
Любомирa ПЕЛОВА
Пернишките огне-

борци ще имат нов
дом. Само ден преди
п р о ф е с и о н а л н и я
празник на МВР, част
от което са служби-
те за противопожа-
рана безопасност, в
областния град ще
бъде направена пър-
вата копка на новата
Пожарна, съобщи ди-
ректорът на облас-
тната дирекция на
МВР комисар Вален-
тин Димитров. Тя ще
бъде вдигната на
улица „Граово“ точ-
но над сградите на
следствената служба
в Перник. В момента
огнеборците делят
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Пияните зад волана драстично намалели

Св. първовърховни
апли Петър

и Павел
(Петровден)

Отбивка
към бога

Бучинската отбивка на ма-
гистралата отново влезе в дневния ред на
пернишката общественост. Тъкмо бучинци
бяха забравили ланските и по-ланските па-
таклами, свързани с блокиране на пътища,
прошения до Високата порта и молби до
Бога. Сега идеята е подплатена и от граж-
данско сдружение, което е обещало да се
бори до дупка, за да могат хората като
имат магистрала, поне да я ползват. Лошо-
то е, че тая отбивка струва бая пари, а и
решението се взима на толкова високо рав-
нище, докъдето сдружението трудно мо-
же да се изкачи. Евентуалната придобивка
за бучинци ще има ефекта на нова магис-
трала за държавата. Затова управляващи-
те да не се помайват много, а щом са го
ударили на магистрален устрем, да не тро-
шат хатъра на хората, ами да прежалят
някой и друг милион, та най-после тая пус-
та отбивка да види бял свят. Или поне да
обещаят. От обещания дом се не разтуря,
а догодина по това време има избори, ид-
еално време за рязане на лента.

Една отбивка не е просто отбивка. За
някого тя е път към цивилизацията, пряка
отсечка към големия свят. Поне така е за
хората от Бучино. И ако е вярно, че глас на-
роден е глас Божи, днес му е времето хора-
та да намерят прекия път към бога по но-
вата отсечка.

Валентин ВАРАДИНОВ
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 „КРАКРА СОФТ”
Компютри, принтери, софтуер

НОВИ
     РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

ул. „Кракра” 68
Тел. 64 03 50

12°/300

Ясно

тел. 076/60 11 00

застраховка „ГО”
ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

0700 100 10

www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯTел. 076/68 10 13
076/68 12 30

Факс 076/68 19 51
076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1
2304 Перник www.stomana.bg

local@stomana.bg; export@stomana.bg

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

кв. Изток
ул. “Бл. Гебрев” 38

ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ
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АГЕНТ

с опит
Телефони:

0887 884 095
0888 503 237

ХИДРОИЗОЛТПЛАСТ
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Перник , ул. „Владайско въстание” №1,
тел. 076/670 696; 076/670 871

Производство на сухи и
маслени разпределителни

трансформатори.
Изграждане на

метални комплектни
трансформаторни

подстанции тип МКТП

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

ДА БЪДЕМ ХОРА!
Община Перник

откри дарителска сметка
за набиране на средства

за възстановяване на щетите
от тежкото земетресение.

Сметката е в
Централна Кооперативна банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG49CECB97908460879300
Код за вид плащане: 445100

Община Перник апелира към сънародни-
ците ни и към фирмите в региона и стра-
ната да помогнат, според възможностите
си, за възстановяването на разрушенията,
за да може областният град да възстанови
нормалния ритъм на живот и хората да
преодолеят страха от преживяното.

една сграда с „Граж-
данска защита” в
квартал Калкас, къде-
то бяха евакуирани
заради тежките пора-
жения, които нанесе
земетресението на
22-ри май на ползва-
ните от тях до тру-
са постройки на мет-
ри от Съдебната па-
лата. След извърше-
ните от ек-
спертите ог-
леди се оказа-
ло, че вече не е
безопасно да
продължат ог-
неборците да
работят в
старата По-
жарна, въпре-
ки че отвън

Любомира ПЕЛОВА
При извършени про-

верки от служители
на пернишката пътна
полиция, ‘’Пътна по-
лиция’’ в малките ча-
сове вчера близо до
радомирското село
Дрен е засечен шо-
фьор , който е седнал
зад волана на джип
„Ландроувър” с алко-
хол 2,17 промила. Той
е задържан вденага в
ареста а срещу него е
образувано и бързо
производство за на-
рушения Закон за дви-
жение по пътищата.

В същото време ше-
фът на КАТ Петър
Соколов съобщи, че
напоследък се наблю-
дава траен спад в
броя на пияните шо-
фьори. Докато преди
време при специализи-

раните полицейски
операции са залавяни
по 14-15 водачи с ал-
кохол, то при послед-
ните три акции мина-
лата седмица не е за-
сечен нито един

Като цяло дисципли-
ната по шосетата е
подобрена, пътвърди
и директорът на ОД
на МВР Валентин Ди-
митров и изказа бла-
годарност за това
към перничани и към
подчинените си от
КАТ, чиято работа съ-
що е повлияла за по-
добрата картина по
пътищата.

Полицейският шеф
заяви, че в дните след
земетръса е проявено
разбиране към шофьо-
рите в Перник. В пе-
риода от 22 май до 6
юни не са писани ак-

тове за дребни гафо-
ве по шосетата. Сан-
кционирани са само
по- тежките наруше-
ния. Проявеният
жест към шофьорите
е заради преживения
стрес и насажданата
у хората паника от
врачки и гадателки.

постройката изглеж-
да почти непокътна-
та. Вътре обаче зеят
огромни цепнатини
по стените, а на мес-
та тавана е поддал.
Най-засегнати са
спалните помещения
на пожарникарите.
Стените там са про-
пукани, а мазилката е
изпопадала.

Не са наказвани и
водачи за неправилно
паркиране или спиране
в района на общината
и Областната адми-
нистрация. При спи-
рането на пешеходни
пътеки обаче глоби е
имало, но подобните
случаи били малко.

От началото на юли,
когато се очаква
струпването на хора
пред общинската сгра-
да заради помощите и
обезщетенията да на-
малее, контролът вър-
ху паркирането отно-
во ще бъде затегнат,
казаха от полицията.
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Пожарната с нова сграда

АСФ Секюрити ЕООД

тел: 0888 505 151

www.asf.bg

Вашата сигурност!!!
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По 17 точки разисваха местните минипарламентаристи

500 вица за Перник
събрани в книга

Виктория СТАНКОВА
Над 500 вица за Перник са публикувани в

новоотпечатаната книжка „Винкел и пуканки“.
Вицовете са събирани и обобщени от всички
възможни източници.Главен герой в книгата е
перничанинът. Шегите са една добра реклама
за града,коментира заместник-кметът Илинка
Никифорова. По думите й изданието доказва,
че перничани са достойни хора, които умеят
да се шегуват. Сборникът вицове е илюстри-
ран с 27 карикатури, дело на директора на
Културно-информационния център Кирил Ма-
нов.Книжката е издадена първоначално в ти-
раж 2 000 броя и се продава по 5 лв. Вероятно
след време ще има и следващо допълнено из-
дание, съобщи Никифорова.

Свети първовърховни
апостоли Петър и Павел

„Първопрестолни между апостолите
и учители на Църквата.”

Из Тропар за празника, гл.4
На 29.06 Църквата почита апостоли Петър и Па-

вел.
Първият – най-приближеният Христов ученик, по-

лучил името си Петър (гр.камък, скала) като пре-
допределение свише, на три пъти ще се отрече от
своя Учител. Другият – Павел (лат.малък) е ученик
на кабалиста Гамалийл и възпитан фанатично в
юдейския закон е гонител на християните, но от
Истината просветен за христа живот ще отдаде. Не-
ведоми са пътищата.

Апостол Петър е родом от Витсаида на Геничар-
ското езеро и първо е наречен Симон. По занятие е
рибар, семеен, има къща в Капернаум и лодка –
числи се към средната класа.

С брат си Андрей хвърля мрежите в морето. По
брега, минава Иисус и виждайки ги призовава:
„Вървете след Мене и Аз ще ви направя ловци на
човеци.” Двоумение – за кратко. Рибарите заря-
зват такъмите си и Го последват. От Спасителя,
после, апостолът ще получи своето име. „Ти си Пе-
тър и на тоя камък ще съградя Църквата Си, и пор-
тите адови няма да и навредят” – знаково посвеще-
ние.

Апостол Павел е роден в малоазийския град
Тарс, по произход е юдеин и се нарича Савел. Об-
разован е и възпитан в традициите на мистичната
Кабала (евр.учение). Има специални правомощия
по всеместно преследване на християни. С мисия
да арестува такива поема за Дамаск.

Градът наближава... Светлина неръкотворена го
заслепява. На земята Савел пада. „Савле, Савле,
защо Ме гониш?” – чува. „Кой си ти, господине?” –
пита гонителят. „Аз съм Иисус, когото ти гониш.
Стани, влез в града и ще ти кажа какво да пра-
виш.”

В Дамаск християнинът Анания възлага рице на
слепеца... И онзи проглежда, за да бъде Павел апо-
стол на Христос и най-значимият мисионер в хрис-
тиянската история.

А Петър – крайъгълният камък – ще стане преда-
тел. „Не познавам човека” – на три пъти ще се от-
рече от своя Учител, при „съдебната” разправа над
Него... Но после горчиво ще плаче, разкайвайки
се.

Апостол Петър остава с първата мисионерска реч
в историята на църковната реч, произнесена на
Петдесетници (33г.) – рожденият ден на Църквата. А
на Апостолския събор (51г.), заедно с Павел от-
стоява истината, че „Бог не гледа на лице” и зато-
ва езичниците не би трябвало да изпълняват „обр-
язването”.

Добри трудове полагат двамата за раззпростра-
нение на християнството.

Години на ред обхождат навред и основават цър-
кви. В Йерусалим, Йопия, Кесария, ..., Рим проповя-
два апостол Петър. Три благовестнически пътешес-
твия из гръко-римските провинции прави Павел.

И освен това апостолите оставят слово писано:
двете събрани посланияна Петър с евангелските
(гр.благовестнически) напътствия имат непреходна
значимост; а 14 Паювлови са образци на богослов-
ската и философска мисъл.

На 29.06.67 римският гражданин Павел е посе-
чен с меч.

Година по-късно апостол Петър – първият еписко-
п на Рим – увисва на кръст, с главата надолу, счи-
тайки се недостоен за истинска кръстна смърт.

Радослав ЙОВЧЕВ

Искат обезщетения
и за скъсан тапет

Любомира ПЕЛОВА
Още няколко дни ще продължат провер-

ките по жалби за щети от труса в Перник.
Следващата седмица приключва кампа-
нията за оценка на щетите на територията
на Изток и Мошино. Всички граждани, кои-
то до този момент не са посетени от експер-
тна комисия, трябва да уведомят админис-
трацията кога ще осигурят достъп до домо-
вете си. За относително кратък срок са по-
сетени домовете на 90 процента от гражда-
ните, чиито домове са пострадали, каза
кметът на Изток Ивайло Иванов. За съжале-
ние има хора, които искат пари и за изклю-
чително незначителни щети. Обикновено
при тях става дума за издути или скъсани
тапети, минимални повреди на мазилката.
Парадоксален е един подобен случай, в
който комисията установила, че въпросната
щета е в размер на 10 лева.

Депутати внасят промени
в закона за лекарствата

Зоя ИВАНОВА
Депутати от синята коалиция внасят про-

мени в закона за лекарствата. Целта им е
да се преустанови възможността едни и съ-
щи лица да бъдат едновременно вносители,
производители и търговци на едро или
дребно на лекарства. „Тази схема, която от
години се практикува в България, всъщ-
ност прави някои хора собственици на фар-
мацевтични фирми и търговци на едро и им
дава възможността да осигуряват за себе
си около 40% печалба при 22% надценка за
търговец на едро и 12 % за търговец на
дребно. Това е на гърба на българските па-
циенти и изглежда нечестно и доста уте-
жнява тяхното положение. Считаме, че раз-
делянето на пазара на лекарствата на раз-
лични нива, които да не бъдат свързани по
между си, ще намали в голяма степен и
възможностите за корупция”, коментират
вносителите.

обекти, помещения и
терени – общинска
собственост, казаха
„да” на докладна на
кмета Янакиева за без-
възмездно ползване на
общински имоти. ДКЦ-
1 и Профилакториума
получиха медицинско
оборудване, а д-р Боян
Богданов, който е по-
дал оставка като уп-
равител на общинска-
та болница за долеку-
ване поиска удължава-
не на кредитна линия.

Както се и очаква-
ше, най – спорна се
оказа точката за съз-
даване на търговско
дружество „Общин-
ски гори”, по която се
разгоряха изключи-
телно разгорещени
дебати. От ляво

предлагаха или да се
отложи решаването
на проблема със сто-
панисването на близо
30 000 декара гори,
докато се приеме За-
конът за горите, или
да се учреди общин-
ско предприятие.
Опонентите им –
властимащи отказаха

отлагането, тъй ка-
то въпросът и без
това се точел вече
пети месец, настоява-
ха и за търговско дру-
жество, което да се
грижи за общинското
зелено богатство.
Още по темата – в
следващия брой на
„Съперник”.

Любомира ПЕЛОВА
Лятото вече е

факт, а това е люби-
мият сезон за децата
з0аради дългата ва-
канция. Грижа за роди-
телите остава обаче
къде ще прекарват
свободното си време
онези от тях, които
нямат баба и дядо на
село. През последните
години в такива цен-
трове за смиклено
прекарване на лятото
се превръщат детски-
те комплекси, които и
през годината разви-
ват богата дейност.

В Радомир обаче хла-
петата за малко да ос-
танат без тази при-
добивка. И то по иска-
не на кмета, който
внесе през май спе-
циална докладна с коя-
то поиска закриване-
то на Обединения
детски комплекс. Мо-
тивировката му за
здравомислещите ме
най-малкото странна
– в ОДК имало наруше-
ния и закариването
му ще доведе до
спестяване на средс-
тва, които могат да
бъдат насочени към
друга структура.

Според градоначал-
ника за 2012 г. бюдже-
тът на ОДК е в раз-

мер на 19 768 лв., но
при проверка е уста-
новено, че до 30 април
са изразходвани 16
541 лв. Часовете не се
изпълнявали по ут-
върденото седмично
разписание и броят
на децата в различни-
те форми не били спо-
ред заявените.

Далши е така, не мо-
же да се каже катего-
рично. В комплекса те-
че проверка. Обаче си
има начин проблеми-
те да бъдат отстра-
нени, а не да си ликви-
дира една ценна за де-
цата на общината
придобивка. Цялата
история започва мал-
ко да замирисва на
сталинисткия метод
„няма хора, няма проб-
рем”-. В случая –
„няма комплекс, няма
проблем”. Спорно е и
твърдението за ико-
номиите, защото в
падориския ОДК ра-
ботят живи хора, кои-
то получават запла-
ти и при еветуално-
то им изпращане на
улицата ще трябва да
им се платят полага-
щите им се по закон
обезщетения.

Все пак благодаре-
ние на съветниците,
комплексът, който с

Лесно е да разрушаваш, трудно е
да градиш и оставиш след себе си

различните си форми
на обучение обхваща
голяма част от малки-
те радомирчета, бе-
ше спасен.  Според
местните законот-
ворците ако това се
беше случило, на ули-
цата оставаха 300 де-
ца, занимаващи се в
ОДК. Директорът на
ОДК Цветанка Бояно-
ва защити работата
на екипа и каза, че де-
цата, които се обуча-
ват в ОДК имат по-
тенциал на национал-
но и международно
ниво.

„Няма да се об-
яснявам, моето реше-
ние е управленско.
Убеден съм, че тия
дейности са осъ-
ществяват в учили-
щата в извънкласна-
та дейност. Моето
лично мнение е, че съ-
ществуването на
дейностите трябва
да са от децата. Тия
дейности се извър-
шват от читалище-
то, изявите им са
пред пълни салони, а
тук парите се харчат
за отопление“, каза
кметът Алексиев.

Ще или не ще, той
все пак трябва да се
съобрази с волята на
минипарламента и да
представи програма
за оздравяване на
ОДК.

Друг въпрос е оба-
че кой има право да
унищожава нещо,
което не е градил.
Ако пък е градил –
още по-лошо. Защо-
то ОДК е на децата,
а не е бащия никоме,
дори ако това е гра-
доначалника.

Любомира ПЕЛОВА
На извънредно засе-

дание се събраха вче-
ра пернишките мини-
парламентаристи.В
дневния ред бяха
включени традицион-
ните докладни за пре-
доставяне на общин-
ски земеделски имоти
на собственици с
признато право. Във
връзка с големия во-
ден проект, който ще
осъществява Община
Перник, местното
дружество трябваше
да учреди право на
строеж на бъдеща
п р е ч и с т в а т е л н а
станция върху свой
терен и тази тема бе
внесена от предста-
вителя в общото съб-
рание на ВиК общин-

ският съветник Ро-
сен Симеонов. Фирма
е поискала одобрение
на парцеларен план за
електрозахранване в
село Студена.

По молба на БНР бе
дадено безвъзмездно
право на строеж на
Гергана Сърбинска,
която е израсла в Дом
без родителска грижа
и отглежда двете си
деца като самотна
майка в БДЖ кантон в
Драгичево.

Безвъзмездно бе
прехвърлена собстве-
ността на подпорна
стена от 105 метра
при Дивотинския ма-
настир.

Съветниците дадо-
ха съгласието си за
отдаване под наем
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Средно по 250 човека годишно се падат на медик в пернишко

Самодейки от Косача
на фестивал в Охрид

Виктория СТАНКОВА
Групата за народни песни при читалище

„Лазо Стоянов” , село Косача, община Ко-
вачевци ще вземе участие в шестия Интер-
национален фолклорен фестивал „Разигра-
но оро” в Охрид.

Самодейките от местната културна инсти-
туция са получили специална покана за та-
зи изява. С финансовата подкрепа на кмета
на Ковачевци Васил Станимиров и с по-
мощта на местни спонсори  те ще реализи-
рат своето участие.

Гласовитите дами, чиито ръководители са
Йорданка Младенова, Славка Велинова и
Румен Василев – учител по музика в Земен
ще покажат творческите си умения на 1,2 и
3 юли.

Групата за народни песни при читалище
„Лазо Стоянов”, която наброява девет ду-
ши, е носител на много престижни награди.
В тазгодишното участие тя ще се предста-
ви с автентични песни, характерни за на-
шия регион.

Петър Докладал награди
победител в състезание

Силвия ГРИГОРОВА
На церемония в Брюксел регионалният

мениджър на ЧЕЗ за България Петър
Докладал връчи голямата награда от
1000 евро на националния победител в
европейското състезание за пестене на
енергия в домакинствата „Климатична
купа за граждани на Европа”. Отличието
получи Силвия Недялкова от гр. Сапаре-
ва баня, която постигна най-голям про-
цент спестена електрическа и топлинна
енергия – 40,75%. Наградата и пътуване-
то за победителя до Брюксел са осигуре-
ни от ЧЕЗ Електро България. Това инфор-
мираха от компанията.

„Когато използваме енергията разум-
но, ние помагаме за опазването на приро-
дата и намаляваме личните си разходи.
От това печели и околната среда и бъде-
щите поколения. Устойчивото развитие е
сред приоритетите на ЧЕЗ и ние ще про-
дължим да подкрепяме всякакви инициа-
тиви, които създават отговорно отноше-
ние към използването на електроенергия
и познания за постигане на енергийно
ефективно ежедневие”, каза Петър Док-
ладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за
България.

„Изключително съм щастлива, че спе-
челих тази награда – за мен тя е доказа-
телство, че всеки може да даде своя при-
нос към опазването на природата. “ Бла-
годаря на ЧЕЗ и лично на господин Док-
ладал за наградата и възможността  да
участвам в тази чудесна  инициатива.”,
каза победителката Силвия Недялкова.

Състезанието „Климатична купа за
граждани на Европа” продължи една го-
дина и приключи на 15 май 2012 г. То
имаше за цел да стимулира прилагането
на енергоспестяващи мерки в домакинс-
твата в 10 европейски страни. В надпре-
варата се включиха 1006 български до-
макинства, които активираха свой личен
акаунт на интернет страницата на проек-
та. Те представиха фактури за период от
4 или повече месеца назад, за да дока-
жат спестената от тях енергия. България
е една от трите страни, в която състеза-
нието достигна до повече домакинства от
предвиденото като цел и завърши на чет-
върто място в международната класация,
изпреварвайки държави като Германия,
Великобритания и Италия. Значителен
принос за този успех имаха и над 150
служители на ЧЕЗ, които се присъедини-
ха към инициативата.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в Бълга-
рия са изготвили и провеждат дългосроч-
на стратегия за енергийна ефективност.
ЧЕЗ активно си сътрудничи с местните
власти за постигане на устойчиво ене-
ргийно планиране и участва в няколко
кампании за енергийна ефективност.

яди - за активно и ин-
тензивно лече-
ние.Според последно
проучване на Еврос-
тат за здравната
статистика на регио-
нално ниво броят на
болничните легла в
целия ЕС е намалял.
През последното де-
сетилетие тенден-
цията за намаляване
продължава, като за
периода 2000-2009 г.
броят на болничните
легла в ЕС е паднал с
10,7 на сто, отчита
европейската ста-
тистическа служба.
Общият брой на бол-
ничните легла в ЕС е
2,76 милиона, което
се равнява на едно
легло на всеки 181 ли-
ца или по 550 болнич-

ни легла на 100 000
жители.

Изследването на Ев-
ростат отчита разли-
чията в концепциите
на отделните страни-
членки на ЕС за меди-
цинските специалисти
и не показва обща циф-
ра за броя на лекарите
в ЕС. Евростат отчи-
та, че най-високо ниво
на лекари на 100 хиляди
жители е маркирано в
италианската област
Лигурия - 807. Следват
няколко испански про-
винции, чешката сто-
лица Прага и австрий-
ската столица Виена.
Най-ниско ниво на об-
щопрактикуващи лека-
ри е отчетено в ру-
мънски район - 150 на
100 000 жители.

 

гари.Според НСИ най-
много потенциални
пациенти – 323, се па-
дат на един лекар в
Северния централен
район, включващ Вели-
ко Търново, Габрово,
Разград, Русе и Силис-
тра. Там на един сто-
матолог са се падали
и по 1 400 жите-
ли.Данните сочат, че
през 2011 г. лекарите
в страната са били
около 28 хиляди, сто-
матолозите – над
6600, а медицинските
специалисти по здрав-
ни грижи или средно
к в а л и ф и ц и р а н и я т
персонал - над 47 хил-
яди. В българските
болници е имало над
48 хиляди легла, от
които около 38 хил-

7 паралелки с
прием след 7-ми
клас извън строя

Виктория Станкова
“Електронна търговия” в ТПГ “Юрий Гага-

рин”, “Организация на туризма и свободното
време и екскурзоводско обслужване” и  “О-
рганизация на хотелиерството” в ПГОТ “Св.
Иван Рилски”, “Технологичен профил” в 6-то
СОУ, “Контрол на качеството и безопасност
на храни и напитки” в ТПГ “Мария Кюри”,
“Моден дизайн” в ПГОТ “Св. Иван Рилски” и
“Промишлена електроника” в ТПГ “Н.Й.Вап-
царов” в Радомир са паралелките  с обявен
прием на ученици след завършен 7-ми
клас,които  се закриват след първия етап на
класиране. Това съобщи началникът на
Регионалния инспекторат по образованието
Ваня Коконова. Три от тях се предлагат за
първи път на завършващите седмокласници.
Това са “Електронна търговия” , “Организа-
ция на туризма и свободното време и ек-
скурзоводско обслужване” и “Организация
на хотелиерството”.

655 ученици от Пернишка област са пода-
ли заявления за участие в класирането за
прием в гимназиалните паралелки. Местата
в класовете са 884 или с 229 повече от кан-
дидатстващите седмокласници.

По думите на Ваня Коконова всички  пара-
лелки с чуждоезиков профил в Перник са
пълни. Според справката  проблем при за-
пълването на паралелките няма  в ГПЧЕ “Си-
меон Радев”, ПМГ “Христо Смирненски” и
СОУ “Д-р Петър Берон”.

Отчетени проверки на РЗИ
Зоя ИВАНОВА

За миналата седмица служителите в отдел
КНОС са извършили: 60 систематични провер-
ки на обекти с обществено предназначение и 
11 проверки на МПС, съобщават от регионал-
ната здравна инспекция. Регистрирани са 4
обекта с обществено предназначение. Извър-
шени са 2 проверки по жалби на гражда-
ни.При осъществяване на контрол по спазване
на чл.56 и чл.56а от Закона за здравето, са из-
вършени 63 проверки.Издадени са 9 предпи-
сания.При текущи проверки са взети общо 36
броя проби питейни води от централни и мес-
тни водоизточници по постоянен и периодичен
мониторинг.Взети са 24 броя проби козметика
по мониторинга за 2012г.Издадени са 9 хи-
гиенни заключения.Служители от отдел КНОС
са взели участие в 2 експертни съвета и в 4 
комисии, една с други ведомства и три дър-
жавни-приемателни комисии.

активен трудов жи-
вот на възрастни-
те хора и за акти-
вен живот на хора-
та в пенсионна въз-
раст, за достъп до
здравни услуги и
удължаване на жи-
вота им; за осигур-
яване на условия за
достъп до образо-
вание, за учене през
целия живот, за по-
вишаване на квали-
фикацията и за
преквалификация с
оглед на подобрява-
не на трудовата и
социална мобилност
на възрастните хо-
ра, с развитието и
м о д е р н и з и р а н е т о
на дългосрочните
грижи и осигурява-
не на равни възмож-

ности за достъп до
социални услуги за
възрастни, както и
на доброволчество-
то и солидарнос-
тта между поколе-
нията.

Структурирането
на насоки за дей-
ствие в Национална-
та концепция за на-
сърчаване на актив-
ния живот на въз-
растните хора е
съобразено с нацио-
налните специфики
в демографското
развитие на населе-
нието и с основни-
те насоки и приори-
тети на Европей-
ския съюз за прео-
доляване на последс-
твията от застар-
яването.

Зоя ИВАНОВА
М и н и с т е р с к и я т

съвет одобри На-
ционална концепция
за насърчаване на
активния живот на
възрастните хора
(2012-2030 г.). Раз-
работването на до-
кумента произтича
от необходимостта
за изготвяне на
рамка за идентифи-
циране на сфери и
възможности за
предприемане на
действия в отго-
вор на застаряване-
то на население-
то.Основните опе-
ративни цели и за-
дачи, заложени в
концепцията, са
свързани с осигур-
яване на условия за

Насърчават активността на възрастните

гражданска структу-
ра. Молбата до мини-
парламента е подпи-
сана от председа-
теля на сдружението
Иван Младенов. В нея
се настоява за поло-
жително становище
за ползване на об-
щински терени пред-
ставляващи стари
дерета, покрай ауто-
бана за изграждане-
то на отбивката,
която ще подобри
пътната инфрас-
труктура в района.
Вносителят припом-
ни, че и в момента
върху тях съществу-
ва старият временен
път, използван по
време на строителс-
твото за връзка с ре-
публиканския път от
столичния квартал
Суходол през селата

Мало и Голямо Бучи-
но до пернишкия
квартал Мошино. Но-
вата отбивка при
форсмажорни об-
стоятелства и при
обилни валежи през
зимните месеци ще
улесни и облекчи
трафика по магис-
трала „Люлин”. Ще
се подобри начинът
на живот на жители-
те не само на Големо
Бучино, а и на още
няколко съседни на-
селени честа и двата
най-големи пернишки
района – Изток и Мо-
шино, ще се облекчи
трафикът в самия
областен град, ще се
гарантира директен
достъп до аутобана
и за пътуващите от
градовете Брезник и
Трън.

Любомира ПЕЛОВА
На вчерашното из-

вънредно заседание
на пернишкия Общин-
ски съвет местните
избраници уважиха
искането на Сдруже-
ние „Справедливост
за Големо Бучино” да
се направи проект за
пътна връзка при се-
лото, която да свър-
зва третокласното
шосе с автомагис-
трала „Люлин”. Тема-
та за връзката на се-
лото с аутобана не е
това, тя се върти
още от началото на
изграждането на ма-
гистралата. След ка-
то политиците, да-
вали щедри обещания
около всички избори,
не си свършиха рабо-
тата, сега с решение-
то на проблема се зае

Съветници дават на бучинци земя
за отбивка към магистрала „Люлин”

Зоя ИВАНОВА
Според последните

данни за лекарското
съсловие у нас, и това
колко пациенти се на-
лага за обслужват за
една година, на лека-
рите в югозападния
район в който влиза и
Перник, се е падало да
обслужват средно по

250 жители, а на един
стоматолог по 950
човека. Това са данни-
те за миналата годи-
на. За страната на
един лекар  се е падало
да обслужва 258 души
През кабинета на еди-
н специалист по ден-
тална медицина пък
са минавали 1 100 бъл-
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Това показва поредното проучване

Цветанов - 1453, след
това се нареждат ли-
дерът на БСП Сергей
Станишев - 1234,
Георги Първанов -
1224, Симеон Дянков -
980 и Росен Плевне-
лиев – 903.

Изпълнителният
директор на “Медий-
на демокрация” Орлин
Спасов коментира, че
има драстично разми-
наване на одобрение-
то на дадени полити-
чески лидери и инсти-
туции в обществото
и в медиите. Медий-
ният рейтинг на пре-

ЧЕЗ предлага на клиентите си
да декларират показанията на
електромерите в края на юни

Силвия ГРИГОРОВА
 Целта на компанията е консумацията да

бъде таксувана максимално коректно с
оглед на новите цени на електроенергията
от следващия месец. Във връзка с новите
цени на електроенергията, които влизат в
сила от 1 юли 2012 г., ЧЕЗ предоставя
възможност на клиентите си да отчетат и
декларират сами показанията на електро-
мерите си към края на месец юни. Целта
на компанията е да гарантира максимална
коректност при таксуването на консумира-
ната електроенергия. Клиентите, желаещи
да се възползват от тази възможност,
трябва да отчетат електромерите си меж-
ду 29 юни и 1 юли, а подаването на данни-
те към компанията да стане най-късно до
6 юли в центровете за обслужване на
клиенти в Западна България и на телефон-
ната линия 0700 10 010.

За да подадат отчета си, потребителите
трябва да попълнят „Заявление за декла-
риране на показания”, което може да се
изтегли от сайта на компанията
www.cez.bg или да се получи на място в
центровете за  обслужване на клиенти.
Необходимо е документът да включва
данните от електромера (по всички тари-
фи), клиентски или абонатен номер, задъл-
жително се посочва датата на отчитане,
трите имена и адрес на обекта, за който се
декларират показания. От 00:00 ч. на 1
юли тази година на територията на Запад-
на България ще бъдат в сила новите цени
на електроенергията и мрежовите услуги,
утвърдени от Държавната комисия за ене-
ргийно и водно регулиране.

Потреблението по стари цени, отчетено
от клиентите или компанията, ще бъде
включено във всяка фактура.

 

миера Борисов през
май е бил между 4 и
4,5, което означава,
че медиите съобща-
ват за него четири
пъти повече в поло-
жителна посока.

Според последното
проучване на “Алфа
рисърч” оценката на
Борисов в общество-
то е 36% в положи-
телна посока и 33 на
сто в отрицателна.
Подобна е ситуация-
та и при Росен Плев-
нелиев, който получа-
ва 35% одобрение и 37
на сто неодобрение.

е представян основно
в положителна свет-
лина. Това сочат дан-
ните на лаборатория-
та за медиен монито-
ринг на фондация
“Медийна демокра-
ция”. Министър-пред-
седателят присъства
в медиите четири пъ-
ти повече от прези-
дента Росен Плевне-
лиев. Публикациите
за Борисов за периода
януари-май са 3670,
двойно по-малко са за
вицепремиера и ми-
нистър на вътрешни-
те работи Цветан

Александра ИЛИЕВА
Премиерът Бойко

Борисов остава най-

споменаваното поли-
тическо лице в медии-
те, като образът му

БСП успя да защити интересите на работещите в България
и на многобройните
лобистки текстове.
Ангел Найденов на-
помни за над 60-те ло-
бистки законопроек-
та на мнозинството,
които обслужват
частни и корпора-
тивни интереси. Дру-
ги над 100 попадат в
сивата зона на клиен-
телизма. Като дефек-
ти на законодателс-
твото на ГЕРБ Найде-
нов изтъкна дефици-

тта в Националния
съвет за тристранно
сътрудничество. Ли-
дерът на БСП отбел-
яза, че завишаването
на критериите имаше
за цел редица органи-
зации да бъдат из-
хвърлени, което е
удар върху малкия и
среден бизнес. Освен
на противоконсти-
туционното законо-
дателство на ГЕРБ,
БСП обърна внимание

Александра ИЛИЕВА 
Като сериозна побе-

да на БСП Сергей Ста-
нишев определи реше-
нието на Конститу-
ционния съд да от-
хвърли предложените
от мнозинството
промени в Кодекса на
труда, съобщиха от
пресцентъра на БСП.
Лидерът на социалис-
тите напомни, че
именно БСП сезира
съда и защити инте-

ресите на работещи-
те в България. Спо-
ред него е цинично на
фона на масовото
обедняване, ръста на
сивата икономика и
на безработицата,
ГЕРБ да се опитват
да стоварват управ-
ленските си проблеми
върху българите.
Станишев коментира
и отхвърлянето на
текста, свързан с
п р е д с т а в и т е л н о с -

та на компетен-
тност, непоследова-
телност, хаотич-
ност, противокон-
ституционност. По-
питан за отговора на
ЕЦБ за готовността
на страната ни в ев-
розоната, Станишев
коментира, че е неле-
по след три години
управление ГЕРБ все
някой друг да им е
крив за непостигна-
тите резултати.

“Всички пътища водят към... “ Да! Някога култът е бил Рим.
А какъв е култът днес, в глобалния ни свят? Къде иска да стигне човекът? И

как да го направи?
Все повече хора осъзнават, че са родени в този живот, за да постигнат щас-

тие. А в какво намират щастието? Представата за него, е различна за всеки чо-
век на ланетата. Хората казват: “Аз съм щастлив, когато... имам власт; съм с лю-
бимия; творя добро; знам истината; имам пари; помагам на хората; съм здрав;
преборвам слабостите си; премахвам злото от пътя си; да осигуря децата си, Аз
съм щастлив, когато... “ Списъкът е безкраен. И всеки търси своя си брод и път
към щастието. За радост, има личности, които са за нас това, което е фарът за
корабите. Те хвърлят светлина  към нашия брод и ни помагат в ориентирите по
пътя към своето здраве, професионален път, лично щастие, обич, семейна топло-
та, радостта за децата и т. н..

Един такъв представител на феномените, който по своебразен телепатичен
мост за връзка с Вселената помага на хората с изключителната си дарба, е из-
вестният г-н Велков. Той казва: “От Бог идва дарбата ми. От Вселената идва
енергията. От природата идва силата ми да помагам. “ Това, което наричаме Бог,
всъщност е енергията, която чрез него е способна да отстрани 24 болестни със-
тояния. Да неутрализира магии. Да ни избави от различни проблеми, да открие
крадците и злонамерените, които тровят дните ни със злоба, лошотия, клетви.

Когато си кажеш: ИСКАМ ДА УЗНАЯ: Защо не ми върви? Имам ли магия? Ще
оздравея ли? Трябва ли да се оперирам? Той ще се върне ли при мен? Ще спе-
челя ли с този бизнес? Ще се омъжи ли тя за мен? Детето ми ще се оправи ли?
Ще ми дадат ли кредит за къщата? Ще си запазя ли работата?

Ще замина ли за чужбина? Ще имам ли деца?...
Тогава спокойно можеш да се обърнеш към г-н Велков - той е проводник на

силата, която ни дава живот, която поддържа тялото ни живо и ни помага да се
избавим от злините и болестите, да открием загубени вещи или хора, да наме-
рим работа или любим човек и т. н.

КОЙ Е ВСЪЩНОСТ ТОЙ?
Когато го срещнеш за първи път изглежда някак ексцентричен. Не изразява

емоция. Поглежда те, съсредоточава се и не е нужно да му казваш защо си до-
шъл при него - той сам ти посочва причината. Отговаря веднага, сякаш се зас-
лушва в нещо или в някого. Докато думите, които изрича се преследват една
друга. Нещата, които казва, ти изглеждат толкова естествени, все едно винаги
си знаел това, което чуваш. Гласът му е равен, спокоен, тих и изличава всяко
промушило се на моменти съмнение... “Бог ми е дал тази дарба. Той лекува чрез
мен. “ — казва Велков. С биополето, което се появява при него като по чудо, ко-
гато е едва на 16 години, Велков лекува повече от двайсет здравословни проб-
лема. Неслучайно, докато е жива баба Ванга казва за него: “Той е вторият, кой-
то ще ме наследи”. Възможностите на Велков обаче, не се простират само в
ясновидството, както е при нея. Той успешно разкрива и неутрализира негатив-
ната енергия на магиите. Помага при решаването на проблеми с взаимоотноше-
нията. И както стана ясно - има и много силни лечителски способности.

Феноменалните способности на Велков се проявяват и в разпознаване на не-
гативната енергийна намеса (магия) и в неутрализирането й. Помагал е многок-
ратно в откриването на откраднати коли и вещи, изчезнали деца, похитени хора.

С тези ясновидски качества, той ефективно съдейства на полицията, като посоч-
ва местонахождението на откраднати коли, на самите престъпници и така съдей-
ства за разкриването на повече от 400 криминални престъпления.

•     Без придружител не можех да излизам - колабирах, имах кошмари, забр-
явах, цикълът ми беше нарушен, бях много нервна. Лекарите казаха, че яйчни-
ците ми съхнат и не мога да имам дете. Велков откри, че имам две магии - една-
та с живак. След неговата намеса се върнах към живота, родих детенцето си,
много съм му признателна, споделя г-жа Василева от Варна.

•     “Колата ли си дошъл да търсиш? “ - с тези думи ме посрещна Велков, кога-
то влязох при него. Бях изумен. Но още повече бях и радостен, когато открих
моето Ауди на мястото, .което той ми посочи... - разказа А. Стифанов от Пловдив.

•     Прибрахме се в Хасково и веднага отидохме на мястото в дома ни, което ни
каза Велков. Да, направената магия беше там - билка, поставена в забравено от
нас портмоне. След като я развали по неговия си начин, нещата при нас отново
потръгнаха - жена ми си възстанови здравето, синът ми се върна към семейство-
то, а нашият музикантски бизнес се възроди. Какво да кажа в този случай, ос-
вен едно огромно: “Благодаря!” — това бяха думите на П. Драганов.

•     На два пъти Велков спаси момчето на моя починала приятелка от страшна
магия.

Първият път то беше неоснователно обвинено в кражба и след ареста, без да
го съдят го оставиха в затвора. Там се разболя и беше в ужасно състояние с ра-
ни по цялото тяло. Два месеца, след като Велков развали магията, момчето бе-
ше освободено и оздравя. Месеци по-късно, то отново се разболя и лекарите му
даваха 5 дни живот. Развалената втора магия го върна към живота. - М. Асенова,
Пловдив

•     Не можех да разбера защо след две години заедно Павел ме напусна, без
някаква видима причина. Отдръпна се изведнъж. Отидох при Велков и той нап-
раво ми каза: “Прибирай се вкъщи, проблемът ти е решен. “ Още същата вечер
приятелят ми се обади да се извини за поведението си. - П. Попова, Смолян.

“Получавам информацията от Бог, от Вселената, по телепатичен път. Така кон-
тактувам с енергията. Когато се срещна с човека, ако има болка, вниманието ми
се съсредоточава там. Тази връзка е особена. Трябва да се у сети, не можеш да
я разкажеш на човек, който никога не го е изпитал. Хората идват при мен объ-
ркани, на кръстопът, с направена магия, депресирани, безработни, объркани, за-
губили пътя, с лични или служебни проблеми. Или с влошено здраве. Някои ид-
ват с вяра, други с голямо съмнение. Те са различни по възраст, образование,
социално положение. Но за мен това не е от значение. За мен е важно да открия
този код, който решава конкретния проблем на човека. И да помогна! - това е
важното. Не са нито парите, нито други облаги. “

В момента Велков е в Бургас. И отговаря на телефона по всяко време. Прияте-
лите му, които са до него, виждат слушалките постоянно включени, -телефонът
постоянно звъни. И той е непрестанно във връзка с някой нуждаещ се от помощ
човек.

Когато имате нужда, ще можете да позвъните на мобилен телефон:
И той ще откликне на вашите нужди.
тел. за записване 0878/55 20 20; 0894/23 68 68
ще приема в София и Перник

ТЕЛЕПАТИЧНИЯТ МОСТ НА ВЕЛКОВ - НАДЕЖДА И СПАСЕНИЕ ЗА ХОРАТА
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ

ПРОДАВА:
1. ГАРСОНИЕРА, ТЕВА, ЕТ. 5, ТЕР., ЮГ - 19 000 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, , ЕТ. 2, ТЕЦ, РVС - 25 000 ЛВ., ЕТ. 8 - 21 000 ЛВ.
3. ГАРСОНИЕРА,  ИЗТОК, ЕТ.3, ТХ,  ТЕРАСА,  ПЛ. - 30 000 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, РЦ, ЕТ. 3,ТЕЦ, ТЕР., УЛ. СТРУМА - 48 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ТХ., ПЛ., ТЕЦ - 34 800 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН,  ПАШОВ, ЕТ.8, ТЕЦ, ТЕРАСА 29 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЙНИ, ТЕВА, ЕТ.3, ЕТ.7 - 30 000 ЛВ.; 24000 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ТЕЦ - 31 500 ЛВ.
9. ДВУСТАЙНИ, ИЗТОК, ЕТ. 3, ТХ., РVС - 30 000 ЛВ., ЕТ. 5 - 32 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 5, - 20 500 ЛВ., ЕТ. 7 - 22 000 ЛВ.
11. ЧЕТИРИСТАЕН,  ИД. ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ТХ., ПЛ., 3 ТЕР., 3 ИЗЛОЖЕНИЯ
12. ТРИСТАЙНИ, ЦЕНТЪР, ЕТ. 2 - 40 000 ЕВРО; ЕТ. 3 - 55 000 ЕВРО
13. КЪЩА, НАД АВТОГАРАТА, РЗП: 216 КВ.М, ПОДХОДЯЩА ЗА БИЗНЕС 74 000 ЕВРО
14. КЪЩА, КВ. КЛЕПАЛО, ЗП: 70 КВ.М, ДВ. 170 КВ.М - 20 000 ЛВ.
15. КЪЩА, ЦЪРКВА, СУТ. + ЕТ. ЗП: 65 КВ.М, ДВ. 340 КВ.М - 39 800 ЛВ.
16. КЪЩА, С. НОЕВЦИ, СУТ. 3 ЕТ. ЗП: 100 КВ.М, ДВ. 760 КВ.М - 35 000 ЛВ.
17. ВИЛА С КОСАЧА, ЗП: 35 КВ.М, ЕТ. + ТАВАН, ДВ. 500 КВ.М - 25 000 ЛВ.
18. ВИЛА, С. Д. РАКОВЕЦ, ЗП: 43 КВ.М, 2 ЕТ., ДДВ 576 КВ.М - 45 000 ЛВ.
19. УПИ, 640 КВ.М, КВ. РАЛИЦА - 10 000 ЛВ.
20. УПИ, 500 КВ.М, КВ. ЦЪРКВА - 30 ЕВРО/КВ.М
21. УПИ, С. КЛАДНИЦА, С. СЛАКОВЦИ, С. НОЕВЦИ
22. ИЗТОК, ТЪРГОВСКА СГРАДА, ЗП: 227 КВ.М, /ПОДОБЕКТИ С РАЗЛ. КВ./
23. ИЗТОК, СГРАДА ГРУБ СТРОЕЖ, ЗП: 930 КВ.М, 4 ЕТ. - 140 ЕВРО/КВ.М

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕНА - 180 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕН - 240 ЛВ.

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. НОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ДО III ПОЛИКЛИНИКА, 47 КВ.М, АКТ 16 - 28 700 ЕВРО
2. МАГАЗИН, ИЗТОК, ГРУБ СТР., 60 КВ.М - 39 500 ЛВ.
3. МАГАЗИН, ИЗТОК, ХР. СТОКИ ДЕЙСТВАЩ, ОБОРУДВАН, 80 КВ.М- 57 300 ЕВРО
4. НОВ МАГАЗИН, ИД.Ц., 24 КВ.М, ГР. СТРОЕЖ - 23 000 ЕВРО
5. КАФЕ, ИЗТОК, 125 КВ.М + 80 КВ.М, ГРАДИНА - 97 500 ЕВРО

ГАРСОНИЕРИ:
1. ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ОТЛИЧНА - 27 500 ЛВ.
2. ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕЦ, ТЕР. - 27 400 ЛВ.
3. МОШИНО, ЕТ. 7, ТЕЦ, ПРЕУСТРОЕНА - 26 500 ЛВ.
4. ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ТЕЦ, ТХ, ЮГ, ТАВАН - 36 800 ЛВ.
5. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕЦ, ТЕР. - 35 800 ЛВ.
6. ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 6, ТЕЦ - 29 000 ЛВ.
7. ПАШОВ, ЕТ. 4, ЛУКС, ЕТ. 2 - 32 000 ЛВ.; 27 000 ЛВ.
8. МОШИНО, ЕТ. 3, ТЕЦ - 28 000 ЛВ.
9. ТЕВА, ЕТ. 4, ЮЖНА - 21 000 ЛВ.

ДВУСТАЙНИ:
1. ИД. Ц., ЕТ. 4, ТХ., ТЕЦ, ТЕР. - 43 000 ЛВ.
2. ИД.Ц., ЕТ. 6, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ЮГ - 22 000 ЕВРО
3. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, 2 ТЕР, ТАВАН - 27 000 ЕВРО
4. УЛ. КРАКРА, ЕТ. 4, ТХ., ТЕЦ, ТЕР., ТАВАН - 29 500 ЕВРО
5. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 6, ЕПК, ТЕЦ, 2 ТЕР., ЮГ - 52 000 ЛВ.
6. ТВ. ЛИВАДИ, ЕТ. 3, ТХ., ПЛ., ТЕЦ, ТЕР., ТАВАН НАД НЕГО - 36 800 ЛВ.
7. ТЕВА, ТЕЦ, 2 ТЕР. - 30 000 ЛВ.
8.  МОШИНО, ЕТ. 1,  ЕТ. 7, ТЕЦ, 2 ТЕР - 35 000 ЛВ.
9. Ю. ГАГАРИН, ЕТ. 5, 2 ТЕР., ПРЕУСТРОЕН - 41 000 ЛВ.
10. РАДОМИР, КВ. ТРАКИЯ, ЕТ. 8, ОБЗАВЕДЕН

ТРИСТАЙНИ:
1. ИД.Ц, ЕТ. 2, ТХ, ТЕЦ, ТЕР - 31 000 ЕВРО
2. ИЦ, ЕТ. 4, НОВО СТР., 120 КВ.М, С ГАРАЖ - 71 000 ЕВРО
3. ЧЕТИРИСТАЕН, СЦ, ЕТ. 3, 137 КВ.М, 3 ТЕР., ТЕЦ - 66 000 ЕВРО
4. ИД.Ц., ЕТ. 1, 96 КВ.М, ТХ., ТЕЦ, ТЕР. ТАВАН, ДВОР - 40 000 ЕВРО
5. ПАШОВ, ЕТ. 3, ТХ., ТЕЦ, 2 ТЕР. - 55 000 ЛВ.
6. МОШИНО, ЕТ. 3, НЕПРЕХОДЕН, ТЕЦ - 43 000 ЛВ.
7. МОШИНО, ЕТ. 2, ТЕЦ, ТЕР., ОТЛИЧЕН - 51 800 ЛВ.
8. ТЕВА, ЕТ. 4, ТЕЦ, 2 ТЕР., НЕПРЕХ., ВЪТР., ИЗТОК/ЗАПАД - 36 800 ЛВ.
9. РАДОМИР, КВ. ТРАКИЯ, ЕТ. 7/8/ - 21 000 ЛВ.
10. РАДОМИР, КВ. МЕЧТА, ЕТ. 4, ПОДОБРЕДИЯ - 26 000 ЛВ.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. КЪЩА, НАД БОЛНИЦАТА, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ДВ. 376 КВ.М - 36 000 ЛВ.
2. КЪЩА, НАД АВТОГАРАТА, ПЛ., ГОЛЯМ ДВОР - ПО ДОГОВАРЯНЕ
3. КЪЩА, РУДАРЦИ, 2 ЕТ., ТАВАН, ДВ. 1 033 КВ.М - 52 000 ЕВРО
4. НОВА ВИЛА, С. ПРИБОЙ, ТОК, ВОДА, АСФАЛТ, ДВ. 400 КВ.М - 28 000 ЛВ.
5. УПИ, 312 КВ.М, НАД БОЛНИЦАТА, ЗА САМОСТ. КЪЩА - 16 500 ЛВ.
6. УПИ, С. КЛАДНИЦА, 490 КВ.М; 365 КВ.М - 21 000 ЕВРО; 18 800 ЕВРО
7. КЪЩА, КЛАДНИЦА, СУТ. ЕТ. И ТАВАН, ПЛОЧА, ДВ. 710 КВ.М НА ТОП-МЯСТО
8. УПИ, КЛАДНИЦА, 374 КВ.М, РАВЕН, СЛЪНЧЕВ, НА АСФ. /С ГАРАЖ И WC, 30 КВ.М/
9. УПИ, 635 КВ.М, С. САДОВИК - 4 900 ЛВ.
10. УПИ, 520 КВ.М, НАД ПРОФИЛАКТОРИУМА, С ПРОЕКТ ЗА КЪЩА- 22 000 ЕВРО
11. УПИ 223 КВ.М, ДРАГАНОВЕЦ - 7 000 ЕВРО
12. УПИ, ДИВОТИНО, 643 КВ.М, ЦЕНТЪР - 10 700 ЕВРО
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.  ПАРЦЕЛ НА Е-79 ДО ПЪТ. ВЪЗЕЛ ДАСКАЛОВО, 2 ДКА, ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕЦ, ТЕР. - 190 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, УЛ. Ю. ГАГАРИН, УТИНОР, ТЕР., ЕТ. 3 МН. ДОБРА - 180 ЛВ.
3. ТРИСТАЕН, МОШИНО, НЕПРЕХОДЕН, ОБЗАВЕДЕН - 180 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, УЛ. СТРУМА, ТХ., ТЕЦ, ОБЗАВЕДЕН - 230 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, РЕМОНТИРАН, ОБЗАВЕДЕН - 200 ЛВ.
6. ИД.Ц., ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС НА 2 ЕТ., РЗП: 500 КВ.М - ПО ДОГОВАРЯНЕ
7. МАГАЗИН, ОФИС, МОШИНО, 47 КВ.М - 250 ЛВ.
8. КАФЕ, ОФИС, ЮРИЙ ГАГАРИН, 90 КВ.М, ЕТ. 1 - 350 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. Гарсониери, Проучване, ет. 2, тер., ТЕЦ - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 29 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 8, ТЕЦ - 29 000 лв.
4. Гарсониера, Радомир, ж.к. Тракия, ет. 7/8/, добър вид - 15 000 лв.
5. Стая, Център, кв. Хр. Смирненски, ет. 2, 28 кв.м - 22 000 лв.
6. Гараж, Ид.ц., 25 кв.м, подземен, с дистанционно - 10 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Център, ет. 8 /от 10/, ТЕЦ, тер. - 24 000 евро
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, до Изч. център - 30 000 евро
3. Двустаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., РVС и изолация - 65 000 лв.
4. Двустаен, Топ-център, ет. 3, 72 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 евро
5. Двустаен, около Общината, ет. 2, ТЕЦ, тер., 68 кв.м - 30 000 евро
6. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 52 000 лв.
7. Двустаен, в района на Болницата, ет.3/3/, ТЕЦ, тх., 3 тер. - 30 000 евро
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8 /от 14/, ЕПК, ремонт, обзаведен - 51 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
10. Двустайни, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6 нов, 82 кв.м, 2 тер., гараж - 38 000 евро
12. Двустаен, Изток, ет. 7, 2 тер., лукс - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ул. Кракра, ет. 4,  ТЕЦ, 2 тер.,  РVС - 29 000 евро
2. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
3. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., в р-на на Пазара - 31 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 50 000 евро
6. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
7. Тристаен, Пашов, ет. 8 2 тер., РVС, лукс - 51 000 лв.
8. Тристаен, Мошино, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Тристайни, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ет. 2, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,
   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, РЦ, кв. Клепало, сут., 2 ет., таван, ЗП: 52 кв.м, дв. 130 кв.м - 61 000 лв.
2. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
3. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,
   дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, обзавеждане - 70000 лв.
4. Къща над Автогарата, 2 ет., с мазета, ЗП: 76 кв.м, дв. 500 кв.м, гараж - 48 000 евро
5. Къща, кв. Църква, мазе + етаж, ЗП: 86 кв.м, с лятна кухня - 16 кв.м
    лукс, зидана ограда, л.о. - 40 000 евро
6. Къща, Дивотино, 3 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 1 400 кв.м - 41 000 евро
7. Къща, Мещица, ЗП: 105 кв.м, сут. + 2 ет., дв. 733 кв.м, груб строеж - 20 000 евро
8. УПИ, Мошино, 748 кв.м, за жилищно строителство - 35 евро/кв.м
9. Два броя УПИ, Радина чешма, съседни с обща площ 1 285 кв.м - по 21 лв./кв.м
10. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет. - 50 000 евро
11. Парцел, Кралев дол, 904 кв.м - 13 евро/кв.м
12. Парцели, Люлин и Дивотино, от 460 кв.м до 1 691 кв.м - от 15 до 20 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Бизнес - сграда, Изток, 220 кв.м, с магазини, и 3 офиса, 2 ет. - 130 000 евро
2. Заведение, Изток, лукс, 2 ет., 140 кв.м - 98 000 евро
3. Магазин, Пашов, 28 кв.м, тх, ТЕЦ - 32 000 лв.
4. Магазин, Център, Кракра, 100 кв.м, тх - 105 000 без ДДС
5. Магазин, Изток, РЗП: 70 кв.м, нова сграда - 600 евро/кв.м
6. Офис, Център, партер, 37 кв.м - 60 000 лв.
7. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 145 000 евро
8. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,
   с прилежащ терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС
9. Две сгради, РЦ, на 2 ет., РЗП: 240 кв.м и 220 кв.м - всяка по 105 000 евро
10. Хале, Радомир, 1 200 кв.м, с адм. сграда, ЗП: 167 кв.м, прил. терен, 5 дка - 320 000 лв.
11. Автомивка, РЦ, 47 кв.м - 45 000 лв.
12. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. - 60 000 евро
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 45 000 евро
13. УПИ, Радомир, 2 броя, съседни, пром. зона, с обща площ 10 500 кв.м - 16 лв./кв.м
14. УПИ, Тева, 3500 кв.м, за общ обслужващи дейности - 95 000 евро
15. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 53 евро/кв.м
16. УПИ, Мошино, 462 кв.м, близо до ВГМ - 32 000 евро
17. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 70 евро/кв.м
18. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волтаична централа - 20 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 300 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 4, нап. обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, нап. обзаведен - 350 лв.
4. Магазин, Ид.ц., 60 кв.м, ТЕЦ, ет. 1 - 300 лв.
5. Магазин, ул. Кракра, 44 кв.м, партер, за пром. стоки - 500 лв.
6. Магазин, Даскалово, 260 кв.м, лукс - 1 500 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. Таванска стая, Топ-център - 8 000 лв.
2. Гарсониера, ул. От. Паисий, тх., ет. 2, средна - 33 000 лв.
3. Гарсониера, над Автогарата, тх. - 12 000 лв.
4. Гарсониера, Ив. Пашов, юг, двойна тераса, ет. 4 - 31 000 лв.
5. Двустаен, Монте Карло, ет. 4, юг - по договаряне
6. Двустаен, ул. Вардар, ет. 2, 2 тер. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, преустроен, ет. 5 - 42 000 лв.
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. Тристаен, кв. Хр. Ботев, след ремонт, с 2 тавански - по договаряне
13. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
14. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 20 000 евро
15. Къща, с. Извор /Радомирско/, център, здрав гредоред, дв. 870 кв.м- 19 000 лв.
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. Гараж, ул. Тунджа - 12 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, на сп. Бучински път, обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Изток, Пазара, полуобзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, нап. обзаведен, без ТЕЦ - 200 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 2, необзаведен - 160 лв.
5. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 160 лв.
6. Офис, до Съда, без ТЕЦ - 150 лв.
7. Тристаен, Пашов, нап. обзаведен, за освежаване - 300 лв.
8. Тристаен, Мошино, на спирка, Дет. градина, нап. обз. - 300лв. /350 лв. за работници/

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. Боксониера Изток, ет.1, южна, по БДС         - 11 000 евро
2. Гарсониера, ул. Кракра, 36 кв.м, тх., ет. 1 - 11 500 евро
3. Гарсониера, ЦГЧ, ет. 7, ЕПК, тер., юг - 18 400 евро
4. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет.3, ТЕЦ, по БДС        - 18 990 евро
5. Гарсониера, Бл. Гебрев, ет. 3, тх., южна - 20 000 евро
6. Гарсониера, Бл.Гебрев, ет.7, реновирана         - 13 200 евро
7. Гарсониера Изток /до ВИВА/,преустроена,нов рем,ет.8- 13 300 евро
8. Двустаен, Пашов, ет. 7, РVС, 2 тер. добър блок - 20 999 евро
9. Двустаен, Мошино, ет. 2, нова сгр., обитаем с гараж- 27 900 евро
10. Двустаен,  Изток, до ОДЗ, ет. 4, РVС, нов рем.         - 21 100 евро
11. Двустаен, Изток, нова обитаема сгр, ет.3, лукс        - 31 500 евро
12. Двустаен, Ю. Гагарин, тип, УТИНОР, ет. 6 - 28 990 евро
13. Двустаен, Изток до ОДЗ, ет. 2, тх., л.о., РVС - 17 890 евро
14. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 2, тх., без ТЕЦ - 15 800 евро
15. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, реновиран - 20 500 евро
16. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, 2 тер., лукс рем. и обз.- 31 000 евро
17. Двустаен, ЦГЧ, лице на площада, ет. 2, над партер- 28 900 евро
18. Тристаен, ЦГЧ, ет. 1, тх., реновиран - 53 900 евро
19. Тристаен, Мошино, ет. 5, до СОУ, непреходен - 20 500 евро
20. Тристаен, Мошино, ет. 3, непреходен, ТЕЦ, до СВА- 21 900 евро
21. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., до СОУ - 26 300 евро
22. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, реновиран - 35 000 евро
23. Тристаен, Изток, до хотел Зора, ет. 4, след ген. рем.- 34 500 евро

КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м,
дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 15 800 евро
3. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 54 900 евро
4. С. Студена-център, едноетажна, с плочи, 64м2,
двор-360 м2, ЛО,+лятна кухня         - 25 000 евро
5. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 93 999 евро
6. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена- 35 000 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со- 88 евро/кв.м
2. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м
3. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
4. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
5. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 70 000 евро
6. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД- 70 евро/кв.м
7. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро
8. ПИ, 390 кв.м, кв. Караманица, за живеене или бизнес- 2 300 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала- 515  евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 3, тер. - 19 500 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 6, юг, преустр. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Пашов, ет. 7, 2 тер., преустр. - 24 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 2, юг, тер. - 28 000 лв.
5. Гарсониера, Албените, ет. 2, юг, лукс - 33 500 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 2,  тер. - 22 000 лв.
7. Двустаен, ул. Струма, ет. 3, 2 тер. - 46 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 4, ЕПК, лукс - 42 000 евро
9. Двустаен, ИЦ, зад НОИ, ет. 3, тх., пл. - 37 000 евро
10. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 46 000 лв.
11. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, тх., пл. - 33 500 евро
12. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 3, 2 тер., ремонт - 38 000 лв.
14. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 40 000 евро
15. Двустаен, Изток, ет. 4, нов, акт 16, лукс - 90 000 лв.
16. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 36 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 6, 2 тер, РVС - 40 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 4, преустроен, ремонтиран - 43 000 лв.
19. Двустаен, Изток, Албените, ет. 6, 1 тер. - 33 500 лв.
20. Двустаен, Радомир, ет. 7, кв. Арката, РVС, юг - 27 000 лв.
21. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонтиран - 65 000 евро
22. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
23. Тристаен, кв. Църква, ет. 2, 100 кв.м, изолация, ремонт - 35 000 евро
24. Тристаен, Пашов, ет. 7, 3 тер. - 46 000 лв.
25. Тристаен, Пашов, ет. 5, 120 кв.м - 25 000 лв.
26. Тристаен, Изток, ет. 10, ЕПК, мн. добър - 46 000 евро
27. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв.
28. Тристаен, Радомир, жк Тракия, ет. 8 - 26 000 лв.
29. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
30. Гарсониера, Радомир, Арката, юг, преустроена - 19 000 лв.
31. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
32. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, ул. Търговска, 53 кв.м, лукс - 700 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 4, необзаведен - 180 лв.
3. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.
4. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро
5. 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, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
3. Гарсониера, Проучаване, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., 39 кв.м, РVС - 30 000 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, РVС, след осн. ремонт - 34 500 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 48 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2, тер. - 55 000 лв.
8. Двустаен, Дараци, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
10. Двустайни, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, юг; ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.; 33 000 лв.
11. Тристаен, Център, 97 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 евро
12. Тристаен, ул. Кракра, 87 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер - 40 000 евро
13. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 31 000 евро
14. Тристаен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. - 42 000 лв.
15. Къща, над Автогарата, близнак, ЗП: 50 кв.м, РVС, дв. 190 кв.м - 32 500 лв.
16. Къща, над Автогарата, тх., пл., 75 кв.м, гараж - 21 000 евро
17. УПИ, кв.м, Стара чешма, 800 кв.м - 12 евро/кв.м
18. УПИ, кв. Ралица, 300 кв.м, масивен гараж - 26 000 лв.
19. Помещение, над Автогарата, 30 кв.м, подх. за склад и обсл. дейности - 23 000 лв.
Купува за реални клиенти, земеделска земя в селата, Друган и Касилак

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Проучване, обзаведена, за ч. лице - 200 лв.
2. Двустайни, Тева, с обзавеждане - 180 лв.; 220 лв.
3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, ч. обзаведен - 220 лв.
4. За частно лице, Двустаен, Проучване, ч. обзаведен, без ТЕЦ - 200 лв.
5. Помещения, Ид.ц., 60 кв.м, сан. въз., магаз., офис - 600 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 - 19 900 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 - 21 000 евро
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, след ремонт - 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 - 32 000 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. - 30 000 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 - 41 000 лв.
13. Тристаен, Пашов, ТЕЦ, ет. 5 - 40 000 лв.
14. Трисатен, ул. Ю. Гагарин, ет. 3, шпакловка, замазка, непрех. - 48 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 48 000 лв.
16. Четиристаен, ул. Кракра,
ет. 4, 98 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 40 000 евро
17. Масивна къща, Църква, 2 ет., дв. 580 кв.м - 67 000 лв.
18. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 41 000 евро
19. Стара къща, в района на болницата, масивен гараж,
20 Стара къща, с. Стефаново, мах. Егреците, дв. 2 500 кв.м, ток, вода- 25 000 лв.
21. Къща, на яз. лобош, 2 ет., масивна, дв. 800 кв.м - 12 000 евро
22. Къща, гр. Земен, 2 ет., масивна, дв. 400 кв.м - по договаряне
23. УПИ, с. Богданов дол, 930 кв.м, асфалт, равно - 15 000 лв.
24. УПИ, с. Люлин, 700 кв.м, 20 кв.м, постройка, СПЕШНО - 23 000 лв.
25. УПИ, 400 кв.м, над Болницата, ток, вода - 13 000 евро
26. УПИ 400 кв.м, отлична локация - 48 000 лв.
27. Вила, с. Прибой, 2 ет., вътр. санитарен възел
и баня, на асф. път, дв. 400 кв.м - 22 000 лв.
28. УПИ, кв. Ралица, 635 кв.м, спешно - 12 500 лв.
29. УПИ, 716 кв.м, Рударци, отлична локация - 35 000 евро
30. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 45 евро/кв.м
31. УПИ, Мещица, 955 кв.м, равен, добра локация, близо до гл. път - 10 000 евро
32. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено
обслужващи дейности- 45 евро/кв.м
33. УПИ, с. Люлин, 485 кв.м, вил. зона, с фургон,
кладенец, плодни дръвчета - 7 000 лв.
34. Парцел, Слишовци, 980 кв.м - 6 000 лв.
35. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 200 000 евро
36. Магазин, кв. Изток, 50 кв.м, нап. завършен, акт 16 - 55 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, напълно обзаведен, топ-център - 300 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:
1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 87 700 евро
2. Тристаен, Център, ет. 2, 107 кв.м, 2 тер. - 38 000 евро
3. Мезонет, Ид.ц., 149 кв.м, лукс, 3 спални, акт 16 - 670 евро/кв.м
4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, 55 кв.м, пл., ет. 2 - 27 500 лв.; 21 500 лв.
2. Гарсониери, Проучване, 45 кв.м, тец, ет. 6, ет. 7, юг - 30 000 лв.; 27 000 лв.
3. ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 37 КВ.М, ЕТ. 1, РVС, ПОДОБР. - 31 000 ЛВ.
4. Гарсониери, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 1, ет. 4, ет. 6 - 19 000 лв.; 18 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, 45 кв.м, тец, ет. 7, РVС, юг - 21 500 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, тер., ет. 5, юг, ет. 7 - 14 000 евро; 11 000 евро
7. Гарсониера, Изток, Пазара, тх., ет. 3, ТЕЦ, тер. - 29 500 лв.
8. Гарсониера, Албените, ет. 3, подобрения, ТЕЦ - 26 000 лв.
9. Спешно Двустаен, Ид.ц., тец, тер., тх., юг - 23 000 евро
10. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс, обз. - 46 000 лв.
11. Двустаен, Проучване, 66 кв.м, ТЕЦ, ет. 8, РVС, подобрения - 36 000 лв.
12. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 31 500 лв.; 34 000 лв.; 36 500 лв.
13. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, ет. 7, РVС, подобрения - 39 200 лв.
14. Двустаен, Тева, ТЕЦ, 66 кв.м, 2 тер., добър вход - 21 500 лв.
15. Двустайни, Тева, ТЕЦ, ет. 8; ет.  6; ет. 3 - 24 000 лв.; 29 900 лв.; 21 500 лв.
16. Двустайни, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен- 34 000 лв.; 36 000 лв.
17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 3, ет. 7, РVС, подолбрения- 38 000 лв.; 36 000 лв.
18. Двустайни, Изток, ТЕЦ ет. 1; ет. 2 - 33 000 лв.; 34 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 64 кв.м, тх., ет. 2, юг, 2 тер. - 32 000 лв.
20. Двустаен, Радомир, ет. 5, РVС, л.о., обзавеждане - 23 000 лв.
21. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ТХ., ТЕЦ, ЕТ. 6, ЮГ, 98 кв.м - 55 000 лв.
22. Тристаен, Ид.ц., 85 кв.м, ет. 2, тер., тх., ТЕЦ, подобрения - 29 900 евро
23. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра - 37 500 евро
24. Тристаен, Монте Карло, 82 кв.м, тх., ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 36 800 евро
25. Тристаен, Пашов, 75 кв.м, тх., юг, 2 тер. - 55 000 лв.
26. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 3, непрех., 88 кв.м - 39 000 лв.
27. Изгодно, Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор, ет . 4 - 40 000 лв.
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.
29. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 50 000 лв.
30. Тристаен, Албените, ТЕЦ, ет. 3, непрех. - 44 000 лв.
31. Тристоен, Албените, ТЕЦ, ет. 3, непреходен - 46 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ЕПК, 104 кв.м, подобрения - 28 000 евро
33. Тристаен, Изток, ТЕЦ, РVС, непреходен - 42 000 лв.
34. Тристайни, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 2 тер., ет. 3, непреходен - 45 000 ЛВ; 47 000 лв.
35. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 3, преустр., подобр. - 45 000 лв.
36. Къща, Мошино, 2 х 60 кв.м, пл., п: 660 кв.м - 38 000 лв.
37. Къща, Изток, сут. + 2 ет., пл., ЗП: 60 кв.м, дв. 420 кв.м - 75 000 лв.
38. 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. - 32 000 лв.; 35 000 лв./ за ч.л./
2. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 3, ет. 12 - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 1; ет. 4 - 17 500 лв.; 20 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 7/8, ТЕЦ -  26 000 лв
5. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, отлична - 21 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 1, 68 кв.м - 38 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, площада, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 53 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, тх., ет. 3, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 40 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 1, ТЕЦ, ремонт - 31 000 евро
10. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.
11. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, тх., ТЕЦ - 31 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 42 000 лв.
13. Двустаен, Център, ет. 9/14/, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
14. Двустайни, Проучване, ет. 5, ет. 7 - 42 000 лв.; 50 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, ет. 5, ремонт - 37 000 лв.
16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, тер. /за ч.л./ - 20 000 лв.
17. Двустаен, Тева, ет. 3, ет. 4. - 27 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 1; ет. 5 -31 000 лв.
19. Тристаен,  Топ център, нов, ет. 6, ТЕЦ 36 500 евро
20. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 7 - 62 000 лв.
21. Тристаен, ул. Вардар, ет. 2 - 33 000 евро
22. Тристаен, Пашов, ет. 6/8 - 41 000 лв.
23. Четиристаен, ул. Кракра, ет. 4, ТЕЦ - 39 000 евро
24. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 37 000 лв.
25. Тристаен, Изток - 45 000 лв.; 57 000 лв.
26. Къща, до Соф. шосе, сут. + ет., дв. 400 кв.м- 40 000 лв.
27. Къща, кв. Драгановец, ЗП: 60 кв.м, дв. 310 кв.м- 35 000 лв.
28. Офис, до Съда, нов, 44 кв.м,акт 16 - 25 000 евро
29. УПИ, Витановци, 840 кв.м, равен - 8 000 лв.
30. УПИ, Тева, 500 кв.м - 16 000 лв.
31. УПИ, Мещица, 900 кв.м - 15 000 лв.
Давам под наем: Офиси, ИЦ - 120 лв.; 200 лв.

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

3 броя офиси,
изгодна цена

тел. 0888/697 368;
0898/694 842;
0888/533 988

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ИЦ, ТЕЦ, ет. 2, тх. - 32 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, ет. 2 - 20 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Етаж от къща, РЦ, дв. 270 кв.м - 33 000 лв.
5. Парцел, с. Диканя, 880 кв.м, хубав - 13 000 евро
6. Имот, кв. Радина чешма, 2 400 кв.м,
до регулация, път, ток, /за бизнес/ - 28 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ч. обз. - 160 лв.
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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, 0898/53 48 32, 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

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

1. Тв. ливади, лукс, ремонт, ет. 2 - 33 500 лв.
2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., тав. помещение - 34 000 лв.
3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 25 000 лв.
4. Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 25 000 лв.
5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 25 000 лв.
6. Радомир, ет. 4, ремонт, РVС - 18 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 2, 68 кв.м, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
2. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв.
3. Център, ет. 9, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв.
4. Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 1, подх. и за бизнес
5. Център, ЕПК, 70 кв.м, 2 тер. - 56 000 лв.
6. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., непрех., юг, РVС, таван, непосл. ет. - 30 000 евро
7. Тв. ливади, 62 кв.м, ТЕЦ, тер., тх., пл., ет. 2, добър вид - 40 000 лв.
8. Тв. ливади, пл., ТЕЦ, ет. 1 - 30 000 лв.
9. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
10. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ, зад Т-маркет - 30 000 лв.
11. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
12. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв.
13. Мошино, 2 тер., ТЕЦ - 29 000 лв.
14. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., среден, юг - 30 000 лв.
15. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, ет. 7/н/, ТЕЦ, среден, 2 тер. - 40 000 лв.
2. Пашов, ТЕЦ, 2 тер., лукс, ремонт - 50 000 лв.
3. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 35 000 лв.
4. Мезонет, Могиличе, 104 кв.м, перфектен, ремонт - 23 500 евро
5. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., мн. добър, ремонт, РVС - 58 000 лв.
6. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
7. Изток, ет. 2, непреходен, ремонт - по споразумение
8. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
10. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС, мн. добър вид - 40 000 лв.
11. Ид.ц., ет. 2, 98 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., непрех., с ид. части от магазин- 63 000 евро
12. Проучване, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран - 52 000 лв.
13. Тева, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тер. - 28 000 лв.
14. Мезонет, Радомир, НОЕ - 25 000 лв.

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

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

1. Офис, до Съда, 16 кв.м, нова кооперация, акт 16 - 9 000 евро
2. Магазин, Изток, Ю. Гагарин, 46 кв.м - 26 500 евро
3. Магазин, Изток, нов завършен, лукс, 25 кв.м - 19 000 евро
4. СЦ, партерно помещение, нов блок, 60 кв.м - 30 000 евро
5. 1-ст., Център, тухла, плоча, ТЕЦ - 22 900 лв.
6. 1-ст., Соф. шосе, ет. 1, 53 кв.м, тер. - 20 000 лв.
7. 1-ст., Център, тх., пл., ТЕЦ, ет. 2 - 36 000 лв.
8. 1-ст., Пашов, среден, юг, ТЕЦ - 25 000 лв.
9. 1-ст., Тева, ет. 5, тер., юг, без ТЕЦ - 17 500 лв.
10. 1-ст., Изток, ет. 6, ТЕЦ, РVС, подобр., преустроен - 22 900 лв.
11. 1-ст., Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.
12. 2-ст., СЦ, ет. 2, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 30 000 евро
13. 2-ст., СЦ, ет. 3/4/, тх., пл., ТЕЦ, тер., таван, мазе - по договаряне
14. 2-ст., Център, тх. пл., ТЕЦ, 67 кв.м, ет. 2 - по споразумение
15. 2-ст., СЦ, ет. 6, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 500 лв.
16. 2-ст., Център, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 24 000 евро
17. 2-ст., Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
18. 2-ст., Тева, eт.3, тип звезда, ТЕЦ, подобрения - 30 000 лв.
19. 2-ст., Тева, ет. 8, работещ асансьор, без ТЕЦ - 19 500 лв.
20. 2-ст., Тева, до у-ще, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., асансьор - 25 000 лв.; 22 000 лв.
21. 2-ст., Мошино, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 31 000 лв.
22. 2-ст., Мошино, ет. 7, 2 тер., подобр. - 38 000 лв.

23. 2-ст., Изток, Албени, ет. 5, 2 тер., юг, ламинат - 39 000 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., Център, ет. 2, непрех., тх., ТЕЦ - 33 000 евро
27. 3-ст., Тева, ет. 3, РVС, л.о. - 32 000 лв.
28. 3-ст., Изток, ет. 2, РVС, перфектен, ТЕЦ - 60 000 лв.
29. 3-ст., Изток, ет.8, раб.асансьор, непреходен 40 000 лв.
30. 3-ст., Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 3, ТЕЦ, непреходен - 48 500 лв.
31. 3-ст. Изток, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, подобрения - 45 000 лв.
32. Къща, Драгановец, 5 стаи, баня, тоалетна, гараж, дв.340 кв.м 46 000 лв.
33. Къща, Тева, 1 ет., дв. 350 кв.м - 27 000 лв.
34. ПИ, над Автогарата, 560 кв.м; 416 кв.м - 22 500 лв.; 15 000 евро
35. Къща, до Болницата, близнак, 2 ет., дв. 250 кв.м, гараж - 45 000 лв.
36. Парцели, Варош, 467 кв.м, на 2 ул., 525 кв.м - 15 000 евро
37. УПИ, 11 дка., за стопански нужди - 5 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Център, тх., ТЕЦ, отлична - 180 лв.
2. Двустаен, СЦ, тх., ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
3. Магазин, Изток, гл. ул., лукс, WC - 250 лв.
4. Магазин, Изток, Бл. Гебрев, партер, лукс, 70 кв.м - 700 лв.
5. Заведение, Изток, топ-място, 100 кв.м, + лятна площ 200 кв.м - 800 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. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро
4. Двустаен, ул. Струма, ет. 3, ТЕЦ, ремонтиран - 47 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 8, ЕПК, вгр. кухня,
ламинат, направена баня - 56 000 лв.
6. Тристаен, Център, непреходен, ТЕЦ, ет. 1 - 67 000 лв.
7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро
8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м  - 56 000 лв.
9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м,
2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв.
10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро
11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно
12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро
13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв.
14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно
15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв.
16. Парцел,  Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв.
17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне
2. Двустаен,Ц, ет. 7, обзаведен, Гарсониера, Ц, обзаведена - 220 лв.
3. Двустаен, кв. М. Карло, ет. 2, ч. обзаведен - 200 лв.
4. Хале, кв. Мошино, 500 кв.м Н=4 м - 600 евро

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Гарсониера, Изток, до Т-маркет, ет. 5, 2 тер. - 28 300 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер., ет. 6, /за ч.л./- 41 000 лв.
3. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 8, АС. РАБОТИ,
РЕМОНТИРАН ПОКРИВ, МН. ДОБЪР, ЗА /Ч.Л./ - 19 800 ЛВ.
4. Двустаен, Изток, ет. 8, ас. работи, РVС, паркет - 32 000 лв.
5. Тристаен, СЦ, ет. 1, тх., ТЕЦ, тер., дворче - 34 400 евро
6. Тристаен, Център, ет. 1, 101 кв.м, тав. стая - 16 кв.м,
много подобрения, може и с гараж - 38 000 еврро
7. Тристаен, Тева, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 36 000 лв.
8. Новопострен, самостоятелен, търговски обект,
кафе-закуска, 38 кв.м, на топ-място, в кв. Мошино,
работещо, става за всякакъв бизнес - 52 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Голяма луксозна Гарсониера, с вградена кухня
без ТЕЦ, с бойлер, в нов блок, необзаведена - 250 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 8, нап. обзаведена, отлична, ТЕЦ - 220 лв.
3. Двустаен, Топ-център, ет. 2, ТЕЦ, нап. обзаведен - 400 лв.
4. Двустаен, Център, необзаведен, РVС, ТЕЦ, ет. 4 - 180 лв.
5. Двустаен, СЦ, ет. 1 ТЕЦ, нап. обзаведен - 240 лв.
6. Двустаен, СЦ нап. обзаведен, ет. 2, ТЕЦ, лукс - 350 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, нап. обзаведен, без ТЕЦ - 200 лв.
8. Отличен, етаж от къща, около Болницата с лукс обзавеждане - 300 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0878/655 822

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
1. Двустаен, Изток, 67 кв.м, лукс, ет. 3 - 22 500 евро

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., пл., без ТЕЦ - 21 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв.
3. Гарсониери, Пашов, ет. 2; ет. 4, юг, средна, след ремонт- 25 000 лв.; 27 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 23 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, ет 3, средна, РVС - 25 000 лв.
6. Гарсониери, Б. Гебрев, ет. 3, ет. 7, с екстри - 31 000 лв.; 21 000 лв.
7. Гарсониери, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, ет. 4, РVС, тер., лукс - 25 500 лв.
8. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
9. Двустаен, Център, ет. 3, тх., тер., ТЕЦ - 43 000 лв.
10. Двустайни, Център, ет. 1; ет. 3; ет. 5, отлични - 50 000 лв.; 46 000 лв.; 51 000 лв.
11. СПЕШНО ДВУСТАЕН, ТВ. ЛИВАДИ, ЕПК, РЕМОНТ, ЕТ. 9 - 31 000 ЛВ.
12. Двустаен, Тв. ливади, тх., пл., самост. вх., с тав. стая /мезонет/- 38 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 42 000 лв.
14. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 13, 2 тер., мн. добър - 39 000 лв.
15. Двустайни, Пашов, ЕПК, ет. 1; ет. 5, ет. 3 - 28 000 лв.; 37 000 лв.; 33 000  лв.
16. Двустайни, Ю. Гагарин, ет. 5; ет. 1; ет. 6 - 25 000 лв.; 31 000 лв.
17. Двустайни, Бл. Гебрев, ет. 2; ет. 4, след ремонт - 31 000 лв.; 35 000 лв.
18. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв.
19. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 4, ТЕЦ, тер., ет. 5 - 45 000 лв.; 42 000 лв.
21. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 7 000 лв.
22. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
23. Къща, 2 ет., таван + гараж, ниска част на Автогарата - 67 000 лв.
24. Нова къща, над Автогарата, гараж + 2 ет., дв. 600 кв.м - 62 000 лв.
25. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
26. Къща, Изток, мазе + 2 ет. дв. 300 кв.м, ПВЦ - 59 000 лв.
27. Къща, Д. Раковец, РЗП: 96 кв.м, гараж + 2 ет., дв. 1 300 кв.м - 27 000 лв.
28. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
29. 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.
2. Гарсониера, Мошино, напълно обзаведена - 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. 3, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 30 000 лв.
2. Изток, ет. 2, тх., пл., 56 кв.м, РVС, след осн. ремонт - 37 000 лв.
3. Изток, ет. 5 ТЕЦ, ремонтирана - 24 700 лв.
4. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Мошино, ЕПК, ет. 2, ТЕЦ, тер., ал. дограма - 30 000 лв.
6. Изток, ет. 2, тх, тер., без ТЕЦ - 15 000 лв.
7. Изток, тх., пл., ТЕЦ, 59 кв.м, тер., ет. 2 - 40 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, РVС - 31 000 лв.
2. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVС - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 1, тх., без ТЕЦ, подорения - 42 000 лв.
4. Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер., РVС, ремонт - 38 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., обзаведен - 34 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 31 000 лв.
7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 39 000 лв.
8. Изток, ет. 3, без ТЕЦ - 29 000 лв.
9. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., непреходен - 50 000 лв.; 52 000 лв.
2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
3. Мошино, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
4. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
5. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 41 000 лв.
6. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, луксозен - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП 125 кв.м, дв.500 кв.м 41 500 евро
2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 90 000 евро
3. Църква, ет. 1, тх., пл., ремонт, дв. 400 кв.м - 33 000 лв.
4. Търговски обект, 79 кв.м, сан. възел - 500 евро/кв.м
5. УПИ, Мошино, 694 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 20 000 евро
6. УПИ кв. Мошино, 400 кв.м, ток, вода - 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, полуобзаведена - 200 лв.
2. Тристаен, Мошино, ч. обзаведен - 250 лв.
3. Магазини, Изток, комуникативно място,
 I ниво 40 кв.м, II ниво 170 кв.м - 600 лв.; 1000 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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тел. 076/60 24 35; 0898/433 482; 0882/526 420

ул. Търговска 30/14 /Розовия блок/

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
1.Ж-к “Тева” - гарсониери, двустайни и тристайни апартаменти
с ТЕЦ, външна изолация, РVС дограма, К-стъкло

Изключителни цени
Схема  на плащане съобразена с клиента

2. Новоизграждащи се апартаменти и магазини, Ц.Г.Ч., ул.Н.Цанов, кл.Кракра и кв.Изток, цени на строителя,
индивидуални схеми на разплащание

Без комисионна от купувача!
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ДАВА ПОД
НАЕМ:

СамостоятелнаСамостоятелнаСамостоятелнаСамостоятелнаСамостоятелна
сграда,сграда,сграда,сграда,сграда,

кв. Изтоккв. Изтоккв. Изтоккв. Изтоккв. Изток
топ-място,топ-място,топ-място,топ-място,топ-място,

на 2 ет.,на 2 ет.,на 2 ет.,на 2 ет.,на 2 ет.,
РЗП: 132 кв.м,РЗП: 132 кв.м,РЗП: 132 кв.м,РЗП: 132 кв.м,РЗП: 132 кв.м,

СОТ,СОТ,СОТ,СОТ,СОТ,
климатици, WC.климатици, WC.климатици, WC.климатици, WC.климатици, WC.

ПодходящаПодходящаПодходящаПодходящаПодходяща
за заведение,за заведение,за заведение,за заведение,за заведение,

офиси,офиси,офиси,офиси,офиси,
търговскитърговскитърговскитърговскитърговски
дейности.дейности.дейности.дейности.дейности.

тел: 0887/884 095

       0888/533 988

1. Едностаен, Тева, ет. 1, след осн. ремонт - 28 000 лв.
2. Едностаен, Тева, ет. 7, след ремонт - 25 000 лв.
3. Двустаен, Дим. махала, 69 кв.м, нов, акт 16 - 370 евро/кв.м
4. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 33 000 лв.
5. Мезонет, Дим. махала, 136 кв.м, акт 16 - 280 евро/кв.м
6. Нови магазини, Дим. махала, акт 16, 73 кв.м; 83 кв.м - х 450 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
КУПУВА:

1. Къщи, Рударци, Кладница, Студена, Кралев дол
2. Едностаен, или Двустаен, в Изток или Мошино

НАЕМА:
1. Едностаен и Двустаен в Изток, Мошино, Проучване, Център
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 Ул. "Търговска" 30/29, ет. 1 /Розовия блок/, вх. В /от към Батенберг/
Тел. 076/60 19 23;

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. 3, ремонт - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, преустр. - 25 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ тер. - 43 000 лв.
6. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер., ет. 2 - 36 000 лв.; 35 000 лв.
7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 34 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 30 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. подобр. - 38 800 лв.
10. Двустайни, Изток,  УТИНОР, ТЕЦ, тер., ет. 7, ет. 4 - 56 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер. подобрения - 38 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ - 30 000 лв.
13. Тристайни, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 6, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро
15. Тристаен, ул. Търговска, добър, ет. 2, 102 кв.м - по договаряне
16. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 43 000 лв.
17. Тристаен, ЕПК, Тв. ливади, ет. 4 - 30 000 евро
18. Тристаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, преустроен - 40 000 лв.

19. Тристаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, тер., подобр., - 45 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
21. Тристаен, Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., непрех. - 49 800 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 3 - 32 000 евро
23. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 38 000 лв.
24. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража,
РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - по договаряне
25. Къща, Драгановец, ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
26.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 43 000 евро
27. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - 62 000 евро
28. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м
29. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 25 000 евро
30. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 45 евро/кв.м
31. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне
32. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
33. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
34. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 35 евро/кв.м; 40 евро/кв.м
35. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ - 140 лв.
2. Двустаен, Мошино, ет. 7, обзаведен - 200 лв.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, 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. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток/запад - 36 000 лв.
7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 32 000 ЛВ.
9. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ремонт - 60 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., лукс  ремонт - 53 500 лв.
11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ.
12. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 55 000 евро
13. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 70 кв.м, дв. 215 кв.м, може и за бизнес - 56 000 лв.
14. Къща, над Соф. шосе, сут. + ет., сменена дограма,
външна изолация, допълнителни постройки, дв. 750 кв.м - 40 000 лв.
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. 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.

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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.

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1
Кантора “ТАНЯ”

ул. Н. Цанов - 32 /до вх. на р-т Елит/

     0890/552 8550890/552 8550890/552 8550890/552 8550890/552 855

недвижими имоти

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

ГАРСОНИЕРИ:

1. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.; Тв. ливади, ет. 3, ЕПК  - 29 000 лв.; 35 000 лв.

2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.; Радомир ет. 1, 7 и 8 - 13 200 лв.

3. Красно село, ет. 2  - 23 000 евро; Радомир, ет. 2, тер., юг - 16 600 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Ид.ц., ет. 2, тх., ТЕЦ, тер. - 65 000 лв.

2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 29 000 евро

3. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; ет. 2, ТЕЦ, среден - 37 000 лв.

4. Мошино, ет. 1, среден, юг, по БДС - 32 000 лв.

5. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 30 000 лв.

6. Радомир, кв. Гърляница, ет. 3 - 21 000 лв.

7. Радомир, Арката, ет. 7 /непоследен/, 2 тер., добър блок - 15 500 лв.

8. София, кв. Лозенец, партер, тх., подходящ за офис - 45 000 евро

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. - 43 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 20 000 евро

2. Къща, Радомир, етаж, 2 мазета, гараж, УПИ: 500 кв.м - 35 000 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/
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"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, гр. Земен, мах. Орлово гнездо, 40 кв.м - 50 000 лв.

5. Къща, над Общината, сут., гараж, и 2 ет., х 60 кв.м, в добро съст. - 70 000 лв.

6. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка - 25 000 лв.

7. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м- 170 000 лв.

8. Къща, с. Ковачевци, сут. + 2 ет., груб стр., дв. 450 кв.м - 27 000 лв.

9. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 42 000 лв.

10. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м - 50 000 евро

11. Къща, кв. Ралица, 2 ет., ЗП: 90 кв.м, парцел 1 дка - по договаряне

12. ПИ, 1 416 кв.м, с. Г. Бучино, Бачова махала, може и 5 дка- по договаряне

13. Парцел, Варош, 520 кв.м, х 60 лв.кв.м; Горно Драгичево, 600 кв.м- х 50 лв./кв.м

14. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.

15. Парцел, над Проучване, на 2 улици - 16 000 евро

16. Парцел, с. Люлин, 830 кв.м - 25 000 лв.

17. Парцел, кв. Ралица, 430 кв.м - 15 000 евро

18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен между къщи - х 50 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Стая, сп. Шахтьор, ет. 2, WC, баня - 150 лв.

2. Гарсониера, Дараци, ч. обзаведена - 140 лв.

3. Гарсониера, Изток, с обзавеждане - 150 лв.

4. Двустаен, Център, необзаведен, РVС, освеж. ремонт - 220 лв.

5. 2-ри ет. от Къща, над Болницата, с обзавеждане - 200 лв.

6. Центъра, масивен гараж - 50 лв.

ИМОТИ КАТИ
ЕООД

кв. “Бели брег” № 3, ет. 3
Тел.:0899/340 470; 0897/855 615; 076/592 922срещу “BILLA”

e-mail: imotikaty@abv.bg                             imotikaty.com

ПРОДАВА:

1. БОКСОНИЕРА, КВ. ИЗТОК, ЕТ. 7/Н/ - 10 800 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, КВ. ИЗТОК, ЕТ. 7/Н/ - 21 000 ЛВ.
3. ГАРСОНИЕРА, КВ. МОШИНО, ЕПК - 18 500 ЛВ.
4. ГАРСОНИЕРА, КВ. МОШИНО, ПАНЕЛ - 22 900 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, КВ. ИЗТОК, ЕТ. 6/Н/ - 33 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, КВ. ИЗТОК, ЕТ. 2 - 33 000 ЛВ.
7. ТРИСТАЕН, КВ. МОШИНО, ЕТ. 2 - 38 000 ЛВ.
8. КЪЩА, КВ. КЛЕПАЛО, ДВ. 300 КВ.М, РЗП: 150 КВ.М - 45 000 ЛВ.
9. КЪЩА, КВ. РАЛИЦА, ДВ. 400 КВ.М, РЗП: 100 КВ.М - 29 000 ЛВ.
10. ПАРЦЕЛ, КВ. МОГИЛИЧЕ, 632 КВ.М - 4 500 ЛВ.
11. ПАРЦЕЛ, КВ. МОГИЛИЧЕ, 8 000 КВ.М - ПО ДОГОВАРЯНЕ

КОРЕКТНОСТ И СИГУРНОСТ НА 100%

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ !!!

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 58 кв.м, тер., тх., пл. - по договаряне

2. Гарсониера, Мошино, ет. 1, тер. - 26 000 лв.

3. Двустаен, Тева, перфектен, ет. 2, ТЕЦ - 36 000 лв.

4. Двустаен, Тева, ет. 5, без ТЕЦ, отличен - 31 500 лв.

5. Двустаен, Тева, ет. 6, отл., РVС дограма, външна изолация - по договаряне

6. Двустаен, Тв.ливади, тх, ет. 1, ремонтиран - 42 000 лв.

7. Двусаен, Изток, ет. 2, тх., пл., 72 кв.м, ТЕЦ, до банка ДСК - 48 000 лв.

8. Двустаен, Изток, на канала, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3 /н/, отл. - 31 000 евро

9. Двустаен, Радомир, ет. 3, отличен - 30 000 лв.

10. Тристаен, Изток, ет. 6, отл. раб. асансьор, спешно - 44 900 лв.

11. Тристаен, Проучване, ет. 1, непреходен - 44 000 лв.

12. Тристаен, Тева, ет. 5, готов за живеене, отличен - 46 000 лв.

13. Тристаен, Тева, ет. 5, отрем., лукс - 50 000 лв.

14. Тристаен, Тева, ет. 5, сп. непрех., ТЕЦ - 43 000 лв.

15. Тристаен, Изток, ЕПК, 11 ет., мн. добър, 102 кв.м - 40 000 евро

16. Трисатен, Радомир, кв. Тракия, ет. 2, асансьор - 23 000 лв.

17. Работещо кафе, Изток, лукс + 2 магазина, УПИ:  340 кв.м - 245 000 евро

18. МАГАЗИН, ИД.Ц., 50 КВ.М, СПЕШНО - 63 000 ЛВ. /КОМЕНТАР/
ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Магазин, Изток, 90 кв.м - 600 лв.

2. Помещение, Ид.ц, 15 кв.м - 150 лв.

КУПУВА:

1.  Апартаменти, Къщи, в Перник и региона

2. За реален клиент, Едностаен, Двустаен и Тристаен, в Изток, Център
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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" ЕООДАгенцията е създадена
през 1994 г.

 www.joki.imot.bg

КУПУВА ВЕДНАГА:
1. ДВУСТАЕН, ТЕВА - ДО 30 000 ЛВ.

Продавам къща 60 кв.м, двор 310 кв.м,
непострадала от земетресението, улица
„Втора” №18, с/у ЦРБ – тел.0897/96 80 59

Продавам къща 57 кв.м, Рудничар, 13 000
лв., със съдействие за кредит – тел.0897/06 30
77

Продавам 1-стаен, Пашов, ет. 2, среден,
след осн. ремонт, без посредник, 26 000 лв. –
тел.0897/92 81 18

Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м,
двор: 1000 кв.м, цена по договаряне –
тел.0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1100 кв.м,
разрешително за строеж, с Н=15 м и
РЗП:2200 кв., продажба или обезщетение –
тел.0899/19 42 00; 0899/19 42 02

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 магазин, 45 кв.м, бл. 24, Бл.
Гебрев, Изток – тел.0899/95 61 86

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

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: 5 броя кози – млади, дойни 6
броя ярета – тел. 0898/35 91 22

Продавам ръководства за надомна работна
- тел. 0895/133 361

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

Продавам изгодно конвектомат за печене
на пици, кроасани, неутрални витрини и
абсорбатор – тел.0878/26 62 17

Продавам маси, столове и бар столчета
(дърво + плетена част), употребявани, 80 лв.
(комплекта) - тел. 0887/884 095; 0888/50 32 37
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ЗА ВСЯКАКЪВ ВИДЗА ВСЯКАКЪВ ВИДЗА ВСЯКАКЪВ ВИДЗА ВСЯКАКЪВ ВИДЗА ВСЯКАКЪВ ВИД
ДЕЙНОСТ,ДЕЙНОСТ,ДЕЙНОСТ,ДЕЙНОСТ,ДЕЙНОСТ,

КОМУНИКАТИВНО МЯСТО,КОМУНИКАТИВНО МЯСТО,КОМУНИКАТИВНО МЯСТО,КОМУНИКАТИВНО МЯСТО,КОМУНИКАТИВНО МЯСТО,
/БЕЗ ПОСРЕДНИК//БЕЗ ПОСРЕДНИК//БЕЗ ПОСРЕДНИК//БЕЗ ПОСРЕДНИК//БЕЗ ПОСРЕДНИК/

GSM: 0888/53 39 88GSM: 0888/53 39 88GSM: 0888/53 39 88GSM: 0888/53 39 88GSM: 0888/53 39 88

сл.тел.: 076/60 57 12“КРЕДО” ЕООД

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ
ПРОДАВА:

1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади,1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади,1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади,1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади,1. Голяма Гарсониера, Тв. ливади,
ет. 2, самост. вх., дв., нов покрив,ет. 2, самост. вх., дв., нов покрив,ет. 2, самост. вх., дв., нов покрив,ет. 2, самост. вх., дв., нов покрив,ет. 2, самост. вх., дв., нов покрив,
нов ремонтнов ремонтнов ремонтнов ремонтнов ремонт - 33 800 лв.- 33 800 лв.- 33 800 лв.- 33 800 лв.- 33 800 лв.
2. 2. 2. 2. 2. ГАРСОНИЕРА, ТЕВА,ГАРСОНИЕРА, ТЕВА,ГАРСОНИЕРА, ТЕВА,ГАРСОНИЕРА, ТЕВА,ГАРСОНИЕРА, ТЕВА,
ТЕР, БЕЗ ТЕЦ, ЕТ. 6, ДОБРАТЕР, БЕЗ ТЕЦ, ЕТ. 6, ДОБРАТЕР, БЕЗ ТЕЦ, ЕТ. 6, ДОБРАТЕР, БЕЗ ТЕЦ, ЕТ. 6, ДОБРАТЕР, БЕЗ ТЕЦ, ЕТ. 6, ДОБРА - 27 800 ЛВ.- 27 800 ЛВ.- 27 800 ЛВ.- 27 800 ЛВ.- 27 800 ЛВ.
3. Гарсониера, Изток, ет. 6, южна, отлична
след ремонт, РVС, паркет - 27 900 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
тер., ламинат, мн. добра - 25 800 лв.
5. Едностаен, Изток, 55 кв.м,
тер, ЕПК, ТЕЦ, лукс - 39 600 лв.
6. ДВУСТЕАЕН, ТЕВА, ЕТ. 8,
АС. РАБОТИ, РЕМОНТИРАН ПОКРИВ,
МН. ДОБЪР, ЗА /Ч.Л./ - 19 800 ЛВ.
77777. Тристаен, Вардар, ет. 1, тх,. Тристаен, Вардар, ет. 1, тх,. Тристаен, Вардар, ет. 1, тх,. Тристаен, Вардар, ет. 1, тх,. Тристаен, Вардар, ет. 1, тх,
ТЕЦ, тер, дворТЕЦ, тер, дворТЕЦ, тер, дворТЕЦ, тер, дворТЕЦ, тер, двор - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 444440000000000 евро евро евро евро евро
8. Заведение /кафе-закуска/, Мошино,
топ-място, 60 кв.м, СОТ, климатик - 52 000 евро
9. Двустаен, Мошино, ет. 2, тх,
ТЕЦ, 74 кв.м, лукс, отремонт. - 59 000 лв.

ул. Търговска, бл. 33 ет. 2
GSM: 0878/66 38 68;

          0885/05  88 17

“СТИЛ - 2000” ООД
Предоставя под наем:

v Рекламни площи на фасадта на
ГУМ

v Търговски помещения
За контакт:

тел.0887/25 72 11; 076/60 29 16

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

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

Продавам
1-стаен, Пашов,

ет. 2, среден,
след осн. ремонт,
без посредник,

26 000 лв.
– тел.0897/92 81

Фирма търси

фризьор и

маникюрист
тел.0888/68 95 35

Ремонт на
покриви и
комини.

0898/41 50 95
0899/88 44 91

Гледам на кафе
и карти. Лея

куршум против
страх и стрес.
0876/47 52 00

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.
                                    ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 5, ТЕЦ,
3 тер., цялостно обзавеждане - 200 лв.

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

КУПУВА СПЕШНО:
1.  Двустаен и

Тристаен,
в кв. Изток, Мошино

2. Тристаен,
в Центъра,
нисък ет.

- до 45 000 евро

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

О Б Я В А
ТЕРИТОРИАЛНО

СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО
гр.  Перник, ул. „Отец Паисии” №2

Обявява конкурс за длъжност „главен
експерт” в отдел „Административно и
информационно обслужване”

1. Изискванията за заемане на длъжността са
следните:

* Минимална образователна степен –
бакалавър;

* Професионален опит – 3 години или ранг ?V
младши;

* Специалност –  математика, информатика,
инженерна или друга специалност  в областта
на информационните технологии;

* Компютърни умения - Windows XP,7; МS
Office 2003,2010; Windows Server; MS Exchange
Server; SQL Server и опит в поддържането на
БД;

* Английски език –  на работно ниво .
2.  Необходими документи:
     2.1.  Заявление по образец;

    2.2.  Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от

Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители;

    2.3.  Копия от документи за
придобитата образователно - квалификационна
степен и специалност;

                 2.4. Копия от документи,
удостоверяващи продължителността на
професионалния опит.

3.  Срокът за подаване на документите е 10 –
дневен и започва да тече от деня, следващ
датата на публикуване на обявлението.

4. Документите за участие в конкурса се
приемат всеки работен ден в сградата на
Териториално статистическо бюро – Перник,
ул. „Отец Паисий ” № 2, етаж V-ти,  стая № 501
от 9.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч. При
подаване на документите, кандидатите се
запознават с длъжностната характеристика за
конкурсната длъжност.

5.   Списъците и всички други съобщения във
връзка с конкурса ще се обявят на таблото за
съобщения, намиращо се на ет.V²-ти  в сградата
на ТСБ – Перник  и интернет страницата на
НСИ.
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Място за
вашата
реклама
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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
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ново открит
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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ бТВбТВбТВбТВбТВ
05:20"Кухнята на Звездев” /п./
05:50"Комиците” - комедийно предаване
06:45"Тази сутрин” - информационно предаване с водещи Анна
Цолова и Виктор Никоаев
09:30"Преди обед” - дневно токшоу
10:30"Кухнята на Звездев” - кулинарно шоу с Иван Звездев
11:00"Горките родители на богатите деца”- сериал, еп. 15
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави” /п./
13:30"Златната клетка” - сериал, еп. 3
15:00"Сърцето жадува” - Романтична драма, Германия, 2009 г.;
Режисьор: Щефан Бартман; В ролите: Дениз Зих, Йохан Хорст,
Клаус Видболц, Бернд Щефан, Тамара Барт и др.
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара” - сериал, еп. 68
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Пепел от рози” - сериал, еп. 107
21:00"Комиците” - комедийно шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави” - вечерно токшоу
23:30"Модерно семейство” - сериал, еп. 22
00:00"Анатомията на Грей “ - сериал, сезон 6, еп. 12
01:00"Преди обед” /п./
02:00"Кодово име : Чистачът “ - сериал, еп. 13
02:50bTV Новините /п./
03:20"Кухнята на Звездев” /п./
03:50"Модерно семейство” /п./ - сериал, еп. 22
04:20"Горките родители на богатите деца”/п./- сериал, еп. 14, 15

05:40"Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ /п/
06:30"Здравей, България” - сутрешен блок на НТВ
09:30"На кафе” - предаване на НТВ
11:25"Клуб Нюз” - светски новини
11:30"Бон Апети” - предаване на НТВ
12:00"Щастливи заедно” - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Изгубени години” - сериен филм
15:00"Долината на слънцето” - сериен филм
16:00"Станция НОВА: Съпругите” - най-доброто от сезона
17:00"Часът на Милен Цветков” - предаване на НТВ
18:00"Сделка или не” - телевизионна игра
19:00Новините на Нова - централна емисия
20:00"Другите отчаяни съпруги” - сериен филм
21:00"Д-р Хаус “ - сериен филм, 8 сезон
22:00Новините на Нова
22:30"Грозната Бети” - сериен филм, 4 сезон
23:30"Женени с деца в България” - ситком
00:00Темата на спорта - обзор на спортните събития през
деня
00:30"Сделка или не” - телевизионна игра /п/
01:30"Ева Луна”- сериен филм
02:30"Долината на слънцето” - сериен филм /п/
03:30Новините на Нова /п/
04:00"На кафе” - предаване на НТВ /п/

05:05Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу  /п/
05:30Дързост и красота - тв филм /3006 епизод/п/
06:05В час ли си - предаване за образование /п/
06:20Национален календар
06:30Денят започва - информационен сутрешен блок
09:00По света и у нас - емисия новини
09:05Денят започва с Култура - информационен културен
бло
10:00По света и у нас - емисия новини
10:20Олимпийски хроники - спортно предаване
11:00Парламентарен контрол
14:00Информирани и здрави
14:15Дойче веле
14:45Вяра и общество - предаване за религия/п/
15:45Специализирано предаване за хора с увреден слух
16:00По света и у нас - емисия новини
16:10Новини на турски език
16:20Дързост и красота - тв филм /3007 епизод/
17:05ХАХ!  /п/
17:50Малки истории/п/
18:00По света и у нас - емисия новини
18:25Зелена светлина - екологична рубрика
18:30Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу /п/
19:00Момичетата Гилмор - тв филм /10 епизод/
19:45Лека нощ, деца!
20:00По света и у нас - емисия новини
20:30Студио волейбол
20:45Световна лига по волейбол
22:30Фен зона в полунощ - спортно студио
23:00По света и у нас - емисия новини
23:05Зелена светлина - екологична рубрика
23:10Обитаемият остров - двусериен игрален
01:10Полет над нощта - нощен блок/п/
03:40По света и у нас - емисия новини/п от 20:00/
04:05Видеоклипове
04:15Обитаемият остров - игрален филм /1 част/п

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

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ: МИЛЕН БЕЛОВСКИ
КИНЕЗИТЕРАПИЯ и МАСАЖИ при:

- болки в кръста; спортни травми;
целулит; слединсултни състояния;

парези и парализи; безплатни
консултации и др.

кв.Монте Карло 234 (сградата на тенис-кортовете зад ПМГ)
тел: 0899/83 86 47

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

v Вулканизация
v Изправяне на джанти

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

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
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НОВО
“ТРОТОАРНИ

ПЛОЧКИ,
ПРОИЗВОДИТЕЛ”

ПРОДАВА
тел.0885/38 74 61

0885/05  88 17

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Доста сте разсеяни

и може да объркате
бая неща, а това няма да е добра ате-
стация за вас. Важно е да не се вма-
ниачвате.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Обстоятелствата

ще се стекат във ва-
ша полза. Днес умът

ви ще е особено комбинативен, но
разчитайте най-вече, че късметът
ще ви следва неотлъчно.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Имате възможност

и достатъчно сили, за
да се справите с всяко предизвика-
телство. Днес сте на принципа „цел-
та оправдава средствата”

РАКРАКРАКРАКРАК
Ще имате амбиция-

та да свършите много
неща. Ще се открият нови възмож-
ности за реализация. Естествено,
вие няма да се втурнете през глава
да действате.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще имате усеща-

нето, че всички се опи-
тват да ви попречат и

саботират работата ви. Изглежда
това е единствено вашето усещане.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще трябва да из-

гладите някои свои
вътрешни противоре-

чия и чак тогава да действате. Има-
те някои могъщи конкуренти.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще успеете да реа-

лизирате почти
всичките си планове, при това без
да влагате сериозни усилия. Важно-
то е да не сте сами и да работите в
екип.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ще имате доста-

тъчно хъс за работа,
енергията ви ще е дори в повече.
Добре е да започнете да спортува-
те нещо вместо да се заяждате с
хората около вас.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Желанието ви да

увеличите доходите
си и да купите нови неща, наистина
е похвално, само че ще се наложи да
проявите повече търпение.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
С доста работа за-

почвате днешния ден,
така че ще трябва да се трудите
повечко, но пък всичко при вас ще се
пълни, дай Боже и кесията ви.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Започвате този

ден с големи надежди
и очаквания. Нали знаете, че човек е
толкова голям, колкото са големи
мечтите му.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Нещата ще се раз-

виват във ваша пол-
за, но не бива да сте прекалено
нетърпеливи. Най-лесно ще ви е,
ако сте в по-тесен кръг от хора.
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Äâàéñåò è ÷åòèðèìà ïî÷íàõà ñ „Ìèíüîð”
Само един нов засега, чакат се вратар и израелец

Страницата подготви Яне Анестиев

се и всички освободе-
ни футболисти, кои-
то тепърва ще уто-
чняват администра-
тивните процедури.
Все пак имаше и едно
ново попълнение, кое-
то до вчера  явно е
изглеждало като абсо-
лютен оптимист
сред колегите си. Това
е офанзивният халф
на Несебър Емил Нико-

лов, за когото сега ос-
тава задачата да се
хареса на треньорите
и да подпише с „Ми-
ньор”, който в медий-
ното пространство
до вчера не се броеше
за жив. Николай Хрис-
тозов е единствения-
т, който напуска, ка-
то от ръководство-
то честно си призна-
ха, че няма как да му
предложат по-добри
условия от тези, кои-
то му предлага плов-
дивското „Локо”.
Крум Бибишков обаче
се беше в съблекалн-
ята, стана ясно,че се
чака и нов вратар в
лицето на бившия ло-
комотивец Боян Пей-
ков. Всички бяха до-
волни,че поцти це-
лият отбор е запазен,
тук бяха и всички
чужденци в лицето на
Том, Брахими, Бумелха
и Бенрамдан, Ванчо
Траянов вече не го
броим за такъв. Ясно
е,че ще се играят де-
вет контролни срещи

и че подготовката ще
продължи в България,
а лагерите ще са два –
така, както бяха об-
явени – в Смолян и в
Банско. Ще се търсят
нови варианти за
някои постове, но с
последните си мачове
миньорци убедиха,че
наистина имат качес-
твен отбор, който се
нуждае по-скоро от
набиране на опит в
съществуващия със-
тав, с който ще играе
и този сезон и с кой-
то изкара полусезона,
отколкото  ново
прекрояване, такова,
каквото правят пове-
чето футболни отбо-
ри в последните годи-
ни, а после се оплак-
ват,че все не им е дос-
тигнало времето за
обработване на със-
тава. Стойчо Стоев
и треньорският му
щаб също подкарват
почти трети сезон в
Перник, факт, който
също рядко се среща в
българската „А” група

Напук на всички
мрачни прокоби, 24-ма
футболисти на „Ми-
ньор” излязоха на пър-
вата тренировка на
отбора като част от
подготовката за но-
вия сезон в „А” група.
Точно в 18 часа в
сряда след традицион-
ното лисване на вода,
футболистите, воде-
ни от треньорския

щаб и приветствани
от стотина вече
поуспокоени фенове
започнаха да въртят
обиколки по футбол-
ното поле. Преди то-
ва пред сградата на
стадиона изобилства-
ха мрачните прогнози,
но новината,че проб-
лемите с финансите
са решени, обърна нас-
троението. Появиха

СТОЙЧО СТОЕВ:
ОСНОВНО СЕ ПРИТЕСНЯВАХ ДА
НЕ СЕ РАЗБЯГАТ ФУТБОЛИСТИТЕ

- Стойчо, честито! Първи работен ден,
с какво настроение го посрещаш?

- Като след почивка. Важно е футболис-
тите как се чувстват, защото те са основ-
ния механизъм в един отбор. Надявам се
да са си починали добре и тази година да
не и по-спорна от предишната.

- С оглед на слуховете, които вървяха
през лятото, едва ли си спокоен.

- Е, така е. Почивката между двата полу-
сезона мина в търсене на финансиране на
отбора.Беше доста трудно. Имаше много
голяма несигурност. Всеки ден ситуацията
се променяше. Един ден ще го има отбора,
друг ден няма да го има. Така че беше дос-
та тежко. Поради тази несигурност нямаше
как да правим селекция. Ние просто не
знаехме дали ще има пари, за да я напра-
вим.

- Сега сигурен ли си в бъдещето?
- Сто процента не съм сигурен, но вече

има индикации, че нещата ще се решат.
- Започваш само с един нов футболист,

ще има ли други?
- Сигурно, но просто не искахме да лъ-

жем футболистите, с които преговаряме, а
малко или много сме изградили мнение,че
не лъжем футболистите.След като обещаем
нещо, трябва да го изпълним. От тази глед-
на точка закъсняхме.Но идва подготови-
телния период, в който ще се опитаме да
вземем нужните ни футболисти. Хубавото
е,че имаме изграден отбори това в извес-
тна степен ще ни помогне.

- Освободените от теб футболисти
всичките са тук.

- Те още си имат договори и тепърва ще
мислим как да процедираме с тях

- Има ли вариант някой от тях да бъде
върнат?

- Винаги има вариант, защото футболисти
за техните постове, с които говорихме, ве-
че са ангажирани с други отбори.Ние под-
ходихме честно към тях и ги предупредих-
ме,че може да имаме затруднения и те,ес-
тествено, предпочетоха други тимове.

- Взел ли си всичко, което имаш да по-
лучаваш?

- Неудобен въпрос, дай да не го коменти-
раме.

- Както и да се развият нещата ти по-
желавам да не се разделяш с футболисти
по финансови причини.

- Много се надявам. Това ми беше при-
теснението и през летния период. Не тол-
кова каква селекция ще направя, а дали
ще задържим футболистите, с които разпо-
лагам. Слава богу деветдесет и девет про-
цента от тях са тук

- Лека работа и късмет!
- Мерси!

„Миньор” продължава да съществува и в бъдеще
една седмица ще се из-
чисти. Радостното е,
че „Миньор” ще го
има.

- Това добре, но тия
акции на кого ще се
прехвърлят?

- Това не е важното,
акциите могат да се
прехвърлят и на ме-
не…..

- Как да не е важно.
Човекът, който ще ги
притежава, става
собственик на права-
та на футболистите
и т.н..

- Да, това е така,
важното е да се осигу-
ри финансирането.

- Сигурно ли е?
- Да, след като кмет

и премиер го гаранти-
рат. Аз също имах
друг вариант, но при
този ситуация неща-
та са сигурни. Друго-
то е процедура?

- Нали се сещате,че
веднага ще ви попи-
там г-н Вангелов го-
тов ли е да се раздели
безвъзмездно с акции-
те.

- Г-н Вангелов няма
да го коментираме се-
га….

- Нали той ще ги
прехвърля…..

- Той трябва да се

раздели по някакъв на-
чин с тези акции. Дали
ще ги купува някой ,
дали ще ги подарява,
но това трябва някак
да се случи.

- Тук нещата са по-
особени малко. Г-н Ван-
гелов и г-н Ковачки ще
кажат как стоят не-
щата.

- Някой трябва да се
яви купувач…..Премие-
рът ли ще го търси
или Вие. Той след като
се е ангажира със спас-
яването на клуба, най-
логичното е да се на-
мери човек, който да
вземе акциите.

- Не това е най-важ-
ният проблем, ще се
намери човек….

- Генерале, завиждам
ви за оптимизма, да-
но да е основателен.

- Ако не бях опти-
мист през този месец

и половина, тук няма-
ше да има нито тре-
ньори, нито футбо-
листи. Аз живеех през
лятото време,че ще
спася отбора. Вярвам
в думите на премиера,
с очите си видях как
помага на други клубо-
ве като в Дупница
например, как се оси-
гуряват спонсори и
т.н.

- В тоя ред на мисли
селекцията?

- Утре треньорите
ще ми кажат за хора-
та, от които имат
нужда. Тези дни ще го-
ворим с Даниел Унгер,
който трябва да
пристигне на лагера в
Смолян, за да го видим
в каква форма е и ка-
къв футболист е.

- Генерале, искрено
ви желая успех и доб-
ро бъдеще с „Миньор”

Генерале, преди на-
чалото на трениров-
ката се срещнахте с
президента на фенклу-
ба Петър Илиев, как-
во си казахте?

- Ами казах му, че ве-
че е сигурно,че „Ми-
ньор” продължава да
съществува.

- Това вече означа-
ва,че е бил възможен и
обратният вариант.

- Да, беше съвсем
възможен днес до към
три и половина (ин-
тервюто е взето на
27 юни около 18 часа).
Изобщо не бях сигу-
рен. Пък и през този
месец и половина, кой-
то беше май най-теж-
кият в живота ми, по-
хабих много нерви, из-
покарах се с колегите
си и вкъщи, въобще
много тежко беше. Та-
зи несигурност, коя-
то стоеше зад „Ми-
ньор”, беше много
тежка. Имах най-раз-
лични варианти, но
нямах точен отговор.
даже тръгнах със
страх към Перник, че
не мога да дам точен
отговор нито на иг-
рачите, нито на фе-
новете. През цялото
това време контак-

тувах с много инсти-
туции, но не мога да
не подчертая положи-
телната работа на
кмета на Перник г-жа
Янакиева, стигна се
до там, че правих сре-
ща и с премиера. И
най-важното е, че ко-
гато се срещах с тре-
ньорите ми се обади
г-жа Янакиева и каза,
че премиерът е зая-
вил, че отборът
трябва да продължи
да съществува, да
почваме подготовка-
та и да тръгваме на
лагер. От тук ната-
тък той, премиерът ,
също е ангажиран те-
зи дни, от понеделник
с кмета също ще пра-
вил организация. Да,
„Миньор” ще същес-
твува, държа да под-
чертая, благодарение
и на усилената рабо-
та на г-жа Янакиева.
Тя работи за това от
момента, в който г-н
Вангелов и е казал, че
напуска холдинга и се
оттегля от издръж-
ката на клуба. На то-
зи етап акциите все
още са при него, не са
прехвърлени, но това
е процедурен въпрос,
който в рамките на

Генерал Димитров пред Съперник
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Три дни ще има и „отворени врати”
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ЗА НЯКОИ ЩАСТИЕТО СЕ
ИЗМЕРВА СЪС 100 КВАД-

РАТНИ МЕТРА ПРАЗНА
ЛИВАДА. Толкова трябва на
оная жена, настанила се с
челядта си в драгичевската

гара. Сиромашията не подбира своите
жертви, затова и обществото, и особено
общинските власти, не трябва да се
скъпят откъм социални дейности. На
вчерашната общинска сесия в Перник
именно стоте квадратни метра безвъз-
мездно дарение бяха задължителния
хуманен жест, който ще реши една чо-
вешка съдба. Или поне ще я направи
малко по-човешка.

ИЗ ГРАДА ПЛЪЗНАХА СЕЗОННИ-
ТЕ БЕРАЧИ НА ЛИПИ И БРЪСТЯТ
ЛИ, БРЪСТЯТ. Няма нищо лошо в това
полезният липов цвят да се използва по
предназначение за чай. Обаче е твърде
грозна гледка някои от бръстачите да
късат цвета барабар с клонките и шума-
та, та направо да осакатяват дърветата.
Освен всичко друго, предназначението
на липите е да пазят сянка в големите
жеги. Обаче има нещо друго, което ко-
май берачите не знаят. А именно – че
цветът от липите по главните улици не
става за чай по простата причина, че в
него се концентрират вредните изпаре-
ния от бензина и нафтата на градския
трафик. Т.е. липата е нещо като филтър,
който пречиства въздуха, но обира в се-
бе си мръсотията. Истински екологич-
ният липов цвят е малко по-встрани от
градските центрове – в паркове, вилни
зони и по селата. Така че брането
трябва да става не само екосъобразно,
но и с един здравословен подтекст, за
който не се води никаква разяснителна
кампания.

НОВАТА ПОЖАРНА НА ПЕРНИК
СЕ СТРОИ С УСИЛЕНИ ТЕМПОВЕ И
НЯМА КАК ДА БЪДЕ ИНАЧЕ. Щото
без Пожарна и ден не може. Освен
сградата явно и инфраструктурата око-
ло нея трябва да се нормализира, щото
улицата от бившата Слдакраска коопе-
рация е осеяна с толкова дупки, че ако
утре, не дай Боже, по нея тръгне кола с
включени сирени, докато извърви тия
няколкостотин метра, ако не се потро-
ши, със сигурност ще си разплиска во-
дата.

Тел.: 0888/533 988

ПРОДАВАМ:
Êàôå-êëóá, êâ. Èçòîê

трите дни ще се про-
веждат от 9 до 17 ча-
са.

На 4-ти юли от
10,30 часа пък на пло-
щада кучета- полицаи
ще ловят бандити на
площада в Перник.
Зрелищният  екшън –
спектакъл  по залав-
янето и обезврежда-
нето на престъпник
винаги се е радвал на
изключителен инте-
рес. Сега в гонитбата
ще бъдат пуснати че-
тириноги ченгета,
сред тях и кучето
Крас от породата Ма-
линоа, обучено да от-
крива наркотици.

Честванията, пос-

ветени на 134- годиш-
нината от създаване-
то на МВР в Перник
започнаха още на 18
юни с традиционния
футболен турнир
между подразделения-
та на Областната ди-
рекция. Финалът е на
3 юли от 10 часа, а ма-
чът за третото
място ще започне час
по- рано. Срещите се
играят на новооткри-
тото игрище с изкус-
твена настилка под
Обединения детски
комплекс.

Наградите на побе-
дителите от турни-
ра по футбол и тур-
нира по стрелба, кой-

то ще се състои на 3
юли на стрелбището
в Първо РУП- Перник,
ще бъдат връчани на
тържественото съб-
рание в салона на ОД
на МВР на 4 юли от 14
часа. Тогава ще бъдат
наградени и служите-
лите, постигнали
трайни успехи през
предходния едногоди-
шен период.

В рамките на пер-
нишките празненства
е и първата копка на
новата сграда на По-
жарната, за която се
очаква да пристигне
Пожарникар N1 в
страната Николай Ни-
колов.

ни от високите води
на река Струма, на
МРРБ се отпускат
530 хил. лева за ук-
репване на главния
път Е-79 София – Ку-
лата.

Част от искания-
та за финансиране
на неотложни въз-
становителни рабо-
ти на общински сгра-
ди се отлагат за
уточнения и пред-
ставяне на изисква-

Любомира ПЕЛОВА
Още 567 000 лева

от републиканския
бюджет дава прави-
телството само за
ремонт на жилищни
сгради в Перник и
Радомир, постпада-
ли от земетресе-
нието на 22-ри май.
Решението бе взе-
то на последното
заседание на Между-
ведомствената ко-
мисия за въстанов-
яване и подпомагане
към министерския
съвет, ръководено
от вицепремиера
Цветан Цветанов.
В работата му взеха
участие министри-
те на икономиката,
енергетиката и ту-
ризма и на околната
среда и водите. На
заседанието при-
състваше и облас-
тният управител
на Перник Иво Пет-
ров.

За щети, причине-

щите се проекти.
Без решение за фи-
нансиране остават
отделни молби за
в ъ з с т а н о в и т е л н а
помощ, по които ще
се извършат провер-
ки за спазването на
строителните нор-
ми и за решенията на
местните власти
във връзка с осигур-
яването на жилища
за останалите без
подслон хора.

Любомира ПЕЛОВА
Авторът на два

грабежа, при които
престъпник размахвал
хладно оръжие, от-
мъквайки от ужасени-
те търговски работ-
ници главно цигари и
алкохол, се оказа пси-
хично болен.

На 20 юни, около 10
часа сутринта 37-го-
дишният Иво В. нахлу
в пернишки магазин и
размахвайки нож, при-
нуди продвачакта да
му даде тридесетина

кутии цигари, след
което изчезна с
плячката в неизвес-
тна посока. Кримина-
листите успяха да го
открият и да му
щракнат белезници-
те. В хода на разслед-
ването стана ясно,
че ден по-рано съ-
щият мъж по анало-
гичен начин е открад-
нал алкохол и цигари.
След изтичането на
72-чаковата му мярка
за неотклонение ста-
на ясно, че към но-

жарят не може да бъ-
де приложена най-
тежката мярка „за-
държане под стра-
жа”, тъй като бабаи-
тът с постановление
на пернишкия Райо-
нен съд е настанаен в
психиатрично заведе-
ние, в което ще оста-
не минимум половин
година, съобощи ди-
ректорът на Облас-
тната дирекция на
полицията в Перник
комисар Валентин Ди-
митров.

Тарашиха магазин
Любомира ПЕЛОВА

Магазин за алектроматериали и инстру-
менти в центъра на Перник е бил обран,
съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

През нощта на 26 срещу 27 юни от тър-
говския обект са били задигнати еле-
ктрически машини и  инструменти от ма-
газин за маркова строителна техника.
Въпреки охраната от частен СОТ, неиз-
вестни  лица  проникват в помещението
чрез взлом на патронник и отнемат про-
тивозаконно   няколко перфоратора, кър-
тач и ъглошлайфер от елитните марки
„Бош” и „Макита”. Нанесените щети са в
процес на уточняване.

Образувано е досъдебно производство
и работата по случая продължава.

Апаши обраха базова
станция на Глобул

Апаши удариха съоръжение на мобилен
удар, научи „Съперник”. Крадци „привати-
зирали” акумулатори от базова станция на
Глобул в района на радомирското село
Владимир. Докато товарели откраднатите
шест акумулатора обаче забелязали зада-
ваш се полицейския автопатрул и избяга-
ли, зарязвайки возилото с плячката.  Поли-
цаите прибрали колата и акумулатори-

те. По издирва-
нето и залав-
янето на извър-
шителите ра-
ботят две об-
ластни дирек-
ции, казаха от
полицията.

Автор на два въоръжени
грабежа – в психиатрия

Още половин милион лева за
ремонт на пострадали сгради

Любомира ПЕЛОВА
В навечерието на

професионалния праз-
ник на МВР, и в пер-
нишката дирекция на
полицията делниците
са съпроводени със
специални мероприя-
тия. На 2,3 и 4 юли
Областната дирекция
на МВР и районните
управления “Полиция-

” разтварят широко
врати за организира-
ни посещения. Вече
има няколко заявки за
посещения на ОД и на
кабинета на полицей-
ския шеф Валентин
Димитров, и на Второ
РУП в квартал Изток,
съобщиха от полиция-
та. Дните на отворе-
ните врати и през


