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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 = 1.522 лв.

Четвъртък, 27 септември, 2012 г., бр. 185 /5053/ год. XXЦена: 0,60 лева

Св. мчк Калистрат
и дружината му.

Св. Флавиан,
патр. Антиохийски

13°/290

Предимно
слънчево

ÑÒÀÆÀÍÒÈ – ÏÎËÈÖÀÈ ÏÀÒÐÓËÈÐÀÒ Â ÏÅÐÍÈÊ
Те преминаха успешно през четирите кръга на обучение

Нищо
изненадващо

Президентът Росен Плевне-
лиев се похвали в ООН, че България е из-
ненадала САЩ и Израел, като е отказала
да посочи поръчителя на атентата в
Бургас, докато не събере доказателства.

С това изказване президентът наисти-
на  изненада, и то не само големия брат.
Изненада дори собствения си народ, свик-
нал да не се изненадва. Речта на Плевне-
лиев е малко неподготвена.

Прилича на леко заяждане с великите ан-
титерористични сили САЩ и Израел. Де-
мек, вие си плямпайте за Хизбула и Ал
Кайда, но ние сме печени и зъб няма да
обелим, докато не установим самата ис-
тина.

А това ще стане точно никога.
Вероятно президентът е под силното

влияние на родната следствена картин-
ка, в която доказателства се събират,
докато следователят не направи години-
те за пенсия. А после се оказва, че винов-
ният не е виновен и даже съди държава-
та в Страсбург. Та затова не е изненадва-
що словото на държавния ни глава. По-
добре да чакаме други да разкрият поръ-
чителите, отколкото да ни съдят Хизбу-
ла и Ал Кайда.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
През последните

дни жителите на Пер-
ник забелязват дви-
жещите се в облас-
тния център  пеши
патрули от млади, не-
познати лица. “Това
са стажантите, кои-
то спечелиха конкурса
за сержанти. Те са об-
що 33 , като само една
сред тях е жена. След
успешно приключило-
то им обучение в по-
лицейската академия,
сега те карат стаж
заедно с по-опитните
си колеги.  Новаците
са разпределени на те-
риторията на всички
районни полицейски
управления в облас-
тта. „Първоначал-
ният замисъл беше да
ги изпратим в управ-
ленията по родните

им места, но се оказа,
че повечето са перни-
чани. Така в Трън има
само един кореняк, ос-
таналите са от други
населени места на ре-
гиона”, поясни Ди-
митров. „Идеята е
стажантите да свик-
ват, че тяхната рабо-
та е на улицата, а не
да чистят кабинети
и да подреждат архи-
ви.Разпоредил съм
заедно с шеф- настав-
ник стажантите да
бъдат сред хората и
да бъдат видими, да
бъдат разпознаваеми.
Презумпцията е да из-
карат стажа си както
трябва, за да могат
после бързо да навл-
язат в работата.
Обучението им ще
приключи следващата
година. Отзивите за

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

ÀÍÒÈÔÀØÈÑÒÈÒÅ ÑÅ
ÃÎÒÂßÒ ÇÀ ÈÇÁÎÐÈ

СТР. 3

ÌÀÑÈÐÀÍÈ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
Â ßÑËÈ È ÃÐÀÄÈÍÈ

СТР. 2

ÔÊ “ÌÈÍÜÎÐ”
ÑÒÀÂÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈ

СТР. 11

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Зоя ИВАНОВА
Нарочен апел до

представители на
българския бизнес е
изпратил председа-
телят на Българския
червен кръст Хрис-
то Григоров - съоб-
щават от централа-
та на доброволческа-
та организация. Апе-
лът е за активно
включване в нацио-

налната благот-
ворителна кампа-
ния на Българския
червен кръст в
подкрепа на най-
уязвимите жите-
ли на Пернишка
област, останали
без дом след зе-

метресението през
месец май т. г. В апе-
ла се казва: “Обръ-
щам се към вас във
връзка с национална-
та благотворителна
кампания която ще
се проведе до 11 ок-
томври. Тя се орга-
низира в подкрепа на
усилията на държав-
ната и местната
власт за преодолява-

не последствията
от земетресението
и последвалите вто-
рични трусове. Преди
наближаващата зима
с набраните средс-
тва ще се изградят
минимум 20 сглобяе-
ми къщи за останали-
те без дом жители на
областтта.163 не-
годни сгради са об-
явени до момента, а
над 250 човека  са зас-
трашени да останат
без дом 412 все още
живеят на палатки”.
В тази връзка всяка
помощ е добре дошла
за постралите хора
от природното бедс-
твие.

Флашмоб ще се
проведе в Перник

Виктория СТАНКОВА
Днес в Перник ще се проведе флашмоб

под мотото „Не на агресията в училище“.
Проявата се организира от Културно-ин-
формационния център и съчетава атрактив-
ната форма на флашмоба с един изключи-
телно актуален проблем – агресията в учи-
лище.

Флашмобът е възможност участниците
да изразят своята позиция емоционално и
спонтанно в една неформална обстановка.

На поканата на КИЦ засега са откликна-
ли ученици от ОУ „Св. Иван Рилски“ и уча-
стниците във ваканционното училище към
НЧ „Пробуда-1935г.“ в кв. Бела вода.

Проявата ще стартира в 12.30 ч. от пло-
щад „Св. Иван Рилски“ и ще продължи до
площад „Кракра“.

Шефът на БЧК апелира
за помощ на перничани

нашето бъдещо по-
пълнение от акаде-
мията е изключител-
но добро. Висока бе
оценката и за предиш-
ните осем, които ве-
че са назначени”, каза
комисарят. 

33-мата бъдещи по-
лицаи са най- добре
представилите се из-
между участвалите в
конкурса в Перник 274
кандидати. Те преми-
наха  през четири из-
питания, като след
всяко от тях отпада-
ха все повече и повече
мераклии да работят
в системата на ОД на
МВР в перник. Изпити-
те включваха провер-
ка на физическата
подготовка, тест за
интелигентност, пси-
хологичски тест и зак-
лючително интервю.
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Ðîìñêè ñåìåéñòâà çàïîçíàòè ñ ïðèåìíàòà ãðèæà
Семейства от „Рудничар”  проявиха интерес към тази инициатива

Ще ремонтират пътя
Блатешница-Драгомирово

с европейски пари
Силвия ГРИГОРОВА

На 27 септември ще бъде даден стар-
та на ЛОТ 45 „Рехабилитация и реконс-
трукция на път III-6233 - Блатешница -
Байкалско – Драгомирово. Това инфор-
мираха от Агенция „Пътна инфраструк-
тура”.  Общата дължина на участъка на
територията на област Перник, който ще
бъде рехабилитиран, е 10,500 км.  Из-
пълнител на проекта е фирма „СК – 13
Пътстрой” АД. Строителният надзор ще
се осъществява от фирма „Рутекс”
ООД. Този проект се реализира по Опе-
ративна програма „Регионално разви-
тие” 2007-2013 г. и е съфинансиран от
Европейски фонд за регионално разви-
тие. Тази пътна отсечка не е ремонтира-
на повече от 20 години и е в много ло-
шо състояние.

150 000 за укрепване
в Радомирско

Любомира ПЕЛОВА

Зоя ИВАНОВА
Интересна и различ-

на среща с жители от
пернишкия квартал
„Рудничар” проведоха
преди дни координа-
тора на проект „Посо-
ка:семейство”  Станка
Крумова и на проект
„Надежда и домове за
децата” Румяна Стои-
менова. Както „Съпер-
ник” нееднократно е
писал в момента се ра-
боти много активно,
не само в Пернишка об-
ласт, но и в цялата
страна в изпълнение
на тези проекти, с
които се цели основно
да се намалят децата
в институции.

 На срещата в пре-
димно ромския квар-

тал координаторите
предоставиха инфор-
мация на общността
за деинституционали-
зацията на децата от
0 до 3-годишна въз-
раст. В тази връзка
подробно бяха запоз-
нати със същността
на приемната грижа и
с настъпилите проме-
ни, като алтернатива
на настаняването на
деца в специализирана
институция. В  хода
на срещата се проведе
дискусия, задаваха се
много въпроси и хора-
та възприеха инфор-
мацията твърде емо-
ционално – някои се
разплакаха и излизаха
навън, други даваха
примери със собстве-

ните си семейства, а
трети взеха важно ре-
шение – да станат
приемни родители.

Координаторите на
Проект “ПОСОКА: се-
мейство” и “Надежда
и домове за децата”
поканиха членове от
Българския младежки
червен кръст , които
раздадоха брошури и
флайери. БМЧК предос-
тави филма “Добро-
волна любов”, в който
се показаха истински-
те истории на три
приемни семейства.

В отговор на предос-
тавената информа-
ция на посочената сре-
ща, има заявено жела-
ние за приемничество
от страна едно семей-

ство. Организатори-
те заявиха, че подобни
инициативи няма да
бъдат инцидентни, но
ще се организират по-
често в изпълнение на

благородните цели,
които са си постави-
ли с изпълнение на
програмата всяко изо-
ставено дете да наме-
ри своето семейство.

Намаляват децата
в институции

Зоя ИВАНОВА
Все по малък е броя на децата които са

настанени в специализирани институции,
вече може да се говори за тенденция към
постоянно намаляване  за всеки вид инсти-
туция. Това е становището изразено в  док-
лада  на министъра по управление на
средствата от Европейския съюз за изпъл-
нението на Плана за действие по Национал-
ната стратегия „Визия за деинституциона-
лизация на децата в Република България”
за периода юни 2011 г. – юни 2012 г. Срав-
нителните данни показват, че в периода от
2009 г. до края на 2011 г. броят на децата,
настанени в различните типове институции,
намалява от 6730 на 4755. От съобщението
на правителствения пресцентър става ясно
че договорените до момента средства за
деинституционализация на грижата за де-
цата по линия на структурните фондове на
ЕС възлизат на 132,165 млн. лв., като в рам-
ките на отделните проекти са разкрити 3170
нови работни места. Към момента се из-
пълняват пет основни проекта, към които са
изградени и функционират съответни техни-
чески звена за управление – „Детство за
всички”, „ПОСОКА: семейство”, „И аз имам
семейство”, „Укрепване на капацитета на
Агенцията за социално подпомагане за по-
вишаване на качеството и ефективността на
социалната работа” и „Развитие на систе-
мата за планиране и предоставяне на со-
циални услуги на регионално равнище”.

Европейският политехнически
университет стартира

партньорство с
Букурещкия университет

Виктория СТАНКОВА
Президентът на Европейския политехни-

чески университет Тошко Кръстев бе на ра-
ботно посещение в най-големия универси-
тет в Румъния - Букурещки Университет.

По време на срещите бе подписано спо-
разумение за сътрудничество между двата
университета и бе обсъдена възможност за
създаване на съвместна програма.

“Подписването на това споразумение е
началото на едно бъдещо ползотворно парт-
ньорство”,сподели Тошко Кръстев. По ини-
циатива на ЕПУ на срещата бе подписано и
двустранно споразумение за обмен по
програма Еразъм, както за студенти, така и
за преподаватели от двата университета.

50% по-евтини
добавки на VIVACOM

Любомира ПЕЛОВА
От 1 октомври до края на годината всеки

съществуващ или нов абонат на VIVACOM,
който избере да се абонира за някоя от ос-
новните добавки към тарифните планове на
телекома, може да се възползва от два пъти
по-ниска месечна такса. Специалната от-
стъпка важи за първата половина от догово-
ра за съответния пакет. С активирането на
допълнителните пакети, потребителите полу-
чават неограничен мобилен интернет с до
1500 MB на максимална скорост (+DATA Un-
limited), безплатни разговори с до пет люби-
ми човека (+Group), както и възможност за
изпращане на текстови съобщения и про-
веждане на разговори на символична цена
от една стотинка в мрежата на оператора
(+SMS и +VIVA).

Стандартните цени, на които се предлагат
+Data Unlimited пакетите след изтичането на
промоционалния период, са между 5 и 20 лв.
За +Group те са от 2,90 до 6,90 лв. За +VIVA
цената е 6,90 лв., а за + SMS услугата – 2,90
лв. на месец. От промоцията могат да се въз-
ползват всички клиенти на абонамент услуги
независимо кога са сключили своя договор.

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на Трън

Станислав Николов е
жив пример за това, че
стига да умееш, мо-
жеш да носиш и две ди-
ни под една мищница.
Освен с ангажименти-
те си като градоначал-
ник, с които той вече
втори мандат се
справя успешно и това
личи по обновения вид
на града и общината,
той се занимава и със
земеделие. Семейство-
то му е сред успешни-

те производители на
кратофи, с които та-
зи година фамилията е
засадила около 1000 де-
кара. Сега реколтата
се прибира и средният
добив е много добър –
около 3,5 тона от де-
кар, похвали се Нико-
лов.Картофите прода-
ва на борси в цялата
страна, търсен е като
производител заради
качествената и еколо-
гично чиста продук-
ция. Николов е доволен
и от изкупната цена

тази година - търгов-
ците давали по 45 ст.
за килограм, докато
миналата година, при
същите резултати от
декар са плащали по 25
стотинки.

И паралелно със земе-
делието, градоначални-
кът на зарязва ангажи-
менните, които е поел
със спечеления втори
управленски мандат.
Градът има нова визия,
разработени са проек-
ти по европейски прог-
рами, които ще дадат
възможност в региона
да с развива селският
туризъм, Ждрелото
вече събира стотици
туристи в почивните
дни, а в скоро време
тук променните ще бъ-
дат коренни след осъ-
ществяването на раз-
работката, пак по ев-
ропрограма, за възста-
новяването на екопъ-
теката.

 

Над 3 тона картофи прибира
от декар кметът на Трън

Зоя ИВАНОВА
Във връзка със за-

почналата учебна го-
дина д-р Йордан Вой-
нов – изпълнителен
директор на Българска
агенция по безопас-
ност на храните разпо-
реди масирани провер-
ки на кухненски блоко-
ве в детски ясли и гра-
дини, детски кухни
майки и училищни сто-
лове и бюфети. През
изминалата седмица
инспектори към БАБХ
провериха 500 обекта
в цялата страна, изда-
доха 38 предписания и
връчиха 14 Акта за ус-
тановяване на адми-

нистративно наруше-
ние.

4 333 проверки по
официален текущ кон-
трол извършиха ин-
спектори към Българ-
ска агенция по безопас-
ност на храните през
изминалата седмица. В
обектите от търгов-
ска мрежа и обществе-
но хранене, производс-
твени предприятия и
складове за съхранение
и търговия с храни
бяха възбранени и бра-
кувани общо 2 763 ки-
лограма хранителни
продукти. При провер-
ките са издадени 256
предписания и са със-

тавени 79 Акта за ус-
тановяване на адми-
нистративно наруше-
ние, като 4 обекта са с
временно преустано-
вена дейност.

Най-честите нару-
шения констатирани
при проверките са
свързани със наличие
на стоки с изтекъл
срок на годност, про-
пуски в системите за
самоконтрол, както и
неспазване на изисква-
нията на Наредба №9/
2011 г. за специфични-
те изисквания към бе-
зопасността на храни-
те в детските заведе-
ния и училища.

Масирани проверки в ясли

Близо 150 000 лева  са отпуснати за конс-
труктивни укрепвания на сгради в Радо-
мирско след земетресението от 22 май.
Обезщетенията са гласувани на заседа-
нието на Междуведомствената комисия на
5 септември.

Най-крупната сума е за преодоляване
щетите от труса на техническата гимназия
„Н. Вапцаров“. За ремонтите, извършени в
школото, са отпуснати 54 948 лв. Останали-
те 94 424 лв. са за конструктивно укрепва-
не на 10 обекта в Радомир и селата около
него.
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Изнесено заседание на ръководството на БАС в Перник

Няма втори мандат за
ГЕРБ според Костов

Александра ИЛИЕВА
Лидерът на ДСБ Иван Костов коменти-

ра, че е изключено ГЕРБ да спечели вто-
ри мандат на предстоящите догодина
парламентарни избори. По думите му бъ-
дещият кабинет ще бъде коалиционен. За
предизборното поведение на партиите
Костов прогнозира, че всички, с изклю-
чение на ДСБ, ще се преструват на
някаква алтернатива, но без да горят
мостовете помежду си, за да могат да се
обединят след вота. Не нивото на доходи-
те, а безработицата е основната причина
за тежкото положение на българските се-
мейства, каза още пред журналисти във
Варна лидерът на ДСБ Иван Костов. По
думите му вдигането на заплатите до гол-
яма степен е предизборен ход от страна
на ГЕРБ, а реалното изпълнение на пла-
нираните повишения ще стане ясно, кога-
то в парламента бъде внесен проектобю-
джетът за 2013 година.

Като най-сериозен проблем пред иконо-
миката Костов посочи монополите и злоу-
потребата с господстващо положение на
пазара. Според него е наложителна се-
риозна промяна в политиката, която да
върне конкуренцията и да даде шанс на
малкия и средния бизнес.

За АЕЦ “Белене” Костов посочи, че
страната ни не дължи пари на Русия. Той
обаче призова правителството да анали-
зира по-дълбоко поведението на руската
държава, като за целта потърси помощта
включително на експерти от Брюксел.
“Идва краят на руското господство на га-
зовия и нефтен пазар в Европа”, каза
Костов, цитиран от БТА.  Според него в
настоящата ситуация изпълнението на
проекта “Южен поток” е обречено.

По думите му България ще може да
разчита на новооткритите количества газ
в икономическите води на Кипър и Из-
раел. Този газ може да измести всички
доставчици, тъй като е в непосредствена
близост, това са евтини енергийни ресур-
си и ще помогнат да се върне поне част
от конкурентоспособността на икономи-
ката ни, бе позицията на Костов.

СДС иска промени в НК
за неизбежната самоотбрана

Александра ИЛИЕВА
СДС ще предложи редакция на На-

казателния кодекс, с която ясно да се
дефинира защитата на частната собс-
твеност. Това съобщи пред журналис-
ти членът на националното ръководс-
тво на синята партия Борис Марков. От
СДС настояват още да отпадне и чле-
нът за равнопоставеност при оказване
на неизбежна самоотбрана. 

Примерите, в които престъпници се
измъкват от наказание за сметка на
обикновени хора, които защитават
частната си собственост, са много и
шокиращи, каза Марков. Той припом-
ни, че от синята партия са правили по-
добни предложения през 1997г., които
са били сезирани в Конституционния
съд от 52 депутати от БСП и са отпад-
нали.

Искрено се надявам, че този път на-
шите предложения, ясно формулира-
ни, ще бъдат приети, за да могат граж-
даните да запазят неприкосновенос-
тта на своята частна собственост и да
я защитават с всички възможни
средства, посочи Борис Марков.

„Комично е, когато някой влезе във
вашия апартамент, вие станете да се
защитавате, събрали сте кураж, а той
ви каже: „Спокойно, аз съм само за
телевизора. Няма да ви убивам“, об-
ясни той.

СДС иска още новият Национален
съвет по превенция на престъпността
да вземе мерки срещу “бизнесмените
с прякори”, организиращи по места
купуването на гласове.

министър на народ-
ната отбрана.

След заседанието
членовете на анти-
фашисткия съюз
поднесоха венец и
цветя на Братската
могила в градския
парк.

Чавдар Стоиме-
нов, председател на
централния съвет
на БАС каза, че ис-
ториците трябва
да престанат да
фалшифицират ис-
торията и да се
правят, че не е има-
ло фашизъм.

„Само в периода
1941-44г. са избити
10 000 души в Бъл-
гария. Имало е закон
за защита на държа-
вата, където е има-
ло ценоразпис за
възнаграждаване на
убийците. Това пре-
дизвиква страшно
озверяване, убива-
нето се превръща в
държавна полити-

челването на парла-
ментарните избори
от тази коалиция е
основната ни зада-
ча, посочи Стоиме-
нов.

Ръководството и
членовете обсъдиха
организационното
състояние и рабо-
тата по места, уч-
редяването на нови
дружества на БАС,
привличане на млади
хора и работа за за-
пазване историчес-
ката памет за съби-
тията преди 9 сеп-
тември 1944г.

Борис Здравков,
93-годишен полит-
затворник, бе наг-
раден със значка за
заслуги. На заседа-
нието присъства и
генерал Борис Тодо-
ров, партизанин от
радомирския отряд.
Той е един от създа-
телите на Българ-
ската народна ар-
мия, 26г. е бил зам.-

Александра ИЛИЕВА
Българският ан-

тифашистки съюз
започва подготовка
за парламентарни
избори. Това стана
ясно на изнесеното
в Перник заседание
на Бюрото на Цен-
тралния съвет на

БАС. Чавдар Стои-
менов - председател
на Централния съ-
вет на БАС, заяви,
че организацията
възнамерява да ста-
не част от бъдеща
лява коалиция, чий-
то основен гръбнак
ще бъде БСП. Спе-

ка“.
Той допълни, че

след 9-ти роднини-
те и близките на
зверски избитите
комунисти и парти-
зани са отмъстили
на убийците, зато-
ва имало в първите
месеци убийства
без съд и присъда.
След това бил съз-
даден Народният
съд от антихитле-
ристката коалиция
на САЩ, СССР и Ан-
глия, за да се вкара
всичко в законови
рамки. Така е било и
във Франция, къде-
то са били издадени
50 000 смъртни
присъди. В България
присъдите са 3 000,
като само 1 500 са
изпълнени.

Членовете на БАС
в страната наброя-
ват около 15 000
души. В Пернишка
област те са около
200.

НДСВ и ЗНС подписаха
меморандум за сътрудничество

Александра ИЛИЕВА
Председателите на НДСВ и Земедел-

ският народен съюз Христина Христова и
Стефан Личев подписаха меморандум за
сътрудничество между двете партии на
15 сптември на изнесен Политически съ-
вет . Те заявиха желанието си да работят
заедно за изграждането на нов центрис-
тки проект. Това съобщиха от пресцентъ-
ра на НДСВ.

Стефан Личев изтъкна, че се надява то-
зи необходим за страната центристки
проект да стане дългосрочен, да набере
сили и подкрепа, за да имаме най-после
разумна алтернатива на лявото и дясното
в политическото пространство. Поставяме
основите на принципно от идейна гледна
точка партньорство между две партии,
доказали, че са разумни, толерантни и об-
ществено отговорни, подчерта Христина
Христова.

Подписаният меморандум гласи, че
България има нужда от трета, центристка
политическа линия, която да бъде алтер-
натива на лявата и дясната политики, до-
миниращи сега. „Националното движение
за стабилност и възход (НДСВ) и Земе-
делският народен съюз (ЗНС) заявяват
своята готовност да работят заедно за
създаване на нов центристки проект, чии-
то основни принципи ще са върховенство-
то на закона, разумната политическа то-
лерантност, конструктивност при намира-
не на решения за извеждане на страната
от задълбочаващата се икономическа
криза”, се казва още в меморандума.  

Председателите на НДСВ и ЗНС под-
чертаха, че проектът е отворен и за други
партии, които споделят техните ценности
и са близки на идейно-политически осно-
ва. На въпрос с кои други партии се об-
съжда сътрудничество, Христина Христо-
ва потвърди, че се водят разговори със
СДС. Тя допълни, че не вижда идеологи-
чески различия с тази партия и ще вложи
усилия разговорите с тях да продължат. 

Първата обща стъпка на НДСВ и ЗНС
след подписването на меморандума бе
да призоват всички демократични партии
и граждански движения да се обединят
за честни избори догодина.

насилие”, финансиран
от Фондация ОУК.

Целта на обучение-
то в Перник е повиша-
ване на познанията и
развитие на умения-
та за разпознаване
нуждите на децата,
придобиване на зна-
ния  и умения за раз-
биране на причините
на агресията между
децата и нейното ов-
ладяване. Програмата
предвижда четири
обучителни модула,
които ще се водят
от специалисти на
Института по со-
циални дейности и
практики София. По
време на семинара ще
бъдат обучавани 14
педагози от детски-
те градини.

Виктория СТАНКОВА
В рамките на два

дни (27 и 28 септем-
ври) Община Перник
организира двудневен
семинар за професио-
налисти, работещи с
малки деца.

В първия ден от
09:30 ч. в Общински
младежки дом град
Перник ще бъде пред-
ставена кампанията
“Добър родител, до-
бър старт”. Кампа-
нията се реализира
от Институт по со-
циални дейности и
практики в рамките
на международния
проект “Дом без наси-
лие за всяко дете”,
финансиран по прог-
рама Дафне на ЕК и
проект “Детство без

Чрез обученията на
педагогическия персо-
нал на територията
на Община Перник ще
бъде повишен профе-
сионалния им капаци-
тет за работа с деца
и за справяне с агре-
сивността при деца-
та. Също така обуче-
нията ще предос-
тавят подготовка за
организиране на уър-
кшопи с родители.

Ръководител на
проекта  ”Дом без наси-
лие за всяко дете” от
страна на ИСДП е Ни-
колина Ангелова. Обу-
чителите в обучение-
то са Ирина Заркова -
психолог, Яница Недел-
чева - социален работ-
ник и Елица Иванова –
социален работник.

Перник се включва в кампанията
„Добър родител, добър старт”

държавен фонд “Земе-
делие”, която се грижи
за прозрачността в
развитието на иконо-
миката в селските ра-
йони. Тази стъпка е
предвидена и в Нацио-
налната стратегия
„Визия за деинститу-
ционализация на деца-
та в България”.Бюдже-
тът, който е предви-
ден за целевия прием
от 28 ноември 2011 г.
до 26 юни 2012 г., ще

Зоя ИВАНОВА
От Министерство-

то на труда и социал-
ната политика съоб-
щават, че ще бъде от-
пусната субсидия в
размер на 15 288 900
лв. за изграждането
или преустройството
на центровете за со-
циални услуги за деца и
младежи в 19 общини в
страната.Средствата
са одобрени от експер-
тната комисия към

бъде достатъчен за
финансирането на
всички подадени 19
предложения. Проек-
тът предвижда да бъ-
дат изградени защи-
тени жилища, центро-
ве от семеен тип и
центрове за социална
рехабилитация и ин-
теграция, като заедно
с това ще бъдат оси-
гурени социални услу-
ги за деца с уврежда-
ния.

Близо 16 милиона за изграждане
на центрове за социални услуги
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„Òîïëîôèêàöèÿ Ïåðíèê” êà÷è èçðàâíèòåëíèòå ñìåòêè
Малко са рекламациите от граждани за сега

преизчисляване на
сметките на абона-
тите в съответ-
ната абонатна
станция. От „Те-
хем Директ” поя-
сниха, че в сравне-
ние с миналата го-
дина, тази реклама-
циите са много по-
малко. Това се дъл-
жи на обстоятелс-
твото, че заради
з е м е т р е с е н и е т о
много хора, които
са си на село, са
дошли в апарта-
ментите, за да
проверят за щети.
Затова тази годи-
на са единици або-
натите, които не
са осигурили дос-
тъп до топломери-
те в жилището си.
На въпрос на „Съ-
перник”- започнали
масовата подмяна
на топломери, от
офиса в Перник ни
поясниха, че до се-
га повече от поло-
вината от абонат-
ните станции вече
са успели да под-
менят уредите си.
От „Техем Директ”
уточниха, че в мо-

мента предлагат
на клиентите си
само топломери с
дистанционно от-
читане. Причината
затова е, че в мо-
мента се подготв-
яла наредба, която
ще задължи топ-
линните счетово-
дители да отчи-
тат уредите еже-
месечно. За да не
се създадат зат-
руднения за абона-
тите при осигур-
яването на достъп
и да се гарантира
справедливо отчи-
тане и разпределе-
ние на топлинната
енергия, за предпо-
читане са топло-
мерите с дистан-
ционно отчитане.
В тази връзка от
„Техем Директ”
поясниха, че имали
промоция. новите
уреди са отново с
10 годишна гаран-
ция на батерията
и 2 години на еле-
ктрониката. За
онези абонати,
които имат зат-
руднения, се пред-
лагала възможност
за разсрочено пла-
щане без лихва
чрез банка. Ако
готвената наредба
стане факт, със
сигурност абона-
тите ще се наложи
да плащат допъл-
нително за екстра-
та да бъдат отчи-
тани ежемесечно.

От „Нелбо Инже-
неринг” ни увери-
ха, че са предали
и з р а в н и т е л н и т е
сметки още в нача-
лото на август на

„ Т о п л о ф и к а ц и я
Перник”. Направе-
ните корекции по
тях са много по-
малко в сравнение
с миналата година.

От „Топлофика-
ция Перник” пот-
върдиха, че топ-
линните счетово-
дители са успели
да представят по-
вечето от изравни-
телни сметки, с из-
ключение на някол-
ко абонатни стан-
ции, където има
спорни въпроси за
изясняване и те-
кат проверки. Из-
р а в н и т е л н и т е
сметки вече са ка-
чени на касите на
„ Т о п л о ф и к а ц и я
Перник”. От ръко-
водството на дру-
жеството уточни-
ха, че абонатите,
които имат надвзе-
та сума, сиреч има-
т да взимат пари и
са си платили
сметките, могат
да си ги получат
само в счетоводс-
твото на дружес-
твото и на касата,
които се намират в
Минната дирекция.
Дължимите пари по
и з р а в н и т е л н а т а
сметка могат да се
вземат само от ти-
туляра на сметка-
та срещу предста-
вена лична карта.
Абонатите, които
имат неплатени
сметки за парно и
топла вода, им се
приспада дължима-
та сума. Ако тя е
повече, остатъкът
могат да си полу-
чат на касата.

Дамите от ГЕРБ
провокират перничани

Александра ИЛИЕВА
Дамите от ПП ГЕРБ-Перник продължават

традицията си да провокират перничани  с
акции за опазване на околната среда, по-
чистване на паркове,  градинки и околобло-
кови пространства, съобщиха от пресцентъ-
ра на ГЕРБ Перник. Всички техни инициати-
ви са  посветени на 5 годишнината от уч-
редяването на структурата на партията в
Перник и областта. Целта на жените от ПП
ГЕРБ е да провокират и да накарат жители-
те на  града да се грижат за природните да-
дености,да опазват и почистват детските
площадки и най-вече да дават добър при-
мер на подрастващото поколение.

”Искаме да живеем в един европейски
град в който цари ред и чистота. Вярваме,
че ще ни последват много перничани”, спо-
дели д-р Елза Драгомирова. Ние, дамите от
ПП ГЕРБ, няма да се откажем и ще продъл-
жаваме да провокираме гражданите на
Перник. Отново призивът ни  към тях е : ”Не-
ка заедно да направим града ни по-чист и
по-приветлив.”

„Този път ние, членовете на женската ор-
ганизация на партията, направихме закач-
ливи и провокиращи табели за опазване на
околната среда. Табелите след почистване
на пътя до хижа ”Славей” бяха поставени в
района. Надяваме се освен усмивки табе-
лите да придизвикат и размисъл у всеки,
който минава покрай тях”, допълни д-р Дра-
гомирова.

Няма да се облагат
доходите от лихви по

депозитите, обеща Дянков
Силвия ГРИГОРОВА

Силвия ГРИГОРОВА
Трите фирми,

които извършват
дяловото разпре-
деление на топлин-
ната енергия в
Перник- ”Техем Ди-
рект”, „ИСТА” и
Нелбо Инженеринг”
са предали израв-
нителните сметки
на „Топлофикация
Перник”. Това пока-
за проверка на „Съ-
перник”. И трите
фирми бяха катего-
рични, че тази го-
дина броят на або-
натите, които не
са осигурили дос-
тъп до уредите за
измерване, в срав-
нение с 2011г, е
много по-малък.
Може би по тази
причина и реклама-
циите по изравни-
телните сметки са
много по-малко от
миналата година.
От офиса на фир-
ма „ИСТА” ни се
похвалиха, че имат
увеличаване на
броя на абонатни-
те станции. От
2011г фирмата е
започнала поетап-

на подмяна на уре-
дите за дялово
разпределение, по-
ради изтекъл срок.
В момента се из-
вършва подмяна на
топломери само по
заявка или при кон-
статиране на
някаква повреда.
Наскоро фирмата е
получила заявка за
смяна на топломе-
ри от три жилищ-
ни блока в цен-
трална градска
част.

От фирма „Техем
Директ”, която об-
служва най-много
абонатни станции
в града, ни увери-
ха, че са предали
всички изравни-
телни сметки в
„ Т о п л о ф и к а ц и я
Перник”. От фир-
мата уточниха, че
за някои абонатни
станции реклама-
ционният срок из-
тича на 27 октом-
ври. Ако до тогава
някой от тези або-
нати подаде рекла-
мация и тя е осно-
вателна, със сигур-
ност ще се наложи

Александра ИЛИЕВА
Народният пред-

ставител от Коали-
ция за България Ан-
гел Найденов ще
внесе предложение
за решение на парла-
мента, с което се
иска Сметната пала-
та да извърши одит
на средствата от
резерва на непред-
видени и неотложни
разходи по републи-
канските бюджети

Ангел Найденов иска проверка на Междуведомствената комисия

за 2010, 2011 и 2012
г., съобщиха от
пресцентъра на
БСП. Той ще предло-
жи решението да
стане част от днев-
ния ред на Народно-
то събрание. Спо-
ред направеното
предложение сро-
кът на одита
трябва да бъде един
месец, след обнарод-
ване на решението в
Държавен вестник.

Предложението на
депутата е продик-
тувано от необхо-
димостта от пове-
че и по-детайлна ин-
формация за реше-
нията на изпълни-
телната власт и
обема на средства-
та, вложени при
преодоляване на
последиците от
природните бедс-
твия, сполетели
страната през пос-
ледните години. Уп-
равляващите афи-
шират активност и
усилия, но резулта-
тите няма. Безспо-
рен е фактът, че
институциите се
затрудняват и за-
бавят действията
си в моментите, ко-
гато се изискват
бързи решения и
адекватни реакции
за преодоляване на
последици, от-

страняване на щети
и подпомагане на
граждани, коменти-
ра депутатът.

Той припомня, че
държавната в лице-
то на Народното
събрание и Минис-
терски съвет е оце-
нила потребността
от определени
средства, включи-
телно и чрез изрич-
но предвиждане на
резерв за непредви-
дими и неотложни
разходи. Колкото и
да трудно да се
прогнозират пред-
стоящите бедс-
твия, средствата
за преодоляването
на последствията
от стихиите
трябва да се израз-
ходват ефективно.
Това е и причината
за поискания одит.

В първите дни
след земетресение-

то финансовият ми-
нистър Симеон
Дянков говореше, че
в този резерв има
80-85 милиона лева и
по-голямата част
от тях били налич-
ни. Оказва се, че
въпреки уверенията
парите ги няма. В
отчет за разпреде-
лените от Междуве-
домствената коми-
сия средства през
настоящата година,
за който информа-
ция предостави пра-
в и т е л с т в е н а т а
пресслужба през ав-
густ, беше съобще-
но, че са разходвани
62 милиона лева. За
тази година в Резер-
ва за непредвидими
и неотложни разхо-
ди е имало предвиде-
ни 70 милиона лева.
За миналата година
те са били 85 милио-
на лева.

За сега не се предвижда облагане с данък
на лихвата по депозитите. Това увериха от
пресцентъра на Министерство на финансите,
във връзка с плъзналите слухове из медии-
те, че правителството има подобно намере-
ние. Всъщност, информацията за подобни
намерения изтече от вестник “Капитал дей-
ли”. Той пръв съобщи, че управляващите
имали намерение да въведат новия налог,
който щял да бъде 10% върху доходите от
лихви.Това, естествено, предизвика остри
реакции от представителите на банковия
сектор у нас, от икономисти и бивши висши
държавни чиновници, работили във финансо-
вата сфера и от вложителите на депозити.

Министерството на финансите уверява, че
такава идея не се обсъжда и не е на дневен
ред. Това може да бъде видяно по всяко
време на сайта на министерството, където
са качени всички данъчни закони за пуб-
лично обсъждане и няма подобно предло-
жение за изменение в законите. Финансис-
тите са направили груби изчисления, спо-
ред които, ако тази рестриктивна мярка бъ-
де въведена, Министерството на финансите
би си осигурило приходи от около 230 млн.
лв. годишно. По последни данни на Българ-
ската народна банка,  депозитите в българ-
ските банки са някъде около 46 млрд. лева.

Според запознати с финансовите дела в
страната,  това е мечтата на всеки финансов
министър. Тази идея се раждала на всеки 3-
4 години, но до сега никой финансов минис-
тър не е успял да прокара и  Симеон Дянков
със сигурност няма да успее, защото това
би се отразило негативно върху банковите
лихви по кредитите.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 24 кв.м - 19 800 евро
2. Магазин, Изток, груб стр., 60 кв.м - 39 500 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. ИЦ, ет. 4, ново стр., 120 кв.м, с гараж- 71 000 евро
2. Четиристаен, СЦ, ет. 3,
137 кв.м, 3 тер., ТЕЦ - 66 000 евро
3. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх.,
ТЕЦ, тер. таван, двор - 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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ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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



Имоти6 27 септември 2012 г. Съперник

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:

1. Гарсониера, 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

12345678901234567890123456
12345678901234567890123456

Корекци на
GSM:

0888/503 237

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 самостоятелен вертикален
бизнак сутерен + 2 ет. х 57 кв.м,
дв. 130 кв.м, 65 000 лв. - тел. 0879/454 577

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

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

наем

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

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

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

Това е
мястото

за
вашата
реклама

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

Корекци на
GSM:

0888/503 237
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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. 12
21:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 120
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"Кухнята на Звездев" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:25"Клуб Нюз" - светски новини
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Малки жени" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Забраненият плод" - сериен филм
15:00"Доктор Куин Лечителката"
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Черешката на тортата" - тв шоу
18:00"Сделка или не" - тв игра
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу
21:00"Етажна собственост" - сериал
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления" - сериал
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу
00:30"Магнитико" - тв игра
01:45"Осмо чувство" - сериен филм
02:30"Долината на слънцето" - сериал
03:30Новините на Нова /п/
04:00"Доктор Куин Лечителката"

05:35Бързо, лесно, вкусно
06:05Дързост и красота -  /3054 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
12:55Открито с Валя Ахчиева/п/
13:25В кадър/п/
14:10Сен Тропе - тв филм /173 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 - /3055 епизод/
17:30Бързо, лесно, вкусно
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Теглене тиражите на ТОТО 2 и
Втори ТОТО шанс
18:45Страх да обичаш - тв филм
19:45Лека нощ, деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:40Спортни новини
20:50Да останем приятели - игр. филм
22:30Икономически новини
22:55Зелена светлина
23:00Денис и приятели -  вечерно шоу
00:00Мотоспорт екстра
00:30Апартаментът с Марта Вачкова
01:15По света и у нас /п от 20:00/
01:55Страх да обичаш - тв филм
02:50Икономически новини/п/
03:15Видеоклипове
03:35Днес 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  Монолете  -  Игрален филм
2.00  Вечерен обзор
2.25  Ароматът на успеха  -  Игрален филм
3.55  Лудостта на величията  -  Игрален филм
5.10  След това  -  Игрален филм
6.55  Скорост  -  Предаване за автомобили
7.30  Големият бос  -  Игрален филм
9.10  Приказка за Египет  -  Анимационен филм
10.00  Служба, 1-ви епизод  – Сериен филм
10.50  Нещата от живота  с Даниела Аризанова
11.20  Смъртоносен кадър  -  Игрален филм
13.00  Пернишки вести

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

13.15  Шпиони  -  Игрален филм
15.00  Пернишки вести
15.15  Шотландски боец  -  Игрален филм
17.10  Служба, 2-ри  епизод  – Сериен филм
18.00  Нещата от живота  с  Нели Георгиева
18.30  Скорост
19.00  Вечерен обзор
19.25  Снежанка и седемте джуджета  -
Анимационен филм
20.10  Виждам те  -  Игрален филм
21.45  Вечерен обзор
22.10  Штрак
22.30  Френска любов  -  Игрален филм
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ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Бурни страсти бу-

шуват във вас, но ги
прикривате с много приказки и
театрално поведение. Май е по-добре
да свалите маската.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Някой от близките

ви няма да ви остави
да полежите до късно

в леглото, но може би ще е за добро.
Намерете време да се погрижите и за
себе си.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес е добре да пре-

карате повече време у
дома си, стига да може-

те, имате нужда от малко спокой-
ствие и време за размисъл.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес няма да ви е лес-

но да убедите хората в
правотата си. Не си струва и да се
опитвате, просто постъпете така
както смятате за правилно.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Спокойно започвате

деня. Хубаво е да напра-
ви- те малка равносметка и

да видите с какво разполагате. По-
мислете по въпроса...

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Ще сте много самоу-

верени и готови да рис-
кувате. Имайте пред-

вид, че ще останете изненадани от
доста неща, особено ако работите с
група хора.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Малко разсеяни за-

почвате деня. Мисли-
те ще ви носят някъде далеч, но оп-
ределено не и в работата. Труден
ден за работа.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Записвайте си как-

во имате да правите,
защото много вероя-

тно е да пропуснете нещо. И се об-
личайте добре.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Няма да ви се иска да

се задълбочавате
твърде много в неща-

та. Отдайте се на любимото си хо-
би или на разходки в някоя есенна го-
ра.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще кроите големи

планове днес, но из-
бягвайте големите думи. Може да
научите неща, неизвестни за вас до
този момент.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес може случайно

да проявите излишно
любопитство свързано с наивно
отношение към събитията. Уж сте
сериозни, големи хора.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Втурнали да рабо-

тите като луди и то
не защото някой ви ка-

ра, а просто защото сте се заина-
тили. Не е много ясно дали не губи-
те с това си поведение.
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Александра ИЛИЕВА

Îáùèíàòà âçèìà ôóòáîëåí „Ìèíüîð”
Това ще се случи на сесията на четвърти октомври

Страницата подготви Яне Анестиев

та обаче, бе нужно об-
щината да придобие
цялата власт в Ми-
ньор, тоест да вземе
дела и на “Минна ком-
пания”. “На 4 октом-
ври общинският съ-
вет ще реши дали да
одобри приемането на
целия пакет акции.
Чак след това ще мо-
жем да говорим с реал-
ни имена за спонсори
и хора. Сега обаче не
мога да кажа нищо по-
вече. Трябва да изчака-
ме събранието”, спо-
дели Росица Янакие-
ва.Изпълнителният
директор генерал Ди-
митров добави, че

очаква добро бъдеще
за Миньор, като не се
съмнява, че община-
та ще вземе акциите.
“След срещата ще мо-
же да се преговаря с
фирми. Очаквам всич-
ко да се развие благо-
получно. Заплатите
за отбора не са проб-
лем. Просто трябва
да има яснота около
бъдещето на клуба.
Иначе всичко с фут-
болистите е точно.
Надявам се скоро да
дойдат и добрите ре-
зултати”, каза изпъл-
нителният директор
на Миньор генерал
Йордан Димитров.

столичен ежедневник.
Именно това ще е
първата стъпка за
спасение на жълто-
черните от фалит.
След оттеглянето на
Никифор Вангелов по-
ложението в клуба
стана трагично, като
треньорският щаб,
включително лекари и
масажисти, не бяха
получавали заплати
от четири месеца. В
началото на миналия
месец кметицата на
Перник Росица Янакие-
ва се нае да намери
спонсор, който да спа-
си клуба от фалит. За
да бъде факт сделка-

Финансовото поло-
жение в Миньор Пер-
ник е на път да се
стабилизира. В начало-

то на месец октом-
ври перничани офи-
циално ще станат об-
щински клуб, твърди

Жените шахматистки
последни в  „А” група

Жените от пернишкия клуб по шахмат
„Кракра Пернишки”, които през миналата
година спечелиха правото да играят в „А”
група завършиха последни на държавното
първенство и отново ще се състезават в
„Б” група догодина, ако федерацията не
вземе решение да обедини всички отбори
в една поради малкото заявки от различ-
ните отбори. Перничанки регистрираха са-
мо две равенство в турнира и логично зае-
ха последното място, след като успяха да
загубят пет пъти. Отбрт беше твърде нерав-
ностоен, пък и опитът за хитрина в подреж-
дането, като се поставят силните състеза-
телки на по-непрестижните трета и  четвър-
та дъска явно не даде очаквания резултат.
Мм. Емилия Златанова игра на четвърта
дъска и взе четири точки, като са нареди
на второ място по успеваемост след шах-
матистките на тази дъска след Симонета
Иванова от ЦСКА, която набра 5,5. На трета
дъска Лейла Димитрова зае петото място с
3,5 точки, тук първа е Емилия Джингарова
от „Шах”(София). На първите две дъски
обаче Ани Манева и Димитринка Братими-
рова спечелиха общо една точка – по по-
ловин и двете и  това предопредели в из-
вестна степен и отборното класиране. Най-
добра на първа дъска беше гм. Ива Виде-
нова с шест точки, толкова набра и Адриа-
на Николова на втора дъска. Ето всички
резултати на пернишките шахматистки

1-ВИ КРЪГ
„Шаф”(Сф) – „Кракра Пернишки” 4:0

2-РИ КРЪГ
„Кракра Пернишки” – „Ивис Плюс” (Сф) 2:2

3-ТИ КРЪГ

ЦСКА – „Кракра Пернишки” 3:1
4-ТИ КРЪГ

„Кракра Пернишки” –
„Локомотив”(Пд) 1,5:2,5

5-ТИ КРЪГ
„Виктори”(Бл) –
„Кракра Пернишки” 2,5:1,5

6-ТИ КРЪГ
„Кракра – Георги Даскалов”(Вн) 2:2

7-МИ КРЪГ
Локомотив”(Пд) –
“Кракра Пернишки” 2,5:1,5

Ботев“-Враца се
подсили с още един
футболист. Това е 25-
годишният централен
нападател Андрей
Атанасов. Късно сно-
щи врачанският клуб
подписа с футболис-
та договор за една го-
дина, с опция за удъ-
лжаването му с още
една.

 „Очакваме до пе-

тък да пристигне
жълтата му карта и
той да вземе участие
в мача срещу „Миньо-
р“-Перник“, коменти-
ра спортният дирек-
тор на „Ботев“-Вален-
тин Станчев. За пос-
ледно Андрей Атана-
сов е играл в тима на
„Бананц“-Ереван, но
клубът фалира и това
е причината той да се

завърне в България.
Преди да премине в
арменския тим Атана-
сов е защитавал цве-
товете на столичния
„Локомотив“-София.
Таранът е играл още
за „Черноморец“-По-
морие, „Янтра“-Габро-
во, „Траяна“-Стара За-
гора, Сливен, „Етър“-
Велико Търново и Шу-
мен.

Нов нападател на “Ботев”(Вр)
ще дебютира срещу “Миньор”

Футболно игрище
в град Любимец ще
бъде обявено на
търг с явно наддава-
не от публичните из-
пълнители на Нацио-
налната агенция за
приходите (НАП). Те-
ренът е с площ поч-
ти три и половина
декара, съобщават
от териториалната
дирекция на НАП в
Пловдив.От дирек-
цията уточняват,
че теренът, който
ще бъде обявен на

търг, е помощен към
основния стадион,
чийто собственик е
общината и на кой-
то тренира мес-
тният отбор.По-
мощното игрище е
купено още преди
време от частно ли-
це.  Притежателят
му обаче е натрупал
данъчни задължения
и тъй като няма въз-
можност да ги пла-
ти, публичните из-
пълнители на НАП в
Хасково са предприе-

ли принудително съ-
биране на вземания-
та чрез налагане на
обезпечителни мерки
и продажба на иму-
щество.Към игрище-
то има и землище от
над 3000 квадратни
метра с плувен ба-
сейн в него, посоч-
ват от НАП-Плов-
див. Игрището е оце-
нено на 27 914 лева, а
за другия парцел с ба-
сейна наддаванията
ще започват от 24
361 лева.

НАП обяви футболен терен на търг

Властта готви различна
стратегия за парите в спорта

Спортното министерство обмисля се-
риозна промяна във финансирането на
спорта след провала на олимпийските
игри в Лондон. В идейната концепция,
която в момента се разписва и прецизи-
ра, се предвижда намаляване на средс-
твата за федерациите за следващата го-
дина с 6-7 милиона лева, а парите да бъ-
дат пренасочени към развитието на дет-
ско-юношеския спорт. Приоритетни за
финансиране ще останат само 6-7 от оли-
мпийските спортове. Финансирането на
федерациите ще бъде разделено в три
насоки. Първата група ще е от тези
няколко спорта, от които ще се очакват
медали на следващата олимпиада в Рио
де Жанейро през 2016 г. Те ще се оце-
няват на базата на досегашните резулта-
ти и на потенциала им да продължават
да създават качествени състезатели. Ще
се взимат предвид традициите, тъй като
някои спортове са успешни за България
от години. Втората част от финансиране-
то ще бъде към спортове, към които бъл-
гарите са генетично предразположени.
Там ще се набляга на развитието на мла-
ди състезатели в дългосрочен план без
очаквания за успехи в Рио след четири
години. Третата финансова линия ще бъ-
де за социални спортове като плуване-
то, в които “трудно може да се очакват
медали”, но имат голямо значение за
здравето на хората. В последната година
за олимпийска подготовка са били по-
харчени около 23 милиона лева, но за
следващата първа година от новия оли-
мпийски цикъл средствата ще бъдат на-
малени с 6-7 милиона лева. Отделно ще
се изисква от приоритетните федерации
да внесат предложение кои клубове да
бъдат подпомагани с предимство. Спо-
ред концепцията няма смисъл в една фе-
дерация да бъдат субсидирани например
всички 100 клуба, а само тези, които
наистина произвеждат качествени спор-
тисти. Според новата стратегия ще се
прави преглед и на спортните училища -
държавни и общински, като ще се пре-
цизира приемът на деца  в зависимост
от силните за региона спортове. Тук въз-
никва въпросът за приема в пернишкото
спортно училище и по кои спортове ще
се приемат деца приоритетно. Директо-
рът Райчо Радев сподели за „Съперник”,
че в момента най-много в спортното учи-
лище са самбистите. През тази година
ще се сформират две нови групи, а на-
деждата на директора е, че от началото
на октомври ще може да ги назначи като
учители-треньори. От по-популярните
спортове в Перник няма прием на волей-
болисти, на баскетболисти има.   В
някои градове може да има предимно
бройки за атлети, а в други за борци или
боксьори и т.н . Министерството на спор-
та все още не е приело нито един отчет
на федерация за олимпийските игри в
Лондон, където България завърши само
с два медала. “Бяха подадени три отче-
та, но бяха върнати, тъй като бяха доста
повърхностни. Искаме задълбочен ана-
лиз на причините за резултатите на оли-
мпийските игри. Чакаме и другите феде-
рации да представят отчетите си”, пре-
саташето на МФВС Красимир Панов.
Наскоро боксовата федерация си даде
отлична оценка за представянето в Лон-
дон, тъй като всичките състезатели стиг-
наха до 1/4-финалите, а Тервел Пулев
спечели бронзов медал.

Защитникът на
„Миньор” Венци Васи-
лев е под въпрос за
домакинския мач сре-
щу Ботев (Bp) в не-
деля. Футболистът е
получил удар в облас-
тта на бъбреците по
време на гостуване-
то на Черноморец и

премина медицински
прегледи в пернишка-
та болница. Доктори-
те са категорични, че
Василев трябва да по-
чива няколко дни, пре-
ди да стане ясно дали
ще може да излезе на
терена срещу врача-
ни, но шансовете за

игра още тази седми-
ца са минимални.В съ-
щото време Ванчо
Траянов и Томислав
Павлов, които про-
пуснаха двубоя в Бур-
гас заради контузии,
започнаха трениров-
ки наравно с остана-
лите.

Бъбреци тормозят В. Василев
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Практиката е показала, че идеята е рационална

РАННОЕСЕННОТО ЛЯТО НИ
ЗАВАРИ НЕПОДГОТВЕНИ,

КАКТО И РЕДИЦА ДРУГИ
СЕЗОНИ. Собствениците на
басейни и други атракциони
побързаха да спуснат кепен-

ците още в началото на септември, попад-
нали в плен на налаганата мода, че голе-
мите печалби са само до края на август. А
и народът изпука отпуските, та не остана
време за един освежителен тегел по во-
дата. Събота и неделя не стигат доникъде,
щото и зимнина трябва да се слага. Въоб-
ще, късното лято хем те кефи, хем те нер-
вира, че не можеш да го използваш по
предназначение. Затова някои още отсе-
га някои започнаха да кроят планове как 
догодина ще ориентират развлекателния
си бизнес на открито чак до края на сеп-
тември. Сред ученическите среди пък се
разпространява идеята да поискат нача-
лото на учебната година да отиде към 1
октомври, за да се използва рационално
евтината морска промоция, а и поради до-
казания факт, че жегата размеква мозъ-
ка.В малко чудо се видяха и магазинери-
те, които поизбързаха със сезонните раз-
продажби на летни дрехи и обувки, та
доста хора се запасиха с тях почти в раз-
гара на сезона. Сега остава и есента да
ни изненада по цигански, обаче тая дума
има двойно значение, затова по- добре да
не гадаем.

МЕСТЕН БИЗНЕСМЕН ЩЯЛ ДА ФА-
ЛИРА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА ПОРЕ-
ДЕН ПЪТ. Новината гърми, та се къса. В
нашия град словесните упражнения на
тая тема имат както теоретичен, така и
практически характер. Освен това имат и
дълга история. Може дори да се каже, че
е натрупан достатъчно материал, който да
послужи като основа за една национална
конференция по въпроса. На която, съв-
сем естествено, домакин трябва да бъде
Перник, а патрон, повече от естествено,
Симеон Дянков. Тия безбройни фалити на
Общината сякаш я имунизират. Или я
вписват в книгата на Гинес за най- често
фалирала община за единица време, коя-
то в момента на вписването вече не е фа-
лирала. Явно е време в енциклопедията
от пернишки вицове да се появи раздел
“Предпоследен фалит - невалиден”.
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на автомобили, поз-
волили си да седнат
зад волана след упо-
треба на алкохол,
при едения от кои-
то промилите са би-
ли далеч над 1,2 про-
мила.  Комисарят
твърди категорич-
но, че нововъдение-
то вече дава резул-
тат -  престъпле-
нията са намалели
драстично, увеличи-
ли са се задържани-
те нарушители и се
повиши разкривае-
мостта.

В началото имаше
известен отпор, пос-
ле обаче нещата

рът на пернишката
Областна дирекция
на МВР комисар Ва-
лентин Димитров.
Така служителите
на Второ  РУП пок-
риват вече терито-
рията на I-во и об-
ратно. Ротацион-
ният принцип е въ-
веден и в Радомир.
Там пък командиро-
ват пернишки поли-
цаи. Резултатите
веднага се усетили
– само за четири ча-
са при спецакции ми-
налата седмица били
задържани 7 непра-
воспособни шофьо-
ри и няколко водачи

навлязоха в обичай-
ното си русло, каза -
Димитров. Според
него ефектът от
въвеждането на ро-
тационния принцип
се усеща най-вече от
гражданите, които
смятат, че напосле-
дък криминогенната
обстановка в двете
общини е в пъти по-
спокойна.

Практиката е пока-
зала, че идеята е ра-
ционална и рота-
ционният принцип
на работа ще бъде
прилаган и в бъдеще,
добави комисар Ди-
митров.

Свалят цените на
частните уроци

Bиктория СТАНКОВА
Кризата свали цените на частните уро-

ци наполовина. Много от учителите, които
преподават индивидуално, вече го
правят срещу 10 лева на час. Миналата
година най-ниските цени бяха около 15-
20 лева.

Част от частните учители дори правят
промоции за учениците - ако дете дове-
де двама свои връстници за уроци, пла-
ща половината от цената. Тя е за един ас-
трономически час. Срещу още 5 лева
учителите, които обучават по-малки де-
ца, ги взимат от училище. За транспорт,
ако такъв се изисква до школото, взимат
по още 2 лева. Други учители пък взимат
по 10 лева, преведени в банкова сметка,
за да пишат задачите на децата онлайн.

В интернет има вече десетки обяви за
“бързи и верни домашни”. В обявата са
посочени имената на получателя, както и
банковата сметка. Когато парите се отче-
тат в сметка на посочения от клиента
имейл, пристига и домашното. Методът е
работещ, но не учи децата, а им дава до-
машните наготово, коментираха учители.
Те допълниха още, че въпреки старания-
та, които полагат, школите най-добре
подготвят децата за изпитите след 7 и 12
клас. Затова и още юли месец повечето
места в елитните школи у нас почти бяха
запълнили. Поради големия интерес там
цените са м иналогодишните, показа
проверка.

Повечето от школите вече дават и он-
лайн подготовка - домашни се провер-
яват по имейла, качват се и разработки в
електронен вид, които децата могат да
ползват.

Радомирец пиян
зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Около 1,30 часа миналата нощ в цен-

тралната градска зона на Радомир, при
извършена проверка от служители на
местното районно управлени „Полиция” е
засечен водач на автомобил, шофирал
лека кола ‘’Хонда Сивик”с алкохол в
кръвта над допустимите 1,2 промила.

При извършената проверка  на 46- го-
дишният местен жител Б.И., дрегерът от-
чел 1,86 промила. Нарушилият Закона за
движението по пътищата е отказал кръв-
на проба. Поради здравословни причини
обаче пияният шофьор не е бил  задър-
жан в ареста за 24 часа, каквато е оби-
чайната мярка за подобни нарушители на
законовата уредба.

По случая е образувано бързо поли-
цейско производство и работата продъл-
жава РУП Радомир.

Любомира ПЕЛОВА
И депутатите

вчера избраха члено-
вете на новия Висш
съдебен съвет от
п а р л а м е н т а р н а т а
квота. НС излъчи 11
от общо 17 кандида-
ти, които бяха из-
слушани от правна-
та комисия преди
две седмици. Двама
от най-известните
не бяха одобрени, а
една от номинации-
те на ГЕРБ беше из-
брана почти едино-
душно.

Очаквано, управл-
яващите изпратиха
във ВСС най-много
свои кандидати - пе-
тима. БСП и ДПС
вкараха по двама, “А-
така” и РЗС - по 1, а
сините не можаха да
прокарат своя номи-
нация.

Избраните канди-
дати на ГЕРБ са де-
путатката Юлиана
Колева, Каролина
Михайлова от Окръ-
жен съд Варна, Ма-
рия Кузманова от
Софийски градски
съд (СГС), която е
бивш съдебен ин-
спектор, Светла
Петкова - председа-
тел на отделение
във Върховния адми-
нистративен съд
(ВАС), и Соня Найде-
нова от СГС.

Най-много гласове
събра Юлияна Коле-
ва. Тя беше избрана
с почти пълно еди-
нодушие - “за” гла-
суваха 171, само 6-ма
се въздържаха. Сли-
венската депутатка
е юрист по образо-
вание. Сега на нейно
място в парламента
ще влезе нов наро-
ден представител

от управляващата
партия.

БСП прокараха Не-
забравка Стоева  -
адвокат в Благоев-
град, бивш съдебен
инспектор, и Галина
Пачовска-Карагьозо-
ва - председател на
отделение във ВАС.
Избраните кандида-
ти на ДПС са Васил
Петров - адвокат в
Благоевград, бивш
съдебен инспектор,
и Магдалена Лазаро-
ва-Проданова - зам.-
апелативен проку-
рор на София.

“Атака” вкараха
следователя Ясен
Тодоров, който съ-
що е бивш съдебен
инспектор, а РЗС -
председателя на Ра-
йонния съд в Сан-
дански Димитър У-
зунов.

Не бяха одобрени
двама известни
юристи - Бойко Раш-
ков и Владислав Сла-
вов.

Кандидатурата на
бившия шеф на На-
ционалното следс-
твие бе на БСП, а на
Славов - на СДС. В
момента той е кон-
ституционен съдия,
но мандатът му из-
тича след дни.

Председателят на
парламента Цецка
Цачева уточни, че
двамата не са полу-
чили небходимия
кворум от 84 гласа.

Същото се случи и
с кандидатурите на
Валентина Драгано-
ва (макар да бе пред-
ложена от ГЕРБ, тя
не се представи доб-
ре на изслушването
- б.р.), Йордан Дав-
чев, Тодор Мерджа-
нов и Надя Пелов-

ска-Дилкова.
Дилкова беше еди-

нственият канди-
дат, номиниран от
граждански органи-
зации. След като не
бе избрана, Янаки
Стоилов от БСП
предложи прегласу-
ване. По думите му
отношението към
тази кандидатура
би показало, че про-
цедурата не се свеж-
да до предварител-
но очаквани пропор-
ционални отноше-
ния в парламентар-
ната квота. Въпреки
това и втория път
за нея гласуваха са-
мо 77 депутати и
тя не бе избрана.

“Договорка няма.
Това стана ясно още
в първото гласува-
не, когато беше от-
хвърлена кандидату-
рата на Бойко Раш-
ков, издигната от
Михаил Миков”, ко-
ментира депутатка-
та от БСП Мая Ма-
нолова.

“Изборът на чле-
нове на ВСС беше
б е з п р е ц е д е н т н о
публичен, но не бе-
ше прозрачен, защо-
то някои от най-
добре представили-
те се на изслушване-
то не бяха избрани,
а други, които имаха
не особено убеди-
телни изяви, в край-
на сметка получиха
подкрепа от мно-
зинството”, каза
още тя.

В последната сед-
мица бяха избрани и
новите членове във
ВСС от съдебната
система - шестима
съдии, четирима
прокурори и един
следовател.

Депутатите избраха своите във ВСС

Любомира ПЕЛОВА
В полицейските

управления в Пер-
ник и Радомир вече е
въведен ротацион-
ният принцип в ра-

ботата на екипите,
следещи на безопас-
ността на движение
и противодействие
на престъпността,
съобщи директо-


