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

гр. Перник,
ул. “Търговска” №34

тел. 076/67 04 04; 0879 44 13 34

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

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

0879/543 222, 0777/800 42

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.519 лв.

Петък, 28 септември, 2012 г., бр. 186 /5054/ год. XXЦена: 0,60 лева

* Преп. Харитон
Изповедник.

Св. прор. Варух

14°/300

Предимно
слънчево

ÎÁÂÈÍÅÍÈÅÒÎ ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÌÈÐÀ Â ÑÚÄÀ
Прокуратурата го внася най-късно до края на годината

Ако сам не
се похвалиш

Премиерът Борисов пред-
прие най-правилната международна поли-
тическа линия - похвали се сам. Така е да-
леч по-добре, отколкото да те критику-
ват за щяло и нещяло. Пред авторитет-
на световна медия нашият пръв партиен
и държавен ръководител обяви, че до
няколко години България ще е енергийно
независима.

С това ако не спечели втори мандат,
няма с какво друго. Даже магистралите
бледнеят пред магистралните тръбоп-
роводи, опасали родината като спасите-
лен енергиен пояс. Въпросът е да внима-
ваме да не станем прекалено независими,
че да ни завидят катарците и прилежа-
щите в Залива арабски монархии, които
единствени /ако не броим руснаците, ама
защо ли да ги броим/  имат право да
сглобят изречение като това на Борисов.

И какво тук значат някакви американци,
дето се пречкат около затворените порти
на АЕЦ Белене? Щели да инвестират. Не им
щем инвестициите, докато не докажат, че
са ги изработили с пот на челото. А наша-
та независимост е в кърпа вързана. Щото
имаме Чирен. И можем да се хвалим пред
световната енергийна мафия.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Разследването по

убийството на 17-го-
дишната пернишка
спортна надежда Ми-
рослава Николова
трябва да прикрючи
до края на годината и
в съда да бъде внесен
прокурорски акт, е ка-
тегоричен окръж-
ният прокурор на
Перник Пламен Найде-
нов. Той уточни още,
че в момента разслед-
ващите извършват
допълнителни дей-
ствия, но отказа да
конкретизира с моти-
ва, че не е необходимо
те да бъдат оповест-
явани.

Красивото девойче
беше отвлечено в
Перник на 7 ноември
миналата година, на
път към къщи след ре-
довната тренировка
по таекуондо. Близо
два месеца от поли-
цията отричаше да

работи по версия за
отвличане и дори се
появиха твърдения,
че момичето е избяга-
ло в чужбина, на 12
януари т.г. тялото й
бе открито заровено
в землището на пер-
нишкото село Плани-
ница.

В ареста като запо-
дозрени за жсетоката
смърт на удушената
тийнейджърка бяха
задържани Стойчо
Стоев - Чочо и Марио
Любенов - Заека. Ос-
новната версия, по
която се работеше,
бе, че те са похитили
Мирослава, за да ис-
кат крупна сума от
гаджето на сестра й,
когото познавали.
При обиск в домаа му,
задържаният Чочо се
самоуби докато беше
с белезници на ръцете
пред очите на анти-
мафиотите, докато
извършваха повторен

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!
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ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Зоя ИВАНОВА
Утре от 9 до 13 ча-

са ще се проведат без-
платни кардиологич-
ни прегледи и консул-
тации от лекар-спе-
циалист в приемния
кабинет на вътрешно
отделение на МБАЛ
“Рахила Ангелова” АД

– гр. Перник. Пак ут-
ре от . 9 до 12 часа
със съдействието на
Община Брезник и чи-
талище “Просвеще-
ние” ще се проведе
безплатно измерване
на кръвно налягане и
телесен състав в На-
родно читалище “П-

р о с в е щ е -
ние” – гр.
Брезник . То-
ва съобща-
ват от Ре-
гионалната
здравна ин-
спекция в
града. Ини-

циативите са по по-
вод утрешния праз-
ник който чества
Световната кардио-
логична асоциация. 29
септември е Свето-
вен ден на сърцето.
Тази година денят на
сърцето преминава
под мотото “Един
свят – Един дом – Ед-
но сърце”.Целта на
Световния ден на
сърцето е да инфор-
мира хората по целия
свят за опасностите
и начините на превен-
ция на сърдечните за-
болявания

Служител върна
забравена чанта с 3 000 лв

Любомира ПЕЛОВА
Доблестен гражданин намери и предаде

на радомирската полиция близо 3000 лева,
събщиха от пресцентъра на Областната ди-
рекция на МВР.

В сряда в районното полицейско управ-
ление е получен сигнал за забравена дам-
ска чанта в местен обект на “Лукойл”. При
пристигане на автопатрула е установено,
че 31 - годишeн служител  на бензиностан-
цията е намерил чанта с множество лични
документи, кредитна карта, както и близо
3000 лв и незабавно е уведомил органите
на реда. Името на радомиреца, показал, че
морала е жив и в днешни дни е Владимир
Стефанов.

Собственичката на изгубената чанта -
25-годишна жителка на Разлог, е била уве-
домена незабавно от органите на реда. Же-
ната е получила   изгубените  си ценности и
вещи.

Безплатни кардиологични прегледи
правят утре в Перник и Брезник

оглед в дома му.
Срещу Марио Любе-

нов - Заека са повдиг-
нати обвинения за
отвличането и убий-
ството на момичето.

М е ж д у в р е м е н н о
преди два дни перниш-
кият Окръжен съд на-
каза Марио Заека с
ефективна присъда
от пет години лиша-
ване от свобода., коя-
то адвокатите му ще
обжалват пред Апела-
тивния съд. Ако и по-
висшата инстанция
признае Любенов за
виновен, той щ влезе
зад решетките за
фалшифициране на па-
ри и документи. Дока-
то течеше делото за
фалшивите пари, бе
направена съдебно-пи-
хиатрична експерти-
за, която доказа, че
Марио Любенов е
вменяем и може да из-
търпи наказанието
си.
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Крайният срок за приемането им изтича на 1-ви октомври

НАП напомня на 1000
забравили да си подадат
осигурителни декларации

Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Националният об-

ществен съвет за уп-
равление на средства-
та, набрани чрез бла-
готворителната кам-
пания на Българския
червен кръст за под-
крепа на пострадали-
те от земетресения-
та в Пернишко, започ-
ва набирането на це-
нови предложения за
изграждане на сглоб-
яеми къщи, огласиха
от пресслужбата на
командирования за
два месеца в Перник
министър томислав
Дончев. Поканата, с
всички изисквания и
параметри, е публику-
вана на интернет
страниците на БЧК,
на областна админис-
трация - Перник и на
община Перник. Сро-
кът за получаването

им в БЧК изтича в 17
часа на 1-ви октом-
ври. Правителство-
то вече одобри про-
мени в Правилника за
организацията и дей-
ността на Междуве-
домствената комисия
за възстановяване и
подпомагане към МС.
Измененията осигур-
яват по-гъвкав под-
ход и улеснение за
гражданите при полу-
чаване и отчитане на
предоставената им
възстановителна по-
мощ, като за целта
те декларират писме-
но, че са изразходвали
средствата за прео-
доляване на щетите
от природни бедс-
твия, без да предос-
тавят документи за
оправдаване на разхо-
дите.

Според промените

получателите на
средства са длъжни
да ги използват само
за възстановяване на
единственото и за-
конно построено жи-
лище. В случай на кон-
статирано наруше-
ние или установено
нецелесъобразно пол-

зване на средствата,
получателите дъл-
жат връщането на
сумата в пълен раз-
мер. Подпомогнати-
те лица са задължени
в срок до 31.12.2013
г. след получаване на
помощта да пред-
ставят в общината

попълнена декларация
по образец, а кметът
на общината има въз-
можност да организи-
ра и извършва про-
верка по служебен ред
на достоверността
на декларираните
данни и обстоятелс-
тва.

Пет случая на остър
вирусен хепатит
само за седмица

Зоя ИВАНОВА

Зоя ИВАНОВА
Перничани се вклю-

чиха в националната
кръводарителска кам-
пания, организирана
от министерството
на здравеопазването.
В рамките на акцията
която протече под
мотото „Бъди силен!
Дари кръв” се включи-
хая 64 перничани, ка-
то според специалис-
ти това макар, че на
пръв поглед не е гол-
ямо число като брой е
най-успешната подоб-
на акция за Перник в
последните години.

Както вече писахме
в дарителската кампа-
ния се включиха и ак-
тивисти от различни
партии – началото бе-
ше дадено от местния
актив на ГЕРБ в лице-
то на депутата Ирена
Соколова, областния
управител Иво Пет-
ров, шефът на пер-
нишката болница и на
структурата на ГЕРБ
в града д-р Вяра Це-
ровска. Представите-
ли на различни агенции
и структури от града
също се включиха в
кампанията. Младеж-

ката организация на
БСП също даде своя
принос за това повече
хора да се включат в
акцията.

Засега проблемът с
осигуряването на
кръв за болниците от
западна България е ре-
шен – твърдят от
здравното минис-
терство. Но са кате-
горични, че кръводар-
яването не трябва да
бъде само епизодичен
акт.. просто трябва
да се работи повече
за популяризирането
му сред хората.

Отчетоха акцията по кръводаряване

Любомира ПЕЛОВА
С подпорна стена,

изграждането на коя-
то ще струва 198 000
лева, ще обезопаси ра-
домирското основно
училище „Архиман-
дрит Зиновий” и ще
гарантира сигурнос-
тта на сградата и де-
цата заради свлачи-
щето, което се нами-
ра точно зад школо-
то. Парите са отпус-
нати от Междуве-
домствената комисия
по бедствия на пос-
ледното и заседание.
От общинската адми-
нистрация поясниха,
че въпросното свла-
чище е високо 25 мет-
ра. При труса на 22-ри
май, люлял земята с
магнитуд 5,8  по Рих-
тер, в двора на уче-
бното заведение се
свлякла доста земна
маса, която задръс-

тила и канализация-
та. Обезопасителни-
те мерки се предприе-
мат, тъй като няма
гаранция, че свлачи-
щето няма пак да се
активизира.

В момента се разра-
ботва проект за ук-
репване на земните
недра в района, а след
това ще бъде назначен
конкурс за строител.
Освен изграждането
на подпорната стена
ще бъде ремонтирана

и канализационната
система в района.
Строителните дей-
ности ще продължат
около 2 месеца, поясни-
ха от общината.

“Бавно става, но
това е единственият
начин. Над училище-
то се построени бло-
кове и те също натис-
кат земята. Няма как
да укрепим това свла-
чище по друг начин”,
допълва кметът Пла-
мен  Алексиев.

В Радомир обезопасяват
училище с подпорна стена

Пет случая на остър вирусен хепатит са
регистрирани в Перник за последната сед-
мица – съобщават от регионалната здравна
инспекция. Заболелите са на възраст меж-
ду 6 и 55 години, всички лекувани стацио-
нарно вИнфекциозното отделения  на МБАЛ
„Рахила Ангелова” в Перник.

Ентероколитът остава почти неизменна ве-
личина сред заболяваемостта в пернишко и
за миналата седмица. Има регистрирани де-
вет случая, срещу пет за предходната сед-
мица. . Регистрираните случаи са 6 от гр.
Перник и по 1 регистриран случай от селата
Дивотино, Дрен и Мурино. 5 от болните са
деца на възраст между 2 и 9 години. Всички
болни се лекуват в Инфекциозно отделение
на МБАЛ „Рахила Ангелова” – АД. Не е ус-
тановена епидемична  връзка  между слу-
чаите.

Има регистрирани два случая на лаймска
борелиоза . Заболелите са от гр. Радомир и
гр. Перник. Всички регистрирани случаи са
проучени. Спрямо уточнените контактни ли-
ца са предприети необходимите профилак-
тични и  противоепидемични мерки.

Няма регистрирани хранителни взривове
и взривове на вътреболнични инфекции на
територията на гр. Перник и областта.

Не приеха предложението
на Ангел Найденов

Александра ИЛИЕВА
Предложението на народният предста-

вител Ангел Найденов за проектореше-
ние за възлагане на Сметната палата из-
вършването на одит на средствата от ре-
зерва за непредвидени неотложни раз-
ходи по републиканските бюджети
за 2010 г., 2011 и 2012 г. не бе прието. 64
народни представители са гласували -
“За”, 30 народни представители - “Про-
тив”, 85 са се въздържали. Народните
представители от Пернишки регион са
гласували както следва: двама не са
участвали в гласуването - Ирена Соко-
лова и Владислав Димитров,  двама са
гласували “въздържали се” - Петър Пет-
ров и Димитър Колев, а народният пред-
ставител Ангел Найденов, който е и вно-
сител на решението, е гласувал “За”. Ре-
шението бе подкрепено от други двама
народни представители от партия ГЕРБ -
Председателят на НС Цецка Цачева - на-
роден представител от Плевен и Христо
Ачков - народен представител от Ловеч.

Предложението на депутата бе продик-
тувано от необходимостта от повече и
по-детайлна информация за решенията
на изпълнителната власт и обема на
средствата, вложени при преодоляване
на последиците от природните бедствия,
сполетели страната ни през последните
години.

До края на тази година Националната аге-
нция за приходите ще изпрати напомнителни
писма на 1000 самоосигуряващи се, че са
забравили да декларират дължимите от тях
осигурителни вноски за 2010 г. Други 1 000
пък, които също са пропуснали да подадат
декларация образец 6, вече са си получили
напомнящо обаждане от приходната агенци-
я. В резултат на това са декларирани допъл-
нително задължения за осигурителни вноски
на стойност 300 000 лв.

От НАП напомнят, че декларация образец
6 се подава от самоосигуряващите се лица
за дължимите осигурителни вноски за пред-
ходната календарна година един път годиш-
но. Крайният срок е до 30 април на календар-
ната година, следваща годината, за която се
отнасят вноските. Глобата за неподадена в
срок декларация е до 500 лв., а при повторно
нарушение тя може да достигне 2000 лв.

Всички самоосигуряващи се лица могат
да платят своите данъци и задължителни
осигурителни вноски чрез системата за он-
лайн плащания на агенцията. За да се  въз-
ползват от услугата, е небходимо граждани-
те да притежават дебитна карта и регистра-
ция в сайта на НАП – www.nap.bg. Друг начин
за разплащане е чрез банков превод по
сметка на териториалната дирекция на НАП
по постоянен адрес на самоосигуряващото
се лице. Списъкът на кодовете за видове
плащания, както и номерата на банковите
сметки на териториалните дирекции на НАП
се намират в рубриката „Плащане” на интер-
нет страницата www.nap.bg.

Повече информация за определяне на оси-
гурителните вноски, начините на плащане,
указания за попълване на платежните на-
реждания и др. могат да се получат на теле-
фона за информация на НАП 0700 18 700.
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Програмата предвижда четири обучителни модула

Община Перник –
първенец по европроекти

Милена КИРИЛОВА

нията в Перник ще
продължат два месе-
ца и това събитие
нямаше да бъде въз-
можно без подкрепа-
та на община Перник,
за което сме много
благодарни”, каза Ни-
колина Ангелова от
Института по со-
циални дейности и
практики.

С тази кампания
подкрепяме учители-
те при работата им с
децата. Целта ни е за
тази календарна годи-
на да обхванем 600 ро-
дители на територия-
та на цялата страна,
допълни Ангелова.

Началото на семина-
ра бе даден от зам.-
кмета Илинка Ники-
форова.

”Старта, който
поставяме днес, ще
бъде темата за дет-
ската агресия. Едва ли
има смисъл да об-
яснявам колко на-

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.

”Подобни обучения
вече са проведени в
Шумен , предстои
следващия месец в Со-
фия и Видин. Обуче-

Виктория СТАНКОВА
Вчера в  Перник бе

представена кампа-
нията “Добър роди-
тел, добър старт”. Тя
се реализира от Ин-
ститут по социални
дейности и практики
в рамките на между-
народния проект “До-
м без насилие за всяко
дете”, финансиран по
програма Дафне на ЕК
и проект “Детство
без насилие”, финан-

сиран 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 разби-
ране на причините на
агресията между де-
цата и нейното ов-
ладяване. Програмата
предвижда четири

болял е този проблем,
който има своите го-
леми измерения както
в държавата, так  и в
нашия град. Целта ни
е хората, които са в
непосредствен кон-
такт с децата –  ро-
дители, учители или
възпитатели да полу-
чат повече познания
за детското разви-
тие , що  е агресия, на-
силие, да разпознават
и да работят с техни-
те семейства и да на-
малят този проблем”
, допълни Никифоро-
ва.

Чрез обученията на
педагогическия персо-
нал на територията
на Община Перник ще
бъде повишен профе-
сионалния им капаци-
тет за работа с де-
ца.Също така обуче-
нията ще предос-
тавят подготовка за
организиране на уър-
кшопи с родители.

Ще има служебно отписване
на адресна регистрация?

Любомира ПЕЛОВА
Властта усилено търси начин как да

регламентира в закона за гражданска-
та регистрация отписването от адрес на
лица, които на практика не живеят на
него.

С последните промени в закона беше
решен въпросът, но занапред. Вече в
общината не може да се регистрира ни-
кой, ако не представи нотариален акт за
собственост на съответния имот или до-
говор за наем със собственика. Адрес-
на регистрация може да се докаже и с
платена сметка за ток, решиха депута-
тите през май.

„Има обаче много заварени случаи,
при които на един адрес се водят, че
живеят по 100-130 души”, твърдят депу-
тати. При последния ремонт на закона
дълго умували как да решат и старите
случаи, но не измислили сполучлив ва-
риант.

„Чакаме предложение от МВР за
т.нар. служебно отписване, защото те
искат в закона да се заложи възмож-
ност и за заличаване от адрес на лице,
което е издирвано от органите на реда и
е доказано, че не живее там”, обясни
Искра Фидосова, шеф на правната ко-
мисия в парламента. Тази седмица тя
ще се срещне със сдружението на об-
щините на годишния им форум и ще об-
съди с кметовете и техните предложе-
ния.

От националното сдружение на общи-
ните искат да се даде право на собстве-
ника на даден имот да може да направи
проверка колко са регистрирани на ад-
реса му и срещу представяне на нота-
риален акт той да може да отписва все-
ки, който няма право да ползва този ад-
рес. Когато лицето бъде отписано, то ще
бъде предупреждавано с известие. Ще
му се дава двумесечен срок да подме-
ни адреса и съответно личната си карта,
твърди в свое предложение до регио-
налната комисия в парламента Тодор
Попов, шеф на националното сдруже-
ние. На тези, които не спазят закона,
личните им карти да се обявяват за не-
валидни, настояват кметовете.

бъде най-краткия срок
за доставка. От об-
щинската администра-
ция в Перник предла-
гат сглобяеми къщи да
получат пострадалите
по селата, които имат
домашни животни и
стопанства и и скат да
останат в района на
своите домове, след съ-
барянето им. За пос-
традалите в града мо-
же да се осигурят и об-
щински жилища от ре-
зервен фонд, но едва
след ремонтирането
им. Общественият съ-
вет взе решение да бъ-
дат отпуснати 10 000
лева за закупуване на
строителни материа-
ли за строителство на
къщи за крайно нуждае-
щите се. Заместник-об-
ластен управител на
Област Перник Радос-
лав Йорданов предста-
ви критериите за оце-
нка на тези, които има-
т право на нови сглоб-
яеми къщи. Основният
елиминиращ критерий -
лицето трябва да има
постоянно местожи-
телство на терито-
рията на Община Пер-

Любомира ПЕЛОВА
Обществени съвети

ще разпределят сглоб-
яемите къщи, предназ-
начени за  най-силно
пострадалите от зе-
метресенията в Пер-
ник. Новите домове се
осигуряват със средс-
тва от националната
благотворителна кам-
пания на БЧК за остана-
лите без дом след при-
родното бедствие.

Вече две заседания е
провел Областният
обществен съвет, кой-
то уточни критерии-
те и разгледа постъпи-
лите предложения.
Представена е и ин-
формация за квадрату-
рата на къщите. За са-
мотно живеещите
граждани в селските
райони може да се оси-
гурят и мобилни къщи.
В сряда първото си  за-
седание е провел и На-
ционалният общес-
твен съвет за управле-
ние на средствата, наб-
рани по кампанията на
БЧК,  съобщиха от ор-
ганизацията.За пости-
гане на ефективност и
прозрачност в работа-
та на Обществения съ-
вет в него участват
представители на дър-
жавни институции и
неправителствени ор-
ганизации, на областна-
та администрация, на
българския бизнес и ме-
диите. През тази сед-
мица се очаква да се из-
берат фирмите дос-
тавчици, като приори-
тет при подбора им ще

ник. Трябва да има изда-
дена заповед за премах-
ване на жилището по
законов ред, както и
това, че лицето
трябва да притежава
само това жилище, кое-
то е пострадало. Йор-
данов поясни, че
трябва да има ясно из-
явено желание от лице-
то. Лицето трябва да
бъде над 18-годишна
възраст. С приоритет
са семействата с деца,
възрастни, тези, в кои-
то има самотен роди-
тел с дете и лица с ув-
реждания. Другият
критерий е социал-
ният статус на пос-
традалите – с приори-
тет са тези, които са
с доходи под минимал-
ния жизнен праг. Целта
е да се помогне на тези,
които не могат сами да
си построят къща. Ус-
пяхме да спечелим
проект от 120 общи
работници по ОП „Чо-
вешки ресурси”, които
подпомагат дейности,
свързани с текущи ре-
монти, каза още замес-
тник-областния упра-
вител.

Обществени съвети ще разпределят
сглобяемите къщи за пострадалите

82 са проектните предложения от об-
ласт Перник, постъпили по оперативните
програми по линия на Структурните фон-
дове на ЕС от 2007 г. досега.Това стана
ясно вчера на среща,  организирана от
Областния информационен център.Регис-
трираните проекти са 21,в процес на из-
пълнение са 17,11 са прекратени, а 32 са
приключили успешно.Усвоените средс-
тва са за над 38 млн.лв.С тези наглед су-
хи данни област Перник  е на десето
място в България по приключили и изпла-
тени проекти,а с усвоените средства на
глава от населението се нареждаме на
престижното второ място в страната с 288
лв. Три са структурните фондове - Евро-
пейски социален фонд,Европейски фонд
за регионално развитие и Кохезионен
фонд- като договорените средства за
страната възлизат на 7,110 млрд.евро.Об-
щините,институциите,бизнеса и гражда-
ните могат да се възползват от  отворени-
те процедури по оперативни програми “О-
колна среда”,”Регионално разви-
тие”,”Развитие на конкурентноспособнос-
тта на българската икономика”,”Развитие
на човешките ресурси” и “Администрати-
вен капацитет”.Областният информацио-
нен център е готов да предоставя актуал-
на информация на своите потенциални
бенефициенти.

Засега най-много проекти има от общи-
на Перник-46,от Радомир са 12,Трън -
8,Брезник-5 и Земен -4. В процес на из-
пълнение в областта са 17 проекта  за над
4 млн.лв.

Промени в Кодекса
за социално осигуряване

предлагат от БСП
Александра ИЛИЕВА

Няколко предложения готвят за внасяне
в парламента депутати от БСП, които се за-
нимават със социалната политика, съобщи
бишвшият министър на труда в правителс-
твото на Тройната коалиция Емилия Масла-
рова. Едното е свързано с това да се дава
бонус за всяка година трудов стаж над пен-
сионната възраст, а другото – да се вдигне
максималният осигурителен доход.

Предлагат се и промени в Кодекса за со-
циално осигуряване, свързани с даване на
пенсия на хората без работа 24 месеца пре-
ди навършването на необходимата възраст.

В самото начало бяха поети два ангажи-
мента от управляващите, каза още Масла-
рова. Да се увеличат вдовишките надбавки
и да се увеличат пенсиите на хората над 70
години. Второто не се случи. Данъците са се
увеличили, косвените и преките. Цялата
криза се стовари върху социалната сфера-
замразяване на доходи, ръст на инфлация-
та и цените.

Всичко е въпрос на приоритети. При наше-
то управление само коледните добавки,
които сме давали през четирите години, са
някъде около 800 млн.лева. Това е било
приоритет за нас, завърши бившата соцми-
нистърка.
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Вчера беше направена първата копка

дължина на участъка,
който ще бъде рехаби-
литиран, е 10,500 км.
Изпълнител на проек-
та е „СК – 13 Пътс-
трой” АД. Строител-
ният надзор ще се
осъществява от со-
фийската фирма „Ру-
текс” ООД. Проек-
тът включва ремонт
на моста над река Бла-
тешничка. „За него се
предвижда разваляне
на старата настилка,

ремонт на стомане-
ния парапет, подмяна
на хидроизолация, пре-
ходни конструкции за
дилатационните фу-
ги, двупластова ас-
фалто-бетонова нас-
тилка, изпълнение на
нови тротоарни бло-
кове и др.”, поясни
инж. Ангелов.

Областният упра-
вител- Иво Петров
заяви, че жителите на
община Земен отдавна
са настоявали за ре-
монта на тази пътна
отсечка, която е в
много лошо състоя-
ние. Срокът, в който
изпълнителят- „СК
13”, трябва да прик-
лючи обекта е 55 дни.
За „Съперник” проку-
ристът на фирмата -
инж. Галина Порожано-
ва увери, че крайният
срок за изпълнението
на този проект ще бъ-
де спазен. Ако време-
то рязко се влоши и
възпрепятства някои

дейности, тогава над-
зорната фирма ще
прецени дали ще се
спира работата или
не. „Въпреки че наша-
та фирма изпълнява и
отсечката на терито-
рията на община
Трън, която стартира
преди дни, ние имаме
голям опит, разпола-
гаме с достатъчно
техника и кадри, за да
работим едновремен-
но на двата обекта и
да спазим пусковите
срокове като гаранти-
раме много добро ка-
чество”, увери инж.
Порожанова.

Стойността на
проекта по ЛОТ 45 е 4
928 500 лева като съ-
финансирането възли-
за на 4 189 255 лева.
Проектът се реализи-
ра по Оперативна
програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г.
и е съфинансиран от
Европейски фонд за ре-
гионално развитие.

Учредиха фондация
„Нашите недоносени деца”

Зоя ИВАНОВА
Фондация  “Нашите недоносени деца”

беше учредена преди дни, с основна цел
да повиши значително информираността
сред родителите, както и да създаде об-
щности, където майките на недоносените
бебета да получават адекватна и навре-
менна помощ. Фондацията е член на “Бъ-
лгарски пациентски форум” и се финан-
сира от дарения и собствени средства на
учредителите. Председателкята на но-
воучредената формация Нина Николова
коментира че в България всяка година се
раждат около 7 000 недоносени бебета. А
лошото е че тази тенденция върви към
растеж. Най-тревожна е статистиката в
Пловдив, Варна, Враца и Сливен, където
преждевременните раждания са над
средните за България.Всяка година в
света се раждат 15 милиона недоносени
бебета. От тях 1 милион умират, а много
от оцелелите получават различни увреж-
дания, които засягат нервната система,
зрителни или слухови проблеми.Основно
мото на фондацията (ФННД) е “По-малко
преждевременни раждания и повече оце-
лели и здрави недоносени бебета, заедно
със спокойни и информирани родители”.
На разположение на всички заинтересо-
вани е сайтът на структурата -
www.premature-bg.com, където са засег-
нати всички аспекти в грижата за бебето,
състоянието на родителите, необходимите
профилактични прегледи и рехабилита-
ция. В сайта е интегриран и терминологи-
чен речник с цел по-лесното четене на
статиите. Всеки желаещ да зададе въп-
рос, да получи помощ или пък да подпо-
могне фондацията може да го направи
чрез формата за контакт.

Силвия ГРИГОРОВА
Вчера беше направе-

на първа копка на ЛОТ
45 „Рехабилитация и
реконструкция на
път III-6233 - Блатеш-
ница - Байкалско – Дра-
гомирово”. Тази от-
сечка е част от тре-
токласната пътна
мрежа на областта.
Преди това се прове-
де пресконференция,
в която взеха уча-
стие: Иво Петров –

областен управител
на Перник, инж. Ангел
Ангелов, началник на
отдел “Координация
по изпълнение на до-
говори, финансирани
по оперативна прог-
рама „Регионално раз-
витие” в Агенция
„Пътна инфраструк-
тура“ и директорът
на ОПУ Перник инж.
Румен Сачански. На
нея Ангел Ангелов
поясни, че общата

Александра ИЛИЕВА
Повечето европей-

ски езици са заплаше-
ни от “дигитална
смърт”, алармира
ново изследване на
водещи европейски
технологични ек-
сперти. След оценка
на състоянието на
езиковите техноло-
гии за 30 от близо
80-те езика, които
се говорят в Европа,
експертите са зак-
лючили, че езикови-
те технологии за 21
езика или “са недо-
развити”, или са “с-
лабо развити”.
Проучването е про-
ведено от Европей-
ската мрежа за вър-
хови постижения
META-NET, в която
членуват 60 изсле-
дователски центъра
от 34 страни, сред
които е и Институ-
тът за български
език “Проф. Любо-
мир Андрейчин”,
съобщават от БАН.

Изследването, кое-
то е обобщено в 30
“бели книги” различ-
ните езици, изпол-
зва четири различни
категории: автома-
тичен превод, обра-
ботка и синтез на
реч, анализ на текст
и общо състояние на
езиковите ресурси.
В поне една от тези
категории 21 от 30-
те езика (70%) полу-
чават най-ниската
оценка (т.е. за тях
липсват езикови
технологии или съ-
ществуващите тех-
нологии са недораз-

Българският език - дигитално отмиращ?
вити). За българския
език категорията
със слаба оценка е
а в т о м а т и ч н и я т
превод.

Няколко езика,
сред които исланд-
ски, латвийски, ли-
товски и малтийски,
получават най-ниска
оценка и в четирите
категории. Състоя-
нието на наличните
езикови ресурси и
технологии не е оце-
нено като “отлич-
но” за нито един
език. Все пак ресур-
сите за английски
получават висока
оценка, след това се
нареждат холандски,
френски, немски,
италиански и испан-
ски език, които са
оценени като “сред-
но развити”.

Технологиите и ре-
сурсите за езици ка-
то баски, български,
каталунски, гръцки,
унгарски и полски са
категоризирани ка-
то “фрагментарно
развити”, което оз-
начава, че са сред
езиците с висок риск
от отмиране в диги-
талната епоха. За
момента българ-
ският език, получил
средна оценка в ка-
тегориите обработ-
ка на реч, анализ на
текст и общо със-
тояние на езикови-
те ресурси, не е зас-
трашен, но ситуа-
цията би могла да се
промени значително
с навлизането на но-
во поколение техно-
логии, използващи

наистина ефектив-
но естествените
езици.

“Пропастта между
т. нар. “големи” и
“малки” езици про-
дължава да се раз-
ширява. Трябва да
положим усилия, за
да осигурим аде-
кватна технологич-
на подкрепа за всич-
ки по-малки езици, за
които липсват нуж-
ните ресурси и тех-
нологии. В противен
случай те за застра-
шени от дигитална
смърт”, предупреж-
дава Георг Рем.

Под езикови тех-
нологии най-общо се
разбира софтуер,
който може да обра-
ботва говорима и
писмена човешка
реч. Добре познати
приложения на та-
къв софтуер са
програмите за пра-
вописна и граматич-
на корекция и за син-
тез на реч, интерак-
тивните лични аси-
стенти на смартфо-
ните (например Siri
за iPhone), диалого-
вите системи за об-
работка на въпроси
по телефона, систе-
мите за автомати-
чен превод, уеб тър-
сачките, както и
синтезаторите на
реч в навигационни-
те системи за авто-
мобили. Съвременни-
те системи, базира-
ни на езикови техно-
логии, разчитат
предимно на ста-
тистически мето-
ди, които изискват

голям обем данни от
писмена и устна
реч. За езици със
сравнително малък
брой носители необ-
ходимият обем ези-
кови данни се наби-
ра трудно - българ-
ският език например
е в незавидна ситуа-
ция в сравнение с
езици като френски,
който се използва
от цялата френско-
говоряща общност
по света. Освен то-
ва при компютърни-
те системи, които
се базират на ста-
тистическа обра-
ботка на езика, ка-
чеството на генери-
раните данни не е
задоволително, как-
то се вижда от
грешните преводи,
които предлагат он-
лайн системите за
машинен превод.

Повечето позна-
ти системи обаче
са изградени около
и/или са насочени
към английски и
поддържат превод
от и на малко други
езици, а и няма уни-
фикация, така че се
налага потребите-
лите да усвоят раз-
лични методи за ра-
бота с различните
системи. За разра-
ботването на ези-
кови технологии за
останалите езици
не са били поемани
нито политически,
нито финансови ан-
гажименти и липсва
ясна изследовател-
ска и технологична
визия за развитие.

Начало: 01.05.2012г.
Продължителност:14 месеца
Водеща организация:Фондация „Родина 2000”;
Партньор 1:  Асоциация “Съвременни читалища”;
Партньор 2: Фирма „Радомир.Нет” ЕООД;
Партньор 3: Фирма ЕТ„Данаил Чолаков - Джони”.
Реализирането на Проект „Твоят шанс за успех”  е в пър-

воначална фаза на изпълнение, пети проектен месец. По
първоначално заложени основни и специфични цели от-
насящи се до  индентифициране и подбор на обезкураже-
ните, трайно безработните и неактивни лица от община Ра-
домир е изготвена методология за индентифициране и е
проведена процедура за подбор на целевата група по
проекта. В резултат са одобрени за участие в проекта 36
кандидати и 14 резерви.  Избраните участници в проекта
са разпределени в три групи по 12 човека на  които ще им
бъде предоставено обучение по професионална квалифи-
кация по част от професия Монтьор на компютърни мрежи,
сп. “Компютърни мрежи” в рамките на 65 учебни дни.
Предвиденото обучение по ПК е с обща продължителност
от 9 месеца, приблизително по 3 месеца за всяка група.
Обучението по проекта се провежда от високо квалифици-
ран обучителски екип на Партньор 1 – Асоциация “Съвре-
менни читалища” при специално наета оборудвана Интер-
нет зала на Народно Читалище „НАПРЕДЪК 1895” – гр. Ра-
домир.

На 25.09.2012 г. приключи обучението на I група от 12
участници, които след проведеното обучение положиха
финален изпит.  Успешно завършилите обучителния курс
получиха Удостоверения за професионална квалификация
по специалността и от месец октомври ще им бъде осигу-
рена възможност за стажуване по специалността. Завър-
шилите успешно ще бъдат назначени на трудови договори
за стажуване/ заетост за три месеца при работодатели от
гр Радомир, партньори по проекта – Фирма „Радомир.Нет”
ЕООД Фирма ЕТ„Данаил Чолаков - Джони”. От 26.09.2012 г.
стартира обучението на II група.

Ежемесечно се провеждат работни срещи между екипа
на проекта, обучителския екип и работодателите – парт-
ньори за споделяне на опит и разрешаване на възникнали
проблеми в процеса на работа.

Ръководител проект: Виолета Рицци
Фондация „Родина 2000” – гр. Радомир;
Местен офис по проекта: гр. Радомир,
МКИЦ”Европа” - Младежки дом, ет.2

ПРОЕКТ  „Твоят шанс за успех.”
Договор №ESF-1107-18-08001

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален

фонд  и националния бюджет, размер на предоставеното
финансиране е на стойност 108 893,41 лв.Европейски съюзЕвропейски съюзЕвропейски съюзЕвропейски съюзЕвропейски съюз

ЕвропейскиЕвропейскиЕвропейскиЕвропейскиЕвропейски
социален фондсоциален фондсоциален фондсоциален фондсоциален фонд
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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 28 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.



Имоти8 28 септември 2012 г. Съперник

 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
05:00"Горките родители на богатите деца"
05:50"Комиците" - комедийно предаване
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"Домашен арест" - сериал
21:00"Комиците" - комедийно предаване
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"Имаш поща" - ток шоу
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления" - сериал
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2012 - реалити шоу
00:30"Магнитико" - тв игра
01:45"Осмо чувство" - 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 -  /3055 епизод/
06:30Денят започва - сутрешен блок
09:00По света и у нас
09:10Денят започва в библиотеката
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо: Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол
14:00Различието е нашето богатство
14:30Днес и утре/п/
15:00Памет българска
15:30Вирусите атакуват - анимация
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване
16:35Цикъл "Вечната пролет":
17:50Дойче веле
18:00По света и у нас
18:40Зелена светлина
18:45Страх да обичаш - тв филм
19:45Лека нощ, деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:40БНТ такси
20:50Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Долмените - тв филм /2 епизод/
23:35По света и у нас
23:40Зелена светлина
23:45Neon Nights - концерт
01:15По света и у нас /п от 20:00/
02:00БНТ такси/п/
02:10Страх да обичаш - тв филм /10
епизод/п/
03:05Панорама с Бойко Василев/п/
04:05Видеоклипове
04:30Долмените - тв филм /2 епизод/п/Граждански обяви с безплатен талон изчакват реда си.

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

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

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

СЪПЕРНИК НА 20 ГОДИНИ

0.05  Вечерен обзор
0.30  Замръзналата река  -  Игрален филм
2.05  Вечерен обзор
2.30  Другата Аржентина  -  Игрален филм
4.15  Пробив  -  Игрален филм
6.05  Един  прокълнат  ден  -  Игрален филм
7.25  Програмата
7.30  Опера за три пенса  -  Игрален филм
9.10  12  месеца  -  Анимационен филм
10.00  Служба, 2-ри епизод  -  Сериен филм
10.45  Супермаркет
10.50  Нещата от живота  с  Нели Георгиева
11.20  Херкулес без окови  -  Игрален филм

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ “КРАКРА”

12.55  ТВ Борси
13.00  Пернишки вести
13.15  Извинявай, но те обичам  -
Игрален филм
15.00  Пернишки вести
15.15   Албърт Нобс  -  Игрален филм
17.15  7 000 дни заедно  -  Игрален филм
18.55  ТВ Борси
19.00  Вечерен обзор
19.25  Семейство Робинсън  -  Анимационен филм
20.10  Джордж Вашингтон  -  Игрален филм
21.45  Вечерен обзор
22.10  Штрак

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Ще отделяте твър-
де много време за рабо-

тата си. Нали знаете, че няма да из-
бяга. А днес е добър ден да решите
финансовите си проблеми.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Хубав ден за прак-

тични дейности. Бъ-
дете по-търпими към хората около
вас. И не се обиждайте просто зара-
ди това, че са си помислили нещо.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще продължите не-

щата, започнати пред-
ния ден. Регулирайте

по някакъв начин информацията,
което пристига към вас.

РАКРАКРАКРАКРАК

Може да чуете нели-
цеприятни неща за се-

бе си. Не се палете и не правете при-
бързани изводи, спокойно се ориен-
тирайте в ситуацията.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Думите може да се

окажат най-големия ви
враг, ако не ги използва-

те правилно. Днес бройте до 20 пре-
ди да кажете нещо.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще ви се стру-

пат множество досадни
задачи и то все свързани с бумащина.
Хубав момент да поизчистите изо-
станалата работа.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Оптимално време,

за да помислите кога
да си вземете отпуска, все още вре-
мето е чудесно дори и за плаж, да не
говорим за романтични разходки.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Не бъдете твърде

жестоки и не се упо-
вавайте на принципа,

че “целта оправдава средствата”.
Не забравяте ли, че всеки миг има
своята красота.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Ще се сблъскате с

някакви имагинерни
препятствия, неща,

които нямат физически облик. Наис-
тина имате нужда от една консул-
тация.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Не е от лесните дни.

Вършете прецизно ра-
ботата си, защото не

сте застраховани от грешки. Про-
тивниците ви именно там ще ви
ударят.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес ще имате въз-

можност да блеснете
с талант, да докажете способнос-
тите си. Но ако обмисляте нещо но-
во, непременно се консултирайте.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Покажете на хората

до вас, че наистина ги
обичате и държите на

тях като им устроите малко праз-
ненство без повод.
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Îñúäèõà ïåðíè÷àíèí, ôåí íà ÖÑÊÀ
Една година пробация  за пренебрегване на забрана за мачове на живо

Страницата подготви Яне Анестиев

се налага ефектив-
но наказание за
спортно хулиганс-
тво на лица, които
вече са били сан-
кционирани адми-
нистративно.

Софийският райо-
нен съд осъди пер-
ничанина на 1 годи-
на пробация и 100
часа общественопо-
лезен труд затова,
че е пренебрегнал
забраната за посе-
щение на мачове,
която е имал. По
това обвинение
той можеше да по-
лучи до 3 г. зат-
вор.Здравко вече
бил осъждан за
футболно хулиганс-
тво, имал една заб-
рана от 2008 г. и
две от 2010 г. На
два пъти обаче на-

рушавал решение-
то на съда. Първия
път, в който е хва-
нат, му е съставен
акт. За това адми-
нистративно нару-
шение се плаща гло-
ба между 500 и 1000
лв. Втория път,
след като е заловен
да нарушава забра-
ната, вече е обра-
зувано досъдебно
п р о и з в о д с -
тво.Здравко е фен
на ЦСКА и е от
п р и в ъ р ж е н и ц и т е ,
които са вандалс-
твали на вечното
дерби между „Лев-
ски” и ЦСКА в края
на 2011 г. Освен за
спортно хулиганс-
тво перничанинът
е известен на поли-
цията и за присвоя-
ване на чужда вещ.

щали с представи-
тели на Темида, но
по Закона за фут-
болното хулиганс-
тво..

С промените в
НК бе предвидена
възможността да

3 6 - г о д и ш н и я т
перничанин Здрав-
ко е първият осъ-
ден футболен хули-
ган, извършил прес-

тъпление според
Наказателния ко-
декс.Преди него не-
малко пернишки
фенове са се сре-

Мартин Никифоров с
наряд за “Б”

групата в Симитли
Пернишкият съдия Мартин Никифоров

ще е четвърти арбирът на мача от единната
“Б” група между “Септември” и “Пирин”/
Разлог/. Ето всички назначения за уике-
нда.

СПАРТАК  /Вн/  -  РАКОВСКИ /Рак/  М.
СТОИМЕНОВ  МАРТ. ВЕНЕВ  СТ.ГРУЕВ  Сф
4-ти  П.  КИРИЛОВ Дч, НЕФТОХИМИК /Бс/  -
ЛЮБИМЕЦ /Любимец/М.. ЦОНЕВ  МЛ. МА-
РИНОВ  СВ.СИМЕОНОВ  Сф 4-ти  АТ.ДИ-
МИТРОВ Сл, СЕПТЕМВРИ /Сим/  -  ПИРИН  /
Разлог/ - Р. СТАНЕВ  СВ. ДИНЕВ  МИХ.
КРЪСТЕВ  Вн, 4-ти  М. НИКИФОРОВ Пк,
ШУМЕН /Шн/  -  ЧАВДАР /Етр/   -  СТ.ПАВ-
ЛОВ  Н.ХРИСТОВ  С.ДИМИТРОВ     Бс, 4-
тиД. ЖЕЛЯЗКОВ Сс, СЛИВЕН  -  СПАРТАК
/lПл/ -Д.АНДРЕЕВ  АТ. ДЕЛЧЕВ  Н. ЧАКЪ-
РОВ Кж Кж Пд 4-ти  НЕД. ГАДЖАЛОВ Пд,
ВИДИМА РАКОВСКИ  -  КАЛИАКРА /Кав/
СТ. АПОСТОЛОВ  В.МИЛЕНКОВ  К.. ЧАКЪ-
РОВ  Бл 4-ти  ИЛ. МАРИНОВ Вр, БАНСКО  -
СВЕТКАВИЦА /Тщ/        ДИМ.БУРОВ
НИК.ГЕОРГИЕВ  НИК. КЪНЧЕВ Сф, 4-ти
ЛЮД.ПАВЛОВ Сф

“Витоша”/ДД/ надви “Рилецо”
Витоша (Долна Диканя) победи Рилски

спортист с 2:1 в отложен мач от 5-ия кръг
на Югозападната “В” група. Преди почив-
ката двата отбора не успяха да си вкарат, а
след нея бе всичко по-интересно.В 52-ата
минута Виктор Младенов откри резултата
за “скиорите”. Само осем минути по-късно
Петър Петров с далечен удар прати топката
в мрежата на Рилски за 1:1. След още пет
минути Даниел Стефанов се разписа и до-
несе победата на Витоша. “Перфектно съ-
дийството на Иван Бабанов. Перфектен и
незабележим съдия. Много сме доволни и
двата отбора”,   президентът на Витоша
Долна Диканя Елинчо Колев - който също
е бивш футболен арбитър.С победата Вито-
ша се изкачва на 6-о място в класирането
с 10 точки. Рилски остава на 13-а позиция
с едва 4 пункта.

Александър Коста-
динов бе определен
за главен рефер на
дербито в 7-ия кръг
на „А” група между
отборите на Локомо-
тив (Сф) и Левски,
който ще се проведе
в събота от 17:00 ч
на стадион „Славия”.
Помощници на со-
фиянеца ще бъдат
Николай Ангелов и
Георги Тодоров.Ивай-
ло Стоянов от Пет-
рич пък ще ръководи
любопитния двубой
между Локомотив
(Пд) и Лудогорец, до-
като Никола Попов
от София ще трябва
да се справя със си-
туациите по време
на срещата между
ЦСКА и Етър. Съдий-
ска тройка от Варна
ще ръководи мача
между “Миньор” и
“Ботев”/Вр/ , главен
съдия ще е Цветан

Кръстев.Ето всички
назначения: VII кръг
“А” ФГ, 29.09.2012 г.
/Събота/ 17.00 ч. -
ПИРИН  /Г.Д/  -  БО-
ТЕВ /Пд/ - ХРИСТО
РИСТОСКОВ Бл,
ЕМИЛ ВАНГЕЛОВ Бл,
НИКОЛАЙ МАРКОВ
Бл,  4-ти ИВАН БАБА-
НОВ Бл, ЛОКОМО-
ТИВ /Пд/  -  ЛУДОГО-
РЕЦ /Рз/ - ИВАЙЛО
СТОЯНОВ Пч,  КРУМ
СТОИЛОВ Бл,  ВАЛЕН-
ТИН  ДОБРЕВ Сл,  4-
ти ТАСКО ТАСКОВ
Сф, ЛОКОМОТИВ  /
Сф/  -    ЛЕВСКИ  /Сф
- АЛЕКСАНДЪР КОС-
ТАДИНОВ Сф,  НИ-
КОЛАЙ АНГЕЛОВ
СфО,  ГЕОРГИ ТОДО-
РОВ Сф,  4-ти КА-
ЛИН ЛЮДМИЛОВ
Сф, ЛИТЕКС  /Лч/  -
СЛАВИЯ  /Сф/ - РА-
ДАН МИРЯНОВ Вн,
ДИЯН ВЪЛКОВ Вн,
ПЛАМЕН ХАДЖИЙ-

СКИ Вн,4-ти СТА-
НИСЛАВ СТАВРОВ
ВТ - ЧЕРНО МОРЕ  /
Вн/  - ЧЕРНОМОРЕЦ
БУРГАС /Бс/ - СТА-
НИСЛАВ ТОДОРОВ
Шн,  ВЕНЦИСЛАВ
ГАВРИЛОВ Сф,  НИ-
КОЛАЙ СТАЙКОВ
Сф,  4-ти МИХАИЛ
ЙОРДАНОВ Рз,
30.09.2012 г. /Не-
деля/ 17.00 ч.

ЦСКА  -ЕТЪР /В.Т/ -
НИКОЛА ПОПОВ Сф,
ИВАН ВЪЛЧЕВ Сф,
АНТОН ТЕРЗИЕВ Сф,
4-ти АНГЕЛ АНГЕЛОВ
СФ , МИНЬОР /Пк/  -
БОТЕВ /Вр/ - ЦВЕТАН
КРЪСТЕВ Вн,  МИЛЕН
СТАНЕВ Вн,  ДИМО
ВЪЛЧЕВ Вн,  4-ти ДА-
НАИЛ ЗАХАРИЕВ Сф,
БЕРОЕ  /Ст.З/  -МОН-
ТАНА - ВЛАДИМИР
ВЪЛКОВ Пд,  МАРТИН
МАРГАРИТОВ Пд,
ГЕОРГИ КАЛУДОВ Пд,
4-ти АХМЕД АХМЕД Бс

Варналия ще свири
“Миньор” – “Ботев”/Вр/

Джилио - Том леко контузен,
ще играе срещу “Ботев”

Бразилският халф на Миньор (Пк) Евертон Джи-
лио Том тренира на облекчен режим заради трав-
ма, получена при гостуването на Черноморец
(Бс). Футболистът върти обиколки, тъй като е с
болки в дясното бедро вследствие от удар, полу-
чен в мача с „акулите”. Том обаче се очаква да
бъде възстановен за предстоящия двубой от 7-ия
кръг срещу Ботев (Bp) в Своге. Почти сигурно е
обаче, че срещата ще пропусне друг халф - То-
мислав Павлов. Въпреки че започна тренировки,
младият футболист все още има забрана да играе
с топка. Най-вероятно юношата на Селтик ще бъ-
де готов за игра за гостуването на Лудогорец в
следващия кръг.В същото време футболистите на
Миньор (Пк) са проявили милосърдие, като са
събрали средства, за да помогнат на болния от
апластична анемия Мартин Газиев. Средствата за
футболиста на Работнички (Скопие) ще бъдат из-
пратени днес.

ФУТБОЛЕН УИКЕНД

ЮГОЗАПАДНА “В” ФГ

7-МИ КРЪГ

НЕДЕЛЯ, 17,00 ЧАСА
Перун – велбъжд

Септември – Марек
Чепинец – Стр.слава
Германея – Оборище

Ботев – Пирин
Миньор/Бд/ - Места

Витоша/ДД/ - Сливн.герой
Рилски сп. – Витоша/Б/

СЕВЕРНА “А” ОФГ

4-НИ КРЪГ

СЪБОТА-НЕДЕЛЯ

17,00 ЧАСА
Спортист – Големи връх   н

Габер – Минерал   с
Струма – Пирин   с 11,00 часа

Рудничар – Солей   с
Дружба – Ботев   н
ЮЖНА “А” ОФГ

4-ТИ КРЪГ

СЪБОТА-НЕДЕЛЯ

17,00 ЧАСА
Върба – Свраките  н

Дрен – Левски   н
Бенковски – Светля   с

Струмски сокол – Ботев   н
Верила – Сарата   с

ЗАПАДНА “А” ОФГ

СЪБОТА-.НЕДЕЛЯ

17,00 ЧАСА
Западно ехо – Енергетик   н

Чорни – Черногорец   н
Маниш – Ерма   -

Балкан – Китка   с
Буря – Студена   с

ДЕЦА “Б”

3-ТИ КРЪГ

НЕДЕЛЯ

10,30 ЧАСА
Пирин – Витоша
Кракра – Пирин

Марек 2007 – Чорни отл.
Велбъжд – Миньор/Бд/
Германея – Марек 2010

В тази група отборът на “Чорни” поради орга-
низационни проблеми отлага първите си три мача
от първенството, които ще изиграе по-късно и ще
стартира в надпреварата чак от четвъртия кръг,
съобщи председателят на ОС на БФС Александър
Шатровски. Отборът на “Атлетик”/Дупница/ се от-
каза от първенството.

След мъжете и
юношите на “Валяци-
те” започват свое-
то първенство. В
първия кръг пернич-
ни ще гостуват на
“Балкански котки” /
Берковица/. Точно
ръгбистите от Бер-
ковица, но мъжката

им формация спрет-
на грозен номер на
перничани предишна-
та събота, като се
яви само колкото
един от ръгбистите
им да се направи на
контузен и да за-
губят мача, но не
служебно. “Валяците-

” пък плащаха съдий-
ски и всякакви други
разходи за мач, кои-
то не продъжи пове-
че от пет минути.
При гостуването си
обаче перничани
няма да връщат но-
мера и ще си играят
мача както трябва.

Юношите – ръгбисти гостуват в Берковица



Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

АПРОПО

Ïåò ãîäèíè ðåøåòêè çà Ìàðèî Çàåêà
Присъдата на убиеца на Мирослава е за фалшиви пари

ЗАРАЗИТЕЛНА Е ЕСЕННАТА
МОДА ДА СЕ ОТКРИВАТ

ДЕТСКИ ПОЛИЦЕЙСКИ
АКАДЕМИИ. Обаче по-добре
детски, отколкото никакви.Яв-
но борбата с престъпността

трябва да се пренесе на всички фронтове,
включително и на детските площадки. Мо-
же би така още отрано трябва да се въз-
питат бъдещите борци срещу организира-
ната и не съвсем организираната мафия.
Интересно какво учат малките в полицей-
ските академии за малолетни. Ако ще
гледат прословутия американски филм с
едноименното заглавие, по- добре да си
стоят в къщи. Щото животът не е кино,
още по- малко полицейската служба. Рол-
ята на полицая на днешно време е акаде-
мична, само че в друг аспект, който мал-
ките трудно ще схванат. Търсят го за
всичко, гонят го отвсякъде, а той не вина-
ги може да гони, когото трябва. Могат да
го плюят, без да има право да потговори
със същото, иначе уволнение. Даже за
пистолета почти няма право да се хваща и
го носи повече за украшение. Да не гово-
рим, че удари ли някого с палка, та дори и
приятелски, ще си лежи в затвора като
международен наркотрафикант. Това на
децата едва ли може да се обясни. А и не
е редно. Тази материя съвсем не е акаде-
мична, а твърде прозаична. Затова учите-
лите в детските полицейски академии не
са за завиждане. И като вдигат от Нова
година заплатите на учителите, да вдиг-
нат и техните.

МИНЬОР ОТНОВО Е ГОРЕЩИЯТ
КАРТОФ, КОЙТО ЗАПОЧВА ДА СЕ
ПРЕХВЪРЛЯ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИ-
ТЕ. В началото на октомври съдбата му
пак ще се решава на общинска сесия. Да-
ли това не е последната сламка, за която
може да се хване удавника, зависи от
чистото финансово минало на отбора. По-
ложението на сесията със сигурност ще
бъде доста тегаво с оглед и на незавид-
ното последно място, на което се мъдри
тимът в класирането. И ако “Миньор” вече
не е на Мината, дали Общината има въз-
можност да се превърне в златната мина,
която да спаси отбора от ликвида-
ция.Златните находища отдавна са изчер-
пани, а черното злато е повече черно, от-
колкото злато.
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експертизи, с които
трябваше да се дока-
же, че Заека страда
от шизофрения. Ве-
щото лице по процеса
обаче се усъмни в
диагнозата и поиска
повторна експертиза.
Така след множество
изследвания в столич-
ната клиника “Св.
Наум” стана ясно, че
Марио е разбирал и
ръководил действия-
та и постъпките си
по време на престъп-
лението. Сега Заека
отново е в психиат-
рична клиника, но в
Ловеч. Там медиците
трябва да преценят
дали е бил нормален
по време на убийство-
то на Мирослава.

16-годишната спор-
тистка бе отвлечена
и удушена на 7 октом-
ври миналата година.
За нейни екзекутори

Лабораторията за
фалшиви пари бе от-
крита в Перник по
време на специализи-
рана полицейска опе-
рацията “Автокрад-
ците” през март 2011
г. Криминалистите се
натъкнаха на нея до-
като тарашели дома
на автоджамбазин в
квартал Изток.

При обиск в дома на
Марио полицията на-
мери и иззе фалшиви-
те пари, които били с
доста добро качес-
тво. Открити са 38
банкноти от по 5 лв.
и 3 от по 10 лв. От
дома на Марио е из-
зет компютър с фай-
лове на фалшивите
купюри, талони за
храна и винетни сти-
кери.

По делото с фалши-
вите пари бяха пред-
ставени множество

се сочат Заека и Стой-
чо Стоев – Чочо, кой-
то обаче се самоуби.
Обвинителният акт
сруще Любенов все
още не е внесен.

“Очакваме това да
стане след 7 октом-
ври. Тогава ще изтече
срока, в който се
пазят разпечатките
на мобилните теле-
фоните и ние няма да
можем да ги изискаме
и няма да е ясно кой
на кого се е обаждал”,
поясни Ангелова.

Тя е внесла две жал-
би до ВКП с искане да
бъде направен отвод
на наблюдаващия про-
курор по делото Пла-
мен Найденов. Според
защитничката на Зае-
ка в документите са
посочени множество
нарешуния. До момен-
та обаче отговор по
жалбите няма.

Децата изхвърлиха “оръжията”
Виктория СТАНКОВА

“Не на агресията в училище” - това каза-
ха  вчера ученици от ОУ „Иван Рилски” и
ваканционното училище към читалището в
кв. Бела вода.

Децата преминаха през площад Кракра,
носейки плакати и камуфлажни оръжия,
които демонстративно изхвърлиха в поста-
вен контейнер. По този начин те изразиха
своята позиция относно насилието и агре-
сията.

Организатор на флашмоба бе Културно-
информационния център, който провокира
децата да изразят своето мнение по този
важен проблем по нетрадиционен начин.
Не за първи път в града се правят подобни
прояви. Преди години младежите запалиха
голям огън пред Двореца на културата, в
който изгориха всякакви направени от кар-
тон „оръжия”.

Забава и атракции
в РМД Мошино

Районният младежки дом в Мошино от-
кри вчера новия си творчески сезон. Прос-
транството пред културната институция
събра мало и голямо.

Стана истински празник за децата и мла-
дите хора от любителските формации, шко-
лите и спортните клубове, феерия от песни,
танци и музика.

Гостите на празника имаха възможност
да бъдат не само зрители, но и участници в
него. Всеки можеше да изработи своя су-
венир под ръководството на Емануил Вран-
гов –преподавател в школата по керамика
и художествена обработка на стъкло, да
порисува заедно с децата от школата по
изобразително изкуство на НЧ „Съзнание”
с ръководител Елена Костадинова, да тан-
цува и забавлява

Дама остана
без бижутата си

Любомира ПЕЛОВА

Кражба на сребърни бижута е извършена
от апартамент в пернишкия квартал ”Из-
ток”, съобщиха от полицията.

Вчера, около обяд, неизвестни лица са
проникнали в жилището на М.Г. на 45 годи-
ни. Обект на престъпното посегателство на
неизвестния засега апаш станали около 10
грама сребърни накити.

Образувано е досъдебно производство и
работа по обира продължават криминалис-
тите от пернишкото Второ районно управле-
ние „Полиция”.

Любомира ПЕЛОВА
Пет години лишава-

не от свобода е нака-
занието, което отре-
ди пернишкият Окръ-
жен съд на обвинения
в убийството на 17-
годишната Миросла-
ва - Марио Любенов –

Заека. Ефективната
присъда е заради
производство на фал-
шиви пари, съобщи ад-
вокатът му Диана Ан-
гелова. Ще обжалваме
решението пред Апе-
лативния съд, бе ка-
тегорична тя.

Виктория СТАНКОВА
На проведената в

Българска стопанска
камара дискусия за
средното образова-
ние в България експер-
ти отбелязаха, че
българската образо-
вателна система не
търси и не отглежда
лидери, че не прилага
иновативни подходи
в обучението и че е
недостатъчно финан-
сирана.

Божидар Данев, шеф
на стопанската кама-

ра, посочи, че едва
20% от завършилите
висше образование
работят по специал-
ността си и само 14%
от младежите, завър-
шващи средно образо-
вание се насочнват
към технически науки
и професии. Той поис-
ка въвеждането на
система за външно
оценяване на учени-
ции преподаватели,
както и създаване на
рейтингова система
на гимназиите на база

Искат рейтинг на гимназиите
реализация на техни-
те ученици.

Образователни ек-
сперти пък допълват
допълни, че талан-
тливите ученици ос-
тават незабелязани,
когато се търси из-
равняване на нивото
на образование. Спо-
ред тях в желанието
си да научим негра-
мотните да четат,
забравяме за грамот-
ните и не правим ни-
що те да се усъвър-
шенстват.

Благотворителната кампания
на БЧК за Перник не върви добре
Зоя ИВАНОВА

Между 20 и 30
сглобяеми къщи ще
могат да бъдат оси-
гурени за хората от
Перник, чиито домове
бяха разрушени от
силното земетресе-
ние тази година,
съобщи председа-
телят на БЧК Христо
Григоров в началото
на заседанието на Об-
ществения съвет. Те-
зи къщи могат да се
изградят с набраните
досега средства от
кампанията на БЧК -
над 714 000 лева.

Григоров подчерта,
че кампанията не вър-
ви добре. Българ-
ският червен кръст е
трябвало да започне
кампанията веднага,
но тогава не е искал
да прави паралелна
кампания с община
Перник, обясни Григо-
ров. Затова той при-

зова за пове-
че актив-
ност сред
хората.

„За голямо
с ъ ж а л е н и е
за десетина
дена имаме
само 4000-
5000 лева из-
вън парите
на БЧК - 10 000 лева, и
извън дарените от
ГЕРБ 700 000 лева. Не-
зависимо от всичко в
рамките на тези пари
ние ще направим всич-
ко възможно да облек-
чим съдбата на тези
хора и да им помогнем
с каквото можем. Ре-
шението е да се нап-
равят едни къщички,
които се строят бър-
зо, но колкото и бързо
да се строят - искам
да ви кажа, че по-рано
от два месеца хората
няма да могат да
влязат в тези къщи.

Затова ние трябва да
сме много оперативни
и бързи при взимане-
то на различните ре-
шения. В рамките на
тези пари, които има-
ме досега - близо 730
000 лева, ние ще имаме
възможността да нап-
равим някъде от пор-
ядъка на 20-30 къщи”,
каза още Христо Гри-
горов.

Всеки, който иска да
помогне на пострада-
лите от разрушител-
ния трус в Перник, мо-
же да изпрати СМС на
кратък номер 1255. 


