мисле-

те!

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Силно ще ви вълнува

впечатлението, кое-
то правите на околните и ще сте за-
висими от него, макар да си давате

вид, че не сте. А какво ви
носи то?

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Способни сте да раз-

берете и най-сложните неща, стига
да решите, че го искате. Хубав ден за
ораторство и изучаване на чужди
езици. Действайте. Сега е настъпил
вашият момент на успех!

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще усещате някак-

ва невидима принуда
да направите това

или онова. От вас зависи да разсее-
те въпросното усещане, оставете
се на инстинктите си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес за вас ще е мно-

го важно да видите и
друга гледна точка

преди да действате. Бъдете екипен
играч, не действайте самосинди-
кално.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Ще мислите в дос-

та икономичен стил,
нещо неприсъщо за

широкоскроена личност като вас.
Не се задълбавайте, ще се депреси-
рате. По-оптимистично!

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се чувствате

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Толкова сте загри-

жени за другите, че
забравяте собствените си нужди, а
това не е най-добрият начин неща-

та да вървят. Погри-
жете се за себе си.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Общуването ще е

от първа необходимост днес. Има-
те нужда да споделяте впечатле-
нията си и ще го правите дори със
случайни хора. Бъдете
общителни!
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Ïåðíèê ùå äîìàêèíñòâà íà ïëàæåí âîëåéáîë
Данчо Лазаров на откриването на  обновената зала  „Кракра”

състезателите е на-
пълно обновено и раз-
чертано за волейбол и
баскетбол. Стените
също са освежени, а
волейболната мрежа и
съдийският стол са
нови и са подарък от
волейболната федера-
ция. Точно нейният
президент инж. Данчо
Лазаров присъстваше
на самото откриване
и гръмна шампионско-
то по този повод. На
откриването бяха и
кметът Росица Яна-
киева, заместник-кме-
тове, волейболни  и
баскетболни  треньо-
ри състезатели  и
т.н. Кметът на Пер-
ник пък съобщи и дру-
га важна новина, а

именно,че се водят
преговори с федера-
цията по волейбол
Перник да стане цен-
тър и на плажния во-
лейбол. По време на
речта си на самото
откриване  Данчо Ла-
заров разшири новина-
та, като заяви, че ако
се работи в правилна
посока, Перник ще бъ-
де предложен за дома-
кин на балканското
първенство по този
вид спорт догодина,
когато България ще
организира първенс-
твото. В най-скоро
време ще се изготви
график за ползването
на залата и тя ще бъ-
де натоварена със за-
нимания пълноценно.

Двама бивши миньорци
дебютираха за ЦСКА

Двамата бивши миньорци, Камен Ха-
джиев и Николай Дюлгеров дебютираха за
ЦСКА в първата контрола на отбора срещу
„Светкавица” но се издъниха заедно с но-
вите си съотборници  и не успяха да по-
бедят отбора от „Б” група. Светкавица ус-
пя да открие резултата в 65-ата минута.
Стоян Георгиев прати кълбото в мрежата
на „армейците”, давайки аванс на „мъл-
ниите” – 1:0. ЦСКА се опита да възстанови
равенство и в 72-ата минута Якимов
стреля, но ударът му бе блокиран от играч
на Светкавица. Малко след това Крачунов
имаше възможност да отбележи, но вра-
тарят на „мълниите” успя да отрази. Свет-
кавица пък можеше да достигне до втори
гол в 77-ата минута, когато Стоян Георгиев
нанесе страхотен изстрел, но Господинов
боксира в корнер. ЦСКА възстанови ра-
венството в 85-ата минута, когато Григор
Долапчиев със страхотен удар, наподоб-
яващ странична ножица, прати кълбото
неспасяемо в мрежата на Светкавица за
1:1.

„Миньор” пак е в
позиция изчакване

Всякакви информации за вчерашното съ-
биране на ръководството на „Миньор” се
оказаха неверни. Опроверга ги изпълни-
телният директор на клуба Пламен Атана-
сов.Той заяви,че засега се чака босът
Христо Ковачки, който трябва да определи
бюджета на клуба. Едва тогава ще се реши
с какви състезатели ще се играе и каква
подготовка ще си води, какви лагери ще
има и така нататък. Засега , докато другите
правят селекция, търсят противници за
контроли , избират места за подготвителни
лагери и т.н в Перник….ЧАКАТ.

Май горим с един отбор
за евротурнирите

Юристът Иво Ивков коментира ситуация-
та около възможността Ботев (Пд) да за-
мести ЦСКА в квалификациите на Лига Ев-
ропа. Членът на Апелативната комисия на
УЕФА заяви, че не е оптимист за участието
“канарчетата” на мястото на “червените”.В
предаването “Пред банята” той сподели:
„Има ясно предвидени санкции, когато
някой отбор откаже участие. Предвидено е
да не бъде допускан отбор заместник, при
отказ на друг от същата страна. Възникват
много въпроси. Ако не беше издаден ли-
цензът, имаше възможност да се допусне
трети отбор. Предполага се, че са взети
всички мерки, за да бъде изпълнен крите-
рият.””Информирам се за ЦСКА от нещата,
които чета във вестниците. Не виждам при-
чина ЦСКА да не започне в първенството.
Лицензионната комисия следи нещата и е
добре запозната с делата на клуба. Аз не
мога да гадая какво ще предприемат от ръ-
ководството на ЦСКА. Очаквам го. Следя
събитията чисто професионално. Лиценз
не може да бъде прехвърлян. Той се изда-
ва само на лицето, което кандидатства, и
няма как да се прехвърли от един клуб в
друг. По закон даденият отбор има въз-
можност да смени седалището си”, каза
още Ивков.„Изказванията от длъжностните
лица в клуба, че са в несъстоятелност и не
способни да си плащат дълговете, трябва
да се имат вредвид. Ако БФС не беше из-
дал лиценз на ЦСКА, можеше друг отбор
да участва в евротурнирите”, завърши за-
щитникът на Стойчо Младенов по искания-
та на треньора срещу бившите му работо-
датели.

жила община Перник.
В резултат на това
игралното поле, кое-
то тормозеше години
наред треньорите и

Напуканата след зе-
метресението  и амо-
ртизирана зала „Крак-
ра” вече е основно ре-
монтирана, а от днес

и откриването на ре-
монта вече е факт.
Той е на стойност
около 210 хиляди лева,
от тях 40 000 е вло-

Данчо Лазаров:Перник трябва да намери формулата
- Не, съвсем не каз-

вам това. Имаме прек-
расен отбор с отлич-
ни изпълнители, в то-
ва число и Тошко
Скримов, така че  не
виждам кой знае каква
нужда от други изпъл-
нители.Освен това,
не мога да си пред-
ставя как бих могъл
да кажа на Скримов да
излезе,за да влезе не
знам кой си…..

- За което сте абсо-
лютно прав …

- Всеки трябва да
воюва за правото да
играе в националния
отбор, за България, да
се бори за това, на ни-
кого не е дадено по
призвание и по заслу-
ги.

- Това е точно така.
Трийсет процента от
стартовата шестица
на националния отбор
е пернишка, в същото
време волейболният
отбор на град Перник
една крета във Висша-
та лига…

- Перник има стра-
хотна школа и това
трябва да отчетете.
От тук нататък за-
почват резултатите.

- Нещо се къса ниш-
ката при мъжете…

- В смисъл?
- В смисъл,че волейбо-

листите ни като стиг-
нат до мъжката въз-
раст и отиват на дру-
го място, поради една
елементарна причина и
тя се казва пари

- Това не е мой проб-
лем?

- Е, федерацията не

може ли да помогне?
- Тия въпроси ги за-

давайте,на когото
трябва.

- Е кой е  правил-
ният адресат?

- Тук трябва ваше-
то ръководство на
волейбола да прецени
дали има състезате-
ли, с които да се бори
за правото да играе-
те в Суперлигата.
След това ви трябва
солидна финансова
подкрепа.

- Е, това ни е пробле-
ма.

- Ами съберете се
всички перничани и го
решете този въпрос.

- Как така става,че
градчета като Луко-
вит или Ябланица нап-
ример, си издържат
спокойно отбор във
Висшата лига, а по-го-
леми градове се зат-
рудняват?

- Ами сигурно нами-
рат формулата, която
на вас ви е трудно да
намерите. Но аз
мисля,че сериозната
школа, която имате, е
достатъчно сериозно
основание, да дочакате
момента,в който ще
играете в Суперлига-
та. Перник винаги е
бил в челото на българ-
ския волейбол, сега мо-
же би има известно
отстъпление, но виж-
дам,че се върви в пра-
вилната посока. Това е
важното…

- Ще спра до тук,за-
щото ми звучи опти-
мистично. Благодаря
ви!

го правя?
- То не е задължител-

но,ама като живи хо-
ра, ей така да си гово-
рите един с друг…И
той май  не говори с
вас?

- Неговата позиция
той я изрази, напус-
кайки националния от-
бор.

- Добре, не губи ли
националния отбор
от това нещо?

- Ние мислите ,че гу-
би ли?

- Мисля?
- Е, това е ваше мне-

ние, което не сподел-
ям…

- Искате да каже-
те,че пернишкият во-
лейболист Тодор Скри-
мов е по-добър от Ка-
зийски? Звучи много
патриотично за пер-
ничани.

Присъстващият на
откриването на зала
„Миньор” президент
на волейболната фе-
дерация Данчо Лаза-
ров отговори на въп-
росите на „Съпер-
ник”, за пернишкия и
националния волейбол

Господин Лазаров,
върви ви напоследък
на откриване на зали.
Открихте ремонти-
раната зала „Христо
Ботев” в столицата,
сега тук, в Перник, за-
ла „Кракра”….

- В зала „Христо Бо-
тев” беше направен
един частичен ре-
монт, докато тук е
направено наистина
нещо сериозно.Това е
пътят, защото без
материална база не
може да има и спорт.

- Ръководите без-

спорно най-успешния
колективен спорт в
България, а в същото
време по време на
най-сериозните ни
международни изяви
ви искат оставката.

- Това пък… Дайте
да си вършим работа-
та и да вървим нап-
ред. Важното е отбо-
рите да побеждават.

- Наистина ли не им
обръщате внимание?

- На кое?
- На плакатите, из-

дигнати в зала „Ар-
меец” по време на ма-
човете срещу Аржен-
тина.

- Не съм  ги чел….
- С какво ядосахте

Матей Казийски?
- Не знам…
- Наистина ли не си

комуникирате с него
- А защо трябва да
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“Ïðèçíàâàì âñè÷êî, íî íå ïîçíàâàì Ìèðîñëàâà!”
Тази бомба хвърли вчера осъденият на 25 години решетки убиец на девойчето

ТРЪНСКОТО ЗЛАТО Е ОБ-
РЕЧЕНО ДА НЕ ВИДИ БЯЛ
СВЯТ. РАНО- РАНО съответ-
ните органи отрязаха мераците
на потенциалните златотърса-

чи, като забраниха добива. Аргументи- по-
тенциално замърсяване на река Ерма. А
като компенсация дойде новината, че пак
в Трън ще се прави фабрика за екопалети.
Тя обаче едва ли ще е оная златна мина,
за която мечтаеха не един и двама трън-
чани. Думата ни е за друго- не един път е
ставало въпрос, че всички общини в Пер-
нишко се бяха наточили да разкриват зла-
тоносни жили. Едни под Голо бърдо и Бър-
дото, други край Земенското кале, трети
насред диканското поле. И започнаха ед-
ни розови сънища- ум да ти зайде. Трън-
чани първи имаха лошия късмет да чуят
:”Ядец!”

Да се готвят и останалите. При тия патак-
лами в държавата само екопротести ни
липсваха. А златото може да почака.
Някой управник някога пак ще го закъса
с парите и ще пусне мухата за несметните
златни находища...

ДЕЛЯН ДОБРЕВ НАСКОРО ПОЛУЧИ
МАСА ХВАЛБИ ОТ СЪПАРТИЙЦИТЕ
СИ, ЧЕ СЕ Е НАВИЛ да стане депутат от
Перник, а не от родния Хасково, ама към
днешна дата се оказва, че май се е пре-
цакал. На принципа на скачените съдове
свали напрежението в пернишката орга-
низация на ГЕРБ, обаче то се покачи в
хасковската,та сега народният представи-
тел ще тъче на два стана. Бойко Борисов
го командирова да слага ред в югоизточ-
ния град в ролята на пръв местен партиец.
Което не е чак толкова лошо за самия
Добрев- ще шлайфа партийно строителс-
тво в Хасково, депутатстване от Перник, а
като прибавим и министерския стаж от
предишното управление, направо завър-
шен държавник.

ДАЛИ АРЕНДАТОРИТЕ НЕ СЛУЧИ-
ХА НА ЗЕМЯ, ИЛИ ЗЕМЯТА НА АРЕ-
НДАТОРИ, Е РАНО ДА СЕ КАЖЕ, но
фактът си е факт- 14 земеделски масива
ще продължат да пустеят, понеже няма
мераклии да ги обработват. Ама и земе-
делците се изхитриха- търсят само на ба-
ницата мекото. Че имотите не са привле-
кателни, е ясно. Нали евросубсидиите са
затова-да се култивира дивото, а не от пи-
томното да се печели два пъти- веднъж
като субсидия на декар, а втори път като
продажба на продукцията.

1226 юни 2013 г.

стигнал до извода,
че в обществото
срещу него вече има-
ло изградено мнение.
«Смятат ме за ужа-
сен изрод. Аз съм
възмутен от това
внушение, но то е
факт», допълни Лю-
бенов. Според него
съдът не е взел под
внимание много фак-
ти. От дома му нап-
ример са конфискува-
ни въжета за тегле-
не на автомобил и
няколко въжета за
простор. Натривки-
те, взети от трупа
на Мирослава, и нат-
ривките от въжета-
та се различават по
химичен състав. „Та-
ка че това дава от-
говор на много въп-
роси. Има много
смешни неща в това
дело. Отстрани пог-
леднато, това е едно
бутафорно дело. Но
е факт и 25-годишна-
та ми присъда”, каза

Съдът би трябва-
ло да бъде арбитър
между думите на
прокуратурата и ду-
мата на адвокатите.
Но съдът в България
взима единствено и
само думите на про-
куратурата като

чиста монета, а не
изслушва защитата
на обвиняемите”,
заяви Любенов. „Не
се чувствам добре
от това, че признах
подобно нещо. Мога
да изясня и мотиви-
те, поради които го
признах - човек знае
крайния изход на еди-

Марио.
„Аз признавам

всичко по обвини-
телния акт. За съжа-
ление не можах да им
разкажа цялата ис-
тория. Просто защо-
то не се е случила. А
Мирослава не я поз-
навам, просто нико-
га не съм се срещал с
нея. Не знам дали
сте успели да се за-
познаете с показа-
нията на приятеля
на сестрата на Ми-
рослава. Но негови-
те изразни средства
са различни от мои-
те. Той няма такъв
речник, не използва
такива думи. Това ме
навежда на факта, че
той не стои зад те-
зи показания. Най-ло-
шите ми спомени в
живота са от разпи-
тите в Първо РПУ в
Перник. Биха ме, има-
м белег. Но това се
потули някъде”, зая-
ви осъденият.

Радомирски кримки
вилнели в Извор

Любомира ПЕЛОВА
Трима криминално проявени са из-

вършители на кражба в селски имот.
Преди седмица, в районното управле-

ние «Полиция» в Радомир бил подаден
сигнал от жител на село Извор, че
неизвестни са откраднали меден казан,
ел. двигател, електрожен, пръскачка и
други вещи от имота му.

Органите на реда предприели раз-
следване. В резултат на проведените
оперативно-издирвателни и процесуал-
но-следствени действия е установено,
че извършители на деянието са радо-
мирците Р.Г. на 33 години, десет годи-
ни по-младият М.С. и 29-годишният А.Г.
Тримата са криминално проявени, поз-
нати на полицията с множество краж-
би, грабежи и телесни повреди. От-
краднатите вещи са намерени и иззети.

Работата по документиране на случая
продължава.

н процес и предпочи-
та да вземе такова
решение и да облекчи
собственото си по-
ложение”, спокойно
заяви Заека. И допъл-
ни , че се чувства
безсилен, тъй като
от чутото по теле-
визията и почетено-
то във вестниците

Зоя ИВАНОВА
Незаконните ци-

гански постройки в
Трън все още не са
премахнати, какъвто
ангажимент пое кме-
тът Станислав Ни-
колов. От ВМРО са
убедени, че десетки-
те “жилища” в циган-
ското гето чакат
приемането на мора-
ториума и ще оста-
нат непокътнати.
Ние обаче няма да
отстъпим и ще про-
дължим да следим
развитието на проб-
лема до окончателно-
то му решение, зяви
вчера на пресконфе-
ренция в партийната
централа лидерът на
националното ръко-
водство на партия-
та Ангел Джамбазки.

Той допълни, че
ВМРО се противо-
поставя и на следва-
щата стъпка, огласе-
на от БСП - промяна
на подробните ус-
тройствени планове,
което ще даде въз-
можност да узаконя-
т с една поправка в
Закона за устрой-
ство на територия-
та всичко “заварено-
”. Следим с отвраще-
ние как в името на
няколко стотин хил-
яди цигански гласа
БСП е готова да сри-
не държавата.

Новосформирано-
то правителство,
съставено от БСП,
ДПС и подкрепено от
“Атака”, категорич-

но показа, че не е ек-
спертно. Първите
стъпки на Народно-
то събрание и нас-
тоящия Министер-
ски съвет доказаха,
че не трябва да полу-
чат и един ден толе-
ранс. Това е позиция-
та на ВМРО - Българ-
ско национално дви-
жение по повод иска-
нето за налагане на
мораториум върху
заповедите за пре-
махване на незаконни
строежи. 

От ВМРО опре-
делят мораториума
като тотална капи-
тулация на БСП пред
циганската наглост,
акт който руши за-
конността, дискреди-
тира администрация-
та и съда и създава у
цели групи от хора
чувството за безна-
казаност и слободия.

Вижда се, че управл-
яващите директно
защитават интереса
на нарушителите,
стимулират незакон-
ното циганско
строителство и под-
крепят гражданите,
които живеят еди-
нствено от социални
помощи и социални
плащания. 

Вносителите на
въпросния морато-
риум посочват, че
това се отнася за “е-
динствено жилище”.
Искрено се учудваме
от правната им не-
компетентност - не-
що, което е незакон-

но няма как да бъде
определено, квалифи-
цирано като жилищ-
на постройка. Най-
малкото и да е посо-
чено за такова, в не-
го не може да се жи-
вее, защото не отго-
варя на елементарни
условия, посочват
юристите на ВМРО. 

Въпросният мора-
ториум е в разрез с
всякаква инженерна,
архитектурна и прав-
на логика. Нещо пове-
че - той е против та-
зи логика и създава
условия за непрекъс-
нат бум и компроми-
си. Държавата дис-
криминира и с усъ-
рдие преследва бъл-
гарските семейства,
които са си остъкли-
ли балконите или са
си ремонтирали огра-
дите на дворовете.
За тях този морато-
риум обаче няма да
важи.

ВМРО се противо-
поставя и на следва-
щата стъпка, огласе-
на от БСП - промяна
на подробните ус-
тройствени планове,
което ще даде въз-
можност да узаконя-
т с една поправка в
Закона за устрой-
ство на територия-
та всичко “заварено-
”. Следим с отвраще-
ние как в името на
няколко стотин хил-
яди цигански гласа
БСП е готова да сри-
не държавата.

ВМРО предлага раз-

ВМРО срещу узаконяването на ромските гета
лична концепция за
устройството на
т е р и т о р и я т а ,
строителството и
контрола на процеса.
Тя предвижда пром-
яна в метода, проце-
дурата на приемане
на общите и подроб-
ните устройствени
планове, законови ми-
нимуми от зелени
площи по квартали,
за да бъде обърнат
процеса на тотално
бетониране на градо-
вете, връщане на
контролните фун-
кции на ДНСК, респек-
тивно и на регионал-
ните служби, с цел
прекратяване на ко-
рупционната среда и
липса на каквато и да
е възможност за вън-
шно ведомствен кон-
трол, който е гаран-
ция за прозрачност,

яснота и законосъоб-
разност, законови
срокове за изгражда-
не на комуникациите
след въвеждане в ек-
сплоатация на
строителните обе-
кти и опростяване
на процедурите при
електроснабдяване-
то и водоснабдяване-
то на обектите, кои-
то следва да бъдат
въведени в експлоа-
тация. 

Декларация, аргу-
ментираща несъгла-
сието с мораториу-
ма, ще бъде изпрате-
на до двете полити-
чески сили, получили
най-висока подкрепа
на последните парла-
ментарни избори -
ГЕРБ и БСП, заяви
още лидерът на
ВМРО Ангел Джамбаз-
ки в Перник.
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