
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

”
ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се в разликата!

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

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

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61
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ПРОДАЙТЕ

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

сгуроотвали, ВиК - сис-
теми, открити рудни-
ци и кариери за добив
на инертни материали
на територията на об-
ластта. Особено вни-
мание ще се обърне на
готовността на сис-
темите и средствата
за оповестяване и оси-
гуряване на транспор-
тния достъп до вод-
ните обекти, както и
проводимостта на
речните легла извън
границите на урбани-
зираната територия и
районите с потенциа-
лен риск от наводне-
ния.

Комисията има за за-
дача да провери и дали
са изпълнени разпоред-
бите след пролетната
проверка, посочени в
заповедта на облас-
тния управител от 1-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.550 лв.

Сряда, 1 октомври  2014 г., бр. 184 /5547/ год. XXIЦена: 0,60 лева

Определена е междуведомствена комисия за това
Любомира ПЕЛОВА

Със специална запо-
вед областният упра-
вител Бойка Павлова
разпореди провеждане-
то на есенна проверка
на хидротехническите
съоръжения на тери-
торията на цялата
Пернишка област. Оп-
ределена е междуве-
домствена комисия в
16-членен състав с
председател Кирил Ле-
поев – зам.областен
управител, която ще
проверява съоръже-
нията по предварите-
лен план-график в пе-
риода между 13и 21 ок-
томври т.г. Ще бъдат
обследвани техничес-
кото и експлоатацион-
но състояние и ава-
рийното планиране на
язовири, хвостохрани-
лища, шламохранилища,
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Слънчево

Покров на Пресвета
Богородица. Св. апостол
Анания. Св. преподобни
Роман Сладкопевец и

Иоан Кукузел

Арт и Ко -  0898/47 12 53 Интелект - 076/67 09 00
Алдина -   076/60 03 01 Кантора Перник - 076/60 28 94
Габи М -  076/ 60 13 15 Кали Консулт - 0898/62 06 96
Еда - 0888/68 95 35 Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Елион - 076/ 60 19 23 Престиж - 076/60 00 01
Жоки - 0888/54 88 67 Орел - 0898/94 56 94
Ива - 076/60 13 38 Симеон Д - 076/60 26 26

„Реал”-на
истерия

Тая национална лудост с
„Реал” Мадрид взе да писва преди да се е
случила. Сякаш Господ ще идва на стадион
„Васил Левски”, та дайте да го видим преди
да си е отишъл.

Е, добре де, ония са европейски шампиони,
ние сме европейци по природа и географска
принадлежност. Какво чак толкова? Роналдо
можеш да си го гледаш всеки ден по телеви-
зора барабар със забавения каданс. И гелът
можеш да му гледаш, и поршето му, и та-
туировките му. От близо и от далеч. Ама
да даваш няколкостотин лева, за да го
зяпаш от стотина метра... Не е ли това
футболен мазохизъм, съчетан с морално
чуждопоклонничество? Вярно, играта е за
забавление и релакс, ама да припадаш на опа-
шките за билети си е живо издевателство
и унижение на човешката природа.

Впрочем, нищо чудно. Българинът живее
в реална истерия непрекъснато. Винаги ще
си намери някое божество – политическо
или спортно – на което да се кланя и да
протяга ръка за автограф. Като в оня ве-
лик филм „Боговете сигурно са полудели”, у
нас полудяха поклонниците. Така че лудите
за „Реал” нека по-бързо се налудуват, щото
после ще лудеем след изборите... Реално...

Валентин ВАРАДИНОВ

ви юли т.г. Тогава на 9
от общо 29-те язови-
ра в региона бяха изда-
дени предписания за
отстраняване на нару-
шения. В документа
бяха определени и сро-
кове и отговорни лица,
които да предприемат
необходимите дей-
ствия по отстранява-

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
набира кандидати за участие в

курс за КРАНИСТИ
I-ва и II-ра степен

На завършилите успешно обучението,
ще бъде издаден документ от лицензи-
ран обучител и  ще им бъде предостава-
на  възможност за постъпване на рабо-
та във фирмата като кранисти.

За информация и записване
тел. 076681018, 076681016 и

email: hr@stomana.bg

Зоя ИВАНОВА
Няма проблем об-

щопрактикуващите
лекари да отчитат
чрез информационна-
та система на Нацио-
налната здравнооси-
гурителна каса
(НЗОК) извършените
имунизации, въпреки
промяната в срокове-
те за извършване на
задължителни имуни-
зации при децата (На-
редба за изменение и
допълнение на Наред-
ба №15 от 2005 г. за
имунизациите в Ре-
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не на нередностите.
Сега всеки член на

Междуведомствена-
та комисия от есенна-
та проверка ще из-
готви доклад в съот-
ветната област с оп-
ределени констата-
ции, ще бъдат напра-
вени предписания със
срок за изпълнение.

Документите трябва
да бъдат изпратени
на председателя на
комисията най-късно
до 31 октомври 2014
г. До 14-ти ноември
пък комисията ще
предостави протокол
от есенната провер-
ката на областния уп-
равител.

публика България
(обн., ДВ, бр.54 от
01.07.2014 г., в сила
от 01.07.2014 г.),
съобщават от нацио-
налната здравнооси-
гурителна институ-
ция.

С писма от 7 август
и от 3 септември
2014 г. директорите
на РЗОК са били уве-
домени от управи-
теля на НЗОК за про-
мените на Наредбата.
Към писмата е било
приложено писмо на
главния държавен

ÕÈËßÄÈ ÄÅÖÀ ×ÀÊÀÒ
ÑÂÎÈ ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ

здравен инспектор и
заповед на министъра
на здравеопазването.

Измененията на
Имунизационния ка-
лендар на Република
България, свързани с
промяната в срокове-
те за извършване на
задължителни имуни-
зации, са съобразени с
отчитането и запла-
щането на извърше-
ните задължителни
имунизации по дого-
вор с НЗОК. За целта
управителят на
НЗОК – д-р Румяна То-

Районните здравни каси са уведомени за имунизациите

дорова, е изпратила
писма до директори-
те на районните
здравноосигурителни
каси (РЗОК), с които
им напомня отново да

уведомят за това из-
пълнителите на пър-
вична извънболнична
медицинска помощ,
сключили договор с
институцията.
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Îáñúæäàõà ðàçâèòèåòî íà Þãîçàïàäà ïðåç 2015-òà
Важни мерки за преодоляване на изменението на климата
Любомира ПЕЛОВА

На заседание на Ре-
гионалния съвет за
развитие на Югозапа-
ден район беше обсъ-
ден и приет проект на
Годишна индикативна
програма за дейнос-
тта на съвета за 2015
г. Той беше представен
от областния управи-
тел на Перник Бойка
Павлова и Живка Таке-
ва-Първанова – замес-
тник областен управи-
тел на област София.
Това са двете области,
които поемат рота-
ционното председа-
телство на съвета за

периода 01.01-
30.06.2015 и 01.07-
31.12.2015 г.

Целта на програма-
та за развитие в Юго-
западния район през
2015 г. е осигуряване
на активното участие
на Регионалния съвет
за развитие в процеса
на сратегическото пла-
ниране и наблюдение на
регионалното и мес-
тно развитие и пости-
гане на ефективна
координация при изпъл-
нението на оператив-
ните програми, съфи-
нансирани от Европей-
ския съюз, насочени

Гигантска пърхутка откри
Тихомир Кирилов

Милена ПЕТРОВА
Гигантска 20-килограмова пърхутка намери

жителят на пернишкото село Кралевдол Тихо-
мир Кирилов. Досега такова чудо в селото не
сме виждали, диви се той. Тукашни жители са
намирали големи гъби от този вид, но теглото
им стигало най-много до 12 кила.Тихомир и
съпругата му излезли на разходка през уике-
нда в Голо бърдо. Намерили великанската гъ-
ба на поляна в местността „Локвата” над хижа
„Кралев дол” в посока Бели кладенци. Едва я
пренесохме с жената! Че то 20 кила как се
носят на гръб цели 3,5 километра, разказва за
сполетялата го изненада кралевдолецът.Най-
добре е тази гъба да се панира, така става
най-вкусна, твърди той като същински позна-
вач. Цялата махала ще опита от нея, хвали се
Тихомир. Ще се съберем и ще раздадем на
всички комшии, за да си хапнат, каза той.

Заключителна среща по
подготовката на изборите

Любомира ПЕЛОВА
Вчера областният управител на Перник Бой-

ка Павлова проведе заключителна среща по
подготовката на изборите. На нея бяха обсъ-
дени последни ангажименти и дейности по
подготовката на изборите за народни предста-
вители. Секретарите на общинските админис-
трации получиха белите торби за предаване от
СИК на изборните книжа и бюлетини на коми-
сията по чл.287, ал.7 от Изборния кодекс, ку-
тиите за поставяне на отрязъка с номерата на
хартиените бюлетини за гласуване, както и из-
бирателните списъци за гласуване. В работна-
та среща, водена от Бойка павлова, която ос-
вен губернатор на региона е ръководител на
екипа по организационно–техническа подго-
товка на изборите от Областна администра-
ция, участваха представители на РИК Перник,
ОУ”ПБЗН”, ОД на МВР Перник и „Информа-
ционно обслужване”АД-клон Перник, Начал-
ника на ТЗ”ГРАО” и Секретарите на общините
от територията на областта.

към икономическото,
социалното и терито-
риалното сближаване
на района с останалите
райони в България и ЕС.

По време на срещата,
която се проведе в
края на миналата сед-
мица в Боровец, взеха
участие представите-
ли на министерства,
както и на петте об-
ласти от Югозападен
район – Перник, Кюс-
тендил, Благоевград,
София и Софийска, кме-
тове на общини и чле-
нове на общинските съ-
вети в района, пред-
ставители на социал-

но-икономически парт-
ньори. На заседанието
беше представена На-
ционалната политика
по изменение на клима-
та. Обсъдиха се пробле-

ИНТЕРВЮ С ВОДАЧА НА ЛИСТАТА НА АБВ В 14 МИР- РОСИЦА ЯНАКИЕВА
- Г-жо Янакиева, към коя част от общес-

твото са насочени посланията на АБВ на
тези парламентарни избори, кого припоз-
нава политическата формация  като свой
електорат. Чий интереси ще защитава
тя в 43-то Народно събрание.

- По принцип Алтернатива за българско
възраждане или АБВ е социалдемократи-
ческа партия. Затова е нормално нейните
послания да бъдат насочени предимно към
лявата част и центъра от електората. Тоест-
хората, които не са удовлетворени от начи-
на, по който живеят на първо място и на вто-
ро място- не са удовлетворени от факта, че
в лявото пространство има само един голям
политически субект. По-важното е, че този

ляв субект през последните 10 години прави дясна, а не лява политика. За всички е ясно,
че държавата е в криза, за всички е ясно, че голяма част от българските граждани живеят
трудно. За съжаление, нищо през последните години не се е променило, за да може живо-
тът им да стане по-нормален.

-  Какво бихте казали на онези потенциални избиратели, чиито убеждения грави-
тират в ляво и центъра на политическия спектър и все още се колебаят на коя
политическа партия могат да гласуват доверие на предстоящите избори.

- Предстоящите парламентарни избори бих определила като водоразделни затова
дали държавата ще се стабилизира или ще продължи политическият хаос, в който се
намира повече от две години. Натрупаните проблеми са твърде много и те се задълбо-
чават с всеки изминал ден. Ако искат да бъдат взети разумни и отговорни решения в
дългосрочен план, решения, които ще направят държавата ни по-цивилизована и по-
нормално място за живот, безусловно трябва да изберат Алтернатива за българско
възраждане. Ние имаме разработена програма за управление, имаме ясна визия как-
во следва да се случи в следващите месеци и години от управлението на правителс-
твото. Това, което е много важно- имаме ясна визия за развитието на страната в по-
дългосрочен план. Затова приканваме всички политически формации, които ще имат
представителство в новия Парламент, да седнем на масата на разговорите и да подпи-
шем споразумение в средносрочен и дългосрочен план в името на българските граж-
дани. С общи усилия трябва да определим стратегиите за бъдещото развитие на дър-
жавата, на всички обществени сфери, които са от значение за гарантирането на нор-
малния живот, който всички мечтаем да се случи.  Всъщност- това направиха цивили-
зованите европейски държави.

- Смятате ли, че в новия Парламент АБВ би могла да намери общ език с БСП при
решаването на жизнено важни национални проблеми. Като човек, който е част от

От тези парламентарни избори зависи дали България ще се стабилизира и ще продължи да се развива
ръководството на Национална гражданска инициатива, кажете какви компромиси би
могла да направи политическата формация в името на страната и с какво не би се съг-
ласила.

- Ние ще седнем на масата на преговорите с всички политически субекти, представени в
новия Парламент. Единствено политическа партия ДПС е извън нашите виждания за въз-
можни преговори. Това се дължи на факта, че в последните две коалиционни правителства,
в които движението участва- тройната коалиция и това на Орешарски, ДПС стана символ на
корупционните схеми. И днес все още се питаме- кой предложи Делян Пеевски за шеф на
ДАНС и защо предложи именно него. С всички останали политически партии сме готови да
водим разговори. Но споразумения са възможни само тогава, когато са ясни правилата, ко-
гато те са разписани и когато политиките, които ние предлагаме в различните сфери: здра-
веопазване, образование, социални дейности и други в голяма степен се припокриват с ед-
но такова споразумение. Участието във властта на всяка цена не е наша самоцел.

-  Имайки предвид тежкото положение, в което се намира държавата в момента и от
позицията на управленец с огромен опит,  кои са най-важните стъпки, според Вас, кои-
то трябва да предприеме новият Парламент след конституирането си, за да се стаби-
лизира финансовото положение на страната и тя да излезе от кризата.

- На първо място трябва да се вземат важни решения, свързани с държавния бюджет като
най-вероятно ще се наложи неговата актуализация. Освен това трябва да се подготви и
приеме бюджетната рамка за следващата година. На следващо място, България има спеш-
ни задачи, които трябва да свърши по отношение на реализацията на различни проекти и
програми от новия програмен период-2014-2020 година. Трябва да сме наясно, че 2014-та е
вече загубена година, но не трябва да допуснем 2015 г да бъде също пропиляна. От там на-
татък има много какво да се прави по отношение на всички политики. Предстои много рабо-
та свързана с изменение и приемане на редица закони, които в момента създават изкустве-
ни пречки. От съществено важно значение е новото Народно събрание да намери верните
механизми, чрез които да реализира на практика контролните функции на държавата. Това,
може би, е най-важното, което ни пречи най-много на нас като граждани на тази страна да
се чувстваме спокойни и да усещаме грижата на държавата, за да вървим напред.

-  Ще се ангажира ли АБВ да прокара в новия Парламент болезнените реформи в
здравеопазването, образованието, социалната сфера, правосъдието,  за да почувс-
тват българите, че държавата се грижи за тях, а не е абдикирала от отговорности-
те си.

- Всички тези функции на държавата са производни на икономическия статус на държа-
вата като цяло и в частност на всички икономически субекти както в сферата на икономи-
ката, така в сферата на селското стопанство. Без кардинална промяна в здравеопазване-
то, образованието, социалните дейности и другите сфери на обществено-икономическия
живот на страната няма как да направим  следващата крачка напред. Аз знам, че това са
непопулярни мерки,  които не носят никакви дивиденти на този, който ги прави. Но когато
говорим за развитието на страната в средносрочен и дългосрочен план и за подобряване
на живота на хората, без тези мерки това няма как да се случи.
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Гласувайте за АБВ с бюлетина № 14

ми, свързани с измене-
нието на климата в
Югозападен район, мер-
ки за тяхното преодол-
яване и източници на
финансиране.

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с предстоящото изменение на цените на електроенергията, които се очаква да  влязат в сила от 1 октомври

2014 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще започне извънредно отчитане на електромерите на своите клиенти. Гра-
фикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Информация може да се полу-
чи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия  0700 10 010.С цел да се обе-
зпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 302 служители. Всички от-
четници ще работят с удължено работно време, както и в почивния ден. Поради физическата невъзможност всички еле-
ктромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въ-
веждане на новите цени.С цел гарантиране на максимална коректност при таксуването на консумираната електроенер-
гия, клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си. Самоотчитането е по желание и не от-
меня извършването на месечен отчет от страна на дружеството. Клиентите, които желаят да се възползват от тази въз-
можност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията между 1 и 7 октомври 2014 г. на телефон-
ната линия  0700 10 010 (меню 2), на zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667, през уеб-сайта www.cez.bg, меню „Самоот-
чет“ и в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Те трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи,
клиентски номер, дата на отчитане, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания.Фак-
турите през месец октомври ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари и по нови цени.

ЧЕЗ ще отчете извънредно електромерите
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Íàä 84 000 äåêàðà ñ ïðåäñåèòáåíà ïîäãîòîâêà
Най-много са те в община Радомир

Университети продължават
с приемните изпити

Милена ПЕТРОВА
Началото на академичната година е съп-

роводено от есенни изпити, чрез които уни-
верситети се надяват да запълнят стотиците
свободни места по специалностите, след
своя проверка в петте най-големи българ-
ски университета.Изпит на 10 октомври об-
явиха в Шуменския университет. Висшето
училище ще запълва останалите незаети
места в 22 специалности от общо 51. Допъл-
нителен прием обявяват и във Великотър-
новския университет, както и в Тракийския
университет в Стара Загора.Около 200 са
незаетите места към момента в ЮЗУ „Нео-
фит Рилски“, съобщи заместник-ректорът
Траян Попкочев. Най-нежелани са природо-
математическите специалности като инфор-
матика, физика и химия.Броят на незаетите
места в Софийския университет са 260, но
по думите на заместник-ректорът доц. Ми-
лена Стефанова, това няма да се отрази на
бюджета, тъй като висшето учебно заведе-
ние е реализирало 90 на сто от прием-плана
си.Прогнозите на следващата кандидатсту-
дентска година може да са още по-пагубни
за университетите, тъй като абитуриентите
ще са с около 10 000 по-малко.

Силвия ГРИГОРОВА
  Над 84 100 дка с

предсеитбена подго-
товка има в областта
към 27 септември. То-
ва информираха от
Областна дирекция
„Земеделие” в Перник.
Най-много площи под-
готвени за сеитба на
есенни култури има в
землището на община
Радомир- 42 500 дка.
Следват общините:
Брезник- 23 300 дка,
Перник- 10 000 дка,
 Ковачевци- 3 700 дка,
Трън- 3 500 дка и Зе-
мен- 1 200 дка.

  С по-бавни темпове
върви дълбоката оран

на площите, които са
предвидени за засява-
не с пролетни култу-
ри. До момента в ре-
гиона са изорани общо
32 200 дка. Традицион-
но най-много площи с
дълбока оран имат зе-
меделските произво-
дители от Радомир-
25 500 дка. Следват
стопаните от Кова-
чевци- 5 200 дка и Пер-
ник- 1 500 дка. Земедел-
ските производители
от Брезник, Трън и Зе-
мен все още не са за-
почнали да орат. До
момента все още в ни-
то една община земе-
делските производи-

тели не са започнали
предсеитбено торене
на площите. Агроспе-
циалистите са на мне-
ние, че стопаните
трябва да създадат
по-добра организация,
за да може да се прик-
лючи с прибирането
на пролетните култу-
ри и да се форсира есе-
нната кампания. Опа-
сенията са, че прогно-
зите на синоптиците
са от средата на ок-
томври времето да се
влоши, което ще съз-
даде сериозни затруд-
нения на селскосто-
панската техника и ще
забави есенната сеит-

ба. Това означава, че
могат да бъдат про-
пуснати благоприя-
тните агротехничес-
ки срокове за засяване

на есенните култури,
което неминуемо ще
се отрази неблагоп-
риятно върху добиви-
те от тях. 
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Кандидатите за народни пред-
ставители от пернишката листа на
„БСП Лява България“ д-р Анна
Милошева, Петър Янков и Теодо-
ра Крумова се срещнаха с жите-
ли в кв. Мошино.

Инжинер-агрономът Петър Ян-
ков заяви пред мошинци, че ако и
бъде даден шанс, БСП се ангажи-
ра да бъдат премахнати чуждес-
транните монополи, които убиват
българското производство. Янков
спобеща справедливо разпреде-
ление на субсидиите за българ-
ските земеделци. Четвъртият в
листата каза още, че БСП е пар-

тията, която върна акциза на горивата на земеделските производители и кате-
горично заяви, че БСП повече няма да позволи разграбването на държавата.

Младият кандидат Теодора Крумова припомни, че БСП е партията, благодаре-
ние на която паричните обезщетения за майчинство, както и целевите помощи
за първокласниците се увеличиха със 100 лева, партията, благодарение на коя-
то бяха увеличени средствата за образование, а младежката безработица на-
маля със 7%. Тя каза още, че БСП се ангажира да води активна политика в сфе-

Д-р Анна Милошева в кв. Мошино: Нужни са спешни реформи в здравеопазването и в пенсионната система
рата образованието, с акцент върху качеството на подготовка на младите кадри и
реализацията им на пазара на труда.Един от най-известните невролози в Перник
д-р Анна Милошева заяви, че пенсионната реформа ще бъде един от приоритетите
на БСП в следващото народно събрание и допълни, че е недопустимо цял живот с
труд да си изкарваш прехраната, а когато влезеш в пенсионна възраст,  да ти се
налага да разчиташ на финансовата подкрепа от деца, внуци и социални помощи. 

„Програмата на БСП предвижда премахване на клиничните пътеки, както и
реформа във спешната помощ, като по този начин ще се подобри качеството
на болничната помощ“, каза още д-р Милошева.Срещата продължи с нефор-
мални разговори с Петър Янков и д-р Милошева в качеството им на общински
съветници. Кандидатите за народни представители от листата на „БСП Лява
България” се срещнаха с жители на с. Студена.  Четвъртият в листата Петър
Янков заяви пред избирателите, че народните представители от БСП в 42-то
Народно събрание изпълниха голяма част от своите ангажименти, в това чис-
ло възстановяването на акциза на горивата. Янков допълни още, че БСП е
имала 4 годишна програма, включваща създаването на Агенция за земята,
която да защитава правата на българските производители и българските сто-
ки. „Липсата на мнозинство в НС, както и краткия период на неговото същес-
твуване обаче, не позволиха това да се случи”, каза още той. Инжинер-агро-
номът  прозова избирателите да подкрепят БСП на 5 октомври, защото това е
единствената партия, която се бори за възраждане на българското земеделие
и българското производство.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.
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Кандидатите за народни предста-
вители от ПП ГЕРБ-Перник бяха
официални гости на учредяването
на клуб на партията в с. Вискяр.  На
събитието присъстваха д-р Вяра
Церовска, Ирена Соколова, Денис-
лав Захариев, Емилия Грозданова
и Александър Александров. Вода-
чът на листата д-р Вяра Церовска
поздрави всички за новия клуб и
им пожела да бъдат извор на мно-
жество инициативи.

„В клубовете на ГЕРБ се събират
не просто членове и симпатизанти
на партията, а приятели, които спо-

делят общи идеи и са отдадени на общата кауза. Това е петият клуб, който учред-
яваме в област Перник за последната година, което е доказателство, че работим
добре и можем да се гордеем с направеното досега“, заяви д-р Церовска.

По време учредяването на клуба бяха обсъдени и основните приоритети на
ГЕРБ за бъдещото управление на държавата.

„Предстоят ни много важни избори. Очакваме това да е деветата поредна побе-
да за ГЕРБ, защото вярваме, че хората са оценили всички усилия, които партията
е положила за развитието на страната ни“, каза Вяра Церовска. Втората в листата
Ирена Соколова добави, че кампанията на ГЕРБ винаги е била обърната към хора-
та. „ГЕРБ не дава нито напразни надежди, нито евтини обещания. Всяко наше
предложение към хората е планирано и обвързано с конкретни срокове и средс-
тва“, изтъкна Соколова.

Членовете на клуба на ГЕРБ във Вискяр пожелаха на кандидатите за на-
родни представители успех на изборите и стабилно управление на България
през следващите четири години. Ден преди товакандидатите за народни
представители от ПП ГЕРБ-Перник разговаряха с жителите на с. Кладница.
На срещата бяха обсъдени мерките за стабилизиране на страната и планира-

Предизборният рейд из Пернишко на кандидатите за народни представители от ГЕРБ продължава
ните от ГЕРБ реформи в сферите икономиката, здравеопазването и образова-
нието. Водачът на листата д-р Вяра Церовска разясни пред присъстващите
програмата на ГЕРБ за енергийна ефективност, която планира саниране на
блоковете, а по-късно и еднофамилните къщи. „Изпълнението на тази програ-
ма ще помогне сметките за електричество да намалеят драстично- около 50
процента. Така домакинствата ще разполагат с повече ресурси, ще се повиши
потреблението и тези пари ще се върнат в икономиката “, каза Церовска. Тя
добави, че единствено ГЕРБ има управленска програма, която не се базира на
обещания, а в нея са залегнали конкретни мерки и срокове за тяхното изпъл-
нение. „Предвиждаме серия от мерки за стабилизиране на икономиката и под-
помагане на малкия и средния бизнес. Това е начинът за създаване на работ-
ни места и трайна заетост“, изтъкна д-р Вяра Церовска. Кандидатът за наро-
ден представител Ирена Соколова допълни, че подобряването живота на бъл-
гарите и повишаването на доходите могат да имат резултат само след много
усилия от всички – политици и граждани. Тя призова всички да бъдат активни
и на 5 октомври да отидат и да гласуват. “Нека не позволяваме друг да реша-
ва съдбата ни. Гласувайте за стабилна България с номер 9 в интегралната бю-
летина“, апелира Соколова. Кандидатите за народни представители от ГЕРБ-
Перник и местната структура на МГЕРБ почистиха района около хижа Селими-
ца.  Акцията е част младежката инициатива „Добро за Перник“, която има за
цел да бъдат изчистени емблематични за областта места, където перничани
обичат да се разхождат в почивните дни. В почистването се включи водачът
на листата на ГЕРБ-Перник д-р Вяра Церовска и кандидатите за народни пред-
ставители Ирена Соколова, Денислав Захариев, Владислав Караилиев, Пла-
мен Ангелов, Емилия Грозданова и Александър Александров.„ГЕРБ се стреми
да помага на хората и да е близо до тях. Това не е първата подобна инициати-
ва, в която се включваме. Преди две седмици помогнахме на хората в постра-
далите от наводненията района да почистят домовете си. Това е градивната
енергия на ГЕРБ, която е насочена към всички, а целта е да направим родина-
та си по-красиво и по-чисто място“, каза водачът на листата на ГЕРБ-Перник д-
р Вяра Церовска.

Гласувайте за ГЕРБ с бюлетина № 9

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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Õèëÿäè äåöà ÷àêàò ñâîè ñåìåéñòâà
Намалява броя на семействата които осиновяват деца у нас

Очаква се още по-голяма
бежанскa криза в България

Любомира ПЕЛОВА
Държавната агенция за бежанците очаква

още “по-голяма” бежанска вълна към Бълга-
рия, като обстановката допълнително се ус-
ложнява от това, че все повече от бежанците
остават у нас. Това стана ясно от думите на за-
местник-председателя на Държавната агенци-
я за бежанците Васил Върбанов. “Проблемът
сега е, че балансът е нарушен. Ако в началото
на месеца колкото влизаха толкова и излиза-
ха, сега вече тези, които влизат, са много по-
вече и разликата е около 1000 души за един
месец”, съобщи Върбанов.След като получат
статут в България, бежанците имат право в
рамките на 90 дни да се движат свободно като
туристи в ЕС. “По-голяма част от тези, които
пристигнаха през миналата година, са замина-
ли на Запад. Вече имаме запитване за над 5
000, които са регистрирани в България, но за
щастие са ни върнали не повече от 120. Основ-
ната причина е, че те считат България за тран-
зитна страна и искат да отидат в европейските
държави на Запад и все още не са склонни да
се подготвят и да търсят работа”, обясни Вър-
банов пред “Фокус”.

От агенцията очакват капацитетът на центро-
вете за настаняване, който е около 6000 места,
да бъде запълнен до края на годината.В мо-
мента в териториалните центрове са настанени
около 3000, а преди месец са били с около
1000 по-малко.

Допълнителни затруднения създава това, че
докато получат статут, бежанците няма къде
да отидат и по-голямата част от тях остават в
центровете. В момента от 3045 в териториални-
те центрове, 350 са със статут.

България овладя първоначалния бежански
натиск, но в момента той се възобнови с нова
сила. Построената ограда по част от границата
с Турция не постигна големи резултати, но пре-
насочи потока към други маршрути или офи-
циалните пропусквателни пунктове. В същото
време правозащитни организации критикуват
българските полицаи, че изтласкват с насилие
бежанци обратно в Турция.Бежанците към
България са основно от Сирия, но се увелича-
ва броят и на хората от Ирак и Афганистан.

Освен с отразяването на потока България е
изправена пред сериозното предизвикателс-
тво за интеграция на чужденците.

Зоя ИВАНОВА
3200 български деца

чакат да бъдат оси-
новени. Това бе обяве-
но  в организирания
преди дни  първи На-
ционален информа-
ционен ден за осинов-
яването.

Kъм средата на го-
дината чакащите да

осиновят дете са
точно 3248 - с 60 по-
вече от . Кандидат-
осиновителите обаче
са два пъти по-малко -
около 1500 души в
цялата страна.

През миналата го-
дина са осиновени
737 деца. Най-много
са осиновяванията

през . – 952 От На-
ционалната мрежа за
децата пък настоя-
ват т айната на оси-
новяването да от-
падне. Програмният
директор на мрежа-
та Дани Колева е ка-
тегорична, че това е
препоръка към Бълга-
рия от Съвета по

правата на човека
към ООН:  ”Има ясна
разпоредба и препо-
ръка, че тайната на
о с и н о в я в а н е т о
трябва да отпадне.
На практика роднин-
ските връзки на де-
тето се скриват, а
това нарушава тех-
ните права, които
конвенцията на ООН
по правата на децата
гарантира. Според
нас тази тайна пре-
чи на децата те да
имат ясна самолич-
ност, гражданство.
Има опасност при де-
ца, които могат да
са братя и сестри да
се окаже, че имат
връзка, защото не
знаят своята истин-
ска семейна исто-
рия.” Дани Колева

смята, че отпадане-
то на тайната на
осиновяването ще
помогне и на родите-
лите, осиновили де-
те, тъй като много
от тях не могат да
изберат момента, в
който да споделят
това с детето, а
други не са подгот-
вени за последствия-
та. Често се стига и
до „разсиновяване“ и
връщане на детето
обратно в дома, от
който е взето.

Самите осиновите-
ли са съгласни дете-
то да знае своя биоло-
гичен произход, да
има информация как-
во и как се е случило,
право на информация
до съответните до-
кументи . 

Джипита чакат пари от потребителски такси
Зоя ИВАНОВА

От Сдружението на
общопрактикуващите
лекари алармират, че за
пореден път от Нацио-
налната здравноосигу-
рителна каса бавят из-
плащането на разлики-
те в потребителските
такси за пенсионерите.
За проблема е изпрате-
но запитване до здрав-

ния министър, управи-
теля на НЗОК, предсе-
дателя на надзора на
касата и медиите.
Средствата се изпла-
щат от районните
здравноосигурителни
каси, след като бъдат
парите се преведат от
здравното министерс-
тво към НЗОК, както е
по приетата наредба.

Не са изплатени дъл-
жимите суми за месец
юли, а са отчетени и
фактурирани и тези за
месец август, уто-
чняват от организа-
цията на джипитата  и
настояват плащания-
та да се извършат в
кратък срок.

Те окачествяват
случващото се като

„системно неспазване
на законовите разпо-
редби“.

В писмото си джипи-
тата питат осигуре-
ни ли са необходимите
средства от държав-
ния бюджет за покри-
ване на разликата в
дължимите суми при
посещение на лекар
съобразно чл. 37,

(1),(2),(6), ЗЗО за лица-
та, които са упражнили
право на пенсия за оси-
гурителен стаж и въз-
раст, както и ако не са
осигурени тези средс-
тва, ще постановите
ли и кога пациентите
отново да заплащат
пълния размер на дъл-
жимите суми за посе-
щение при лекар?

“Лъжа е, че няма кой
да инвестира в Бълга-
рия”, заключи след ма-
щабния бизнес форум,
който организира в
Перник, кандидатът
за народен представи-
тел с №2 в листата
на БСП Лява България
Михаил Михайлов.

Михаил Михайлов: Лъжа е, че няма кой да инвестира
 ”Това е дълъг про-

цес, който изисква до-
бър анализ. На дър-
жавно ниво това е по-
литическа стабил-
ност, стабилна зако-
нова основа, предви-
димост в управление-
то, работеща държа-
ва. На местно ниво

това е географското
положение на Перник
област, икономичес-
кото състояние, чо-
вешкият фактор, ко-
муникативност.” каза
пред участниците
във форума Михаил
Михайлов.

В срещата взеха

участие представи-
тели на Камарата на
испанската промиш-
леност и търговия в
България,  Фирмите
МАН и “Ърнест и Ян-
г” от Германия, ита-
лианския консорциум
“Social houses”, фир-
ма “Интер транс ло-
джистик”, Концерна
“МАЗ” ,  ”Електрик”
АД - Радомир. Те пред-
ставиха своите кон-
кретни идеи за ин-
вестиции в Перник.
Бизнесмените имат
намерение да от-
крият логистичен
парк в региона, да
строят модерни ер-
гономични домове и
да инвестират в но-
ва транспортна схе-
ма. Някои от тях са
готови да станат га-
ранти за реализация-
та на проект “Елена-
”, който предлага
цялостна стратегия
за икономически по-
дем в региона чрез
създаване на нова не-
зависима  енергийна
и транспортна схема
на принципа на пуб-
л и ч н о - ч а с т н о т о
партньорство. Пис-
ма в подкрепа на 
проекта са изпрати-

ли и фирми от Румъ-
ния и Италия. Инвес-
тициите, които биз-
несмените са готови
да направят на тери-
торията на региона
са в размер на над 1
млрд. лв. и ще бъдат
разкрити над 600 ра-
ботни места. Прего-
ворите с тях са за-
почнати от Михаил
Михайлов в качество-
то му на областен
управител и преди
това зам. кмет в об-
щина Перник.

“Идваме и казваме:
вземете ни парите!

Дайте да направим не-
що добро за този
град.” - сподели след
срещата зам. предсе-
дателят на Камарата
на испанската про-
мишленост и търго-
вия в България Делян
Гривишки.

“От години имаме
контакти с пернишки
регион и с г-н Михай-
лов, с когото обсъж-
даме възможността
за построяването на
един комплекс с евти-
ни и ергономични
сгради.”, казаха пред-
ставителите на ита-

лианския консорциум
“Social houses.”

“Познавам Михаил
Михайлов като акура-
тен човек, на който
може да се има дове-
рие и затова винаги
бих го подкрепил.”,
увери собственикът
на “Електрик” АД Емил
Николов. Неговото
предприятие е заку-
пило и предстои да
внедри нова поточна
линия за обработка на
детайли за автомоби-
лостроенето, която
ще бъде единствена в
Източна Европа.



Рекламно  приложение

Сряда, 1 октомври 2014 г., брой 184 /5547/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

1. Център, ет. 6, ТЕЦ, преустроена - 32 000 лв.
2. Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., таванска стая - 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустроена - 20 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 19 500 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
7. Изток, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ, санирана - 22 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, тх., пл., ТЕЦ, таван, мазе, 60 кв.м - 38 000 лв.
2. Център, ет. 1, ТЕЦ, тер., таван - 49 000 лв.
3. Център, ет. 3, 2 тер., 72 кв.м - 45 000 лв.
4. Център, ет. 3, нова кооп., 74 кв.м, с гараж - 33 000 евро
5. Център, ет. 4, ТЕЦ, тер., таван - 45 000 лв.
6. Проучване, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер., среден - 35 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., среден - 25 000 лв.
8. Изток, ет. 2, тх. ТЕЦ, ПВЦ - 38 000 лв.
9. Изток, ет. 6, 2 тер., лукс ремонт - 33 000 лв.
10. Изток, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер - 31 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., - 32 000 лв.
2. Проучване, ТЕЦ, 2 тер, ремонтиран ПВЦ - 52 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 44 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран - 43 000 лв.
5. Тева, непреходен, 2 тер., ет. 1 - 25 000 лв.
6. Център, ет. 7/н/, ТЕЦ 2 тер., таван, добър вид - 38 000 евро
7. Тева, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 30 000 лв.
8. Ид.ц., ет. 2 ТЕЦ, 2 тер., 98 кв.м
с части от 3 магазина - 53 000 евро
9. Къща, в ниската част над автогарата,
три стаи 70 кв.м, гараж, дв. 212 кв.м - 23 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино ет. 7, ТЕЦ, обзаведена - 140 лв.

1. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт - 35 000лв.
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
4. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.
5. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.
6. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата - 21 000лв.
7. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
8. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място - по договаряне
9. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
12. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
13. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
14. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
15. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
16. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
17. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м
18. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
19. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис до Съда,без тец,130лв.
2. Двустаен, Изток, напълно обзаведен - 230 лв.
3. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
4. Помещени, 16 кв.м, Ид.ц. - 200 лв.

ЗАМЕНЯ:
1. Гарсониера на Бучински път, юг, без тер.,
за Двустаен, блок 39 на Бучинки път

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

“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/

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, РАДОМИР,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 17 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, МОШНО,
ЕТ. 4, ДВЕ ТЕРАСИ - 30 000 ЛВ.
3. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ,
103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
4. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ,
123 КВ.М, ЕТ.4 - 74 000 ЕВРО

КЪЩИ:
1. КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М,
ДВОР:420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 13 000 ЛВ.
2. С. ДРЕН, 2ЕТ., РЗП:120КВ.М,
АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
3. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ.,
ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М - 33 000 ЛВ.
4. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ.,
ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М - 32 000 ЛВ.
5. КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60 КВ.М,
ДВОР:1300КВ.М - 20 000 ЛВ.

КУПУВА:
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С.ЧУКОВЕЦ, ЗА
РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

 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. Търговски обект, Изток, 70 кв.м - 65 000 лв.

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

РЗП: 330 кв.м, дв. 800 кв.м - по договаряне

ГАРСОНИЕРИ:

1. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр., отлична - 26 000 лв.

2. Гарсониера, Дараци ет. 7/8/ - 23 000 лв.

3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.

4. Център, ет. 6, тх., пл. ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

6. Проучване, ет. 4, ТЕЦ, юг - 22 500 лв.

7. Изток, ет. 4, преустроен, ПВЦ - 24 000 лв.

8. Изток, ет. 6, ремонт, обзаведен - 29 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Тв. ливади, тх., ТЕЦ, 2 тер., 58 кв.м, обз. - 23 800 лв.

2. Център, по-нова тухла, за довършване- 26 500 лв.

3. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне

4. ул. Вардар, ет. 3, тх., ТЕЦ, тер, непрех.- 43 000 лв.

5. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 34 000 лв.

6. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., вътрешен - 30 500 лв.

7. Проучване, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.

8. Пашов, ет. 6, преустр., в отл. състояние - 38 800 лв.

9. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 29 800 лв.

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.

12. Изток, ет. 6, 2 тер., юг - 29 700 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Четиристаен, Топ-център, 108 кв., с таван и гараж- 56 000 евро

2. Ул. Търговска, ет. 2, вътр. непреходен, 2 тер. - 53 000 евро

3. Ид.ц., ет. 1, 84 кв.м, тх., таван - 52 500 лв.

4. Пашов,ет:3,след луксозен ремонт - 44 000лв.

5. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.

6. Изток, ет. 2, ТЕЦ, непреходен, 2 тер. 37 800 лв.

7. Изток, ет. 2, ТЕЦ, до Х училище - 45 000 лв.

8. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне

9. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 52 000 лв.

10. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзав. - 15 900 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 25 800 лв.

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 52 500 лв.

4. Къща, Даскалово, над Пектин - 45 000 евро

5. с. Слаковци, дв. 450 кв.м, сут., ет., таван- 12 900 лв.

6. Къща, Мещица, нова двор 1 дка - 22 500 евро

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

8. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро

9. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.

10. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.

11. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.

12. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

13. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.

14. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро

15. УПИ, с. Велковци - 7 000 лв.; 9 900 лв.

16. УПИ, село Драгичево, 1 260 кв.м  12 700 евро

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

18. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.

19. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис, нова сгр., с/у Съда, над партер, 35 кв.м - 230 лв.

2. Два офиса по 26 кв.м, заедно и поотделно- 2 х 150 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцел, с. Дивотино веднага
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1. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро

2. Едностаен-ЦГЧ,ет.8/от 9/,ТЕЦ,две тераси,югоизток - 16900 евро

3. Двустаен ЦГЧ,нова сграда с акт 16,ет.2,72м2 - 36 900 евро

4. Двустаен ЦГЧ,ет.3,нова сгр.,луксозно обзаведен,78м2 - 44 000 евро

5. Двустаен Център,ет.3,ЕПК, 74м2,3стаи +кухня,без ТЕЦ-25 000 евро

6. Двустаен Център,ет.3,нова тухла,тераса,без ТЕЦ -21 500 евро

7. Двустаен Хумни дол,ет.2,ТЕЦ,две тераси,реновиран – 16 900 евро

8. Двустаен Тева,ет.1,бивш търг.обект,може и за живеене-13 300 евро

9. Двустаен Тева-72м2,ет.6,изцяло източен,по БДС -10 300 евро

10. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро

11. Двустаен Мошино,ет.2,преустроен,модерно обзаведен. - 23 000 евро

12. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран,преустроен - 21 300 евро

13. Двустаен Юр.Гагарин,ет.3,72м2,ЕПК,ТЕЦ,тераси,БДС-19 900 евро

14. Тристаен Център, ет. 1, тухла,ТЕЦ,тер,ИЗГОДНО - 25 600 евро

15. Тристаен, нова обитаема сграда

до ул. Търговска, ет. 3, обзаведен - 55 999 евро

16. Тристаен Юр.Гагарин,102м2,ЕПК,ет.7,югозапад - 39 999 евро

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

18. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток,ет.3,нова сграда,

луксозен,обитаем - 54 999 евро

19. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, 100 кв.м, до площада - 47 900 евро

20. Четиристаен ЦГЧ,ет.9/от 11/,лукс.ремонт

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

За цена не по-малко  от 500 лв.
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”
Ул. Найчо Цанов № 34, ет.4,
тел. 088/8548 867; 088/8227 490 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 087/8348 459; 089/5215 084

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет.4, тх., пл., ТЕЦ, 54 кв.м - 21 000 евро
2. Гарсониери, ул. Струма, ет. 1, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., ПВЦ изолация - 27 000 лв.
5. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
11. Двустаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 евро
12. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
13. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
16. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
17. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. 35 000 евро
18. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
19. Многостаен, Изток, ЕПК, 130 кв.м, ТЕЦ, тер., обзаведен - 50 000 евро
20. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 450 кв.м - 52 000 лв.
21. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
22. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
23. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
24. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
25. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Проучване, ТЕЦ,  обзаведен - 250 лв.
2. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 330 лв.

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
5. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ - 30 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 33 000 лв.
7. Двустаен, Бобов дол, Център, тх., ет. 3, по БДС - 13 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС - 32 000 лв.
9. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
11. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
12. Трисатен, Изток, 87кв.м, ТЕЦ, ет. 1, отремонтиран, обезопасен - 55 000 лв.
13. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 49 900 лв.
14.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
15. Къщи и апартаменти в Делта Хил
16. Къща, Изток, 2 ет., РЗП: 140 кв.м, дв. 430 кв.м - 95 000 лв.
17. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
18. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
19. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
20. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
21. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
22. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
23. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
24. Вила, с. Планиница, 2 ет., РЗП: 625 кв.м, дв. 760 кв.м, груб стр. - 35 000 евро
25. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
26. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
27. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
28. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
29. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
30. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
31. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
32. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
33. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
34. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
35. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
36. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
37. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
3. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.
4. Помещение, Изток, 70 кв.м, сан. възел, СОТ - 600 лв.

офис:13

Ново строителство:
1. Двустаен, Център, 78 кв.м, лукс, обзаведен - 44 000 евро

2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро

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

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

6. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс - 1 000 лв./кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.

2. Гарсониера, Тева, ет. 2, 46 кв.м, ТЕЦ, тер. - 16 300 лв.

3. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ - 20 800 лв.

4. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.

5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.

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

7. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.

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

9. Гарсониера, Димова махала, ет. 4, юг, ПВЦ - 19 600 лв.

10. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 20 000 лв.

11. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.

12. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер., асансьор - 20 000 лв.

13. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.

14. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 

15. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.

16. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.

17. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг - 26 500 лв.

18. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане

19. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро

20. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро

21. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 50 000 евро

23. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро

24. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс - 38 900 лв.

25. Тристаен, Тева, ет. 2, 88 кв.м, 3 тер., ПВЦ, л.о. - 37 200 лв.

26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.

27. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.

28. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.

29. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 5, 2 тер., алум. дограма - 39 700 лв.

30. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.

31. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 53 500 лв.

32. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.

33. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.

34. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 лв.

35. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 42 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

ЕПК, ет. 4 -
40 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   
2. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 2 - 2- 2- 2- 2- 211111     0000000 лв.   00 лв.   00 лв.   00 лв.   00 лв.   
3. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 7 - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. 
4. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    
5. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    
6. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  
7. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 3       -  23 500 лв.           -  23 500 лв.           -  23 500 лв.           -  23 500 лв.           -  23 500 лв.     
8. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3  - 18 000 лв.     - 18 000 лв.     - 18 000 лв.     - 18 000 лв.     - 18 000 лв.    
9. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   
10. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.
11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ - 23 000 лв. - 23 000 лв. - 23 000 лв. - 23 000 лв. - 23 000 лв. 
12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер. - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.
8.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 677777 кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. - 3- 3- 3- 3- 322222 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв.
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
10. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.
11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт - 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.
13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт - 11 000 лв.- 11 000 лв.- 11 000 лв.- 11 000 лв.- 11 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС - 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.
44444. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.
5.5.5.5.5. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
66666. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС - 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - - - - - 5959595959 000  000  000  000  000 евроевроевроевроевро
7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,
дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.
10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.
11. 11. 11. 11. 11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.
1111122222. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.
1111133333. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Брестамахала Брестамахала Брестамахала Брестамахала Бреста - 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.
1111144444. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111155555. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111166666. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро
1111177777. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
1111188888. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м
1111199999. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
2020202020. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
2222211111. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м
2222222222. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222233333. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222244444. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен - 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.
2. Соф. шосе 2 стаи, в къща, с частично обзавеждане2. Соф. шосе 2 стаи, в къща, с частично обзавеждане2. Соф. шосе 2 стаи, в къща, с частично обзавеждане2. Соф. шосе 2 стаи, в къща, с частично обзавеждане2. Соф. шосе 2 стаи, в къща, с частично обзавеждане - - - - - 15151515150 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.
33333. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
3. Двустаен, Мошино, тухла, ет. 3, тераси, преустроен, луксозен - 16 000 евро
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
6. Тристаен, Албените, ет. 5, сменена дограма,
вътрешна и външна изолация, мн. подобрения - 46 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  
1. Апартаменти,във всички райони на Перник 
2. Къщи, в Перник и региона.  
3. Парцели за жилищно строителство. 
4. Промишлени сгради и парцели в промишлената зона на града.           

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

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 



Имоти, реклами 7Съперник 1 октомври 2014 г.

СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

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

Агенцията е създадена през 1994 г.
"Мила ЕМ" ЕООД

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Ид.ц., ет. 6, ет. 4, тх. пл. - 32 000 лв.; 28 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 18 000 лв.
5. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 22 000 лв.
6. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  40 000 лв.; 38 000 лв.
7. Двустаен, ул. Отец Паисий, преустр. в Тристаен, осн. ремонт - 40 000 лв.
8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 41 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран - 28 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
11. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 2, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 23 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 27 000 лв.; 25 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
14. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 45 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 40 000 лв.
16. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
17. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК,  юг, спешно - 34 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
19. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
20. УПИ над Болницата, 500 кв.м; 300 кв.м - 20 000 лв.; 15 000 лв.
21. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
22. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 2, обзаведена - 170 лв.
2.Дв., Пашов, тх, пл, напълно обзаведен - 190 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен - 230 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв.
5. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
6. Двустаен, Изток, напълно обзаведен, отличен - 200 лв.
7. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници - 250 лв.
8. Тристаен, Ид. център, нап.обзаведен - 230 лв.
9. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. , ул. Рашо Димитров - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
3. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 8, подобр., ТЕЦ - 24 000 лв.
4. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
5. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 19 100 лв.
6. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 25 000 лв.
7. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт - 29 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
2. Мошино, ет.  4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 35 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 26 500 лв.
6. Изток, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 лв.
7. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 39 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
10. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. Етаж от Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 92 кв.м, УПИ, 707 кв.м - 35 000 лв.
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м,
на много комун. място - 32 лв./кв.м
2. Къща, Център, в ниска част
над Автогарата, 70 кв.м, гараж,
дв. 212 кв.м - 23 000 лв.
3. Къща, над Сладк. коопер., тх.,
пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м - 40 000 лв.
4. Кладница, напълно завършена
нова къща в центъра - 34 000 евро
5. Ковачевци център, къща,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 55 000 лв.
6. Къща, ниска част над Автогарата,
90 кв.м, гараж, вътрешен
санитарен възел - 40 000 лв.
7. Къща, близо до Радомир, луксозна- 39 000 лв.
8. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
9. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
10. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
11. Парцел, в ниската част на автогарата,
със стара къща, и проект за нова виза- 22 000 лв.
12. Парцел, Мещица, 960 кв.м - 18 000 лв.

 КУПУВА:
1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин,
бл. 38, 36, 40
2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Център - до 50 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд
или Ю. Гагарин
5. Гарсониери във всички квартали

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.; 31 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, юг, ет. 3 - 17 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
5. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 800 лв.
6. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.; 42 000 лв.
8. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл. - 22 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 22 500 лв.; 27 000 лв.
10. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 38 800 лв.
11. Двустаен, Изток, 65 кв.м, тх. ТЕЦ, пл., ет.2, тер, юг - 35 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 28 000 лв.
13. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
14. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
15. Тристаен, Център, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - по договаряне
16. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
17. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, тер., подобр. - 30 800 евро
19. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
21. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таван - 41 800 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 47 000 лв.
24. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
25. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
26. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м.- 55 000 лв.
27. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
29. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

0879/460 763
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
2. Офис, Център, около Общината, обзаведен, ет. 1, тх., пл., 40 кв.м - 32 000 лв.
3. Офис, Център, около Съда, ет. 3, лукс, 28 кв.м, необзаведен - 13 500 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, на Площада, ТЕЦ, ПВЦ, 67 кв.м, 3 тер.я подобрения - по договаряне
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /10/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 43 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
6. Двустаен, ул. Струма, панел, ет. 5, 2 тер. - 42 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ,  ламинат, вътр. изол., с двор и два входа - 38 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Радомир, кв. Тракия, ет. 4/8, 2 тер. - 17 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
3. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., 90 кв.м - 83 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 55 000 евро
7. Тристаен, ул. Отец Пайсии, ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
10. Тристаен, Радомир, около Гарата, 117 кв.м, тх., ет. 2 - 32 000 лв.
11. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро
12. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. 70 000 евро
13. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата, Клепало

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, лукс - 300 лв.
4. Магазин, Ид.ц., ъглов, 76 кв.м - 1 200 лв.
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра,

след ремонт, среден, юг, 75 кв.м, ет. 5,

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

4. Магазин, Бл. Гебрев, 52 кв.м - 40 000 евро

5. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, нов,
ремонт, ново пълно обз. - 500 лв.
2. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

0888/689 535
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0888/952 264
Давам под наем, охраняемо складово

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

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

Нон стоп “Струма” търси барман/ка/
за предпочитане пенсионер/ка/ - тел.
0896/ 820 644
Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН

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

яне – тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-

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

4, ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена
тер., с алум. дограма, теракот, с обза-
веждане, 40 000 лева /без посредник/ -
тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

Давам под наем, луксозни помещения
за офиси, кв. Христо Смирненски - тел.
0988/953 050; 0899/588 545
Давам под наем, обзаведени стаи

всяка със собствен санитарен възел -

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6,
инжекцион, 16-V, бензин, комби, автома-
тик, в движение. За информация тел.
0888 311 312.

Продавам или давам под наем  офис,
Идеален център на Перник, 16 кв.м - тел.
076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,
17 000 лв. - тел. 0888/700 258; 0888/932
391
Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140

кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договар-

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

тел. 0888/222 656 тел. 0898/ 471 253 тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

1.Къща, център, 70 кв.м, дв. 212
кв.м, гараж - 23 000 лв.
2. Къща, ниска част над Автогарата,

90 кв.м, гараж, вътрешен санитарен
възел - 40 000 лв.

1. Дв. Пашов, ет. 4, юг, 1 тер.,
ремонт - 35 000 лв.   

2. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м,
равен, заграден - 12 500 лв.

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

 ПРОДАВА:
Къща, кв. Ралица, вертикален
близнак, РЗП:110 кв.м., гараж,

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

1. Двустаен, Изток, ет. 6,
ТЕЦ, 2 тер, юг - 28 000 лв.  
2. Двустаен, Топ-Център,

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустр.  -  32 000 лв.

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

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
40 000 лв. /без посредник/

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тер.

 - 16 700 лв.
2. Дава под наем и продава Складово

помещение,100 кв.м, наем - 1 000 лв.
и продава - 105 000 лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина
чешма”, панорама, слънчев,
ток, вода, на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Гарсониера, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ,
тер - 20 000 лв.   

2. Двустаен, Изток, ет. 6(8), 67 кв.м.
ТЕЦ, 2 тер, асансьор - 26 500 лв. 

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК, без
ТЕЦ, таван, нов - 32 000 евро

2. Двустаен, Радомир, ет. 8, добър -
11 000 лв.

Гарсониера, Дараците, ТЕЦ,
тер, юг - 18 000 лв.   

Къща, Студена, 2 ет., масив-
на, двор: 570 кв.м., всички ко-

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Ателиета 33 кв.м, ново
строителство Рударци, затворен
комплекс с басейн - 40 000 лв.

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1.Парцел, Даскалово, 1 600 кв.м., за
бизнес, срещу “Мал Мук”, граничи с две

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

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

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение
132 кв.м, кв. Изток, топ-
място, подходящо за офи-
си, търговски представи-
телства, кафе.

От собствник
ОФИСИ под НАЕМ

в нова офис сграда,
 кв. Ив. Пашов площ

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669

ДАВАМ ПОД НАЕМ,
помещение
(магазин),

16 кв.м.,лукс,
на ул.Благой
Гебрев - 26,

оживено място,
тел. 08888 74 595

ТУК Е
МЯСТОТО

ЗА ВАШАТА
РЕКЛАМА!

Строителна
бригада

Извършва ремонт на
покриви и други

 - ТЕЛ. 0895/996 979
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Директорът на ИАЛ е подал
сигнал до прокуратурата

Съдът в Страсбург откри прекомерна
сила при арест във Варна

Европейският съд по правата на човека в
Страсбург реши, че българската полиция е
използвала прекомерна сила при акция на МВР във
Варна през 2008 г.

Днес съдът оповести своето решение по делото
на Анжело Георгиев и още четирима души срещу
България по жалба за прилагането на прекомерна
полицейска сила и лошо отношение при операцията
на 18 юни 2008 г., предаде БТА.

Тогава маскирани служители на реда обискирали
за незаконен софтуер в офис на фирма за доставка
на интернет.

Съдът единодушно уважава жалбата, като
осъжда използването на електрошокови палки и
белезници в разрез с Европейската конвенция за
човешките права.

България е осъдена да плати на трима от ищците по 2500 евро обезщетение.
Според магистратите разследването у нас не е дало отговор на ключовия въпрос - кое

е наложило употребата на сила срещу задържаните. По делото няма достатъчно
доказателства, че служителите в проверяваната фирма са оказвали съпротива на
униформените, въоръжени и маскирани полицаи.

Българската прокуратура е порицана, че не е потърсила отговорност от полицаите и не
е взела предвид медицинските свидетелства на пострадалите.

Те установяват следи от прилагането на електрошок, който причинява временно силни
болки и частична парализа. Съдът отбелязва още, че прокуратурата не е възразила
срещу медицинските свидетелства.

Прокуратурата не е направила усилие да установи кои полицаи са използвали
електрошок, нито за колко време. Употребата на такива средства според конвенцията
се прилага, единствено когато е напълно необходимо, напомнят от съда в Страсбург.
Според него полицаите разполагат с много други начини да установят контрол над
проверяван човек и употребата на сила е била излишна.

След като е било установено, че полицаите са отговорни за причинените следи от
насилие, работа на правителството е била да разбере дали прилагането на насилие е
било необходимо, пише в съдебното решение.

Междувременно вчера стана ясно, че България е признала пред Съда в Страсбург, че
са били нарушени правата на бившия военен министър Николай Цонев при скандалния
му арест преди четири години. Съдът предлага държавата и Цонев да сключат
споразумение, с което държавата да признае нарушението, да му изплати обезщетение
от 15 000 евро за неимуществени вреди.

На 1 април 2010 г., под ръководството на тогавашния зам.-градски прокурор Роман
Василев, полицаи нахлуха във Военна болница в София и арестуваха Цонев при
излизането му от преглед. След това на запис се чу, че Василев се е обърнал към него с
думите:

"Г-н Цонев, обвинен сте в престъпления корупционни... Тъй като сте абсолютен
престъпник, колеги, като за всеки престъпник – долу на земята!"

През това време Цонев е притиснат на земята от маскирани спецполицаи.

Директорът на агенцията по ле-
карствата сигнализира прокура-
турата за масови уволнения на
служители преди 1 г. и за съмни-
телни договори.

Новият директор доц. Асена
Стоименова обясни на прескон-
ференция, че са сменени почти
всички служители на дирекция
"Контрол на лекарствените про-
дукти" в Изпълнителната агенци-
я по лекарствата (ИАЛ).

Новопостъпилите обаче били
назначени без ценз и опит в на-
рушение на Закона за държав-
ния служител.

Част от тях са в бизнес връзка
със собственика на най-голяма-
та верига от аптеки „Марешки”,
съобщи bTV в разследване.

Стоименова обясни, че е имало четири доклада от одити на инспектората на
Министерството на здравеопазването, в които са били посочени тези нарушения
и били дадени препоръки, но те не са били изпълнени.

Стоименова видяла заповеди за освобождаване на тези служители, но те не са
им били връчени.

"Планът за инспекции по надзор на пазара, по който работи ИАЛ, е съдържал
само брой инспекции в някои градове, без да е ясно какви са проверяваните
обекти и кои от тях колко пъти са били проверявани,. Планът не съдържаше бол-
нични аптеки и търговци на едро, които по закон трябва да проверяваме", отбел-
яза доц. Стоименова.

По думите й някои от служителите на ИАЛ са били свързани с определени
структури, но не посочи кои са те.

По думите й ИАЛ е имала договор за наем за помещение за архив, но лична
проверка е установила, че в помещението, за което ИАЛ плаща, няма архив на
агенцията.

Архивът е бил преместен на друго място, но агенцията е продължавала да
плаща наем.

Доц. Стоименова е прекратила договора.
Съществувал е и договор с адвокатска кантора за правно обслужване с цена

40 лева на работен час, въпреки че ИАЛ има правен отдел.
Бил е подписан и договор с PR агенция, въпреки пресцентъра към МЗ, за 1600

лева на месец, добавя bTV.
Сключен е и договор за групова застраховка на 81 служители – този брой не

съответства нито на общия броя служители в агенцията, нито на инспекторите,
които съгласно Закона за медицинските изделия следва да бъдат застраховани.

"Тези и други нарушения са описани в сигнала до прокуратурата, като перио-
дът обхваща предходната година и половина", поясни тя.

Ученик почина в Американския колеж
14-годишно момче е издъхнало вчера следобед в час по физическо

възпитание в Американския колеж в София.
От ръководството на колежа обясниха, че докато момчето е било на един от

уредите, се е свлякло безпомощно на земята, съобщи "24 часа".
Веднага е извикана линейка, която е транспортирала осмокласника до

близката клиника "Грийнберг",  където въпреки усилията на лекарите,
ученикът е починал.

Предстои да бъде направена аутопсия, която да установи точната причина
за смъртта. Най-вероятно обаче се касае за сърдечен проблем.

Заради трагедията, ръководството на Американския колеж отмени обявения
за 4 октомври Ден на отворените врати. С учениците в колежа работят
психолози.

Моите съболезнования, жалко за момчето! И дано родителите намерят сили
да се справят със загубата. Като бивш ученик в Колежа съм потресен. Знам
къде се намират въпросните уреди и също така съм наясно, че тук не може
да става въпрос за пресилване...

Бивш ученик
От пресцентъра на Министерството на здравеопазването заявиха, че ще

дадат повече информация за инцидента, след като станат готови резултатите
от Съдебна медицина.

Президентът на Американския колеж Пол Джонсън подчерта в интервю за
БНР, че смъртта на 14-годишния ученик е нещастен случай. Учителят по
физическо възпитание, лекарят и медицинската сестра на колежа веднага
са оказали първа помощ, а служител на колежа го е транспортирал до
клиниката.

"В момента, в който детето е колабирало, веднага родители са били
информирани, преди да се случат всички допълнителни усложнения. Знаем,
че се провежда разследване. За нас това е инцидент, който не можем да
с р а в н и м  с  д р у г о ,  к о е т о  с е  е  с л у ч и л о  в  к о л е ж а .  Н е щ о  а б с о л ю т н о
непредсказуемо. Разбира се, че са се случвали ситуации, в които е имало
разтежение на мускул или нещо друго. Това е абсолютно неочаквано и се
отнася за всеки един спортен час, навсякъде по света. Всичко, което знаем
за поведението на ученика, е, че той е бил едно съвсем нормално и здраво
дете", заяви Джонсън.

На 7 май 2013 г. 11-годишният Теодор Желев почина в двора на столичното
81 СОУ. Момчето припадна в час по физическо, а при пристигането на
линейката, вече бе в клинична смърт. Аутопсията показа, че момчето е
починало от сърдечна недостатъчност.

Преследвачи стреляха по
мъж в центъра на Шумен
Трима мъже са задържани след стрелба в центъра на Шумен, съобщиха

от полицията в града. При екшъна по чудо няма пострадали.
Сигналът е подаден на тел.112 в 12.11 часа.
Граждани забелязали, че по пешеходната зона на бул. Славянски" в

района на пл. "Кристал" в центъра на Шумен двама мъже преследват друг.
При гонитбата бягащият мъж спрял и хвърлил камък по преследвачите

си, при което единият от тях извадил пистолет и произвел няколко изстрела,
съобщиха шуменски медии. По чудо няма пострадали хора по препълнената
улица.

Пристигналите на място екипи на полицията са задържали и тримата мъже.
Намерени са и гилзите. От МВР-Шумен уточниха, че е стреляно с газов
пистолет. Изяснява се причината за стрелбата.
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06:00"Лице в лице"/п/ -
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Север- юг"- сериал, с.2, еп.24
21:30"Survivor: Камбоджа" - реалити шоу
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Вътрешна сигурност" - сериал
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./ - токшоу
04:00bTV Новините /п./
04:30Цветовете на любовта" /п./- сериал

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Езел" - сериен филм, 3 сезон
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2014 - реалити шоу
22:00"Съдби на кръстопът"
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Лекар на повикване" - сериен
филм, 3 сезон
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериен

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:05Светиците тв филм /10 епизод/п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории /п/
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Живот с Дерек тв филм/8 епизод/
13:40Приключенията на един Арлекин
14:30Английският съсед тв филм
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Бързо, лесно, вкусно
16:30Парламентарни избори 2014:
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014:
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014:
20:30Парламентарни избори 2014:
20:50Спортни новини
21:05В сянката на властта тв филм /
22:00България от край до край /3 епизод/
22:25Парламентарни избори 2014:
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори 2014:
23:00Зелена светлина
23:05Да останем приятели игрален филм
00:45Бързо, лесно, вкусно
00:55Здравето отблизо /п/
01:55Денят започва с Култура /п/
03:10По света и у нас /п от 20:00/
03:45Днес и утре /п/
04:10Да останем приятели игрален филм
/ п /

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си

вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи
игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет
квадратчета. В условието на всеки ребус предварително са дадени
правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят
останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и
всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Днес постоянство-
то ви ще бъде възнаг-
радено в професиона-

лен, в материален и в личен план.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес е изключително
важно да проявявате
разбиране към потреб-

ностите на хората от прякото ви об-
кръжение.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес се доверете на ин-

туицията, която и този
път ще ви помогне безпог-

решно да се ориентирате в новите въз-
можности, които съдбата ви предос-
тавя.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес не предприемайте

нищо съществено в живо-
та си, освен ако не сте готови да поне-
сете последствията от собствените
си действия.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес не обръщайте гръб

на отправените ви предло-
жения от страна на поз-

нат, колега или близък, без да сте сигур-
ни, че това няма да ви донесе удовлетво-
рението

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес избягвайте да държи-

те груб тон на работното си
място, защото това ще ви

попречи да се справите успешно с те-
кущите си задължения. и най-вече ще на-
кара подчинени или партньори да изпълн-
яват собствените си отговорности.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес, ако предприеме-

те конкретни действия,
това ще ви помогне да

се справите с различни предизвика-
телства в делови и в материален

план.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес следвайте

принципите и идеали-
те си, защото това ще ви помог-
не да се справите в определени об-
стоятелства в личен план.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Днес е изключително

важно да следвате
стриктна организация

при изпълнение на задачите си в про-
фесионалната сфера.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Днес спазвайте сроко-

вете, които делови парт-
ньор, началник или клиент са ви опре-
делили. Съобразявайте се с обстоя-
телствата, от които сте заобико-
лени.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес помислете по ка-

къв начин може да увели-
чите приходите си! На
първо място, откажете
се от инициативите.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Д н е с ще разполагате с доста-

тъчно време  за реализация на инициа-
тивите, които не можете да отложи-
те на по-късен етап. Действията ви
до голяма степен ще определят нас-
тоящето и бъдещето ви. Дошъл е мо-
ментът за множество приятни за вас
изживявания.
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Èâî Àíãåëîâ ñ ïîáåäà â Ãåðìàíèÿ
Перничанинът стартира с технически туш срещу Джейхун Заидов

и допринесе отбо-
рът на българина «А-
делхаусен» да победи
«Триберг» с 22:12. Ка-
тегорията е инте-
ресна,защото е с два
килограма над офи-
циално приетата за
международни пър-
венства до 59 кг,в
която се бори перни-
чанина и на светов-
ното първенс-
тво. Радослав Вели-
ков също  започна с
победа в германска-
та бундеслига. На-
ционалът победи Тим
Шлейчер с 3:1 в кат.
до 66 кг на свободния
стил, а неговият

Страницата подготви Яне Анестиев

тим „Кьолербах” се
наложи с 13:8 над
„Мьомбрис”.За отбо-
ра на „Мьомбрис” се
състезава Леонид Ба-
зан, който също за-
писа успех срещу Ан-
дрий Шийка с 3:0 в
кат. до 75 кг на сво-
бодния стил.Михаил
Ганев и неговият
тим „Люкенвалде”
пък завършиха нарав-
но 12:12 с „Мансфел-
дер Ланд», като на-
шият национал пре-
търпя поражение с
2:6 от Збигниев Ба-
рановски в кат. до 98
кг на свободния
стил.

Пернишкият борец
Иво Ангелов е на
път да докаже,че
неуспехът му на све-
товното първенс-
тво през този месец
е бил по-скоро слу-
чаен,отколкото ре-
зултат на лоша под-
готовка и форма. В
първенството на
Германия в класичес-
кия стил той започ-
на с убедителна по-
беда.В първата си
среща от новия шам-
пионат Иво разби с
технически туш
Джейхун Заидов с
15:0 в кат. до 61 кг
на класическия стил

„Ерма” с първи три точки
В четвъртия кръг от областното футбол-

но първенство отборът на „Ерма” спечели
първата си победа в шампионата. Трънча-
ни можеше и този път да се разминат с
трите точки, но пет минути преди края ус-
пяха да вкарат гол в 85-та минута. Тогава
Николай Митов отбеляза единственото
попадение в мача. Така „Ерма” е на десе-
то място в класирането с актив от три точ-
ки. С три повече „Минерал$ е с три пози-
ции по-напред в таблицата.

„Енергетик”  писа
шестица на „Сарата”
Отборът на „Енергетик” разби тима на

гостите от Долни Раковец в мач от чет-
въртия кръг на първенството на група
„А” 2 и е на първо място в класирането.
Ивайло Петков от домакините отбеляза
четири гола в мача, а по един добавиха
Венцислав Ставрев в 57-та  и Роман
Денчев в 71-та минута на срещата. Така
отборът от Перник, който за първи път
се състезава в групата с предимно радо-
мирски отбори, е с пълен актив, тъй като
един от мачовете му в предишните кръ-
гове беше отложен.

Пиронкова загуби от Серина
Цветана Пиронкова загуби с 2:6, 3:6 от

Серина Уилямс за малко повече от час в
среща от 1/16-финалите на тенис турни-
ра в Пекин (Китай). В следващата фаза
на борбата американката ще се изправи
срещу чехкинята Луси Сафарова. Уил-
ямс записа трета победа над Пиронкова
в трите им мача досега след 1:6, 6;3, 6:4
в Ийстбърн и 5:7, 6:1, 6:1 на “Ролан Га-
рос”. Двубоят започна с очакван сервис
гейм за Уилямс, а след това американ-
ката записа и пробив след равенство в
точките. Последва убедителен трети
гейм за номер 1 в света, която не даде
възможност на Пиронкова са запише
точка. Българката успя да вземе второ-
то си подаване в сета и направи 3:1,
след което проби Уилямс за 3:2. Амери-
канката я проби за 4:2 в гейм на нула,
измъкна седмия гейм след равенство
40:40 за 5:2 и проби Пиронкова за трети
път за крайното 6:2.Вторият сет също не
започна добре за Пиронкова, която про-
пусна аванс от 40:0 и загуби първия
гейм. Играта вървеше гейм за гейм до
3:3, след което американката отново
спечели подаването си. Пиронкова до-
пусна пробив при 4:3 за Уилямс, след
което загуби и последния гейм за край-
ното 6:3.

тист” с 5:1. Домаки-
ните са открили ре-
зултата още в 6-та
минута на срещата,
но това е останало
единственото им по-
падение в мача. Десет

На игрището в Дра-
гичево водачът в кла-
сирането на група „А”
1 от областното
футболно първенс-
тво „Балкан” победи
безпроблемно „Спор-

„Балкан” отнесе „Спортист”
минути преди почив-
ката Кирил Владов от
гостите е изравнил
резултата. До края на
полувремето равенс-
твото се е запази-
ло,но през втората
част гостите са били
пълни господари на
терена. В 58-та мину-
та Християн Христов
ги е извел напред, а в
последните десет ми-
нути на мача са при-
бавили три нови гола,
дело на Кирил Владов,
Християн Христов и
игралия в  „Миньор”
Станислав Слишков.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО
ГРУПА „А”1
4-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Ботев – Верила    4:0
Пирин – Витоша 1:2
Ерма – Минерал 1:0
Спортист – Балкан 1:5
Черногорец – Дружба 2:0
Габер – Металург  0:7

КЛАСИРАНЕ:
1.Балкан 15:4 12 т.
2.Витоша 10:2 12
3.Металург 19:0 10
4.Дружба 8:5 9
5.Черногорец 4:1 7
6.Чорни  5:2 6
7.Минерал 6:4 6
8.Ботев  4:5 3
9. Габер 4:9 3
10.Ерма 4:14 3
11.Пирин  4:11 0
12.Верила 1:12 0
13.Спортист 2:17 0

 ГРУПА „А”2
4-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Партизан – Вихър 3:1
Свраките – Студена 2:3
Стр.сокол  - Левски  6:0
Енергетик – Сарата 6:0
Китка – Бенковски  2:0

КЛАСИРАНЕ:
1.Енергетик  13:2 9 т.
2.Стр.сокол 11:2 9
3.Студена 9:7 8
4.Свраките  9:6 6
5.Бенковски 3:4 6
6.Партизан 6:4  5
7.Вихър 7:8 5
8.Буря  4:4 4
9.Китка 7:9  4
10.Левски 2:9 3
11.Светля 3:8 1
12.Сарата  1:12 1

 ДЕЦА „Б”
2-РИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Върба – Марек 2007 3:2
Стр.слава – Студена 9:0
Германея – Миньор 2013 2:1
Кракра – Чорни  7:0

КЛАСИРАНЕ:
1.Кракра 22:1 6 т.
2.Стр.слава  12:2 6
3.Германея 12:1 3
4.Дружба 2:0  3
5.Върба 4:17 3
6.Марек 2007 2:3 0
7.Чорни 0:9 0
8.Студена  0:9 0
9.Миньор 2013 3:15 0

стадион “Българска
армия”.Преди вре-
ме,притиснат от не-
мотията, великият
голмайстор продаде
отличията. Как сега се
е стигнало до тяхно-
то връщане – няма ин-
формация. Жеката е
голмайстор номер 1 на
Европа за 1969 година.
Следващия сезон е на

ЦСКА ще организи-
ра специална церемо-
ния в чест на вели-
кия голмайстор Пе-
тър Жеков. В чет-
въртък ще бъде
представено връща-
нето на трите обу-
вки - златна, сребър-
на и бронзова, на ле-
гендата на музея на
спортната слава на

Обувките на Жеков обратно в музея
второ място, а през
1973 година печели
бронзова обувка. Наб-
лижаващата контро-
ла на 11 октомври,
която ще се състои
в паузата за нацио-
налните отбори, съ-
що ще бъде посвете-
на на Жеков. На 10 ок-
томври той навър-
шва 70 години

още в 8-та минута на
мача с попадение на
Явор Ганев. Две мину-
ти по-късно Красимир
Стоянов удвои резул-
тата и интригата в
срещата до голяма
степен беше приклю-
чена. Това обаче не
отслаби апетита на
домакините да вкар-

С победата си над
отбора на „Левски”
тимът на „Струлски
сокол” е с равен брой
точки с лидера във
временното класиране
на група „А”2 – „Енер-
гетик” – по девет. В
мача си срещу гости-
те от Егълница резул-
татът беше открит

„Струмски сокол” – лидер в група „А”2
ват голове и те го
направиха още четири
пъти през второто
полувреме. Даниел
Днанаилов беше то-
чен на два пъти,в 55-
та и 65-та минута на
срещата, а Вл.Димит-
ров вкара още два го-
ла в 70-та и 77-та ми-
нута. 



АПРОПО

ЕНЕРГОБОСОВЕТЕ ЦЕНО-
ОБРАЗУВАТЕЛИ НИ ПО-
ПАРИХА ЛЕКО С ВРЯЛА
ВОДИЦА, слагайки въз-
можно най-горната тарифа

за по- вишаването на тока от днес в
цяла България. За Перник обаче миза-
та е още по-висока. Направо Еверест.
Поскъпването ще бъде с 9,9 процента,
което е хем срамно, хем повод за гор-
дост. Другите два чуждоземски ене-
ргооператора боравят с цифри между
9,5 и 9,7. Ние сме на 9,9. Погледнато в
широк аспект – имат ни доверие хора-
та. Знаят, че сме платежоспособни и
ще поемем енергийните разходи за
сметка на тяхното оцеляване. Впро-
чем, този майтап си е истина. Колкото
пъти излезе статистика за нивото на
пенсиите в България, в Перник винаги
са най-високи. А кой друг плаща ток,
освен пенсионерите? Така че, пито –
платено. Можеше да се отиде и по-да-
леч, например, всяко семейство да
плаща по цени, съобразно месечните
си доходи, ама това ще стане при
следващото увеличение. Сега 9,9 зву-
чи приемливо като 99 процента изби-
рателна активност. И доказателство,
че по-високите цени значат по-висок
жизнен стандарт и какво толкова има
да се оплакваме? А нека ония мизер-
ници от Северна България плащат са-
мо 9,5 процента повече. Така че да
плащаме със самочувствие и вяра в
бъдещето на енергийната система.
Която ще оцелее, докато ни има.

КЪСАНЕТО НА ЗЛАТНИ СИН-
ДЖИРЧЕТА ОТ ДАМСКИ ШИИ
ПОСРЕД БЯЛ ДЕН В ПЕРНИК вече
не е новина, а банална полицейска
хроника. И понеже явно спасение
няма, можем да посъветваме дамите,
като последната, която се лишила от
златния си накит оня ден на улица
„Кракра”. Например - като ще слагат
златни верижки, поне да си ги купуват
по-дебели и от по-масивно злато, та да
бъдат трудни за късане. Докато банди-
тът си свърши работата, ще се мине
бая време, когато можеш и да изви-
каш, да риташ и хапеш, а и случайни
минувачи на помощ могат да се прите-
кат. Тънкото синджирче е лесна
плячка – късаш го като вестник и дим
да те няма.

121 октомври 2014 г.
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За това е създадена организация в ОД на МВР

Пак обраха жена
посред бял ден

Любомира ПЕЛОВА
В Перник отно-

во бе нападната и
обрана жена пос-
ред бял ден, при
това на централ-
на улица в град.
Инцидентът е снанал около 16,30 ча-
са. Непознат нападнал в гръб 36-го-
дишна дама, хванал я за врата, откъс-
нал златната й верижка и избягал към
друга оживена улица – „Отец Паи-
сий”.

Служители на Първо районно уп-
равление на полицията в Перник са
посетили местопроизшествието.
Предприети са действия за установ-
яване на извършителя.

Образувано е досъдебно производс-
тво.

суват.
За да бъде издаде-

но удостоверение е
необходимо следно-
то:

Гражданите лично
да подадат искане в
ОДМВР и РУ при ОД-
МВР за дните от 30
септември 2014 г. до
04 октомври 2014 г.
от 08.30 ч. до 17.30 ч.
и на 05 октомври 2014
г. от 08.00 ч. до 18.00
ч.

Удостоверенията,
осигуряващи въз-
можност за упражн-
яване правото на
глас в изборния ден,
се издават само след
подаване на заявле-
ние за издаване на
лична карта и след
ц и ф р о в о
заснемане
на лицето
на заяви-
теля.

В случай
на подаде-
но и регис-
т р и р а н о
по пос-

Любомира ПЕЛОВА
Група „Български

документи за само-
личност“ към Облас-
тната дирекция на
МВР в Перник ще съ-
действат на гражда-
ните от региона,
които не притежа-
ват валидни доку-
менти за самолич-
ност, да упражнят
правото си на глас в
изборния ден

В седмицата преди
провеждането на из-

Младежкият дом
в Мошино дава старт

на новия сезон
Милена ПЕТРОВА

На 1 октомври стартира новият творчески
сезон в Младежки дом - Мошино и подго-
товката на организатори, ръководители, тре-
ньори е в разгара си. Най-нетърпеливите мо-
мичета и момчета започнаха своите трени-
ровки и занятия.

Под насърчителното мото „И ти можеш”
треньори и художествени ръководители от
младежкия дом посетиха детските градини
и се срещнаха с децата от предучилищните
групи. Малките палавници с желание и енту-
сиазъм участваха в тези „уроци – забавле-
ния”. Те се опитаха да бъдат гимнастици,
хип-хопъри и се включиха в интересни игри.

За този творчески сезон Младежки дом –
Мошино отново предлага поредица от въз-
можности за развитие на талантливите де-
ца. Те могат да се включат в Школите по:
класически балет, художествена гимнасти-
ка, пиано и керамика, в Хип-Хоп формация
„DA Clique”, Детска вокална група „Хвърчи-
ло”, Клуб за спортни и състезателни танци
„Надежда”, Фолклорен ансамбъл „Граово”,
Вокална формация „Синева” и състав за бу-
фосинхрон „Тигретата”. И тази година тре-
нировките по тенис продължават, а новото
предложение е да се научим да танцуваме
салса и меренге.

“Ще посрещнем с „Добре дошли!” нашите
възпитаници от всички школи, клубове и
формации, но с най-голямо вълнение оча-
кваме тези деца, които за първи път ще
влязат в залите на младежкия дом.

Вярвяме, че всяко дете има талант, чудес-
но е да го открие и нека му помогнем да го
развива”, коментираха организаторите.

си на глас.
Група „Български до-

кументи за самолич-
ност“ е създала след-
ната организация за
работа:

В зависимост от
конкретните норма-
тивни изисквания,
на граждани, подали
вече заявление за но-
ва лична карта, ще
бъде ускорено изда-
ването й или ще бъ-
де издадено удосто-
верение за изгубен,
откраднат, повре-
ден, унищожен доку-
мент за самолич-
ност (лична карта,
личен /зелен/ пас-
порт) или лична кар-
та с изтекъл срок на
валидност.

При невъзможност
да бъде издадена но-
ва лична карта до
края на работния
ден на 03 октомври
2014 г., по искане на
гражданите, ще бъде
издавано необходи-
мото им удостове-
рение, с което да гла-

борите на 5-ти ок-
томври е създадена
необходимата органи-
зация българските
граждани, които
нямат издадена лична
карта или не прите-
жават валидни доку-
менти - лична карта
или личен /зелен/ пас-
порт, защото са изгу-
бени, откраднати,
повредени, унищоже-
ни или с изтекъл срок,
да имат възможност
да упражнят правото

тоянен адрес заявле-
ние за издаване на
лична карта, удосто-
верение може да се
издаде във всяко РУ,
СДВР и ОДМВР неза-
висимо от обявения
постоянен и нас-
тоящ адрес.

Удостоверения за
заявен постоянен и
настоящ адрес се из-
дават от общинската
администрация.

От пресцентъра на
полицията напомнят,
че удостоверението
се издава, за да послру-
жи само пред секцион-
ната избирателрна ко-
мисия и е валидно за
изборния ден – 5-ти
октомври 2014-та го-
дина.

Образованието се превръща в
основен критерий за обществото

за наука и образова-
ние.

Първата от цели-
те на Стратегията
е да се повиши про-
центът на висшис-
тите от 27 на сто
до поне 36 на сто до
2020 година.

“Това се случва,
въпреки обстоя-
телството, че има-
ме 51 университета
– може би най-много
висши училища на
глава от население-
то“, коментира пре-
миерът. Той беше ка-
тегоричен, че обра-
зованието на тези
млади хора трябва
да бъде обвързано с
нуждите на пазара
на труда и това е

едно от предизвика-
телствата пред
българската образо-
вателна система, за-
това най-търсените
професионални нап-
равления трябва да
бъдат приоритетно
финансирани. До
2020 година 60 на
сто от финансира-
нето за университе-
тите трябва да бъ-
де на базата на ка-
чеството, а не на
броя приети сту-
денти, допълни
проф. Близнашки.
Той подчерта още,
че над 40 на сто от
българските сту-
денти учат право,
икономика и публич-
на администрация.
Страната ни обаче
има нужда от спе-
циалисти по инфор-
мационни техноло-
гии, от инженери,
физици, химици, ле-
кари и тези специал-
ности ще бъдат на-
сърчавани.

Милена ПЕТРОВА
Образованието се

превръща в основен
критерий за успех в
българското общес-
тво и е време по
проблемите на сек-
тора да бъде пос-
тигнат национален
консенсус, за да мо-
жем да се възползва-
ме от възможности-
те на членството ни
в Европейския съюз,
заяви премиерът
проф. Георги Близ-
нашки.

Премиерът посочи,
че служебното пра-
вителство продъл-
жи работата по ак-
т у а л и з и р а н а т а
Стратегия за разви-
тие на висшето об-
разование до 2020
година, която е едно
от условията да за-
почне новата опера-
тивна програма “Н-
аука и образование
за интелигентен рас-
теж”. До 2020 г. Бъл-
гария ще разполага с
близо 1.4 млрд. лева
европейско и нацио-
нално финансиране


