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

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

гр. Перник,
ул. “Търговска” №34

тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34

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

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

0879/543 222, 0777/800 42

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.512 лв.

Сряда, 26 септември, 2012 г., бр.  184 /5052/ год. XXЦена: 0,60 лева

Успение на
св. ап. и
ев. Йоан

Богослов

15°/260

Променлива
облачност

„ÑÚÏÅÐÍÈÊ” ÏÐÀÇÍÓÂÀ 20-ÃÎÄÈØÍÈÍÀ!
Издатели, журналисти, приятели – читатели и гости събра стилният купон

Сбогом на
найлона?

Първи октомври 2012 г. за-
почва да се задава като страшна дата в
новата история на България. Найлонови-
те торбички, които в последните две де-
сетилетия се превърнаха във второто
“аз” на всеки пазаруващ българин, вече
ще струват майка си и баща си. Във вой-
ната за екологична среда всеки от нас ще
трябва да допринесе с по 35 стотинки на
брой пликче с дръжка.

Дойде ли краят на цяла маркетингова
епоха в българската пазарна икономика?
Засега е трудно да се каже, но торбички-
те така здраво се вкорениха в бита на
българина, че по- скоро фолк певиците ще
се откажат от силикона, отколкото на-
родът от найлона. Връщането към по-
пулярните навремето пазарски мрежи е
твърде ретро за модернеещия се наше-
нец. А рекламираните разграждащи се
екоторбички са някаква американска гле-
зотия, която е по- добре да си остане
във филмите.

Има и друго- в какво ще си носим боклу-
ка до контейнерите или ще си го изхвърл-
яме през прозорците? Затова войната за
найлона наш насъщен обещава да е мръс-
на. Като всяка война. И почти толкова
скъпа...

Валентин ВАРАДИНОВ

С изключително
стилен купон отбел-
яза своята двадесе-
та годишнина „Съ-

перник” – първият
частен ежедневник в
областта. Руският
клуб към комплекс

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

ÁÅÇÏËÀÒÍÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ
ÇÀ ÒÓÁÅÐÊÓËÎÇÀ

СТР. 3

ÒÐÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈ
ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÇÀ ÄÅÖÀ

СТР. 2

ØÀÕÌÀÒÈÑÒÈÒÅ ÑÅÄÌÈ
Â “Á” ÃÐÓÏÀÒÀ

СТР. 11

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият Райо-

нен съд остави 34-
годишният перниш-
ки пердставител на
ъндърграунда Вален-
тин Кирилов, извес-
тен с прякора Пуйка-
та в ареста. Магис-
тратите му отре-
диха най-тежката
мярка за неотклоне-
ние „задържане под
стража” заради гра-
беж, извършен тази
година.

Около 4 часа сут-
ринта на 21 май в Об-
ластната дирекция
на полицията бе полу-
чен сигнал, че двама
маскирани и въоръже-

ни са разбили входни-
те врати и са про-
никнали във фирме-
ния  офис на „АСФ
Холдинг”.  В едно от
помещения била взло-
мена метална каса,
която била изнесена
в двора на фирмата.
Маскираните били за-
белязани от охрана-
та и единият от тях
произвел изстрел с
пистолет срещу ох-
ранителя. Гардът не
бил засегнат, а граби-
телите бързи изчез-
нали в неизвестна по-
сока, задигайки сума-
та от около 10 000
лв.

Служителите на ре-

да направили оглед на
местопроизшествие-
то и предприели опе-
ративно-издирвател-
ни действия за уста-
новяване на извърши-
телите. След непре-
късната работа и
проведени множес-
тво процесуално-
следствени действия
дирите повели към
криминално прояве-
ния Валентин Кири-
лов. Пуйката и орта-
ка му изчезнаха и на 4
юни 34-годишния пер-
ничанин бе обявен за
общодържавно из-
дирване.

Виктория СТАНКОВА
Европейският политехнически университет от-

крива тържествено новата си академична година
на 1 октомври 2012 г.

Гости на церемонията ще бъдат академични
партньори, представители на бизнеса и обществе-
ността, и приятели на университета. Церемонията
ще започне от 10 часа в учебното заведение.

ЕПУ удължава и срока за подаване на докумен-
ти за кандидатстване за всички бакалавърски
специалности.

Всички кандидат студенти, които не са успели
да подадат документи, могат да го направят до 28
септември, като посетят Европейски Политехни-
чески Университет, адрес: гр. Перник, ул. “Св. Св.
Кирил и Методий” №23, ет.6

Пуйката в ареста за постоянно
На страница 12

„Струма” се оказа
тесен да събере скъ-
пите гости – прия-
тели на вестника,
които уважиха праз-
ника на издатели и
журналисти. С много
прекрасни, уханни
цветя и подаръци, в
които всеки бе по-
търсил символиката,
зарадваха те юби-
лярите. Защото 20
години на пазара, в
спокойните, и най-ве-
че – в бурните вълни
на времето, е повече
от празник. То е наис-
тина юбилей. И тър-
жество на духа, вол-
ята, любовта към ед-
на професия, която
ние, новинарите, чес-
тичко със закачка и
обич наричаме по-
между си „диагноза”.
И задъхано следим
пулса на деня, за да
го има и на страници-
те на изданието ни.

На страница 4

ЕПУ открива новата академична година



Областта2 26 септември 2012 г. Съперник

3 ïîëèöåéñêè àêàäåìèè çà äåöà
Откриват ги в Перник, Радомир и Брезник

Пробутват ни близо
14 тона негодна риба

Зоя ИВАНОВА
13 200 килограма негодна хамсия не бяха

допуснати на територията на страната. При фи-
зическа проверка на ГКПП “Капитан Ан-
дрееево” на превозно средство превозващо
охладена риба от Република Турция за Бълга-
рия, инспектори към Българска агенция по бе-
зопасност на храните констатират, че пратката
е с влошени органолептични показатели
(цвят, мирис) и не е годна за човешка консу-
мация, което най-вероятно е предизвикано от
неправилно съхранение. Това съобщават от
пресцентъра на агенцията.

Цялото количество охладена риба е унищо-
жено чрез термично обезвреждане на екари-
саж.

При проверка на друго превозно средство,
инспектори към Българска агенция по безо-
пасност на храните са констатирали опит за
нерегламентирана внос на 2 350 килограма
сирена, като при проверката не са представе-
ни никакви съпроводителни документи. Цяло-
то количество на пратката е насочено за уни-
щожение на екарисаж.

НСИ в Международната година
на статистиката 2013

Александра ИЛИЕВА
Националният статистически институт под-

готвя участието си в Международната година
на статистиката, обявена през 2013 г. - светов-
но честване на приноса на статистическата
наука за развитието на глобалното общество,
съобщиха от НСИ.

През Международната година на статисти-
ката НСИ и стотици други организации от цял
свят ще работят по следните приоритети: пови-
шаване на обществената осведоменост за си-
лата и въздействието на статистиката във
всички области на социално-икономическия
живот; издигане имиджа на статистиката като
професия, особено сред учащите и студенти-
те; насърчаване на творчеството и иновацион-
ните практики в статистическата наука.

Повече от 700 организации в почти 100 дър-
жави по света ще се включат в популяризира-
нето на значимостта на статистическата наука
пред научната общност, бизнеса, правителс-
твата, медиите, политиците, работодателите,
студентите и широката общественост.

Любомира ПЕЛОВА
След успешния фи-

нал на детската Поли-
цейска академия в гра-
нични общински цен-
тър Трън, в най-скоро
време тя ще отвори
врати в още три об-
щини на пернишкия
регион – Перник, Брез-
ник и Радомир, съоб-
щи директорът на
Областната дирекция
на МВР комисар Вален-
тин Димитров. В Пер-
ник специално тя ще
бъде организирана на
територията  на
Първо и Второ РУП и
в групите ще уча-
стват възпитаници
на Основно училище
„Свети Иван Рилски,
Десето и 11-то основ-
но училище.

„Целта е да попул-
яризираме работата
на МВР и да научим де-
цата на определени

ценности.  Ще ги
включим в пеши и ав-
топатрули патрули.
Ще се опитаме да об-
хванем цялата работа
на полицията, за да им
е интересно. Целта ни
е децата не само да
опознаят отблизо ан-
гажименните на слу-
жителите на реда, а и
да изградим у тях по-
диция по отношение
првенцията на спазва-
не на обществения
ред и законноста в
България. Може би
някои от нашите мал-
ки „академици” един
ден ще изберат рабо-
тата в полицията ка-
то своя бъдеща про-
фесия  Планираме да
осъществим и една
нова идея - освен деца-
та, в работата на По-
лицейската академия
да привлечем и роди-
телите. Вече са прове-

дени  разговори с кме-
товете на общините
и училищните ръко-
водства  и срещаме
голямо разбиране и го-
товност за съдей-
ствие от тяхна стра-
на”, поясни Димитров.

В полицейските ака-
демии в продължение
на година ще се обуча-
ват по 15 деца от пе-
ти, шести и седми
клас. В групите задъл-
жително ще бъдат
включени и хлапета
от ромски произход,
както и малчугани с
девиантно поведение.
Бъдещите участници
в детските полицей-
ски академии ще бъ-
дат определени чрез
тест. На одобрените
ще бъдат раздадени
помощни материали,
полицейски жилетки,
шапки и свирки. Зани-
манията с тях ще

водят шфът на прес-
центъра към Облас-
тната дирекция на
МВР Венцислав Але-
ксов и инспектори от
Детска педагогическа
стая. Комисар димит-
ров допълни, че мал-
чугани, които в хода
на заниманията на
академията покажат

слаб успех, лоша дис-
циплина или пък до-
пуснат противооб-
ществени прояви,
веднага ще бъдат из-
ключени.

Очаква се полицей-
ската академия да за-
работи след 15 ок-
томври, допълни ко-
мисар Димитров.

Крадци на нафта карали
камиони с баластра

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
Трънският край и

специално ждрелото
на река Ерма са сред
най-кривите кътчета
на България. Преди де-
сетиная години нам
имаше изградена еко-
пътека. Заради бедно-
тията и вечния не-
достиг на пари в мес-
тната хазна с време-
то тя започна да се
руши и туристите н
смееха да я използват,
защото беше потен-
циално опасна. Сега, с
финансиране от опе-

ративната програма
за развитие на селски-
те райони започна об-
новяването й, съоб-
щиха от община-
та. Ще бъде възста-
новено трасето на
съществуваща досега
екопътека в южната
част на пролома,коя-
то бе разрушена от
времето и въздей-
ствието на природа-
та. Ще бъдат изгра-
дени нови дървени
мостове над Ерма, пъ-
теката ще преминава
през врязани в скала-

та тунели,пенливи
водопади и водни пра-
гове.

Планинска велопъ-
тека за екстремно ка-
ране ще привлича ко-
лоездачи. Маршру-
тът започва  от пол-
яна под Ждрелото,
след ще минава през
два тунела,които ще
бъдат осветени и ще 
стига до село Пета-
чинци. Трасето  опа-
сва високите скали на
природния феномен,
който накара Алеко
Константинов да въз-
кликне „Какво, Швей-
цария ли?”,  се  връща
в изходна позиция.
През целия маршрут
ще има високоскорос-
тен интернет, похва-
лиха се от общината.
На разположение на 
любителите на ек-
стремното каране ще
бъдат десет колела.
Ще бъдат обособени
санитарни помеще-
ния, така че хората да
могат да  вземат душ
след колоезденето.  -
Ще бъде изграден ин-
формационен център
и магазин със сувени-
ри.

Обновяват екопътеката в района
на Ждрелото с европейски пари

Задържаните от пернишките криминалис-
ти за кражба на нафта в пернишкото село
Драгичево са били шофьори на камиони с
баластра. Четиримата карали скалната маса
от кариера край село Студена към София.
От полицията допълниха вчера, че спецак-
цията по случая е последвала след подаде-
на жалба от собственичка на транспортна
фирма. Управителката съобщила, че от ме-
сец август миналата година е установила
кражби на дизелово гориво от шофьорите
на камиона. Служители на секторите „Про-
тиводействие на криминалната престъп-
ност”, „Противодействие на икономическата
престъпност” и група „Престъпления по пъ-
тищата” при Областната дирекция на МВР в
Перник предприели оперативно-издирвател-
ни действия и на 22 септември през нощта
била извършена специализираната поли-
цейска операция. На паркинг в Драгичево,
точно в момента, в който източвали дизело-
вото гориво от паркиран автомобил, бяха за-
държани А.Е. на 44 години от Банкя, наборът
му столичанин Т.И., 39-годишният К.Н. от со-
фийското село Бусманци, и 28-годишният
перничанин К.Т. В карето апаши само жи-
телят на Бусманци е криминално проявен, а
останалите са с чисти досиета, поясниха от
полицията.

Всички те са били шофьори на камиони в
„ощипаната” транспортната фирма. Мъжете
източвали дизелово гориво и го продавали
на работещите на паркинга гумаджии на по-
ниски от пазарните цени. В близост до ка-
мионите са намерени и иззети около 20 лит-
ра гориво. При обиск на работните помеще-
ния на служителите от паркинга са намере-
ни и иззети 10 туби от по 10 литра нафта. Че-
тиримата са били задържани за 24 часа с
полицейска заповед.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

Продават 45 имота
Силвия ГРИГОРОВА

Само 5 имота на територията на област Пер-
ник, които попадат в границите на НАТУРА
2000, са включени в националния търг за про-
дажба на земеделски земи от държавния по-
землен фонд на притежатели на поименни
компенсационни бонове като всички те са ни-
ви. Това информираха от Областна дирекция
„Земеделие”. От там поясниха, че и петте имо-
та се намират в землището на община Брез-
ник. Четири от имотите попадат в защитена зо-
на Мещица. В границите на тази зона са забра-
нени следните дейности: залесяване на лива-
ди, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения; из-
ползването на пестициди и минерални торове
в пасища и ливади; косенето на ливадите пре-
ди 1 юли, както и косене от периферията към
центъра; добиването на подземни богатства по
открит взривен способ. Един от имотите попада
в границите на защитена зона Ноевци. В тази
зона са забранени същите вид дейности, с из-
ключение на добиването на подземни богатс-
тва по открит взривен способ.

Общият брой на включените имоти за про-
дажба на четвъртия национален търг на прите-
жателите на поименни компенсационни боно-
ве е 45. Най-много имоти, включени в този
търг, са от община Брезник-22 на брой. От Ра-
домир са 15, Перник- 6 и Земен- 2. От тях 42 са
ниви и само 3 са ливади.

Виктория СТАНКОВА
На  27 септември

2012 от 17.30 ч.  в
Малкия  салон на Об-
щински  комплекс
Дворец  на  култура-
та  -  Перник,  ще  се
състои  първия за се-

зон 2012 - 2013 год.
концерт.Проявата ще
премине под мотото
„Фолклорни ритми
от България”. Тя се
организира от Народ-
ния оркестър с ръко-
водител Венцислав

Андонов и солисти
от Ансамбъла за на-
родни песни и танци
„Граовска младост”.

“Заповядайте, за да
се почувстваме бъл-
гари”, приканват ор-
ганизаторите.

Фолклорни ритми от България
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До края на седмицата специалистите ще преглеждат

Природният газ поевтинява
с 0.67% от октомври

Силвия ГРИГОРОВА
С 0,67%  ще поевтинее от 1 октомври при-

родният газ. Това заяви публично вчера
председателят  на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране Ангел Се-
мерджиев. Според него по предварителни
изчисления държавното дружество “Бу-
лгаргаз” има 250 млн. лв. недовзет приход
за предишни тримесечия, защото е прода-
вал газ на по-ниски цени, отколкото го е ку-
пувал. Затова, според шефа на държавния
регулаторен орган на този етап компенси-
рането на дружеството трябва да се отложи.

„Искаме да изчакаме да мине и четвърто-
то тримесечие на тази година, когато се ку-
пува най-голямо количество природен газ и
така към края на годината ще имаме по-
пълна представа колко е недовзетият при-
ход на “Булгаргаз” за цялата 2012 г. Всич-
ки се надяваме, че от началото на 2013 г.
“Булгаргаз” ще осигури такива доставки
на природния газ за българската система,
че те да дадат възможност да се покрие по-
голямата част от недовзетия приход на дру-
жеството, заяви Семерджиев.

На последното заседание на ДКЕВР е би-
ло взето решение, за да се възползва мак-
симално от договореното намаление на це-
ната на природния газ до края на годината
в размер на 11,1%, “Булгаргаз” ще поръчва
по-малки количества гориво от доставчици-
те, при които отстъпката е по-малка и ще
тегли по-голямо количество газ от хранили-
щето в Чирен.

По отношение на недоволството на произ-
водителите на зелена енергия, Ангел Се-
мерджиев поясни, че енергийният регула-
тор няма да променя таксите за достъп до
енергийната мрежа на производителите на
екологична енергия, но напомни, че цените
за достъп така или иначе са временни и ще
бъдат променени едва, когато се събере
достатъчно информация за разходите, кои-
то тези ВЕИ, и най-вече фотоволтаични цен-
трали,  реализират.

Според информация на ДКЕВР, до сега
около 780 мегавата фотоволтаици вече са в
редовна експлоатация. Това е доста над
предвиденото за изграждане количество
такива централи до 2020 г.

НДСВ: Забавените субсидии
оскъпяват хляба

Александра ИЛИЕВА
Българинът купува скъп хляб заради къс-

ното изплащане на субсидиите на земедел-
ските производители, е позицията на
НДСВ. Полша и Чехия получават субсидии-
те си за земеделие през четвъртото триме-
сечие на същата година, а в България сто-
паните чакат до април да си получат парите,
посочват от партията.

„В същото време земеделският министър
обявява като борсов посредник какви ще
са цените на хляба, на месото и т.н. Негова-
та работа не е в това да се мъчи да манипу-
лира пазара. Той трябваше досега да е на-
писал писмо до ЕК и да поиска от Главната
дирекция „Земеделие” субсидиите от ЕС
да се дават по-рано. Така правят неговите
практични, умни и отговорни колеги в дру-
гите европейски държави“, отбелязват от
НДСВ.

От жълтата партия допълват, че още през
август един стопанин, който обработва
земя, трябва да харчи пари за оране, подго-
товка на земята, за горива, за семена и пре-
парати, за заплати.  Това са повече от 70%
от годишните му разходи. Като не му дости-
гат средства, той отива в банката и взема
кредит за тези разходи. Плаща лихви от
септември до април и после разходът за те-
зи лихви влизат в цената на зърното и
хляба, показват сметките на НДСВ.

„Резултатът е скъп хляб, но не заради це-
ните на международните пазари, зад които
удобно се крие управлението. А заради бе-
зотговорност, непрофесионализъм и глу-
пост“, се казва още в позицията.  Според
НДСВ в тази схема единствените печелив-
ши са банките.

бюлетин  в който да
няма регистриран бо-
лен от тази болест от
областта. В България
диагностиката, лече-
нието и профилакти-
ката на туберкулоза-
та са безплатни за
всички, независимо от
техния здравноосигу-
рителен статус.През
последните години в
страната се наблюда-
ва тенденция за намал-
яване броя на болните
от туберкулоза. През
2011 година са регис-
трирани 2 407 пациен-
ти – с 242 по-малко в
сравнение с 2010 г., ко-
гато са открити 2 649
случая. В рамките на

даде възможност на
всеки за безплатен дос-
тъп до здравни услу-
ги, както и да се попул-
яризира здравослов-
ният начин на живот.
По време на кампания-
та ще се извършват
безплатни прегледи за
туберкулоза на всички
желаещи, които включ-
ват оценка на риска
чрез анкета, консулта-
ции, прегледи и изслед-
вания.Туберкулозата
все още засяга перни-
чани, ако се съди по
ежеседмичната инфор-
мация, която се подава
от регионалната
здравна инспекция.
Почти няма седмичен

Зоя ИВАНОВА
В Специализираната

болница за активно ле-
чение на белодробни
болести в Перник до
края на седмицата ще
се провеждат безплат-
ни прегледи за  тубер-
кулоза. Това е част от
кампанията, финанси-

рана от глобалния
фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и
малария и е четвърта-
та за тази година. Цел-
та на инициативата е
да се повиши общес-
твената информира-
ност по отношение на
туберкулозата, да се

проведените през та-
зи година три инициа-
тиви “Седмици на от-
ворените врати” 6
685 лица са скринирани
с анкета на риска, а 4
237 лица са преминали
прегледи и изследва-
ния за туберкулоза.
От тях 92 души са
диагностицирани със
заболяването, а на 186
лица с латентна ту-
беркулозна инфекция е
проведена химиопро-
филактикаЗаболяване-
то е лечимо, стига да
бъде открито навреме
и да бъде приложено
качествено лечение,
съобразено с междуна-
родните стандарти.

По-строги наказания за купуване
 на гласове искат от ГЕРБ

Александра ИЛИЕВА
По-строги наказания за търговия с гласове

поиска народният представител от ГЕРБ и
член на правната комисия Емил Радев. По ду-
мите му въвеждането на долна граница от ми-
нимум 1 година затвор ще позволи налагани-
те присъди да бъдат основно ефективни. Ра-
дев припомни, че на този етап законът пред-
вижда за това престъпление до 6 години зат-
вор, но повечето присъди за купуване на гла-
сове са условни.

“Трябва да се въведе и долна граница от 1
година при наказанията за купуване на гласо-
ве. С въвеждането й възможността за различ-
на от ефективна присъда ще бъде ограниче-
на”, обясни мотивите си народният представи-
тел. Използването на специални разузнава-
телни средства при разследване на купуване
на гласове да се включи в Изборния кодекс,
ще предложат още от ГЕРБ. Управляващите
ще поискат още дейността на Централната и
Общинската избирателни комисии да станат
публично достояние. Заседанията на комисия-
та ще се излъчват на живо в интернет, а всич-
ки протоколи ще се качват в сайта.

Народният представител е на мнение, че
броят на застъпниците трябва бъде ограничен
и да не превишава броя на избирателните сек-
ции. Депутатът каза още, че предстои да бъдат
разгледани 6 проекта за Изборен кодекс на
различни партии.

ВМРО искат мерки срещу
ромската престъпност

Александра ИЛИЕВА
Държавата да вземe мерки за намаляване

на нарастващата ромска престъпност в стра-
ната. Това искат от ВМРО, пише в разпростра-
нено до медиите изявление. Писмото е по по-
вод една година от размириците в с. Катуни-
ца, при които починаха двама младежи.

Политическата формация предлага пробле-
мът да се реши като се въведе задължителна
трудова повинност, с прекратяване на социал-
ни помощи и разрушаване на ромските гета.
Разчети на ВМРО сочат, че безработните роми
струват на данъкоплатците 700 милиона лева
годишно. В процеса на интегрирането им, в
джобовете на циганските барони се наливат
над 4 млн. лева, но резултат няма, посочват от
ръководството на партията.

От ВМРО настояват да се намали раждае-
мостта при ромите, чрез социални ограниче-
ния, законите да важат за всички членове на
обществото и да се спре практиката ромите да
се използват като инструмент за гласуване в
предизборни кампании.

реално нарастване
на покупателните
възможности на
пенсионерите изо-
бщо не може да се
говори.

По време на “ло-
шата” тройна коа-
лиция имахме поли-
тика за постоянно
и плавно нараства-
не на пенсиите, а не
ги вдигахме само
предизборно, каза
социалистът. На за-
даващите се избори
той очаквал осно-
вен фактор да бъде
МВР. Ръководство-
то на ГЕРБ, съста-
вено предимно от
милиционерски кад-
ри, щяло да изпол-
зва всички възмож-
ности, които влас-
тта дава, щели да

Александра ИЛИЕВА
Закъснял и предиз-

борен акт нарече
решението на пра-
вителството да
вдигне пенсиите ли-
дерът на български-
те социалисти Сер-
гей Станишев. Спо-
ред него това уве-
личение, което се
очаква да бъде меж-
ду 8 и 10 процента,
няма да покрие дори
инфлацията, а за

бъдат създавани
нови мюрета като
Яне Янев и Веселин
Марешки.

Според бившия
премиер именно за-
това било важно
всички да се пре-
борят изборите да
бъдат максимално
прозрачни, защото
ако протекат чес-
тно, ГЕРБ нямало да
ги спечели. Той бе
категоричен, че ед-
но бъдещо социалис-
тическо управление
ще търси отговор-
ност от сегашни
министри, като спо-
мена за пример Ми-
нистерството на
земеделието и гори-
те като пример за
бъдещи разследва-
ния.

Станишев: Повишението на пенсиите
 е закъсняло и предизборно

ки кръгове и техните
интереси и корупция-
та станаха истинска
държавна политика,
посочи Станишев.
Соцлидерът припом-
ни, че това управле-
ние си е поставило за
цел страната ни  да
влезе в Шенгенското
пространство през
март 2011 г.

„В продължение на
три години управл-
яващите от ГЕРБ
заявяваха, че всичко е
наред, че това е во-
дещ приоритет на
държавата и лично на
министър-председа-
теля, естествено и
на министъра на вът-
решните работи, и че
всички сигнали и при-
теснения са безосно-
вателни, защото ние
си вършим работата,
преборена е организи-

Александра ИЛИЕВА
ГЕРБ е изгубила ев-

ропейската подкрепа.
Следващият доклад за
напредъка на Бълга-
рия по правосъдие и
вътрешни работи ще
бъде, след като прик-
лючи този мандат.
Това означава само ед-
но – доверието в ГЕРБ
в Европа е свалено, ча-
кат се изборите и се
чака промяна, за да
може нещо реално да
се свърши в тази по-
сока. Това каза от пар-
ламентарната трибу-
на лидерът на БСП
Сергей Станишев.

Българските граж-
дани плащат всеки
ден сметката за то-
ва, че при това управ-
ление монополизация-
та в икономиката, об-
лагодетелстването
на близки икономичес-

раната престъпност,
корупцията, има дове-
рие в България и ос-
таваше по едно вре-
ме, близо преди две
години, една стена да
се измаже с боя, за да
бъдем в Шенген. Е да,
ама не“, продължи
Станишев.

„Поради некомпе-
тентността, развихр-
янето на контрабанда-
та, организираната
престъпност и нес-
правянето с корупция-
та за първи път членс-
твото ни в Шенген бе-
ше обвързано с резул-
татите от проверки-
те в механизма за пра-
восъдие и вътрешни
работи. Това не беше
допускано от предиш-
ното правителство,
защото са две различ-
ни теми. Само че сега
се случи”, изреди той.

ГЕРБ без европейската подкрепа
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Глоба от 200 лева отнесе неявила се на заседанието свидетелка

Дъщерята призна, че
жертвата  е злоупот-
ребявала с алкохола и се
е лекувала през 2008 г.
в клиниката в Суходол,
но без резултат. В
деня на убийството
звъняла на майка си
многократно, но тя не
отговаряла, а накрая
към 16 ч. вдигнал Йор-
дан и казал, че двамата
са прекалили с алкохола
и  от устата на прия-
телката му излиза
пяна.Трагедията се ра-
зиграла на 4 октомври
м.г. Анжелина и Йордан
пили в дома на подсъди-
мия, където живеели,
към 10 ч. дошли при
тях бившия приятел
на жертвата Евгени
Найденов и новата му
приятелка Елена Пейче-
ва.

Запоят пръдолжил и
към 13 ч. Анжелина и
Йордан се скарали и в
съседна стая Йордан се
нахвърлил с бой над по-
ловинката си. Анжели-
на се появила с насине-

но и подуто око и лег-
нала на кушетката, а
гостите си тръгнали.  

Лекарката от Центъ-
ра за спешна и неот-
ложна медицинска по-
мощ  д-р Антоанета
Григорова каза , че ко-
гато е пристигнала по
подадения сигнал в до-
ма на Йордан, заварила
гола жена на пода, подп-
ряна на леглото. Уста-
новила, че е мъртва, но
все пак опитала да я
реанимира. Показания
даде и бившият прия-
тел Евгени Найденов,
който заедно с Елена
Пейчева е отишъл в до-
ма на Йордан и занесъл
бутилка карнобатска
ракия. На масата на до-
макините имало и бу-
тилка водка. Майката
на Йордан, Сева Мануи-
лова заяви пред съда,
че когато идвала при
сина си, заварвала Ан-
желина пияна и с цигара
в ръка, вътре било
мръсно, из стаята се
търкаляли неизмити

съдове, угарки , бутил-
ки от алкохол. Тя приз-
на, че синът й също
злоупотребява с алко-
хола и когато е пиян
ставал раздразните-
лен.Съдът прие експер-
тизата на съдебния ле-
кар д-р Румен Стоиме-
нов, който потвърди,
че смъртта е настъпи-
ла от удушаване. Пси-
хиатърът д-р Роберт
Крумов пък заяви, че
подсъдимият е психи-
чески здрав и може да
носи отговорност за
постъпките си.  Прие-
та бе и експертиза,
според която алкохо-
лът в кръвта на Анже-
лина е бил 2,98 промила.

Съдия Виктор Геор-
гиев наложи глоба на
неявилата се свиде-
телка на обвинението
Елена Пейчева от 200
лева и постанови до-
веждането й за следва-
щото заседение при-
нудително. Делото
продължава през ок-
томври.

Задържаха рецидивисти
за кражба на кабели

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки криминалисти задържаха

петима рецидивисти за кражби на те-
лефонни кабели. Младежите са с мно-
жество криминални прояви, условни
присъди и пробации, уточниха от по-
лицията.

В периода 11-19 септември тази го-
дина в района на пернишкия квартал
„Иван Пашов” бяха извършени четири
кражби на телефонни кабели. Послед-
ваха множество жалби на граждани,
лишени от комуникация, фирми, оста-
нали без интернет заради престъпното
посегателство, органите на реда вед-
нага предприеха разследване по слу-
чаите. Последваха множество опера-
тивно-издирвателни и процесуално-
следствени действия в резултат на
които в първия работен ден садемци-
та белезниците щракнали около ръце-
те на петима рецидивисти. За срок от
24 часа са задържани 18-годишният
Й.Й., две години по-големият Ц.Г., 24-
годишният С.Н. и 16-годишно момче
от Перник и 29-годишният Б.К.от град
Годеч. Цялата група задържани вече
са били регистрирани в полицията ос-
новно за кражби и грабежи, а някои
от тях - и за документни престъпле-
ния. Четиримата перничани са с по
няколко условни присъди и пробации.
Криминалистите продължават провер-
ки, за да установят дали бандата не е
извършила и други престъпления на
територията на Перник и региона.

Работата по започнатите досъдебни
производства продължава.

Виктория СТАНКОВА
“40 на 100 от 16-го-

дишните българи са
неграмотни”, сочат
данни на организация-
та “Заедно в час”.

Организацията ще
се включи в междуна-
родна конференция на
тема “Равен достъп
до качествено образо-
вание”, където ак-
цент ще бъдат въз-
можните решения за
справяне с този проб-
лем, който оставя не-
пълнолетните непод-

готвени за пазара на
труда.

На събитието, къ-
дето ще участват
над 200 бизнес лиде-
ри, ще бъдат обсъде-
ни възможните реше-
ния за справяне с тре-
вожната статисти-
ка. Участие ще взе-
мат още представи-
тели на държавното
и местното самоуп-
равление, образова-
нието, както и на неп-
равителствени орга-
низации.

40% от 16 - годишните у нас са неграмотни

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕНС ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ
На 27.09.2012 г. (четвъртък), от 10 00 ч., в офиса на Областен информационен

център – Перник, на ул. „Кракра” № 15 (до Ритуалната зала), ще се проведе четвър-
та среща за проактивна работа с представители на медиите на тема: “Изпълнение
на оперативните програми за района. Отворени процедури за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по оперативните програми. Споделяне на добри прак-
тики”.

Срещата е открита за всички представители на регионални и национални медии.
Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те  ин-

формационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по
Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа по-
мощ”, 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@abv.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

На основание Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO00-5.1.02-
0042-С0001, финансиран от ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-
2013 г.

ОБЩИНА ПЕРНИК
ОБЯВЯВА КОНКУРС

За избор на длъжността УПРАВИТЕЛ на СП «ФЛОР»-гр.Перник, при следните
условия:

Минимални изисквания:
* Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен бакала-

вър/магистър– икономическо, юридическо, техническо или друго подходящо обра-
зование.

* Професионален опит: минимум 1(една) годинa на управленска позиция
* Допълнителна квалификация: Компютърни умения – Word, Excel, Internet и  др.
Основни задачи:
* планира, организира, ръководи и контролира дейността на социйалното пред-

приятие
* определя и следва план за работа;
* отговаря за успешната координация на задачи, за докладване  и отчитане на

резултати за изпълнение целите на проекта;
* извършва експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на

екипа
* събира, обобщава и предоставя информация за работата на Социалното

предприятие пред Ръководителя на проекта и УО.
Провеждане на конкурса:
1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2. Конкурсът ще се проведе на два етапа – по документи и интервю.
3. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи

и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане
на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили
всички необходими документи.

4. Необходими документи:
- Заявление по образец (от Деловодството на Общината)
- професионална автобиография на български
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна сте-

пен
- копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния

опит (трудова/служебна/осигурителна книжка)
- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Брутна заплата, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски:

1050,79 лв.
Назначаване на трудов договор за срок от 1 година.
Място на подаване на документите:Деловодството на Община Перник, пл.„Св.

Ив. Рилски”№1
Срок за подаване на документи: от 26.09.2012 г. до 15.10.2012 г., включително.
Списък на допуснатите до интервю ще бъдат публикувани  на 17.10.2012 г. на

информационното табло в сградата на Община Перник, както и на сайта на об-
щината : www.pernik.bg.

II етап на конкурса (интервю с допуснатите кандидати) ще се проведе на
22.10.2012 г. от 10,00 часа  в зала в Община Перник.

КМЕТ: (п)Р.Янакиева

ПРОЕКТ BG051PO001- BG051PO001-1.1.07-0080-C0001
„Твоят шанс за успех.”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзЕвропейски съюзЕвропейски съюзЕвропейски съюзЕвропейски съюзЕвропейски съюз
ЕвропейскиЕвропейскиЕвропейскиЕвропейскиЕвропейски

социален фондсоциален фондсоциален фондсоциален фондсоциален фонд

 Шефът на Облас-
тната дирекция на
МВР в Перник комисар
Валентин Димитров
заяви вчера, че Кирилов
е бил разпознат и за-
държан в столицата,
след което веденага е
транспортиран в Пер-
ник. Засега не е изясне-
но кой е бил ортакът
му в грабежа, има
няколко заподозрени
лица, но е рано да се
твърди каквото и да
било категорично, зая-
ви полицейският шеф.

Пуйката е познат
на органите на реда с
множество криминал-
ни престъпления.
Първите му регис-
трации са от 1992 го-
дина,  като непълноле-
тен, когато е извър-
швал кражби от лавки
и магазини. След това
е довеждан многок-
ратно в поделенията
на МВР за различни
престъпления. В пе-
риода 2001 – 2004 г.
срещу Пуйката са во-
дени разследвания за
кражби на автомоби-
ли. През 2007 г. 34-го-
дишният мъж е запо-
дозрян за кражбата
на голяма сума пари
от инкасов автомо-
бил на „Техномаркет“
в София, но до съд за
крупния удар тогава
така и не се стигна.
Многократно Вален-

Пуйката, в ареста ...
тин се е оказвал запо-
дозрян за кражби на
метални каси от офи-
си на фирми с големи
суми пари както в
Перник, така и в стра-
ната. До момента оба-
че Кирилов е осъждан
за кражба и за проти-
возаконно отнемане
на моторни превозни
средства.

от страница 1

Любомира ПЕЛОВА 
Вчера пернишкият

Окръжн съд даде нача-
ло на процеса срещу 50-
годишния  Йордан
Христов Николов, сре-
щу когото е повдигна-
то обвинение за уми-
шленото убийство на
жената, с която жи-
веел на семейни начала -
Анжелина Тодорова Ан-
гелова. Магистратите
конституираха като
граждански ищец дъ-
щерята на жертава –
Елена Иванова. Тя пред-
яви иск в размер на
150 000 лева срещу
Йордан за нанесените й
морални щети и претъ-
ръпяното страдание.

Прокуратурата пов-
дигна обвинение срещу
Йордан Николов по чл.
116 от Наказапетлния

кодекс  за убийство по
особено мъчителен за
жертвата начин. Ако
бъде признат за вино-
вен, законът предвиж-
да наказание лишаване
от свобода от 10 до 20
години. Както при по-
вечето процеси от та-
къв характер, подсъди-
мият заяви, че ще дава
показания на по-късен
етап от делото.Дъ-
щерята на убитата,
Елена заяви пред съда,
че Йордан не позвол-
явал на майка й да се
срещат Лично тя само
веднъж се е виждал с
обвинения в убийство.
Младата жена разказа,
че неведнъж е виждала
майка си насинена и със
следи от фидически
тормоз, затова е моли-
ла да напусне Николов.



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

Рекламно  приложение

Сряда, 26 септември 2012 г., брой 184 /5052/ година XVIII

®
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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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., 24 кв.м - 19 800 евро
2. Магазин, Изток, груб стр., 60 кв.м - 39 500 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. ИЦ, ет. 4, ново стр., 120 кв.м, с гараж- 71 000 евро
2. Четиристаен, СЦ, ет. 3,
137 кв.м, 3 тер., ТЕЦ - 66 000 евро
3. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх.,
ТЕЦ, тер. таван, двор - 35 000 евро
4. Пашов, ет.6, ТЕЦ, PVC, ВЪТРЕШЕН 42 000 ЛВ.
5. Пашов, ет. 3, тх., тец, 2 тер. - 55 000 лв.
6. Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ - 43 000 лв.
7. Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., непрех.,
вътр., изток/запад - 36 800 лв.
8. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/ - 20 500 лв.

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

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

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

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

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

18 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

сл.: 076/60 38 24;
дом.: 076/60 51 27

0898/620 696;
0878/620 925

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

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

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

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

2. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.

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

4. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.

Ул.”Найчо Цанов” №34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

www.domzavas.hit.bg

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

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

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

Кантора за недвижми имоти

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

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

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

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

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

КУПУВА
СПЕШНО:

1. Тристаен, Центъра,
нисък етаж

- до 35 000 евро
2. Парцел, Мошино,

Изток
3. Гарсониера, Изток,

Мошино

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

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

НИКОЛ

ОБ Банка, пл. Кракра, ет. 5, стая 519

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

0886/149 700

0886/149 701

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

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

НИКОЛЕООД

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

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

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

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

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

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

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

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0878/655 822

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

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

до 60 000 лв., плаща в брой веднага

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

0888/689 535

ДАВА ПОД НЕМ:

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

GSM: 088/7938 108

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

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

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ
ПРОДАВА:

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

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

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

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2

ПРОДАВАМ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,

САМОСТОЯТЕЛНА

ПОСТРОЙКА, 132 КВ.М,

ПОДХОДЯЩА, ЗА

ВСЯКАКЪВ ВИД

ДЕЙНОСТ,

КОМУНИКАТИВНО

МЯСТО,

/БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88

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

Място за
вашата реклама

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

ПРОДАВА:

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

С ЦЯЛА ПЛОЩ 150 КВ.М - 66 000 ЕВРО

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

3. ДВУСТАЕН, ТЕВА, НАП. ОБЗАВЕДЕН - 180 ЛВ.

СЪПЕРНИК НА 20 ГОДИНИ
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Продавам къща в с. Студена, РЗП:
140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по
договаряне   – тел. 0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,
разрешително за строеж, с Н=15 м и
РЗП:2 200 кв., продажба или
обезщетение – тел. 0899/19 42 00;
0899/19 42 02

Давам под наем,  помещение, от 32
кв.м, за магазин или офис, на ъгъла на
ул. Отец Паисий и ул. Ал. Батенберг -
тел. 0878/857 488

Давам под наем, охранями, складови
и производствени помещения - тел.
0888/ 925 348

Давам под наем, партерно
помещение, 90 кв.м, ул.
Ю. Гагарин 6, ул. Св.св. Кирил
и Методий 61, 120 кв.м - тел.
60 35 74

Давам под наем заведение, Изток,
топ-място, РЗП:132 кв.м - тел. 0887/88
40 95; 0888/50 32 37

Спешно търся монтьор и шофьори
за четириосни камиони - тел. 0878/
989082 Васил Петров
Търсим,  шлосер-заварчик с опит -

тел. 0887/ 223 524

Павилион Нон-стоп търси бармани/ки,
може и пенсионери – тел.0896/82 06 36

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН
АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95;
0888/50 32 37

Продавам  холна гарнитура /диван, 2
фотьойла, 2 табуретки, изгодно - тел.
0896/788 784

Продавам пиролизно котле за
отопление, 60KW – тел.0887/88 40 95

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

0893/54 19 45

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

тел.0878/32 14 34

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация

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

ДАВА С
Е

ПОД Н
АЕМ:

тел.0887/88 40 95;

0888/50 32 37
кафе /т

оп-място/

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

разни

работа
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МЯСТО

ЗА

РЕКЛАМА

наем

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

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

за
вашата
реклама

20 години Съперник

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

кв. Иван Пашов
тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Кухнята на Звездев" /п./
05:50"Горките родители на богатите деца"
06:45"Тази сутрин"
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал
15:00"Някой те наблюдава"- сериал
16:00"Горките родители на богатите деца"
17:00bTV Новините
17:30"Любов извън закона" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Къде е Маги?" - сериал, еп. 11
21:00"Столичани в повече" - сериал
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Модерно семейство" - сериал
00:00"Дневниците на вампира" - сериал
01:00"Преди обед" /п./
03:00"Някой те наблюдава" /п./ - сериал
04:00bTV Новините /п./
04:30"Кой е по- по- най-" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:25"Клуб Нюз" - светски новини
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Малки жени" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Забраненият плод" - сериен филм
15:00"Доктор Куин Лечителката"
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Черешката на тортата" - тв шоу
18:00"Сделка или не" - тв игра
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу,
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления" - сериал
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу
00:30"Магнитико" - тв игра
01:45"Осмо чувство" - сериал
02:30"Долината на слънцето" - сериал
03:30Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката" -
сериен филм /п/

05:35Бързо, лесно, вкусно
06:05Дързост и красота -  /3053 епизод/
06:30Денят започва - сутрешен блок
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:55Референдум/п/
14:10Сен Тропе - тв филм /172 епизод/
15:20Вирусите атакуват - анимация
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Апартаментът с Марта Вачкова
17:05Дързост и красота - /3054 епизод/
17:30Бързо, лесно, вкусно
18:00По света и у нас
18:40Зелена светлина
18:45Страх да обичаш - тв филм
19:45Лека нощ, деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:40БНТ такси
20:50Спортни новини
20:55Под прикритие 2 - тв филм
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30Икономически новини
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели -  вечерно шоу
00:00Апартаментът с Марта Вачкова
00:45Под прикритие 2 - тв филм
01:45По света и у нас /п от 20:00/
02:25БНТ такси/п/
02:35Страх да обичаш - тв филм
03:25Икономически новини/п/
03:50Видеоклипове
04:05Днес и утре/п/
04:25Малки истории/п/
04:35Денис и приятели - вечерно шоу/п/Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

СЪПЕРНИК НА 20 ГОДИНИ

0.00  Вечерен  обзор
0.25   Забравените затворници  -  Игрален филм
2.00   Вечерен обзор
2.25   Към тъмнината  -  Игрален филм
3.50  Красиви  лъжи  -  Игрален филм
5.25  Черно  -  Игрален филм
7.30  Френска любов  -  Игрален филм
9.10  Тайната на Мулан  – Игрален филм
10.00  Супермаркет
10.05  Кремък, 4-ти епизод  -  Сериен  филм
10.50  Нещата от живота със Славка Милева
11.20  Замръзналата река  -  Игрален филм
13.00  Пернишки вести

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

13.15   Другата Аржентина  -  Игрален
филм
15.00  Пернишки вести
15.15   Пробив  -  Игрален филм
17.10  Служба, 1-ви епизод  -  Сериен игрален филм
18.00  Нещата от живота с Нели Георгиева
18.30  Скорост  -  Предаване за автомобили
19.00  Вечерен обзор
19.25  Белият зъб  -  Анимационен филм
20.10  Агнес  Браун  -  Игрален филм
21.45  Вечерен обзор
22.10  Штрак
22.30  Бедствие  -  Игрален филм

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Семейството и
приятелите ви биха

желали да прекарат с вас повече вре-
ме, не им отказвайте подобно благо-
воление.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Отворете сърцето
си за романтични нас-

троения и няма да ви се наложи дъл-
го да чакате. Днес не си заслужава да
се занимавате с нищо.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Днес много от неща-
та, които са били лич-

ни, ще станат обществени. Ако не
искате да обнародвате подробност,
закътайте я по-надалеч.

РАКРАКРАКРАКРАК

Днес се вслушвайте
по-внимателни в онова, което ви го-
ворят другите и се опитайте да си
признаете, че грешите.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Днес търпението ви
може да е подложено на

сериозно из- питание и причината
за страданията ви може да се окажа-
т познати и близки.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Днес имате сравни-
телно приличен шанс да

получите призвание, разбира се за-
това ще ви се наложи да направите
някои неща.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувс-

твате в страхотна
форма, най-вече за майтапи. Ден, в
който ще ви се ще да покажете на
другите, че ги обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес не си позвол-

явайте да кривнете
от правия път, защо-

то после ще ви е трудно да се вър-
нете на него. Изобщо днес ще срещ-
нете доста изкушения.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Днес ще забравите

за всички свои пробле-
ми, предстоят ви интересни зани-
мания, които ще помните за дълго.
Все пак не се изкушавайте.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Забавен се очертава

днешният ден, особено
за тези около вас. Опитайте се да
не се пъхвате в костюма на клоуна.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес ще ви “по-

дгонят” дребни, но
неотложни проблеми.

Колкото и да ви се налага да бърза-
те, старайте се да сте внимателни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не правете точни

планове, със сигур-
ност ще се наложи да

ги променяте. Може да ви се наложи
да се занимавате с нещо, което не
разбирате.
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Яне АНЕСТИЕВ

„Þðè Áåíäåðåâ” – ñåäìè â „Á” ãðóïàòà
Любомир Данов с най-сериозен принос за  отбора

Страницата подготви Яне Анестиев

беда пернишките
шахматисти явно
вдигнаха самочувс-
твието , защото пос-
ледва хубав успех над
„Славия” с 4:2. за съ-
жаление, дойде мачът
срещу „Марек Юнион
Ивкони”. Дупничани
определено са най-доб-
ре комплектуваният
отбор в групата,
всички състезатели
имат международни
звания и логично се
поздравиха с успех от
5,5:0,5 точки. Еди-
нственото реми нап-
рави Любомир Данов
срещу мм. Николай
Милчев. Последва ра-
венство в последния
от изиграните досега
седем кръга срещу
Спартак(Плевен) –
3:3. Така перничани
имат актив от 6
точки. Първенство-
то се играе по систе-
ма с две точки за по-
беда и една за равенс-
тво, която не е от
най-справедливите в
шахмата, но тя е ед-
на за всички отбори.

Така на първото
място в класирането
е „Енергия”(Добрич) с
актив от 13 точки,
на второ с 12 е „Ма-
рек Юнион Ивкони”,
а на трето място в
подреждането е от-
борът на „Силистра”
с девет точки. Зад
пернишкия тим са
Шумен, Ловеч, Спар-
так(Плевен) и „Слив-
нишки герой”. До край
остават още три
кръга. Досега най-ус-
пешно от перничани
се представя  играе-
щият на трета дъска
Любомир Данов, кой-
то от 6 партии има
актив от 4,5 точки.
Първан Аспарухов е с
3,5 точки, Росен Ил-
чов и Ради Данов са с
по три, а играещият
на първа дъска Люд-
мил Ненков, който
среща и най-силните
противници донесе
2,5 точки за отбора.
Засега най-скромен  е
приносът на Йордан
Николов с актив от 2
точки.

Първан Аспарухов. В
първия кръг перниш-
ките шахматисти за-
губиха срещу тима
на „Енергия”(Добрич)
с 2,5 :3,5. Последва по-
чивен втори кръг,
тъй като отборите
са нечетно число –
единадесет. В тре-
тия кръг последва но-
ва загуба, този път
от „Хармония”(Шаб-
ла) , отново с 2:5:3,5.
След двете загуби
последва победа с убе-
дителното 6:0 срещу
тима на „Сливнишки
герой”. След тази по-

След повече от по-
ловината отборен
шампионат по шах-
мат в дивизия „Б”
отборът на ГШК „Ю-
ри Бендерев” е на сед-
мото място от 11

отбора във временно-
то класиране. Перни-
чани играят в със-
тав: Людмил Ненков,
Росен Илчов, Любо-
мир Данов, Йордан
Николов, Ради Данови

Врачани ще гледат „Миньор”
в Своге срещу пет лева

Ръководството на Ботев Враца съобщи,
че организира екскурзия за мача с Миньор
в Перник. Двубоят е от VII кръг от първенс-
твото в “А” професионална футболна група
и ще се играе в неделя (30.09.2012 г.) от
17.00 часа на стадион “Чавдар Цветков” в
Своге. Всеки желаещ да пътува за мача с
Миньор Перник може да се запише всеки
делничен ден в административната сграда
на стадион “Христо Ботев”. Цената на пъту-
ването е 5 лева.

Георги Марков пак
се замеси в скандал

Бурен скандал се разрази непосредстве-
но след края на малкото столично дер-
би,между “Славия” и “Локо”(Сф). Един от
героите в него беше печалноизвестният на
всички перничани Георги Марко. Собстве-
никът на Славия Венцеслав Стефанов бе
бесен от контузиите, които получиха Чав-
дар Янков и Павле Попара по време на ма-
ча. И при двамата има съмнения за скъса-
ни връзки.Стефанов нападна изпълнител-
ния директор на Локомотив Георги Мар-
ков, заявявайки, че играчите на Локомо-
тив са играли прекалено грубо и са причи-
нили нарочно травмите на Янков и Попара.
“Повече на стадион Славия да не идвате.
Вие сте дошли тук да убивате! Имаме два-
ма човека със скъсани връзки. Не искам да
те слушам, твоят прякор беше Рендето.
Удариха ги нарочно, и Павле Попара и
Чавдар Янков. Играйте футбол, не играйте
корида... След като не можете да възпитате
три-четири момченца, съжалявам.”, гневе-
ше се президентът на “белите”.”Това е
последният мач на Локомотив на стадион
„Славия”. Добрев влезе на Янков с буто-
ните. Единият е контузен тежко, а на дру-
гия му няма нищо. Локомотив София няма
да играе никога повече на стадион „Сла-
вия” докато аз съм президент. Ритаха ни
като добичета. Имаше нарисувана дузпа за
нас 5 минути преди края. Съдията ми каза,
че никой не си я бил искал. Състоянието и
на Чавдар и на Павле е тежко. Разкъсани
коленни връзки. Ако играем срещу такива
отбора ще го докараме само до лазарета.”,
каза още Стефанов.

Отборът на Банско
търси спешно замес-
тник на Веселин Ганев
под рамката на вра-
тата,. Изпълнител-
ният директор на клу-
ба Красимир Горанов
обяви пред нашата
медия стража, който
бе привлечен това
лято от Септември
(Симитли), за главен
виновник за загубата
от Раковски с 1:3. Ре-
зервният вратар Але-
ксандър Стоянов съ-
що не вдъхва дове-
рие.„До края на седми-
цата ще подпишем до-
говор с опитен вра-
тар”, коментира Кра-
симир Горанов. Клуб-
ният началник оста-
на разочарован и от
нападателя Калоян

Стоянов, който вече
пет кръга не успява
да вкара гол. Юноша-
та на Пирин през из-
миналото първенс-
тво стана голмай-
стор на Западната
„Б” група с екипа на
Септември (Симит-
ли), но все още не мо-
же да се разпише за
новия си отбор. Гол-
майстор на Банско
през този сезон е хал-
фът Благой Наков с 4
попадения. По един
гол имат Венцислав
Бенгюзов, Петър Тон-
чев, Иван Топузов и
Костадин Слаев. В не-
деля Банско приема
изпадналия от елита
Светкавица (Търгови-
ще) в среща от 6-ия
кръг на единната „Б”

група. Загубата от
Раковски разочарова
изпълнителният ди-
ректор на Банско Кра-
симир Горанов и зара-
ди привържениците,
които пропътуваха
разстоянието до
там да подкрепят
своите любимци. „В
Раковски имахме аги-
тка от 25 човека,
които също останаха
разочаровани. Това,
което имам да казвам
на играчите, ще им го
кажа лично. Преди ма-
ча със Светкавица ще
трябва сериозно да
си говорим в събле-
калнята и да проме-
ним мисленето на
футболистите”, от-
сече изпълнителният
директор.

В “Банско” си търсят вратар

Вчера бяха оповес-
тени назначенията
на длъжностните ли-
ца за отложената
среща между “Вито-
ша” (Долна Диканя) и
“Рилски спортист”
(Самоков). Главен ре-
фер на мача ще бъде
Иван Бабанов от
Сандански. Назначе-

нията за лайнсмени
взеха Мирослав Мак-
симов и Евгени Ма-
ринков. Функциите
на четвърти съдия
бяха възложени на
Симеон Великов от
Благоевград. Делегат
на мача ще бъде Сте-
фан Йорданов от Со-
фия. Срещата от

Югозападната „В”
група между “Вито-
ша” (ДД) и “Рилски
спортист” бе насро-
чена за 26 септември
(сряда) от 17 часа.
Двубоят бе отложен
заради неприятен ин-
цидент с играч на
гостите от Само-
ков.

“Витоша” среща “Рилецо” днес

СЕВЕРНА „А” ОФГ
3-ТИ КРЪГ

Струма – Рудничар 1:1
Пирин – Габер отл.
Големи  връх – дружба 0:4
Ботев – Солей 3:1

КЛАСИРАНЕ:
1.Струма 6:4 5
2.Габер 7:4 4
3.Големи връх 4:6 4
4.Солей 6:5  4
5.Пирин 3:2 4
6.Рудничар 4:6 4
7.Дружба 4:1 3
8.Ботев 3:4 3
9.Спортист 3:5 1
10.Минерал 0:3 0

ЮЖНА „А” ОФГ
3-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Верила - Върба 6:0
Сарата – Струмски сокол 1:0
Ботев – Бенковски 3:1
Светля – Дрен 4:1
Левски – Свраките 10:2

КЛАСИРАНЕ:
1.Сарата 3:0 9 т.
2.Светля 13:4 7
3.Верила 7:2 6
4.Ботев 6:2 6
5.Левски 11:5 4
6.Струмски сокол 3:2 4
7.Дрен  2:5 3
8.Бенковски 3:4 3
9.Върба 2:9 3
10.Свраките 4:2  0

ЗАПАДНА „А” ОФГ
3-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Маниш – Балкан 0:1
Ерма – Чорни 0:4
Черногорец – Западно ехо 6:0
Енергетик – Буря отл.
Студена – Китка 1:3

КЛАСИРАНЕ:
1.Черногорец 17:2 9
2.Балкан 7:1 9
3.Ерма 7:5 6
4.Чорни 7:5 4
5.Маниш 4:3 4
6.Китка 4:3 4
7.Енергетик 2:1 4
8.Студена 1:7 0
9.Буря  2:12 0
10.Западно ехо 1:1 0

ДЕЦА „Б”
2-РИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ
Пирин – Витоша(ДД) 9:0
Струма – Германея 4:4
Марек – Струмска слава 0:6
Атлетик – Велбъжд отл.
Миньор – Марек 0:6
Чорни – Кракра отл.

КЛАСИРАНЕ:
1.Струмска слава 7:0 6
2.Германея 7:6 4
3.Велбъжд 6:0 3
4.Пирин 970 3
5.Кракра 8:0 3
6.Марек 6:0 3
7.Струма 4:5 1
8.Витоша 2:12 0
9.Марек 0:12 0
10.Миньор(Бд)  0:14 0
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АПРОПО

„Ñúïåðíèê” ïðàçíóâà 20-ãîäèøíèíà!
Издатели, журналисти, приятели – читатели и гости събра стилният купон

И ПОЛИЦИЯТА СИГУРНО НЕ
ЗНАЕ ЗА КОЙ ПОРЕДЕН

ПЪТ Е ПРИБРАЛА ПУЙКА-
ТА “за справка”. Обаче това
отново му се е случило, този
път за обира на фирмена ка-

са с 10 бона суха пара. Популярността
на тоя род екзотични криминални птици
винаги е предизвиквала масовия инте-
рес не толкова с айдушките си деяния,
колкото с богатата палитра на престъп-
ления, оформяща изключителна гале-
рия, почти като Лувъра. Поредното при-
биране на Пуйката в кафеза е преброя-
ване на “дивите зайци”, кражбите, дос-
тойни за една многотомна енциклопе-
дия. Която полицията чете и препрочита,
дава и на народа да я прочете, но от то-
ва птици като Пуйката само заглаждат
косъма. Проблемът е, че няма кой вед-
нъж завинаги  да й проскубе крилата,
да никога вече да не полети към поред-
ните си грабливи  подвизи. Така Пуйка-
та се превръща в нещо като свещена
птица, която силовото МВР отвреме-
навреме прибира да полежи на топло, та
белким снесе златното яйце. В тия ед-
нодневни полицейски полози няма как
да стане. Утре птицата пак ще хвръкне
към поредната каса, а от това, което е
замътила в ареста, най- много да се из-
люпят още пуйчета.

ВОДОЛАЗИТЕ СИ СВЪРШИХА
ДОБРЕ РАБОТАТА НА ДЪНОТО НА
ЯЗОВИР “СТУДЕНА”, обаче какво са
видели ще видим чак напролет. Когато
между впрочем ще се навърши една го-
дина от земетресението, заради което
беше и това дълбоко гмуркане. Така по
традиция стават нещата у нас- по- доб-
ре късно, отколкото още по- късно. Да
бяха снимали филм за “Нешенъл
джиографик” сигурно по- рано щяхме
да го гледаме. Щото тия снимки ни ги
обещаха за след повече от половин го-
дина, когато специалистите щели да из-
мислят какво да се прави. С оглед на
ситуацията ако имаше нещо да се пра-
ви, то отдавна трябваше да е свършено.
И ясно да се каже “Не бойте се, деца!”
А сега бая време ще мине в гледане на
подводни снимки, а вторичните трусове
ще ни действат успокоително като люл-
ката на бебето.

1226 септември 2012 г.

доначалника Росица
Янакиева и губернато-
ра Иво Петров, благо-
дарим за искрените
пожелания и даваме
дума – ще ни има на
пазара още много пъ-
ти по двайсет! Все
така нахъсано ще го-
ним новините, ще бъ-
дем все така напорис-
ти. И  няма да ни пла-
шат бурите, както
никога не са ни спира-
ли. И още много пъти
по двайсет Перник ще
се буди със „Съпер-
ник”. Защото обичаме
нашия град и хората
му. Защото и те ни
отвръщат със също-
то.

И ще бъдем заедно и
в идния ден!

А иначе купонът си
беше супер! Виха се хо-
ра, имаше прегръдки и
целувки между изда-
тели, новинари и тех-
ните гости-притяте-
ли, скъпи приятели!
Имаше и много музи-
ка, дарена ни камерен

Та заради този за-
бързан ритъм, заради
откровеността, зара-
ди винаги протегна-
тата към перничани-
на ръка, заради нес-
пестеното понякога
по отношение на кри-
ва или грешна крачка,
ни уважиха и първите
хора на града – народ-
ните представители
Ангел Найденов, Вла-
дислав Димитров, Ди-
митър Колев, кметът
на община Перник Ро-
сица Янакиева, облас-
тният управител
инж. Иво Петров,
председателят на Об-
щинския съвет Вла-
дислав Караилиев, ли-
дерите на общински и
областни структури
на политическите си-
ли, представители на
неправителствени
организации,  на кул-
турни институции,
на неправителствени
организации, на пра-
вораздаването, на
здравеопазването и
още, и още... Наши
драги гости бяха и ко-
леги от „Градски вес-
тник” и телевизия
„Кракра”. На тях, и на
всички, които ни ува-
жиха,  благодарим, че
споделиха с нас праз-
ника.

Благодарим и за
топлите думи на гра-

оркестър „Орфей”,
любувахме се на красо-
тата на танца, с коя-
то ни зарадваха мла-
дите изпълнители от
Общинския младежки
ком и Общинския ком-
плекс за работа с де-
ца, за нас и нашите
гости певицата Ива
Давидова изви кръ-
шен глас, изпълнявай-
ки емблематичната
си песен за Перник.

Имаше, разбира се, и
торта, вече по тра-
диция представлява-
ща първата страница
на нашия празничен
брой. И къде на шега,
къде на сериозно
някои пробваха дори
да прочетат и тек-
стовете на нея. Най-
важният от които бе
мотото на нашия
празник „Да оцелееш с
любов... и на инат!” И
духнахме свещичките,
пожелавайки си да сме
живи и здрави и да ни
има още много, много
пъти по 20!
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