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ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

вители да работим
заедно, щкато един
отбор в името на
това Перник и регио-
на да се развиват ус-
пешно и да има нали-
це добри резултати,
заяви Соколова. Тя
припомни, че облас-
тна администрация
работи предимно с
документи. Но заед-
но с това областна-
та администрация
по време на мандата
на представителя на
ПП ГЕРБ Иво Петров
успя да се похвали с
множество не само
спечелени, но и ус-
пешно реализирани
проекти, което гово-
ри за реалния капаци-

„ÊËÞ×ÎÂÈÒÅ ÄÓÌÈ ÑÀ ÏÎÑÒÈÃÍÀÒÈ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ!”
Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАР

C

M

Y

K

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.568 лв.
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Това заяви на първата си официална пресконференция като губернатор Ирена Соколова
Любомира ПЕЛОВА

Първата си офи-
циална пресконфе-
ренция като облас-
тен управител даде
в присъствието на
народния предста-
вител от ПП ГЕРБ д-
р Вера Церовска,
кметове на общини
от Пернишки ре-
гион, общински съ-
ветници даде Ирена
Соколова.

Тя обяви, че ключо-
вите думи през уп-
равленския й мандат
ще са „постигнати
резултати”. Искам
заедно с ръководс-
твата на общините,
общинските съвети,
народните предста-
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Предимно
облачно,

слаб дъжд

Св. пророк
Авакум

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

Нагоре -
надолу

Дойдохме си на думата. Коа-
лицията си е коалиция, балансът си е ба-
ланс, но премиерът си е премиер. Минимал-
ната заплата и пенсионната възраст се ре-
шават бързо и компетентно, когато са
плод на мисълта на един човек. И винаги
справедливо. Какви са тия разнопосочни
послания между финансов и социален ми-
нистър, които само разсейват електората
и му внушават чувство за безнадеждност
и космическа самота?

С нито лев няма да се вдигне минимална-
та работна заплата идната година, отсече
преди седмица финансовият министър Го-
ранов. Минималната работна заплата
трябва да се вдигне поне с 40 лева, настоя
социалният му колега Калфин. Накрая се на-
меси премиерът и тури ред в правителс-
твената къща – ще се вдигне с 40, ама на
два пъти по 20.

Пенсионната възраст ще се увеличи с че-
тири месеца през 2015-та, натърти финан-
совият министър. Пенсионната възраст
не трябва да се вдига толкова рязко, опъна
му се социалният министър Калфин. Ще се
вдигне, ама само с два месеца, тури черта-
та премиерът.

Ето това е коалицията, консенсусът,
взаимното разбирателство, новият модел
на управление. Нагоре - надолу и най-вече по
средата.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ
КАФЕ

кв. Изток, топ-място 
тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Вчера новият градо-
началник на Перник
 инж.Иван Иванов
представи  официал-
но новите четирима
заместник-кметове на
общината. Трима от
тях са добре познати
на перничани - Румяна

Гьорева, Владислав Ка-
раилиев и  д-р Адриан
Симеонов. Новото
име е Евелина Манче-
ва.

Владислав Караилиев
поема ресора  „Строи-
телство и терито-
риално устройство”.
Той е работил близо 5
години като началник
отдел „Градоустрой-
ство” в община Пер-
ник. Бил е председа-
тел на Общинския съ-
вет в Перник, а в мо-
мента е общински съ-
ветник в местния ми-
нипарламент от пар-
тия ГЕРБ. Женен е, с
две деца. Занимавал се

е частен бизнес.
 „Надявам се рабо-

тата, която ще из-
вършвам в качество-
то на заместник кмет
да покажа, че имам ка-
чества и най-вече мо-
га да бъда и съм еки-
пен играч. Като цели,
с които на първо вре-
ме бих се заел са да се
запозная с работата
на двете дирекции,
които са към моя ре-
сор, проекта за ре-
монт на площада и
проблема със сме-
тоизвозването.”, зая-
ви инж. Караилиев.

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА

КАМПАНИЯ 2015!
За абонамент -

в пощенските клонове
и редакцията

на вестник “Съперник”

Кметът представи новия си екип
На страница 3

Възрастен мъж загина при пожар
Любомира ПЕЛОВА

Възрастен мъж загина при пожар, из-
бухнал в дома му.

Трагедията се е разиграла на 29-ти
ноември, около 20, 50 ч. в ковачевското
село Сирищник. Съседи алармирали, че
гори къща, обитавана от 69-годишният
Р.Б. Пристигналите на място пожарни
екипи констатирали смъртта му. Унищо-
жена е и цялата едноетажна къща и
имуществото в нея. Според експертите
в основата на драмата стои неправилно
ползване на отоплителен уред.

Започнато е досъдебно производство,
което да установи окончателната причи-
на за пожар.

СЪБИТИЕ НА 2014-та ГОДИНА

ЛИЧНОСТ НА 2014-та ГОДИНА

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”
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тет на служители-
те.
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Êìåòúò ïðåäñòàâè íîâèÿ ñè åêèï
Четирима зам. кметове ще гледат в една посока към доброто на Перник

Румяна Гьорева е
новия зам.кмет,
поемащ ресора
„Образование и
култура”. Има две
магистърски сте-
пени -  по химия и
физика и теория и
управление на об-
разованието/Обра-
зователен мени-
д ж м ъ н т / . П р о ф е -
сионалния си път е
извървяла от учи-
тел, до помощник
директор в основ-
но училище и про-
фесионална гимна-
зия. Осем години е
била началник на

отдел в РИО Пер-
ник. Омъжена е,
има две деца.

„ П р е в р ъ щ а н е т о
на общината в ед-
но красиво и прив-
лекателно място
за живеене е един
от приоритетите
на екипа, чийто
член съм и аз. Фи-
лософията ми за
управление е уп-
равление, чрез и за
хората. Важни са
потребностите на
жителите на Пер-
ник. Приоритетни
ще са образование-
то и развитието
на културната сре-
да на община Пер-

ник”, каза Гьорева.
Д-р Адриан Си-

меонов ще отго-
варя за „Здравео-
пазването и со-
циалните дейнос-
ти”. Завършил е
медицина в Плевен,
в момента е  спе-
циализант по пе-
диатрия. Работил
е в болницата в
Перник – в Бърза
помощ и в отделе-
ние. Женен е,  има
две деца

„Познавам проб-
лемите в сферата.
Ситуацията в мо-
мента е доста
трудна, но аз съм
креативен човек.

Виктория СТАНКОВА
1374 лева събраха

радомирци на бла-
готворителен кон-
церт за изграждане и
оборудване на нова
детска площадка в
целодневна детска
градина „Осми
март”. Още 300 лева
бяха дарени и от
фолкпевицата Каме-
лия, която поради
ангажименти не взе
участие в концерта.

В благотворител-
ната изява се вклю-
чи и градоначални-
кът на Радомир Пла-
мен Алексиев.

При препълнен са-
лон на читалище
„Напредък” в Радо-
мир пя народният
певец Илия Луков,

1374 лева събраха радомирци
за детска площадка в града

който огласи салона
с магическия си глас.
В програмата със
свои изпълнения се
включиха и местни-
те танцьори от
фолклорна формация
„Етнофолк”, които
грабнаха публиката с
уникалните си из-
пълнения.

Цената на билета
за концерта струва-
ше 5 лева, като на
входа беше поставе-
на и кутия, където
също се събираха па-
ри.

„Песните са свиде-
телство за свободо-
любивия, борчески
дух на българина, за
неговата духовна си-
ла и жив оптимизъм,
които са изградени

Масови проверки започва
Областната дирекция на БАБХ

Силвия ГРИГОРОВА
  Масирани проверки на заведенията за

обществено хранене започват от днес в об-
ластта. Това информира директорът на Об-
ластната дирекция по безопасност на хра-
ните в Перник- д-р Татяна Вангелова. Тя
поясни, че във връзка със заповедта на
Българската агенция по безопасност на
храните за повсеместни проверки в цялата
страна, вече е издала заповед, която рег-
ламентира извършването на такива провер-
ки в региона. „От днес до 8 декември наши-
те инспектори започват проверки, свързани
с Никулден и студентския празник. За тази
цел инспекторите ще работят на удължено
работно време, включително и в почивните
дни. Преди и на самия Никулден ще бъдат
проверени големите търговски вериги, вре-
менните обекти, магазините за риба и риб-
ни продукти. Обект на проверката ще бъде
произхода на рибата, начин на съхраняване
и др. В навечерието и на самия студентски
празник обект на проверка ще бъдат заве-
денията както в областния град, така и в ос-
таналите градове на областта. Разработен е
график на екипите, който е вече залепен на
входа на сградата на нашата дирекция.
Гражданите могат да сигнализират за не-
редности на нашите телефони, за да реаги-
раме веднага”, поясни д-р Вангелова.

   Празниците от Никулден до Ивановден
ще бъдат покрити с проверки. До 22.00 ч.
всеки ден ще има дежурни в БАБХ, които
ще приемат сигналите, заяви на брифинг
вчера изпълнителният директор на БАБХ-
проф. Пламен Моллов. Той подчерта, че аге-
нцията е извършила над 120 проверки само
за месец по сигнали основно за некачес-
твени стоки, етикетирането, лоша хигиена и
т. н. Най-масовите сигнали са свързани ос-
новно с некоректно отразяване на етикета,
изтекъл или изтичащ срок на годност. Чест
повод за сигнали е лошата хигиена в заве-
денията. За тях миналата година са съста-
вени над 200 акта. Количеството на браку-
ваните храни за 11-те отчетени месеца се е
увеличило от 74 през 2013 на 174 тона през
2014 г. Цифрите са показателни, че дейнос-
тта на агенцията се развива в правилната
посока, смята Моллов. Той подчерта още,
че 148 обекта са затворени и призова за по-
висока бдителност на потребителите. “Дори
това да ни коства свръхусилия и извънред-
ни дежурства ще работим за това ефектив-
ността на БАБХ да бъде още по-голяма и
през следващата година да продължим то-
ва, което стана основна практика на аге-
нцията”, заяви шефът на БАБХ.

Той информира, че са изплатени обезще-
тения от 2 182 хил. лева на 1900 стопани за
болестта “син език” и увери, че всички за-
сегнати стопани ще получат парите си до
средата на декември. Пламен Моллов ала-
рмира, че е нарастнал нелегалният внос на
забранени у нас препарати за растителна
защита. В тази връзка той информира, че
БАБХ има идея да създаде борса за тези
прапарати като целта е да се регулират ос-
новно техните цени.

5000 възпитатели ще
останат без работа

Виктория СТАНКОВА
Според Янка Такева 5000 възпитатели

от средните училища ще останат без ра-
бота от февруари, ако не бъдат отпуснати
допълнително 20 млн. лв. за осигуряване
на целодневна организация на работа в
тези училища.

Председателят на Синдиката на бъл-
гарските учители към КНСБ коментира
на заседанието на тристранния съвет за-
ложеното в бюджета в сферата на обра-
зованието.

По думите на Такева в бюджет 2015 г.,
освен тези 20 млн. лв. за целодневна ор-
ганизация в средищните училища, не са
осигурени и 6 млн. лв. за транспорт на
учениците.

Работната заплата на българския учи-
тел е 20 процента под средната брутна
заплата, а в бюджетната сфера 0,65 про-
цента от един полицай струва учителят,
заяви Такева.

Мисля, че енергия-
та, която прите-
жавам ще бъде на-
сочена в  правилна-
та посока и ще има
доста добър резул-
тат от работата
на целия екип”, зая-
ви д-р Симеонов.

Евелина Манчева
е дълго пазеният в
тайна заместник-
кмет по икономи-
ческите дейности
в новия екип в кме-
та Иван Иванов.
Тя  също е семейна,
 има две деца, кои-
то са завършили
средното си обра-
зование в Перник.
Завършила е ан-
глийската гимна-
зия в Правец, след
това е учила в  УН-
СС.  Има магистър-
ска степен, спе-
циалност „Счето-
водство и кон-
трол”. Работила е
като главен счето-
водител, финансов
директор в някол-
ко големи частни
холдинга.  Две го-
дини е била  шеф
на „Ученически от-
дих и спорт” към

върху най-съкровени-
те човешки мечти и
стремежи – свобо-
ден и мирен живот,
любов към родината
и труда, културно и
материално разви-
тие, обич между мла-
дите, създаване с
взаимна обич и ува-
жение многолюдно
семейство, както и
достойно място в
обществото, изгра-
дено върху почте-
ност и равнопоста-
веност”, сподели
пред радомирци Илия
Луков. Той пожела ус-
пех при изграждане-
то на детската пло-
щадка и да се откри-
ват все повече дет-
ски заведения в
страната ни.

Болните от грип пак
тръгнаха нагоре!

Зоя ИВАНОВА
Почти двойно са се увеличили болните от

грип през миналата седмица в сравнение с
предходните седем дни – става ясно от бю-
летина на Регионалната здравна инспек-
ция. Заболяваемостта от остри респиратор-
ни заболявания и грип е 127.94 %ооо. Ма-
кар, че бройката на болните се увеличава
драстично областта все още е далеч от
грипна вълна – категорични са специалис-
тите.

Спокойна е и епидемичната обстановка в
пернишко. Регистрирани са осем случаи на
остри заразни заболявания срещу девет
случая за същия период на предходната
седмица. Регистрирани са един случай на
туберкулоза, един на скарлатина и един на
варицела. Два са новите случаи на ентеро-
колит, болните се лекуват в Инфекциозното
отделение на пернишката болница.Има нов
случаи на лаймска болест и един на Ку
треска. През седмицата инспекторите на
Регионалната здравна инспекция са ивъ-
ршили 210 проверки. Няма издадени поста-
новления по Закона за здравето. 

Авария остави на студено
жителите на „Тева”

Силвия ГРИГОРОВА 
  Авария на магистрален топлопровод,

който захранва кв.”Тева”, е причина за при-
нудителното спиране на топлоподаването
на  жилищните  и обществени сгради в
квартала. Това информираха от „Топлофи-
кация Перник”. От там увериха, че е изпра-
тена аварийна група, която ще работи до от-
страняване на аварията и възстановяване
на нормалното топлоснабдяване в кварта-
ла. От ръководството на топлофикационното
дружество поднасят своите извинения на
абонатите си за причинените им неудобства
и апелират за разбиране с оглед на аварий-
ната ситуация.

МОН. През този
период за първи
път дружеството
е било с положите-
лен финансов от-
чет.

И н ж . И в а н о в ,
представяйки еки-
па си, пое ангажи-
мент общината ве-
че да има едно на-
пълно прозрачно
управление, за раз-
лика от старото,
докарало я до те-
жък финансов ко-
лапс с 16 милиона
лева борчове. Вла-
дислав Караилиев и
д-р Адриян Симео-
нов, които са собс-
твеници на фирми в
момента, заявиха че
в законовия 30-дне-
вен срок ще прех-
върлят собственос-
тта на своите фир-
ми, за да няма кон-
фликт на интереси.
Д-р Симеонов се ан-
гажира и да накара
новия собственик
на фирмата му да
подпише декларация,
че няма да участва
в общински дейнос-
ти или конкурси.

от страница 1
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„Êëþ÷îâèòå äóìè ñà ïîñòèãíàòè ðåçóëòàòè!”
Това заяви на първата си официална пресконференция като губернатор Ирена Соколова

Цветана Пиралкова – новият стар
Главен секретар на областта

Синдикат иска учениците до
четвърти клас да

повтарят при необходимост
Виктория СТАНКОВА

Учениците от първи до четвърти клас да
повтарят учебната година, ако изостават с
уроците и изкарват двойки. За това настоя-
ва синдикат “Образование” към КТ “По-
дкрепа”. Синдикалистите смятат, че това е
необходимо заради лошите резултати на
българските ученици от PISA по отношение
на грамотността.

Експертите предлагат на МОН редица
промени в нормативната база за системата,
които според тях не трябва да чакат нов за-
кон, а незабавно да бъдат направени от ми-
нистър Танев в интерес на качеството на об-
разованието.

Синдикалистите предлагат още заплатите
на директорите да излязат от пряката зави-
симост от броя на деца и ученици, защото
това е дискриминация към тази важна за
системата длъжност.

Промяна трябва да претърпи и Наредбата
за възстановяване на транспортните разхо-
ди на учители и директори, смятат още син-
дикалистите. В момента те са ограничени
при използването на личен транспорт, което
отново ги дискриминира в сравнение с дру-
гите длъжности с подобен статут в държа-
вата, категорични са от КТ “Подкрепа”.

Искат гражданско образование
в училищата у нас

Виктория СТАНКОВА
Гражданското образование да стане за-

дължителен предмет в училище, настоява
депутатът и председател на ресорната ко-
мисия в парламента Милена Дамянова.

Така учениците ще учат за властта, инсти-
туциите, задълженията им и правата им ка-
то граждани на държавата.

“За да имаме активни граждани, образо-
вателната система трябва да създаде въз-
можности и условия за участие на младите
хора, трябва да ви даде гражданска компе-
тентност. Начинът това да се случи е граж-
данското образование да стане задължите-
лен предмет в училище”, каза Дамянова.

Зоя ИВАНОВА
Първата промяна

на нормативен акт на
здравното минис-
терство под ръко-
водството на новия
екип касае  работата
на заместник-дирек-
торите на регионал-
ните здравни инспек-
ции. Тя гласи „Право-
мощията на директо-
ра се осъществяват
от заместник-дирек-
тора и когато длъж-
ността е свободна,
до назначаването на
директор, но за не по-
вече от 12 месеца.“,
съобщават от здрав-
ното ведомс-
тво.Проектопромяна-
та е в Устройстве-

Промяна в устройствения правилник
на регионалните здравни инспекции

ния правилник на Ре-
гионалните здравни
инспекции и, както е
по закон, е качена на
страницата на минис-
терството за общес-
твено обсъждане.С
проекта се цели да се
разрешат практичес-
ките затруднения
при осъществяване
на ръководството на
регионалните здрав-
ни инспекции, когато
длъжността „дирек-
тор“ е свободна.Към
настоящия момент
липсва механизъм за
упражняване на фун-
кциите на директор в
случаите, когато
няма назначено лице
на тази длъжност. То-

ва създава невъзмож-
ност да се осъщест-
вяват функциите на
регионалните здрав-
ни инспекции, тъй ка-
то няма регулация,
която да позволява
друг служител от
съответната адми-
нистрация временно
да изпълнява длъж-
ността „директор“,
се посочва в мотиви-
те към измененията.В
резултат от пром-
яната ще се създаде
правен механизъм за
осигуряване на непре-
късваемост в ръко-
водството на регио-
налните здравни ин-
спекции, посочват от
МЗ.

Зоя ИВАНОВА
Още от следващата

година ще увеличим
заплатите с 20% в
системата на Спешна
помощ – нещо, което
сме предвидили в бю-
джета за тази година.
И тенденцията е през
следващите пет годи-
ни да продължим да
увеличаваме с по 20%,
за да може това да бъ-
де единият мотив за
работата на колеги-
те.“ Това каза зам.-
здравният министър
д-р Ваньо Шарков пред
БНТ.На второ място
новият екип в МЗ пос-

По-високи заплати в
спешната помощ догодина

тавя осигуряването
на необходимата апа-
ратура, стана ясно
от думите му. „И ко-
гато тези две неща ги
съберем на едно
място, тогава ще има
мотив да работят в
Спешна помощ“,
смята той.Зам.-минис-
търът припомни, че
ведомството канди-
датства за 85 млн. ев-
ро през Оперативна-
та програма „Региони
в растеж“ и изрази на-
дежда те да бъдат по-
лучени. „Имаме всич-
ките основания да се
надяваме за това не-

що и да започне, да
стартираме промяна-
та в системата на
Спешна помощ още от
следващата година“,
коментира той.Д-р
Шарков припомни, че
от идната година в
системата на Спешна
помощ ще се въведе
триаж, което, според
него, ще отсее неспеш-
ните от спешните па-
циенти и така екипи-
те ще се разтоварят
частично от несвой-
ствената си работа,
като тази с неспешни
здравнонеосигурени
пациенти.
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Като областен уп-

равител бих искала да
обединя областната
и общинската власт.
В рамките на работа-
та ми като народен
представител два
мандатга, в лицето на
кметовете имах из-
ключително добри
партньори, заяви още
Соколова. И това ка-
сае както защитава-
нето на бюджетите
на общините, и проб-
лемите, появили се
след голямото земет-

ресение през 2012 го-
дина, и тези, породе-
ни от бежанската
вълна, и когато е ста-
вало дума за кандидас-
тване по различни
проекти, които гаран-
тират устойчиво
развитие на общини-
те.

Приемствеността
и надграждането съ-
що са от голямо зна-
чение, подчерта но-
вият областен упра-
вител на Перник и
благодари на своята
п р е д ш е с т в е н и ч к а
Бойка Павлова за под-

робния доклад по
приоритетните за
областта задачи.

Ирена Соколова
представи предстоя-
щите действия на ад-
министрацията, свър-
зани с хидро-техничес-
ките съоръжения,
зимната обстановка в
област Перник, заседа-
нието на ВиК - асоциа-
циите и външният
одит по ISO 9001:2008
на Областна админис-
трация Перник. Пред-
стои да бъде поискан
одит и от страна на
Инспектората към
Министерски съвет.
Екипът от независи-
ми експерти ще напра-
ви цялостна проверка
на работата в Облас-
тна администрация
Перник. Тази практика
не е прилагана след уп-
равлението на област
Перник от представи-

теля на ПП ГЕРБ – Иво
Петров, но тя дава
много ясен критиер за
свършената работа и
областите, нуждаещи
се от подобряване.
Областният управи-
тел припомни, че реал-
ните проекти спечеле-
ни тогава – само с ре-
сурса и капацитета на
администрацията, са
довели до практичес-
ки и видими резулта-
ти - откриване на 119
работни места, създа-
ване на зимна градина
и обновена фасада на
сградата на Облас-
тта.

Областният упра-
вител Ирена Соколова
заяви още, че ще пра-
ви общи приемни с об-
щинските съветници
и народните предста-
вители, за да има еди-
нство в работата.

Народният пред-

ставител от ПП ГЕРБ
–д-р Вяра Церовска
поздрави областния
управител Ирена Со-
колова с встъпване-
то й в длъжност. „Ре-
зултатите, които
постигна ПП ГЕРБ на
последните избори,
доведоха до това Пер-
ник да има областен
управител именно от
ГЕРБ. Ще работим
заедно за Перник и ре-
шаването проблеми-
те на хората от об-
ластта, които не са
никак малко” – каза д-р
Церовска.

От името на ПП
ГЕРБ -Перник, тя под-
несе на областния уп-
равител икона с обра-
за на св. Иван Рилски и
пожела закрилникът
на град Перник да зак-
риля и усилената ра-
бота в областната
администрация.

Общинският съветник Цветана Пиралко-
ва е новият Главен секретар на областна-
та управа в Перник, съобщи вчера облас-
тният управител на Перник Ирена Соколо-
ва. Тя заемаше тази длъжност и по време
на мандата на губернатора Иво Петров в
периода 2008 – 2012 година по време на
управлението на ПП ГЕРБ. През юни
2010-та година Пиралкова  бе назначена
на тази позиция след спечелването на
конкурс,  провел се в Министерски съвет.

Сред основните задължения на Главния
секретар е да ръководи, координира и
контролира дейността на администрация-
та за точното спазване на нормативните
актове. Той създава условия за нормална
и ефективна работа на звената на облас-
тната администрация. Секретарят утвър-
ждава вътрешни правила за реда и орга-
низацията за административното обслуж-
ване на граждани и юридически лица.  За
успешното справяне с многото отговор-
ности на Главния секретар,  и сега, както
и при първия си мандат в областната ад-
министрация, Пиралкова ще разчита на
дългогодишния си административен и уп-
равленски опит. Тя беше и сред съветни-
ците на Ирена Соколова по време на де-
путатския й мандат.

Предстоят и други промени в областна
администрация, заяви Соколова. Тя поя-
сни, че на работа ще бъдат върнати хора-
та, които са постигнали резултати в пре-
дишното управление на ГЕРБ в областта.
Заместниците си тя ще обяви до дни, но
ще търси за свои първи помощници капа-
цитети, с които да бъдат един успешен
екип. В момента в управата работят 28 чо-
века.

16 милиона лева борчовете
на община Перник!

Вчера кметът на община Перник  Иван
Иванов заяви, че е изяснена напълно
официалната картина с борчовете, които е
наследил от предшественичката си, сега
народен представител и зам.председател
на парламента Росица Янакиева. Малко
над 16 милиона лева са задълженията,
като от тях 12,2 милиона са дългове към
фирми, а останалите борчове са с падеж.
Иван Иванов официално заяви, че анали-
зът, направен до момента е показал, че
има неразплатени фактури още от 2009
година. Новият градоначалник сподели,
че се търсят варианти да се спрат запори-
те. С фирми, към които общинската упра-
ва има натрупани изключително големи
дългове и заради които те са наложили
запори на сметките, вече има подписани
споразумения. До края на годината ще се
издължат борчовете към фирма «Димел»,
които висят още от приключването на ре-
монта на изгорелия пернишки театър.
Споразумение, по силата на което общи-
ната седмично ще издължава по 25 000
лв, е сключено и с фирма „Лиел конс-
тракшън”. Там задължението е над 1,2
милиона лева.

Сериозно се обмисля и отдаването на
огромния дълг на цесия на банкова ин-
ституция, който според инж.Иванов е най-
изгоден за общината, защото банка ще
изплати задълженията й към фирмите, а с
общинската управа ще бъде сключен по-
гасителен план с изгодна лихва  за по-
дългосрочен период.

  Любомира ПЕЛОВА
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Íîâè äåéíîñòè â ïðîåêò “Äåòñòâî çà âñè÷êè”
Той ще се изпълнява успешно в 36-общини, сред които и Перник

Приемат възражения за обхвата
на слой „Постоянно затревени площи“

Силвия ГРИГОРОВА
Нов специализиран слой „Постоянно

затревени площи” е създаден със запо-
вед на министъра на земеделието и хра-
ните въз основа на Наредба № 105 от 2006
г. за условията и реда за създаване, под-
държане, достъп и ползване на интегрира-
ната система за администриране и кон-
трол и Административно процесуалния
кодекс.  Това информираха от Областна
дирекция „Земеделие” в Перник.

Наредба №105 предвижда новият слой
„Постоянно затревени площи” да бъде из-
граден чрез използване на площи с мини-
мален размер 0,1 хектара, които са с на-
чин на трайно ползване по цифровата ор-
тофотокарта. Това са пасища, мери или
ливади, които попадат във физически бло-
кове, включващи постоянни пасища и са
заявявани в тях за подпомагане като пос-
тоянни пасища поне през една от послед-
ните 5 години. Слоят включва и постоянно
затревените площи, които са екологично
чувствителни. Основната цел на изработ-
ването му, освен спазване на разпоредби
на европейски и национални регламенти и
закони е да се подпомогне опазването на
съществуващи постоянно затревени пло-
щи.

Към заповедта на министъра на земеде-
лието и храните е приложена и по-подроб-
на методика за създаването на специали-
зирания слой. В тази връзка, в едномесе-
чен срок - до 24.12.2014 г. включително,
всички собствениците и ползвателите на
земеделски земи и други заинтересовани
лица, държавни и общински администра-
ции, могат да се запознаят със специали-
зирания слой „Постоянно затревени пло-
щи” и евентуално да подадат възражения
за обхвата му, по отношение на конкретни
имоти от Картата на възстановената собс-
твеност и/или Кадастралната карта.

Запознаването с обхвата на слой „ПЗП“
може да се извърши чрез специално раз-
работена секция за това на интернет стра-
ницата на Държавен фонд „Земеделие”.
Заинтересованите стопани могат да се за-
познаят с географския обхват на специа-
лизирания слой „Постоянно затревени
площи” както в Областна дирекция „Зе-
меделие”, така и в съответната общинска
служба по земеделие, в рамките на об-
ластта, по местонахождение на съответ-
ния имот.

Възраженията срещу обхвата на спе-
циализирания слой „Постоянно затревени
площи” по отношение на конкретни него-
ви части могат да се подават единствено
по предварително одобрен образец. Въз-
раженията се генерират автоматично от
секцията за това от интернет страницата
на ДФ „Земеделие”, след като са избрани
за кои части да бъде подадено възраже-
ние, както и причините за възразяване за
всеки избран имот.

Генерираните и разпечатани възраже-
ния по образец се подават до Областна
дирекция „Земеделие” по постоянен ад-
рес или адрес на управление на подателя
им, самостоятелно или със съдействието
на служители на Областната дирекция.
Възражението се подписва, като също та-
ка следва да се

Възражението се попълва саморъчно
като се записват името и адреса на пода-
теля както и адреса на Областната дирек-
ция „Земеделие”, чрез която се подава
възражението и се подписва.

Всеки заинтересован има възможност
да генерира и подаде и последващи въз-
ражения (по образец), които да допълват
първоначално подаденото(тоест впос-
ледствие да се включат и имоти, които
първоначално не са били избрани). Не
подлежат на разглеждане възражения,
които не са подадени в срок и/или не са
по образец, генериран от интернет страни-
цата на ДФ „Земеделие”.

От Областната дирекция поясниха, че
във връзка с подадените възражения ще
се извършат проверки и специализирания
слой „Постоянно затревени площи” ще
бъде актуализиран, в случаите когато бъ-
де установена техническа грешка или
пропуск в него.

Зоя ИВАНОВА
Актуалното със-

тояние на изпълне-
нието на проект
„Детство за всич-
ки“, заложените но-
ви дейности в под-
крепа на общините и
новите услуги, как-
то и проблемите и
предизвикателства-
та в процеса на
деинституционали-
зация на децата с
увреждания, бяха об-
съдени на среща
между ръководство-
то на проекта и 21-
те координатори,
които са ангажира-
ни с наблюдението и
подготовката на де-
цата за преминаване
към живот в нов
тип грижа, съобща-
ват от Агенцията
за закрила на дете-
то.

Към момента 579
деца и младежи /43%
от целевата група

по проект „Детс-
тво за всички/ са
настанени в нови
резидентни услуги.
От тях 518 живеят
в Центрове за нас-
таняване от семеен
тип, 61 са в Защите-
но жилище. Все още
780 деца и младежи
се отглеждат в спе-
циализирани инсти-
туции - 605 в ДДУИ
и 175 в ДМСГД.

У п р а в л я в а щ и я т
орган на ОП „Разви-
тие на човешките
ресурси“ удължи
срока за изпълнение
на проект „Детство
за всички“ до 2 юни
2015 г. Причина за
решението са раз-
личните темпове, с
които общините
разкриват новите
резидентни услуги.
В 36 от 79 целеви
общини вече са
стартирали новите
услуги.

Червеният кръст и Кауфланд в
поредна благотворителна акция

Зоя ИВАНОВА
На 27 ноември 2014 г. за шеста поредна

година стартира съвместна Коледна благот-
ворителна кампания на Българския Червен
кръст и търговска верига „Кауфланд Бълга-
рия” за осигуряване на безплатен обяд в
училище на деца от социалнослаби семей-
ства, сираци и полусираци, деца на самотни
родители. 

До 5 януари 2015 г. клиентите на компа-
нията ще имат възможност да направят да-
рения в благотворителните кутии на БЧК,
разположени във всички магазини от вери-
гата на територията на цялата страна. 

Финансовите постъпления ще бъдат пре-
доставени на програма “Топъл обяд“, по
която Партньорската мрежа за благотвори-
телност на БЧК от 1 декември 2014 г. ще
храни безплатно в училище 1 537 деца от 26
области на страната. 

Програмата стартира преди 10 години и
до момента е осигурила безплатен топъл
обяд на приблизително 10 000 деца на обща
стойност 1 402 633 лева. 

Виктория СТАНКОВА
Министерство на

образованието и нау-
ката ще проведе сре-
щи със заинтересова-
ни страни във връзка
с реализиране на дей-
ностите, заложени в
Плана за изпълнение
на Стратегията за
намаляване дела на
преждевременно на-
пусналите образова-
телната система
(2013-2020) за 2014-
2015 година.

През месец февруа-
ри 2015 г. ще се прове-
дат и срещите за Се-
верен Централен и за
Североизточен райо-
ни на планиране.

На срещите ще бъ-
дат представени по-
литики и мерки по
План; ще бъде споде-
лен опит по осъщест-
вявани дейности за
намаляване на отпа-
дането от училище и
за ролята на различ-
ните страни в този
процес в задържане-
то на учениците до
завършване на етап

МОН със стратегия за намаляване
на напусналите училищата

и/или степен на обра-
зование; ще се диску-
тират основните
фактори, които бла-
гоприятстват на-
маляването дела на
преждевременно на-
пусналите училище;
участниците ще бъ-
дат информирани за
прилаганите полити-
ки и мерки за намал-
яване дела на отпада-
щите и на преждевре-
менно напускащите
образователната сис-
тема.

В срещите ще бъ-

„Намираме се по
средата на процеса
на деинституциона-
лизация и сега е мо-
ментът, в който
трябва да направим
обективна преценка
на изпълнението на
заложените цели, и,
ако се налага, да
препланираме разпи-
саните през 2010 г.
дейности. Най-важ-
ната задача, пред
която продължава-
ме да сме изправени,
е подготовката и
преместването на
децата. Вие познава-
те всяко дете, него-
вата история, спе-
цифичните му пот-
ребности, привички,
и сте естествените
посредници в преда-
ването на грижата
между институции-
те, местните влас-
ти и екипите на но-
вите услуги, каза
при откриването на

срещата с координа-
торите председа-
телят на ДАЗД и ръ-
ководител на
проект „Детство за
всички“ г-жа Ева Же-
чева. 

Със средствата на
проект „Детство за
всички” ще подкре-
пим общините и но-
вите услуги за пре-
местването на деца-
та от ДДЛРГ. С цел
защита на най-доб-
рия интерес на деца-
та в новите услуги
и гарантиране на
правата им бе раз-
ширен съставът на
Националното звено
по деинституциона-
лизация, участие в
заседанията му вече
ще вземат предста-
вител на НСОРБ и на
МОН, които се
включват като ак-
тивен партньор в
процеса след премес-
тването на деца-
та”, съобщи г-жа
Жечева.

В проект „Детс-
тво за всички” са
заложени нови дей-
ности, които ще бъ-
дат изпълнявани
през следващите 6
месеца. Ще бъдат
назначени 12 спе-
циални педагози и
21 психолози, които
ще работят по под-
готовката на деца-

та за преминаване
към новия начин на
живот, за да се га-
рантира по-добрата
им интеграция в об-
щността.С цел да се
обърне фокусът на
внимание и да се
предостави подкре-
па на общините,, в
периода от декем-
ври 2014 до май
2015 г. ще бъдат
проведени 6 срещи
за обмяна на опит
между доставчици-
те на новоразкри-
тите социални ус-
луги. .

Ще бъде направе-
но изследване на
нагласите и готов-
ността на одобре-
ните кандидати за
приемни родители
да приемат децата
с увреждания, за да
бъдат предприети
допълнителни мер-
ки за разширяване
на възможността
тези деца да жи-
веят в семейна сре-
да. В подкрепа на
специалистите ще
бъде издаден сбор-
ник с материали за
работа с кандидат-
осиновители и кан-
дидати за приемни
родители, които
биха могли да прие-
мат в семействата
си деца с уврежда-
ния.

дат поканени за уча-
стие директори на
училища от съответ-
ния район на планира-
не, представители на
местната власт и ад-
министрация, както и
други заинтересова-
ни страни от облас-
тите и общините.

След края на тези
срещи ще бъдат обо-
бщени резултатите
от обсъжданията и
ще се подготви пред-
ставянето им пред
заинтересованите
страни.
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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
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. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.
6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.
7. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата - 21 000лв.
8. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
9. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място- по договаряне
10. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
14. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
15. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
16. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
17. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
18. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м
19. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
20. 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, Тв. ливади, напълно обзаведен, ТЕЦ - 150 лв.
3. Двустаен, Мошино, на спирка, необзаведен, ет. 4, 2 тер. - 160 лв.
4. Двустаен, Ив.Пашов, сменена дограма - 180 лв.
5. Двустаен, Изток, напълно обзаведен - 230 лв.
6. Помещение, 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 - 17000 ЛВ.

2. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА - 19000 ЛВ.

3. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ.6, ТЕРАСА -24000 ЛВ.

4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.4, ДВЕ ТЕРАСИ - 26000 ЛВ.

5. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ТЕЦ, ДВЕ ТЕРАСИ - 31500 ЛВ.

6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН - 37000 ЛВ

7. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ.4, ТХ., РЕМОНТ - 60000 ЛВ

8. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.3, ЕПК, ТЕРАСИ - 50000 ЛВ.

9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22000 ЛВ.

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

11. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 69000 ЕВРО

12. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 74000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М, ДВОР:420КВ.М,
ЗА РЕМОНТ - 13000ЛВ.

2. С.ДРЕН, 2ЕТ., РЗП:120КВ.М, АСФАЛТ - 77000 ЛВ.

3. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М -33000 ЛВ.

4. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М -32000 ЛВ.

5. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М -20000 ЛВ.

6. УПИ 2150КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 43000 ЕВРО

7. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65000 ЛВ.

8. УПИ 285КВ.М СЪС СТАРА КЪЩА -10000 ЛВ.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕН - 350 ЛВ.

КУПУВА:

1. ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.2 И ЕТ.3 , ПЛАЩАНЕ
В БРОЙ

2. ОФИС, ИЦ, ПАРТЕР, ОТ 40 ДО 50КВ.М, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

3. 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. Мошино, ет. 8, асансьор, рем. покрив, юг- 19 000 лв.

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

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

4. ул. Струма, ет. 7, ТЕЦ - 29 800 лв.

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

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

ДВУСТАЙНИ:

1. Център, нова тухла, за довършване - 26 500 лв.

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

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

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

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

6. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 28 800 лв.

7. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

8. Изток, ет. 3, без ТЕЦ, тх., тер., таван- 30 300 лв.

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

10. Изток, ет. 6, 2 тер., юг - 26 800 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. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.

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

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

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

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

9. Изток, ет. 5, 2 тер., непреходен - 38 500 лв.

10. Ю. Гагарин, ет. 2, ремонт, санира - 59 800 лв.

11. Ю. Гагарин, ет. 7/8/, асансьор,

ТЕЦ, 2 тер. отл. вх. - 37 500 лв.

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, с. Черна гора, дв. 2 дка, ЗП: 70 кв.м- 22 000 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. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

11. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 20 800 евро

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

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

14. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 8,

асансьор, обзаведен - 200 лв.

2. Два Офиса, по 20 кв.м, Център - х 100 лв.

3. Партерно помещение, Пазара

със санитарен възел - 200 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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КЪЩИ
1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата  - 29 999 евро
2. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
3.Изток/зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ-26 900 евро
4. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
5. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна – 12 800 евро
6. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
7. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м,
дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 8 888 евро
8. С. Студена, към  яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
9. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена – 36 500 евро
10. С. Студена,ЗП-35м2+гараж и мазета,
двор-250 м2, реставрирана -15 400 евро
11. С. Ковачевци-център, РЗП-110м2, двор-1.100 дка,
ВиК, гараж, лятна кухня, бунар – 13 900 евро
12. с. Големо Бучино, нова, луксозна,
обитаема от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 - 58 999 евро
13. С. Ярджиловци-център, ЗП-40 м2, двор-860 м2, лятна кухня-11 999 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ- 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона-Со - 88 евро/кв.м
2.Център/над Автогарата, УПИ-675 м2, до спирка, лице 22 м-12 100 евро
3.Център, ПИ-1903 м2, сменен статут за
производство и обсл. дейности - 45 555 евро
4.Тева, УПИ- 2 980 м2, на осн.път с голямо лице, за бизнес-49 000 евро
5. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 15 900 евро
6. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 40 евро/кв.м
7. УПИ Изток-4 901 кв.м, на 3 ул.,
м/у р.Казабланка и  КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
8. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 43 900 евро
9.гр. Радомир УПИ-2061м2, до жп гара, ТИР достъп -17 900 евро
10.гр. Радомир УПИ-4505м2,индустр.зона,ъглов -41 900 евро
11.с. Кладница-ДЕЛТА ХИЛ, УПИ-734 м2 в обитаемата зона-43 333 евро
12.с. Ковачевци ПИ 7 200 м2, над гребната база - 17 900 евро
13.с. Лобош УПИ-1 914 м2, на метри от кметството -17 900 евро
14.с. Негованци УПИ-540 м2, център, ток, вода -1 690 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Търговски обект, ЦГЧ-партер, 27 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3.Търговски обект Бл.Гебрев,ет.2,самост.вход,64м2 - 77 евро
4.УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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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. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
2. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 5, юг, ПВЦ - 26 000 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
6. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
7. Двустаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 евро
8. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
9. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
13. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, 90 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, непреходен - 72 500 лв.
14. Тристаен, Ид.ц., ет. 6, тх. пл., ТЕЦ, тер., след ремонт - 30 000 евро
15. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 35 000 евро
16. Многостаен, Изток, ЕПК, 130 кв.м, ТЕЦ, тер., обзаведен - 50 000 евро
17. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
18. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
19. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
20. Къща, Център, вертикален близнак, РЗП: 140 кв.м, дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
21. Парцел, Кладница, 680 кв.м, регулация, ток, вода, целог. достъп- 26 000 евро
22. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
23. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, преустроена, обзаведена - 180 лв.
2. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
3. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
4. Двустаен, Бобов дол, Център, тх., ет. 3, по БДС - 13 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС - 32 000 лв.
6. Тристаен, Център, 91 кв.м, ет. 2/4/ - 72 000 лв.
7. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9. Трисатен, Изток, 87кв.м, ТЕЦ, ет. 1, отремонтиран, обезопасен - 55 000 лв.
10. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
11.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
12. Къщи и апартаменти в Делта Хил
13. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
14. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
20. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
21. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
22. УПИ, Кладница, 680 кв.м - 25 000 евро
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
28. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
30. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
31. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
32. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 4/5/, необзаведен - 180 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
4. Двустаен, Изток, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
5. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
6. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.
7. 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, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.
4. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 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.; 21 000 лв.
9. Гарсониера, Димова махала, ет. 4, юг, ПВЦ - 19 000 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 - 19 200 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, Тева, ТЕЦ, ет. 1, ремонт, два входа - 26 300 лв.

17. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет:4, 2 тер. - 25 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 6, 67 кв.м, 2 тер., ПВЦ - 32 500 лв.
18. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг - 26 500 лв.
20. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
21. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
23. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
24. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 33 000 евро
25. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
26. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс - 38 900 лв.
27. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
28. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ - 34 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.
34. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 26 000 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 -
19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

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 - 1- 1- 1- 1- 17 07 07 07 07 000 лв.00 лв.00 лв.00 лв.00 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, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
88888. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. 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.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро
10. 10. 10. 10. 10. 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.
1111111111. 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.
1111122222. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста - 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.
1111133333. 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
1111144444. 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
1111155555. 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
1111166666. 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
1111177777. 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
1111188888. 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
1919191919. 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.
2222222222. 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
2222211111. 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.
2222222222. 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.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”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. Двуста1. Двуста1. Двуста1. Двуста1. Двустайййййннннниииии, ул. Кракра, ет. 2, , ул. Кракра, ет. 2, , ул. Кракра, ет. 2, , ул. Кракра, ет. 2, , ул. Кракра, ет. 2, ет. 4, ет. 4, ет. 4, ет. 4, ет. 4, необзаведеннеобзаведеннеобзаведеннеобзаведеннеобзаведениииии - 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв
3. Двустаен, Изток,  ет. 6, с обзавеждане3. Двустаен, Изток,  ет. 6, с обзавеждане3. Двустаен, Изток,  ет. 6, с обзавеждане3. Двустаен, Изток,  ет. 6, с обзавеждане3. Двустаен, Изток,  ет. 6, с обзавеждане - 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.
4. Парцел, Драгановец, 330 кв.м4. Парцел, Драгановец, 330 кв.м4. Парцел, Драгановец, 330 кв.м4. Парцел, Драгановец, 330 кв.м4. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.
5. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане5. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане5. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане5. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане5. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане -----150150150150150     лв.лв.лв.лв.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. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. - 20 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
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, Мошино, ет. 1, тх., ТЕЦ - 25 000 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.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

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

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.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл. - 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.
3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро
4. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 2 - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала,      ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер. - 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.
66666. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. 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.
77777. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.
88888. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 222222 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв.
99999. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. 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.
10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
1 11 11 11 11 1. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв.-  20 000 лв.-  20 000 лв.-  20 000 лв.-  20 000 лв.
1111122222. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.

Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :
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  000  000  000  000 евроевроевроевроевро
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. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр. - 33 000 лв.- 33 000 лв.- 33 000 лв.- 33 000 лв.- 33 000 лв.
1111111111. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
1111122222. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. 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. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.
14. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 6 - 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 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.



Имоти, реклами 7Съперник 2 декември 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, Тв. ливади, след осн. ремонт, част. обзаведена - 150 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, обзаведена - 170 лв.
3. Гарсониера, Тева, обзаведена, ет. 5, работещ асансьор - 150 лв.
4. Дв., Пашов, тх, пл, напълно обзаведен - 190 лв.
5. Двустаен, Мошино, напълно обзаведен, отличен - 200 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен - 220 лв.
7. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 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, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 19 100 лв.
4. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 23 000 лв.
5. 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. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
5. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 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. - 41 800 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. - 32 000 лв.
10. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 37 900 лв.
11. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 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.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., ремонт - 200 лв.
2. Действащ, търговски обект, Изток, 80 кв.м, сан. възел - 400 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 - 34 000 лв.; 30 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 800 лв.
5. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
6. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 4, ПВЦ, среден - 39 000 лв.
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 28 000 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. 7/8/, ПВЦ - 24 500 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 38 800 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
13. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
14. Тристаен, Център, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - по договаряне
15. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таван - 41 800 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 47 000 лв.
21. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
23. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м.- 55 000 лв.
24. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
25. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
27. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
28. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
29. 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

 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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ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., около х-л Струма, ет. 11, 48 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
3. Офис, Център, около Общината, обзаведен, ет. 1, тх., пл., 40 кв.м - 32 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер., около х-л Струма - 42 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
5. Двустаен, ул. Струма, панел, ет. 5, 2 тер. - 42 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ,  ламинат, вътр. изол., с двор и два входа - 35 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 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, тх., по-нов блок - 76 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
8. Тристаен, Радомир, кв. Тракия, ет. 7, 2 тер., подобрения - 23 000 лв.
9. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 40 000 евро
10. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
11. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
12. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
13. Мезонет, София, община Оборище, ет. 5 и ет. 6, 180 кв.м, лукс - 155 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
Клепало, Изток,  Църква

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Гарсониера, ул. Кракра, ет. 4 напълно обзаведена, ремонтирана - 250 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 9 /9/, луксозно обзаведена - 350 лв
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ремонтиран - 330 лв.
4. Етаж от Къща, кв. Варош, 120 кв.м, л.о., обз. луксозен - 500 лв.
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
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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 помеще-
ние, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св.
Кирил 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

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-
решително 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, 19 900 евро /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 -
0888/952 264
Давам под наем, охраняемо складово

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 чеш-

ма, 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-
яне – тел. 0879/88 20 55

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. 0898/620 696

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. Апартамент, Твърди

ливади, 56 кв.м., с таван над

апартамента - 30 000лв.  

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

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
19 900 евро /без посредник/

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

ТЕЦ, тер. - 16 100 лв.
2. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ,

ПВЦ - 28 900лв.

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. Двустаен, Изток, тх.,

ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,

таван, мазе - 30 300 лв. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Гарсониера, Димова махала,
    ет. 4, ПВЦ, юг - 19 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 67 кв.м.,
ет. 5, ПВЦ - 32 500 лв. 

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК, без
ТЕЦ, таван, нов - 28 000 евро

2. Къща, кв. Ралица, 2 ет. пл.  -
45 000 евро

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.

- 0888/874 595
Дава под наем магазин

със складова част, ул.

Благой Гебрев, 16 кв.м,

оживено място

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

професионален
масажист

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави

тел. 0893/79 12 19
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WELLNESS CENTER
При нас ще
отслабнете

лесно и
ефективно

0878/421 933
www.kilogrami.com

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ

“Диагностично консултативен център 1 Перник”
- гр. Перник, ул. Брезник № 2

извършва специализирани медицински дейности по:

Вътрешни болести; Нервни болести; Хирургия;
Ендокринология; Кардиология; Ортопедия и травматология;

Пневмология и фтизиатрия; Психиатрия; Акушерство и
гинекология; Офталмология; УНГ болести; Кожно-венеричес-
ки болести; Физикална и рехабилитационна медицина;
Клинична лаборатория; Микробиологична лаборатория;
Лаборатория за образна диагностика. От 01.12.2014 г. се
открива кабинет по нефрология с лекар д-р Диян
Генов - гл. асистент в клиника по нефрология и
трасплантация към Александровска болница с
работно време всяка сряда от 15.00 ч. до 19.00 ч.
Всички кабинети работят с НЗОК и здрави фондове.

Телефон за контакти 076/ 608 804

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Перник, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

ЛИЦА, че с Решение №862 от Протокол №11/18.09.2014г. на Общински Съвет-Перник, се
одобрява проекта за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за
застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от кв. 1 по действащия регулационен план на гр.Перник,
кв.”Драгановец” и част от кв. 209 по действащия регулационен план на гр.Перник-ЦГЧ,
като:

1.С плана за регулация се променя регулацията на УПИ II-„За ритуален дом” и УПИ III-„За
музеен комплекс” в кв.1 по действащия РП на гр.Перник, кв.”Драгановец”.

Променя се регулацията на УПИ I-„За паркинг” и УПИ II-„За архив и фирмени магазини” в
кв.209 по действащия РП на гр.Перник-ЦГЧ.

2. Образува се нов квартал №290 и нов УПИ I-„За жилищно строителство и обслужващи
дейности”.

3. Променя се уличната регулация на улици с осови точки №№ 815-816-806-805-807-808-
809-810-9214-1262.

4. Образуват се нови улици с осови точки №№ 9214-9809-9810 ; 9809-908-9811-807-7806 и
с о.т. №№ 9805-8806-8805-9811.

5.С плана за застрояване се определя зона на застрояване до съществуващата сграда с
идентификатор 55871.502.601.1, при условията на зона Ц /централна/ и се потвърждават
съществуващите сгради с идентификатори №№ 55871.502.601.1, 55871.502.601.2,
55871.502.601.3, 55871.502.601.6, 55871.502.601.7 и 55871.502.601.8 в УПИ III- „За музеен
комплекс” в кв.1.

В 30 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението на Общински съвет-
Перник може да се обжалва пред Административен Съд-Перник, чрез Общински Съвет-
Перник, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.

Проекта се намира в Община Перник, етаж 12, стая 6.
ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

ЛИЦА, че с Решение №901 от Протокол №13/30.10.2014г. на Общински Съвет-Перник, се
одобрява техническото задание за промяна предназначението на ПИ № 017104 по КВС /
карта на възстановената собственост/ в местността „Разкръске”, землище на с.Кладница,
Община Перник и се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-
план за регулация и план за застрояване на ПИ № 017104 по КВС /карта на възстановената
собственост/ в местността „Разкръске”, землище на с.Кладница, Община Перник.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението на Общински съвет-Перник не подлежи на
оспорване.

ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Жена скочи пред мотриса в метрото
37-годишна жена е скочила пред идваща мотриса на метрото в

София, но не е била блъсната и е само леко ранена.
Сигналът за инцидента, който е станал на метростанция "Бели

Дунав" в столичния жк "Надежда", е подаден в 8.02 ч.
На място са изпратени екипи на полицията и Бърза помощ. Жената

обаче не е била ударена от мотрисата, тъй като е паднала отстрани на
релсите. Тя е с леки наранявания, уточниха за Дир.бг от СДВР.

От полицията не съобщиха дали става дума за опит за самоубийство
или за инцидент.

Директорът на „Метрополитен” Стоян Братоев обаче заяви пред
Дарик радио, че записите от камерите са прегледани и ясно се вижда
как жената се засилва и скача точно преди да дойде влакът. По думите
му тя е оцеляла, тъй като е паднала в канавката.

„Казала е, че иска да се самоубива, затова е скочила. Метрото не е
място за самоубийци. Метрото е транспортно съоръжение да вози
хора, а не да скачат. Нищо не може да се направи. Има си правила, в
случая са спазени. Вижда се на записите, че тя стои на перона и
когато вижда, че влакът идва, се засилва и скача. Нищо не може да
се направи. Дежурният не може да пази 100 човека, които са на
перона", допълни Братоев.

Заради инцидента влаковете на метрото са били спрени за кратко,
но не се е стигнало до натоварване и объркване в трафика.

През август м.г. 57-годишна жена опита да се самоубие, като се
хвърли под мотриса в метростанция "Западен парк". Тя искала да
скочи под метрото първо на станция „Ломско шосе”, но я спрели.
Мотрисата отряза и двата й крака до коленете, като пострадалата бе
откарана и оперирана в "Пирогов".

8-годишно русенче се събуди от
няколкомесечна кома

Малкият Алексан-
дър Георгиев от Ру-
се, който от август бе
в кома, вече е буден,
съобщи Деница Ди-
митрова, която пър-
ва започна да съби-
ра средства за лече-
нието му.

8-годишният Саш-
ко лежеше в будна
кома в русенската
болница.

Той паднал от коле-
ло на 12 август, след
което се прибрал
вкъщи само с охлу-
зено рамо. На след-

ващата сутрин обаче майка му не успяла да го събуди.
Лекарите установили, че детето си е ударило главата

и е в кома.
Сега Сашко вече е буден, а родителите му живеят вто-

ри живот, разказа Деница Димитрова, цитирана от мес-
тния вестник "Бряг". Тя и семейството му благодарят
на всички добри хора, които са помогнали и са дарили
от средствата си.
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О Б Я В Л Е Н И Е
Община Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

ЛИЦА, че с Решение №898 от Протокол №13/30.10.2014г. на Общински Съвет-Перник, се
одобрява техническото задание за промяна предназначението на ПИ № 4410 по КВС /карта
на възстановената собственост/ в местността „Крушите”, землище на с.Драгичево, Община
Перник и се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за
регулация и план за застрояване на ПИ № 4410 по КВС /карта на възстановената собственост/
в местността „Драгичево”, землище на с.Драгичево, Община Перник.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението на Общински съвет-Перник не подлежи на
оспорване.

ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
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О Б Я В Л Е Н И Е
Община Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

ЛИЦА, че с Решение №899 от Протокол №13/30.10.2014г. на Общински Съвет-Перник, се
одобрява техническото задание и се разрешава изработване на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с
идентификатори №№55871.511.8776, 55871.511.5079, 55871.511.593 и 55871.511.1009 по КК
на гр.Перник, попадащи в кв.10 и кв.11 по сега действащия регулационен план на   гр.Перник,
кв. „Църква”.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението на Общински съвет-Перник не подлежи на
оспорване.

ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

ЛИЦА, че с Решение №900 от Протокол №13/30.10.2014г. на Общински Съвет-Перник, се одобрява
техническото задание и се разрешава изработване на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатори
№№55871.511.1551, 55871.511.1552, 55871.511.1553, 55871.511.1554, 55871.511.862,
55871.511.396 и 55871.511.863 по КК на гр.Перник, УПИ VIII-„За стопански двор” и УПИ ХIХ-„За
озеленяване” в кв.147 по сега действащия регулационен план на   гр.Перник, кв. „Църква”.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението на Общински съвет-Перник не подлежи на оспорване.
ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число
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СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

бТВбТВбТВбТВбТВ

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"Светлината на моя живот" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Милост"- сериал
21:30"Survivor: Камбоджа"
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Под наблюдение" - сериал
01:00"Досиетата Х" - сериал
02:00"Преди обед" /п./
04:00bTV Новините /п./
04:30"Светлината на моя живот"- 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"Опасна красота" - сериен филм
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Момичето, което обичах" -  филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00БИГ БРАДЪР: ALL STARS 2014
21:00Х Factor - музикално шоу, на живо
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков" -
предаване на НТВ
01:00"Костюмари" - сериен филм
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" -

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:10Още от деня с Димитър Цонев
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00100 години българско кино
14:30Светът на живо
15:15Живот с Дерек тв филм /39 епизод/
16:00По света и у нас
16:25Малки истории /п/
16:35Дързост и красота тв филм /
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците тв филм /40 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15БНТ - 55 години от вашия живот
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум с Добрина
Чешмеджиева Публицистично предаване
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Сезонът на канарчетата /по случай
60г. от рождението на Евгений
Михайлов/ игрален филм /България, 16)
01:10Бързо, лесно, вкусно
01:20Денят започва с Култура /п/
02:35По света и у нас /п от 20:00/
03:20Днес и утре /п/
03:55Дързост и красота тв филм
04:20Светиците тв филм /40 епизод/п/

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

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

вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета, представлява-
щи 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 за-
пълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки
ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Днес постоянство-
то ви ще бъде възнаг-

радено в професионален, в материа-
лен и в личен план.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес е изключително
важно да проявявате

разбиране към потребностите на хо-
рата от прякото ви обкръжение.
БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Днес се доверете на ин-
туицията, която и този
път ще ви помогне без-
погрешно да се ориенти-

рате в новите възможности, които съд-
бата ви предоставя.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес не предприемайте

нищо съществено в живо-
та си, освен ако не сте

готови да понесете 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 сигурни, че това няма да ви доне-
се удовлетворението

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес избягвайте да дър-

жи- т е груб тон на работното си
място, защото това ще ви попречи да се
справите успешно с текущите си задъл-
жения. и най-вече ще накара подчинени
или партньори да изпълняват собстве-
ните си отговорности.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес, ако предприеме-

те конкретни дей-
ствия, това ще ви помогне да се спра-
вите с различни предизвикателства
в делови и в материален план.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес следвайте

принципите и идеа-
лите си, защото то-

ва ще ви помогне да се справите в
определени обстоятелства в ли-
чен план.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Днес е изключително

важно да следвате
стриктна организация

при изпълнение на задачите си в про-
фесионалната сфера.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Днес спазвайте сро-

ковете, които делови
партньор, началник или

клиент са ви определили. Съобраз-
явайте се с обстоятелствата, от

които сте заобиколени.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес помислете по ка-

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

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще разполагате с

достатъчно време  за реали-
зация на инициативите, които не мо-
жете да отложите на по-късен етап.
Действията ви до голяма степен ще
определят настоящето и бъдещето
ви.
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Яне АНЕСТИЕВ

Ñòóäåíò ùå âúçðàæäà „Ìèíüîð”
Той стиска палци да зарази още хора, които да помогнат на пернишкия футбол

Страницата подготви Яне Анестиев

до една година като
подарък за 100-годиш-
нината на любимия ми
клуб. Имам голяма из-
ненада за агитката,
която засега искам да
запазя в тайна, но
всички ще останат
очаровани“, сподели
развълнуван пернича-
нинът.Влади учи в
Университета по ар-
хитектура, строи-
телство и геодезия,
играе в националния
отбор за фенове и
сподели, че два пъти
отборът е ставал ев-
ропейски шампион в
Украйна„За първи път
баща ми ме заведе на
мач „Миньор” – „Лев-
ски”. Това беше може
би 1999-2000 г. След
това „Миньор” изпад-
наха в долните диви-
зии и не съм ходил, са-
мо ги следях. Станах
редовен по трибуни-

те от 2007 г. и отто-
гава не съм изпуснал
мач на любимия ми
отбор“, казва Вла-
ди.Верният фен е
хвърлил дотук около
10 000 лв. за любимия
си футболен клуб
„Миньор” (Перник).
През изминалата про-
лет с лични средства
е купил за феновете
на отбора четири ко-
лони, усилвател, мик-
рофон и вишка, за кои-
то платил около 6500
лв. „Сега съм дал още
3000 лв. за знамена и
тъпан.

Много приятели ме
питат: Защо даваш
толкова пари за нещо,
което няма възвръ-
щаемост? Моят от-
говор е, че любовта
цена няма. Много от
феновете ме питат с
какво могат да помог-
нат и това мен ме мо-

Един от най-сърца-
тите перничани Вла-
ди Петров е надъхан
да вдигне отбора на
“Миньор”, агитката и
града буквално до не-
бето. Работи над
няколко проекта за
възраждането на от-
бора, а ентусиазмът
му е за завиждане. „И-
деята ми е да станем
още по-задружни, за-
това наливам пари”,
обяснява Влади. Роде-
ният навръх Голяма

ЗАПОЧВА ГЛАСУВАНЕТО
ЗА СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 

От 1 декември (понеделник) ще бъде дос-
тъпна онлайн анкетата за гласуване за най-
престижните  награди в родния спорт, ор-
ганизирани от Нове АД Холдинг.

В рамките на една седмица, действащите
спортни журналисти от цялата страна ще
могат да гласуват онлайн на сайта
www.sportistnagodinata.bg за своите спор-
тни фаворити в трите официални катего-
рии: „Спортист на годината за 2014“, „От-
бор на годината“ и „Спортист с увреждани-
я“. Според регламента на наградите, в пър-
вата категория участниците имат право да
гласуват за 10 спортисти, като този, вписан
на първо място, получава 10 точки, на вто-
ро – 9 и така до 10-о място, което дава една
точка. Гласуващите ще могат да номинират
атлети от индивидуален спорт, самостоя-
телни спортисти от който и да е отборен
спорт или отбор, чийто състав е с равнос-
тойни състезатели. В останалите две кате-
гории – „Спортист на годината с уврежда-
ния“ и „Отбор на годината“, журналистите
имат право да гласуват само един състеза-
тел или отбор, на които ще бъдат присъде-
ни по 10 точки. Крайното класиране за наг-
радите се определя от сбора точки на все-
ки от номинираните.Номинациите за Спор-
тист на годината се провеждат за 57-и по-
реден път в България, а от 6 години в Наг-
радите са включени и категориите „Отбор
на годината“ и „Спортист с увреждания на
годината“. Церемонията се провежда от
Нове АД Холдинг от 1994 г. насам и всяка
година става повод България да почете
своите най-заслужили спортисти и да събе-
ре на едно място представители на спорта,
бизнеса и политиката в подкрепа на бъл-
гарските атлети. И тази година в. Труд ще
връчи награди на тримата ни най-достойни
треньори за 2014 г.Основни партньори по
традиция ще са българският букмейкър “Е-
врофутбол” и най-големият мобилен опе-
ратор “М-тел”.

Юношите на „Миньор”
приключиха предпоследни
Юношите старша възраст на „Миньор”

по волейбол приключиха есенния дял от
първенството на Първа група на предпос-
ледното, шесто място. Всъщност, отборът е
съставен от юноши младша възраст след
отказването на осем състезатели от по-гор-
ната възрастова група.Той играе преди
всичко за натрупване на игрова практика и
опит, и ,въпреки всичко, успя да спечели
един мач срещу тима на „Септември Про
Синема”. В последния кръг младите ми-
ньорци загубиха в Перник от „Марек Юн-
ион Ивкони” с 0:3.

Ето всички резултати от кръга и крайното
есенно класиране:

7-МИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Септември – ЦСКА 0:3
Миньор – Марек Юн.Ивк.  0:3
Левски боол – Славия         3:1

КЛАСИРАНЕ:

1.ЦСКА  18:0       18 т.
2.Левски Боол    15:5       15
3.Марек Юн.Ивк. 13:9       11
4.Пирин                11:11     9
5.Славия               10:12     7
6.Миньор             3:15       3
7.Септември       0:18       0

Любо Ганев награди
Ивана  Боянова

Като известен ценител на женската кра-
сота вицепрезидентът на БФВ Любо Ганев
има честта да короняса първата в история-
та до сега МисBGvolleyball.com 2014 –
Кристиана Петличка (ЦСКА).Официалната
церемония по награждаването на призьор-
ките в конкурса се проведе днес в шоуру-
ма на фирма Асикс, като събитието събра
заедно трите най-красиви волейболистки
за 2014 година – Кристиана Петличка, Сил-
вана Чаушева и бившата състезателка на
отбора на ЕПУ  Ивана Боянова.Под апло-
дисментите на присъстващите чаровните
момичета бяха окичени със специални
ленти, на които бе изписано мястото им в
конкурса Мис BGvolleyball.com 2014.

разбиха домакините бе-
запелационно и вкараха
нови четири гола. Три
пъти се разписа Олег
Алексиев, а още един
гол добави  Даниел Йор-

Отборът на „Черно-
горец”(Ноевци) прик-
лючва есенния дял на
първенството на гру-
па „А” 1 на първо
място без загубена
среща. В последния
кръг ноевчани спечели-
ха повече от убедител-
но мача си срещу
„Спортист” като гос-
ти в Драгичево. През
първата част гости-
те поведоха с 1:0 с гол
на Мартин Любенов.
През второто полув-
реме ноевчани обаче

„Черногорец” е есенен шампион
данов. Така отборът
на „Черногорец” напра-
ви решителна крачка
към защита на шам-
пионската си титла
от миналата година 

Старши-треньорът
на ЦСКА Стойчо Мла-
денов даде ясно да се
разбере, че „армейци-
те“ са крайно недо-
волни от решенията
на главния арбитър по
време на мача на него-
вия отбор с Марек в
Дупница, който завър-
ши при резултат 0:0.
Това позволи на шам-
пионите от Лудого-
рец да съкратят раз-
ликата с „червените“
на три точки.”Искам
да заявя, че промен-
яме посоката на на-
шия курс на поведение
и реакция. Във връзка
със скандалните съ-

дийски отсъждания в
наша вреда от послед-
ните мачове, желая да
подчертая, че ЦСКА е
горд и силен клуб, кой-
то няма да бъде пре-
чупен. Атаките не
спират, но ние реших-
ме да спрем. От име-
то на спортно-техни-
ческия щаб на клуба
заявявам, че повече
няма да коментираме
съдийството.

 Казват, че по-ум-
ният отстъпва. Над-
явам се в БФС да
проумеят, че е крайно
време също да от-
стъпят и да ни ос-
тавят да водим чес-

тна, спортсменска и
истинска игра, вмес-
то да се наслаждават
на съдийския ком-
форт на определен
клуб. Всъщност, ис-
тинският ЦСКА вина-
ги е бил такъв - зала-
гал е на откритите
карти, а не на подмол-
ните и задкулисни
действия. Нека и дру-
гите станат като
нас - да излизат на те-
рена и да водят бит-
ки с футболни средс-
тва. Вярвам, че съвес-
тта на хората във
футболния съюз ще
надделее!”, коментира
Младенов.

От ЦСКА нямало да
коментират съдийството

Богородица (15 ав-
густ) младеж е готов
на всичко в името на
любимия си отбор.
„Сега работя по въп-
роса да направя голям
фен клуб, може би най-
модерният в Бълга-
рия.Идеята ми е да
има кафе-бар, джага,
билярд, както и моде-
рен фитнес. Оборуд-
ването го имам, само
си търся подходящо
помещение. Всичко
трябва да е готово

тивира още повече.
Преди два месеца съб-
рахме 1200 лева за от-
бора, защото в момен-
та „Миньор“ е в мно-
го тежко финансово
положение. Последния
мач събрахме 250 лв.
Даже вчера футболис-
тите ги отказаха, за-
щото са гузни пред
нас от загубата. Па-
рите не са много, но
това е голям жест за
тях и ги мотивира
още повече. Ние, фе-
новете, винаги сме
били зад тях, каквото
и да се случи, защото
„Миньор“ не е просто
един отбор, „Миньор“
е религия и момчета-
та от отбора показ-
ват, че не всичко ста-
ва с пари”, разказва
Влади. Той стиска пал-
ци да зарази още хора,
които да помогнат на
пернишкия футбол.



АПРОПО

ВЕЧЕ НИ ПРОСВЕТНА КА-
ТО СЛЕД ПРЕГЛЕД ПРИ
ОЧЕН ЛЕКАР. Новият кмет
на Перник Иван Иванов вче-
ра даде пълна яснота за

борчовете на общината – някъде око-
ло 16 милиона лева. Най-после падна
едно табу, което смущаваше съня на
мнозина настоящи и бъдещи управ-
ленци. И ето ти сега нов проблем – да
се чуди човек много ли са или малко?
На фона на приказките, че неофициал-
но сумата е далеч над 20 милиона,
числото 16 изглежда скромно. Ако се
вярва на статистиката обаче, че преди
няколко години са били 12, значи дъл-
говете растат с по милион на година.
Т.е., и песимистите, и оптимистите ще
се окажат прави. А за реалистите оста-
ват 16 милиона и нито лев повече.
Точно след година, когато приключи
този мандат, няма да е зле да се хвър-
ли прозрачност върху същия проб-
лем. За да разбере клетият избирател
развива ли се тоя град, мърда ли, в
застой ли е или върви назад към свет-
лото минало, когато борчове нямаше.

ОЩЕ ЕДНА ЛИПСА НАЛЕГНА
ПЕРНИЧАНИ. НЯКОЛКО ДЕНА
ТРОЛЕИТЕ на града имат статута на
музейни експонати, та могат да се
видят само в неподвижно състояние в
кварталското депо. Че дружеството е
в състояние на технически фалит, се
знае отдавна. Ама комай вече е и в
състояние на мозъчна смърт. Никаква
идея, никакъв свеж полъх не се виж-
дат под жиците. Последният тролей
приключи курса оня ден, тирантите
паднаха окончателно и сега думата
имат погребалните агенти. А погребал-
ни агенти – много. На първо място Об-
щинският съвет, който кадрува в дру-
жеството. След това кметът, за когото
екологичният транспорт, колкото и да
е символично, е социално суперзна-
чим. А и областният управител започ-
ва мандата си като в небрано лозе. На-
костършени пътници с тролейбусни
карти изливат гнева си в социалните
мрежи. Шофьорите и кондукторите са
бесни заради неполучени заплати от
два месеца насам. Плачевна обстанов-
ка отвсякъде. Това дружество, ако ще
се погребва, поне да стане по прави-
лата. И с официален некролог...
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Инспектираха рудници и кариери

Три поломени коли
в “Тева”
Любомира ПЕЛОВА

Криминалисти от пернишкото Първо ра-
йонно управление «Полиция» изясняват
три случая на вандалщине, при която са
пострадали леки автомобили.

Престъпленията са станали на територия-
та на квартал „Тева” в областния град. Лек
автомобил „Фиат Мареа”, собственост на
27-годишна перничанка е с  изпочупени
стъклата. „Фолксавегн Венто” пък е осъ-
мнал със срязани четири  гуми. Возилото е
собственост на 37-годишна жена от кварта-
ла. Със счупени странични стъкла е „Сеат
Ибиза”, собственост на 31-годишна жена.
Засега служителите на реда не са изясни-
ли мотивите и причините за вандалщината,
но една от предполагаемите версии е меж-
дусъседски търкания.

Започнати са досъдебни производства и
работата по изясняването на случаите про-
дължава.

пролетната проверка.
Прави особено впе-

чатление, че язовири-
те в предаварийно
състояние са намале-
ни от 9 на 5 броя -
„Мещица”, „Бобора-
ци”, „Завала”, „Кон-
ска” и „Лялинци”. Язо-
вирите „Мещица” и
„Бобораци” са напъл-
но изпразнени. Пони-
жено е водното ниво
на язовирите „Зава-
ла” и „Лялинци”, пред-
стои да се понижи и
водното ниво на язо-
вир „Конска”. Собс-
твениците на язови-
ри „Стефаново”, „Ко-
шарево”, „Брезник” и
„Прибой” са предприе-
ли мерки след пролет-
ната проверка и със-
тоянието им вече не
е предаварийно. Зна-
чително са се увели-
чили язовирите в из-

Любомира ПЕЛОВА
Приключи есенната

проверка на хидротех-
ническите съоръже-
ния в Пернишка об-
ласт, която бе разпо-
редена от предишния
областен управител
бойка Павлова. Назна-
чена бе междуведомс-
твена комисия, която
да обследва техничес-
кото и експлоата-
ционно състояние на
потенциално-опасни-
те водни обекти, как-
то и на проводимос-
тта на речните рус-
ла. Бяха проверени 29
язовира, 2 сгуроотва-
ла, речното корито
на река Струма, 3 от-
крити рудници и 6 ка-
риери за добив на ине-
ртни материали. Ко-
мисията е проверила
и дали са изпълнени
разпоредбите след

Отбелязахме Световния
ден за борба срещу СПИН

Зоя ИВАНОВА
Световният ден за борба срещу СПИН се

отбеляза вчера. Той се отбеязва от 1988 го-
дина. Тогава в Лондон се провежда среща
на здравните министри, които се обедин-
яват около идеята за международно сът-
рудничесто с цел спиране разпростране-
нието на вируса на СПИН. Целта е чрез от-
белязването на този ден да се привлече
вниманието на обществеността върху проб-
лемите на ХИВ/СПИН., последствията от
епидемията  и да се подчертае необходи-
мостта от подкрепа и разбиране за хората,
живеещи с ХИВ. От 1996 година Светов-
ният ден за борба със СПИН се превръща в
начало на целогодишна кампания с акцент
върху превенцията, образованието и ин-
формираността. За международен символ
на АНТИСПИН кампанията е приета черве-
ната панделка. Цветът на панделката ед-
новременно символизира любовта и кръвта
и така изразява съпричастността към за-
сегнатите от заболяването и болката причи-
нена от загубата на близките, починали от
СПИН. Червеният цвят е и предупреждение
да не се подхожда лекомислено към проб-
лема и да не се пренебрегва едно от най
големите предизвикателства на нашето
съвремие 

До края на седмицата ще завърши
ремонтът на пътя през Предела

Силвия ГРИГОРОВА 
До дни ще приключи изграждането на

завършващия елемент от укрепителните
дейности при 15-ти километър от пътя Си-
митли- Разлог. Това информираха от Аге-
нция „Пътна инфраструктура”. Досега са
поставени 52 от общо 72 анкера. При добри
метеорологични условия в района на про-
хода Предела до края на следващата сед-
мица ще завърши ремонтът на участъка.
Предстои полагането на асфалта, обнов-
яване на пътната маркировка и монтиране
на еластичните предпазни огради. Второк-
ласният път е единствената транспортна
връзка, свързваща общините Разлог, Бан-
ско, Добринище, Белица и Гоце Делчев,
както и населените места в тях, с областния
център Благоевград. Той е и най-пряката и
удобна връзка между Северна, Североза-
падна и Западна България със зимните ку-
рорти в Пирин. Участъкът пропадна на 24
октомври тази година след обилните дъж-
дове в района на прохода Предела. За ук-
репването на отсечката от републиканския
бюджет са осигурени 950 000 лв. До прик-
лючването на аварийно-възстановителните
дейности движението в ремонтирания уча-
стък от пътя се извършва в лявата лента и
се регулира със светофарна уредба. Поста-
вени са необходимите пътни знаци и шо-
фьорите трябва да карат внимателно, спаз-
вайки въведената сигнализация. Алтерна-
тивните маршрути до Банско са път II-84
Велинград – Юндола и път III-842 Белово-
Юндола.

тник, с който пос-
рещаш всяко ново
утро, се намира та-
лонът, който чака-
ме да попълниш и из-
пратиш в редакция-
та. Така ще можем
заедно да намерим
онези имена, които
ще оформят наша-
та „великолепна пе-
торка” онези имена,
които ще получат
знака на „Съперник”
като хора, които са
оставили своя поло-
жителен знак през
отиващата си годи-
на в нейния ден. Ще
намерим и онези
три събития, които
според читателите
са оказали най-съ-
ществено отраже-
ние върху  промяна-
та на Перник към
по-добро.

И едно не мало-
важно уточнение.
Талонът, който от
днес перничани мо-
гат да намерят на
първа страница на

„Съперник” трябва
да бъдат попълнени
и изпратени в ре-
дакцията на вес-
тника най-късно до
19-ти декември, ко-
гато гласуването
ще приключи.

Чакаме вашите
номинации на адрес
на вестника: гр.Пер-
ник 2300, ул.Св.св.Ки-
рил и Методий”
бл.2А, ап.2. Разбира
се, можете и да до-
несете вашите та-
лони и на ръка в са-
мата редакция.

Резултатите от
вота на Перник ще
бъдат обявени на
29-ти декември, в
навечерието на Но-
ва година.

Бъдете активни,
чакаме вашите
предложения! Нека
заедно намерим по-
ложителните хора,
положителните съ-
б и т и я , о с т а в и л и
своя диря в нашия
град!

„Съперник” вече
има своя традиция,
която надгражда. За
четвърти път се
обръщаме към теб,
читателю, за да из-
берем заедно лич-
ността и събитие-
то, които оставиха
най-ярки следи в жи-
вота на общината
през изминалите
дванадесет месеца.

Защото събития
не ни липсваха. Ни-
то ярки личности,
които белязаха оти-
ващата си 2014-та
година. Търсим заед-
но онези красиви по-
ложителни емоции,
които благодарение
на тях правеха
денят ни малко по-
светъл, малко по-ве-
дър, донесоха ни
малко повече опти-
мизъм в трудните
ни делници.

Читателю, съг-
ражданино, прияте-
лю, на първа стра-
ница на твоя вес-

Пазим традицията! Пак избираме заедно
личност и събитие на 2014 година

правно състояние -
от 6 на 14 броя.

Проверените карие-
ри и открити рудни-
ци са с концесионен
договор в срок. Облас-
тният управител е
издал заповед – с от-
говорни лица и сроко-
ве, в които да се пред-
приемат срочни мер-
ки за безопасно пол-
зване на хидро-техни-
чески съоръжения,
открити рудници и
кариери, поддържане-
то им в добро техни-
ческо състояние и по-
добряване на прово-
димостта на реките
и деретата в област
Перник. По отноше-
ние на неизпълнените
предписания в поред-
ните проверки – про-
летна и есенна, ще бъ-
де сезирана Окръжна
прокуратура.

Апаши обраха къща в Друган
ност на 72-годишен
перничани. Взлома-
джиите вилнели в
имота в дните между
19-ти и 29-ти ноем-
ври. Крадците разби-
ли банкоска врата на
къщата и здраво я
опоскали. По данни на
потърпевшия са от-
краднати газова бу-
тилка, радиокасето-

фон, прободен трион,
телевизор, кафе ма-
шина и друга покъщ-
нина.

Пристигналите кри-
миналисти са напра-
вили оглед на местоп-
р о и з ш е с т в и е т о ,
предприети са дей-
ствия за установява-
не и задържане на из-
вършителите.

Любомира ПЕЛОВА
С навлизането в

есенно-зимния сезон
селските апаши се
развихриха и започна-
ха да нанасят удари
върху имоти, които
не се обитават цело-
годишно. В радомир-
ското село Друган е
била обрана една по-
добна къща, собстве-


