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спорт”, в който ра-
ботят над 100 чове-
ка, от години затъва
все повече и повече.
Перничани предпочи-
тат автобусите,
тъй като са по-бързи.
14-те мотриси, въп-
реки кърпежите, са в
окаято състояние. Те
са купени преди пове-
че от три десетиле-
тия, при това „втора
ръка”. От деня, в кой-
то в Перник бе пус-
нат първият тролей
до ден – днешен не е
купена нито една но-
ва машина. Във време-
то се появяваха пред-
ложения изпадналото
във финансова смърт
дружество да бъде
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.574 лв.

Сряда, 3 декември  2014 г., бр. 229 /5592/ год. XXIЦена: 0,60 лева

Чакат се 18 000 лева държавна субсидия, за да се издължат заплатите
Любомира ПЕЛОВА

След четири дни
престой в депото,
вчера мотрисите на
„Тролейбусен тран-
спорт” отново. Ра-
ботници и служители
в общинското дру-
жество се бяха разбу-
нили от миналия пе-
тък заради неполуче-
ни заплати, а за да не
страдат жителите
на общината, ползва-
щи тролейбусните
линии, покриващи по-
тока пътници към
най-големите жилищ-
ни райони в града, по
тях бяха пуснати ав-
тобуси на  други пре-
возвачи.

„Тролейбусен тран-
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Предимно
облачно

Св. пророк
Софония

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

Южен
вятър

Путин ни попари с гореща
водица. Така ни попари, че направо ни се
прииска студен вятър откъм Сибир да
повее, ама не. Вятърът ще бъде южен ка-
то Южен поток. Горещ суховей в начало-
то на зимата и нетрадиционен за студе-
ните сибирски полета. Дотук с метафо-
рите.

Вече сме в сезона за изплащане на вере-
сиите към руската мечка. Хайде сега да се
строят в една редица всички политици
бабаити, който псуваха, плюваха, отрича-
ха и компрометираха проекта Южен по-
ток като вреден за България, пагубен за
националните интереси и загуба на суве-
ренитет. Щом сте такива отворковци,
братоци, духайте супата, почти в прав
текст ни каза Путин. Даже и да не иска-
те, пак ще я духате, натърти властели-
нът на енергийните потоци. Заби ни ляв
прав като Кличко на Пулев. И ни прати не
в нокдаун, а направо в нокаут, от който
съвземане не се вижда.

Дойде време за изтрезняване, в което
всички наши изпечени геостратези
трябва да поемат отговорност за прос-
тотиите, които избълваха спрямо пото-
ка. Храчките, които плюха срещу южния
вятър, им се върнаха в лицето.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА

КАМПАНИЯ 2015!
За абонамент -

в пощенските клонове
и редакцията

на вестник “Съперник”

На страница 3

Задигнаха цигари
от минимаркет

Любомира ПЕЛОВА
Различни марки цигари са откраднати

от пернишки минимаркет.
Посегателството е извършено около

2,30 часа след полунощ вчера. Неизвес-
тните засега апаши изкъртили решетка
и счупили патрона на входната врата на
обекта, намиращ се на улица „Люлин”.
Задигнати са неустановено количество
цигари от различни марки. Обектът се
охранява от частен СОТ. Извършен е ог-
лед на местопроизшествието от служи-
тели на пернишкото Първо РУП.

СЪБИТИЕ НА 2014-та ГОДИНА

ЛИЧНОСТ НА 2014-та ГОДИНА

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”
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приватизирано или
ликвидирано.

Коледната елха в Перник тази година ще е по-скромна.
Дръвчето, монтирано пред Двореца на културата заради

ремонтните дейности на централния градски площад,  не е
високо, но по него вчера вече поставяха красивите разноц-
ветни топки. Празничните светлини на елхата ще грейнат

на 5-ти декември в 17,30 часа.

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦА 12
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Ñìåíÿìå äæèïèòî ñè, àêî ñìå íåäîâîëíè îò íåãî
Това може да стане до края на този месец
Зоя ИВАНОВА

 До 31-ви декември е
срокът за здравнооси-
гурените хора да
сменят досегашния си
личен лекар и да се ре-
гистрират при нов,
ако желаят. Това се
прави два пъти годиш-
но - през юни и в края
на годината, на-
помнят от Национал-
ната здравноосигури-
телна каса. Смяна е
възможна и през оста-
налото време, когато
обстоятелствата го
налагат, например при
смяна на местожи-
телството на пациен-
тите или прекратява-

не на договора на об-
щопрактикуващия ле-
кар с касата. 

За смяната е необхо-
димо да се разпечата и
попълни формуляр -
т.нар. регистрационна
форма за постоянен
избор на общопракти-
куващ лекар. Той е до-
стъпен на сайта на
НЗОК. В него се въвеж-
дат само личните дан-
ни на пациента, въпре-
ки че има също и поле-
та за досегашния и за
бъдещия семеен лекар.
Не е нужно сегашното
джипи да попълва дан-
ните си лично, дори не
е необходимо да бъде

Силвия ГРИГОРОВА
Новата визия на

винетните стикери
за 2015 г. предста-
виха вчера в Агенци-
я „Пътна инфрас-
труктура” регио-
налният министър
Лиляна Павлова и
председателят на
УС на АПИ- Лазар Ла-
заров. Продажбата
им стартира от 15
декември 2014 г. До
началото на колед-
ните празници в
р а з п р о с т р а н и т е л -
ските пунктове ще
има около 2,8 млн.
винетки от различ-
ните видове и за
различните катего-
рии превозни средс-
тва. От тях над 1
млн. са годишните
стикери за леки ав-
томобили.

 За шеста поредна
година цената на ви-
нетките за леките
автомобили остава
без промяна. Годиш-
ната е 67 лв., месеч-
ната - 25 лв., а сед-
мичната - 10 лв. Без
промяна са и цените
на стикерите за мо-
торните превозни
средства от катего-
рия 1 и 2, в която
влизат тежкото-
варните камиони и
автобусите, съоб-
щи министър Лил-
яна Павлова. В кате-
гория 3 са леките
автомобили.

До края на декем-
ври ще върви пара-
лелна продажба на
винетни стикери за
2014 г. и 2015 г. То-
ва означава, че ако
потребител си заку-
пи седмична или ме-
сечна винетка за
2014 г. например на
31 декември тя ще
бъде валидизирана
от дата 31 декем-

От 15 декември започва продажбата
на винетките за 2015 година

ври и ще бъде валид-
на един календарен
месец, ако е месечна
и съответно следва-
щите седем дни, ако
е седмична. Годиш-
ните винетки за
2014 г. за всички ви-
дове превозни
средства са валидни
до 31 януари 2015 г.,
увериха от АПИ.

 Както всяка годи-
на, така и тази е
променено графич-
ното оформление на
винетните стикери.
Променени са както
цветовете, така и
защитните им зна-
ци. Целта е да се га-
рантира по-висока
защита, с което се
намалява възмож-
ността за фалши-
фикация. На стике-
рите са вградени
две холограми. Пър-
вата е с т. нар. пър-
во ниво на защита
за визуално разпоз-
наване. Тя е обемна и
с постоянни цвето-
ве. Вижда се изпък-
нала цифра „5“. Вто-
рата холограма е де-
метализирана и за
различните видове
винетки е различна
и съдържа допълни-
телни защити. Тя е
за експертна оценка.

 От началото на
годината до края на
ноември са продаде-
ни близо 6 млн. ви-

Тръгва 12-тата поред
„Българска Коледа”

Зоя ИВАНОВА
Президентът  Росен Плевнелиев обяви

официално началото на 12-тото издание на
благотворителната инициатива “Българска-
та Коледа”.

Кампанията подпомага деца с различна
степен на увреждания и заболявания, как-
то и болници чрез закупуване на апарату-
ра. Миналата година от инициативата бяха
събрани над 2,16 млн. лв., с които бяха под-
помогнати 524 деца и беше дарена меди-
цинска апаратура на 30 лечебни заведе-
ния. Даренията се събират целогодишно,
като за целта има разкрити постоянни теле-
фонни линии и банкови сметки.

Крият с рекламни пана
„разкопките” по площада

Любомира ПЕЛОВА

нетки. Начислените
приходи възлизат на
близо 217,5 млн. лв.
Постъпленията на-
растват с около 1,8
млн. лв. спрямо съ-
щия период на мина-
лата година. Ръст
от около 4% има в
продажбите на го-
дишните винетки за
автомобили. Нарас-
нали са и продажби-
те при месечните и
седмични стикери за
товарни автомоби-
ли и автобуси. На
хората с уврежда-
ния са предоставени
близо 176 000 без-
платни годишни ви-
нетки. Те са за близо
12 млн. лв. и са за
сметка на бюджета
на АПИ.  От АПИ
препоръчват на шо-
фьорите да закупу-
ват винетки само
от официално опре-
делените за това
места. Това са голе-
мите бензиностан-
ции и търговски ве-
риги, офисите на
„Български пощи“,
областните пътни
управления и ГКПП.
Винетки се прода-
ват в над 3300 раз-
п р о с т р а н и т е л с к и
пункта. Пълният
списък на дистрибу-
торската мрежа е
публикуван на ин-
тернет страницата
на АПИ – www.api.bg.

Представят шедьоври на
българската клавирна

музика в Перник
Виктория СТАНКОВА

известен за смяната, а
това се случва по слу-
жебен път, уточнява-
т от здравната каса.

С формуляра се оти-
ва при новооизбрания
личен лекар, който по-

пълва своите данни и
информация за прак-
тиката, в която рабо-
ти. Вписва се датата,
на която здравнооси-
гуреният е направил
смяната и информа-

цията се нанася и в
здравноосигурителна-
та книжка. За да е вали-
ден изборът, личният
лекар трябва да е
сключил договор със
здравната каса. 

Новият зам.кмет на Перник Владис-
лав Караилиев заяви, че ще направи
всичко възможно грозната картина,
която представлява в момента цен-
тралната градска зона заради извър-
шващата се тук реконструкция и напо-
добява лунен пейзаж, да бъде „поочо-
вечена”. Вместо сегашната телена
мрежа, строителният обект ще бъде
скрит от погледа на минувачите със
специална ограда и рекламни платна
по примера на столицата и европей-
ските градове.  Караилиев се ангажи-
ра и с още едно обещание – той ще
разговаря с изпълнителите на проекта
да бъдат отварени специални пресечки
през площада, които да гарантират
нормален преход за пешеходците,
които сега изпитват сериозни затруд-
нения, обикаляйки половината цен-
трална градска част заради строежа.
За подобни просеки отдавна поставя
въпросът и председателя на Общин-
ския съвет Милан Миланов.

Новият заместник-кмет в момента се
запознава с изпълнението на графика
за реализацията на големия проект по
зелена и достъпна градска среда,
който е на стойност близо 10 милиона
лева и включва един основен и 10 до-
пълнителни подобекта. Новият център
на Перник трябва да стане готов през
май 2015 г.

Първа приемна на д-р Павлов
Зоя ИВАНОВА

В понеделник народният представи-
тел д-р Валентин Павлов проведе сре-
щи в приемната с жителите на област
Перник. Желаещите да се срещнат с
д-р Павлов бяха много, а проблемите,
които те поставиха, бяха от най-раз-
лично естество. „Приятно съм изнена-
дан и съм радостен, че хората пос-
тавят за обсъждане въпроси и идеи,
касаещи не само перничани, а и бъл-
гарите като цяло”- сподели д-р Пав-
лов. Като народен представител, той
пое ангажименти към хората да объ-
рне внимание на всеки повдигнат въп-
рос и да съдейства там, където е
необходимо. От екипа на д-р Павлов
напомнят, че приемен ден е всеки по-
неделник от 9:00 до 11:00 часа, а за-
писването става на място на ул.”Чере-
шово топче” № 2 ет.2 или на тел. 0885
924565.

В галерия “Любен Гайдаров” в ОК “Дворец
на културата” – Перник любителите на музи-
ката ще могат да се насладят на концерта
“Шедьоври на българската клавирна музи-
ка”. Проявата ще бъде на 3 декември от 18 ча-
са. Концертът е на проф. Ростислав Йовчев, а
студентката му Елица Мирчева ще вземе уча-
стие в него.

Програмата за “Шедьоври на българската
клавирна музика” включва произведения из-
цяло на български композитори, сред които
Панчо Владигеров, Андрей и Веселин Стояно-
ви, Димитър Ненов, Васил Казанджиев, Фи-
лип Павлов и Красимир Тасков. Събитието се
организира от ОК “Дворец на културата” –
Перник с любезното съдействие на Община
Перник.

Проф. Ростислав Йовчев е ръководител-ка-
тедра “Пиано” към Теоретико-композитор-
ския и диригентски факултет на Национална-
та Музикална Академия “Проф. П. Владиге-
ров” – София. Музикантът активно концертира
като солист и камерен изпълнител не само в
България, но и в Германия, Белгия, Испания,
Полша, Унгария, Румъния, Хърватска, Кипър,
Турция, Южна Корея, Тунис и др. Участва в
най-престижни фестивали у нас и чужбина –
“Салон на изкуствата”, ”Софийски музикални
седмици”, „Варненско лято“, ”Надежди, та-
ланти, майстори”, “Аполония” (България),
”Филармоника”, “Музикалният октомври в
Картаген” /Тунис/ и др.

Осъществява майсторски класове в Бълга-
рия /Созопол, Шумен и Плевен/, Корея /Сеул/,
Румъния /Яш/, Турция /Анкара /, Триест /Итали-
я/. Има многобройни записи за Радио София,
Варшава, Берлин и Сарагоса. Има издадени
компакт-дискове: изпълнение на солови твор-
би на Андрей Стоянов, в камерен ансамбъл с
виолончелиста Венцислав Николов /за “Гега
Ню”/, флейтистката Ина Георгиева и корей-
ския кларинетист Йо Янгде, с турската вио-
листка Бедиз Канъклъ (творби на азербай-
джанската композиторка Хатира Джафер).
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Чакат се 18 000 лева държавна субсидия, за да се издължат заплатите

Трънчани поставиха
проблемите си пред

д-р Вяра Церовка
Зоя ИВАНОВА

Минипарламентът
заседава утре

Любомира ПЕЛОВА
Перниш-

кият Об-
щински съ-
вет се съ-
бира утре
на редов-
но заседа-
ние. Преди
да започ-
не делова-
та си рабо-
та, мини-
парламен-
тът ще
трябва да

приеме в редиците си „свежото” попълнени”,
след като трима от досегашните съветници от
групата на ГЕРБ влязоха в управлението на
общинската администрация. Мирослава Нико-
лова, сяда на мястото на избрания за кмет на
общината Иван Иванов. Заедно с нея клетва
ще положат и Явор Рангелов и Любен Лаза-
ров.

Промени ще има и в състава на постоянните
комисии. Докладната за тях е внесена от Пе-
тьо Фетфов, председател на група съветници
от „Демократи за Перник”. Предложението е
Бойко Астатков да бъде избран за председа-
тел на постоянната комисия по земеделието и
за член на ПК „УТИИ”, от която излиза Мария
Маринова. Какви още промени ще има в пос-
тоянните комисии и дали ще има такива, ще
стане ясно на утрешното заседание.

В дневния ред на сесията са включени за
обсъждане и докладни, касаещи промени в
поименния списък на капиталовите разходи
на общината за отиващата си година, учред-
яване на безвъзмездно право на строеж вър-
ху терен в квартал Тева, върху който ще бъде
изграден църковен храм  „Сретение Господ-
не”,  докладни, касаещи градоустровени ре-
шения и предоставяне на земеделски имоти
на бивши собственици с признато право на
строеж и др.

Веднага след питанията към кмета на общи-
ната и отговорите му на поставени на предиш-
но заседание въпроси, председателят на ОбС
Милан Милановще направи отчет на свърше-
ното от местния законодателен орган за пе-
риода от 23 април до 31 октомври 2014 година.

Зоя ИВАНОВА
Среща с членовете

на Клуб на пенсионера
с. Драгичево проведе
народният предста-
вител в 43 НС д-р Ва-
лентин Павлов, прид-
ружен от д-р Венета
Павлова, зам.-предсе-
дателят на Общински
съвет-Перник д-р Ма-
рия Маринова и об-
щинският съветник
Бойко Астатков. Хора-
та от местния клуб
на пенсионера бяха
приятно изненадани и
много развълнувани,
че народен представи-
тел от Перник отива
при тях, за да им бла-
годари за подкрепата,
без да се намира в пре-
дизборна кампания.
„За първи път вижда-

Д-р Валентин Павлов направи
среща с хората от Драгичево

ме жив народен пред-
ставител”-къде на ше-
га, къде наистина каза
една от присъстващи-
те. „Кандидат-депута-
ти идват много, но за
първи път при нас ид-
ва действащ депу-
тат”-допълни тя. Д-р
Маринова заяви, че
всеки проблем на хора-
та ще бъде чут и все-
ки ангажимент ще бъ-
де изпълнен от д-р
Павлов. „Пътят към
положителната пром-
яна в живота на хора-
та започва с малки
стъпки, тъй като
държавата е в криза”-
добави тя. Кметът на
с.Драгичево Тодор То-
доров също присъс-
тва на срещата. Той
бе приятно изненадан

от посещението на д-
р Павлов и екипа му и
им пожела успех в бъ-
дещите им проекти.
Д-р Павлов заяви, че
ще работи за благо-
състоянието на пер-
ничани и призова за ак-
тивност от страна
на всички жители на
областта, за да може
по-бързо да бъдат ре-
шени проблемите им.
Хората от клуба на
пенсионера от своя
страна с умиление
стиснаха ръката на на-
родния представител
и поканиха него и еки-
па му на тържество
по случай Бъдни вечер,
на което ще почерпят
присъстващите с про-
чутата си драгичев-
ска баница.

Т р о л е й б у с н и я т
транспорт обаче е ва-
жен за града не само
от екологична гледна
точка, а и заради со-
циалните му функции
и това засега задържа
съществуването му,
макар и на изкуствено
дишане. А оздрави-
телният план, за кой-
то също се говори
отдавна, така и не
стана, въпреки че за-
губите, които дру-
жеството трупа, рас-

тат с всеки изминал
ден. Само за ток за-
дължението на „Тро-
лейбусен транспорт”
надхвърля половин
милион. Нервите на
работещите в еко-
транспорта обаче се
опънаха от мизерия-
та, в която изпаднаха
семействата им зара-
ди неполучените зара-
ботки. И макар и неза-
конна според управи-
теля Йожнчев, стач-
ката, продължила че-
тири дни, стана
факт.

За да се нормализи-
ра ситуацията, се на-
ложи представители
на „Тролейбусен тран-
спорт” да седнат на
разговор с председа-
теля на минипарла-
мента Милан Мила-
нов, представители
на Общинския съвет,
който е принципал на
дружеството и кме-
та на общината Иван
Иванов. От пресцен-
търа на ПП ГЕРБ в
Перник твърдят, че
срещата е била свика-
на по инициатива на

съветниците от
ГЕРБ. Заради разрас-
тващата се криза с
тролеите в града пре-
ди ден се състоя
спешна среща на Коми-
сията по транспорт,
обществен ред и си-
гурност и паркинги.
Председателят на ко-
мисията Денислав За-
хариев заяви, че липса-
та на средства за зап-
лати на служителите
е основната причина
за стачката на служи-
телите на общинско-
то дружество. „На
срещата бяха изслу-
шани становищата
както на управителя
на дружеството, та-
ка и на част от служи-
телите. Беше постиг-
нато съгласие да се
проведе разширена
среща, на която ра-
ботниците да бъдат
запознати с възмож-
ностите за съдей-
ствие. Вследствие на
разговорите тролеи-
те в Перник вече се
движат в график “, ка-

за Захариев.
Кметът на Перник

инж.Иван Иванов об-
яви, че скоро очаква
да бъде изплатена и
държавната субси-
дия за пернишките
тролеи. „Веднага
щом получим субси-
дията от 18 000 ле-
ва, тя ще бъде преве-
дена към дружество-
то. С нея могат да
бъдат изплатени за-
къснелите заплати
на работниците“, из-
тъкна инж. Иванов.
Спасението на важ-
ният за Перник еко-
логичен транспорт е
в разработването и
приемането на нова
общинска транспор-
тна схема, в която да
залегнат конкретни
ангажименти към
дружеството. Упра-
вителят Йончев пък
обещава, че до края
на годината ще е го-
тов и пакетът оз-
дравителни мерки за
спасяване на фирма-
та.

от страница 1

Народният представител от ГЕРБ-Перник
д-р Вяра Церовска проведе приемен ден
за граждани на Трън.  Жителите на общи-
ната споделиха с депутата редица пробле-
ми, сред които липсата на цифровизация в
района и трудности, свързани с инфрас-
труктурата.  В рамките на приемния ден
бяха повдигнати и редица въпроси от со-
циален характер. Д-р Церовска се ангажи-
ра да съдейства за поставяне на пътни
знаци на един от основните пътища в гр.
Трън.  „Проблемите тук са тежки. Безрабо-
тицата е причина все повече хора да
търсят препитание в големите градове, а
районът да се обезлюдява. В програмата
на ПП ГЕРБ са залегнали мерки, които да
спомогнат за развитието на по-малките на-
селени места. На челно място сред тях  е
възстановяването на финансирането по ев-
ропейските програми, които бяха спрени
по време на управлението на БСП“, заяви
д-р Церовска.

След приемната депутатът посети Център
за настаняване от семеен тип. Там тя се
срещна с възрастните хора и поговори с
тях за битовите условия в центъра и най-
належащите нужди към момента.

Следващата седмица Вяра Церовска ще
се срещне с жителите на Земен. Приемна-
та ще се проведе в сградата на Общината
в понеделник от 10.30 до 12.00ч.

Без пазене на място в яслите
Виктория СТАНКОВА

Родителите вече няма да имат право
да пазят място на хлапетата си в сто-
личните ясли или градини. Това едно
от предложенията за промени в пра-
вилата за прием в детските заведения
Родителите ще имат срок, в който
трябва да изпратят детето на ясла или
градина, след като са приети. Хлапе-
тата, които са приети през септември,
трябва да тръгнат на занимания не по-
късно от 90 дни. За новоприетите в
детската градина този срок да е 60
дни. Ако родителите не спазят срока и
не представят документ, с който да
удостоверят, че детето им не може да
посещава детското заведение, при
следващото класиране мястото му ще
се обявява за свободно. 

Според новите правила работещите
майки и татковци на трудови или слу-
жебни договори трябва да предос-
тавят освен служебната бележка от
работодателя и копия от трудовата
книжка. Родителите ще пишат оценки
за храната, която се предлага в учи-
лищните столове, гласи пък промяна в
наредбата за условията за провежда-
не на търгове и конкурси. Така при об-
явяването на конкурс за избор на
фирма в комисията ще има двама
представители на училищното настоя-
телство или на родителите. В края на
всеки учебен срок те ще поставят
оценка за качеството на храната.
Офертите трябва да осигуряват три
пъти седмично месно ястие и веднъж -
рибно, а три пъти десертът трябва да е
плодове. Забранено е да се предлагат
пържени картофени и зърнени изде-
лия, пържени ядки и тестени изделия,
захарни и шоколадови изделия с из-
ключение на шоколад.
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Това стана по време на редовната месечна среща

Без пари на специалности
с лоша реализация

Виктория СТАНКОВА
Министерството на образованието ще спи-

ра парите на специалностите с лошо качес-
тво. Все повече ще се разтваря ножицата на
финансирането на качествените и некачес-
твените професионални направления в уни-
верситетите. Това обяви заместник-министъ-
рът на образованието проф. Николай Ден-
ков. Той направи това при представянето на
четвъртото издание на рейтинговата систе-
ма на университетите. Ще се спират парите
на специалности с лоша реализация. Пове-
че средства ще има са инженерните науки и
информационните технологии и по оператив-
ната програма за наука и образование. Ще
има стипендии за студентите от тези направ-
ления, ще се стимулира и подобряването на
материалната база. Необходими са и проме-
ни в средното образование, за да могат сту-
дентите да се справят със следването. Не
всеки може да завърши успешно инже-
нерство, обясни проф. Денков.

ВСС организира дискусия
за стратегията за
съдебна реформа

Любомира ПЕЛОВА
Висшият съдебен съвет организира дис-

кусия по проекта на Министерството на пра-
восъдието на стратегия за съдебна рефор-
ма. На нея са поканени основните участни-
ци - прокурори, съдии и следователи, както
и главният прокурор, председателите на
върховните съдилища, вицепремиер Мегле-
на Кунева, както и неправителствени орга-
низации. Това ще е първото подобно обсъж-
дане на проекта, представен в началото на
октомври и предизвикал полярни реакции
сред гилдията. Вчера становище по тексто-
вете бяха представени от държавното обви-
нение и следствието. А преди време пози-
ция е изпратил и Върховният касационен
съд. Прокуратурата излезе с предложения
за радикални властови и структурни проме-
ни на институцията и в управлението на съ-
дебната власт чрез Висшия съдебен съвет,
повечето от които се съдържат в предложе-
ния от Министерството на правосъдието
проект на стратегия. Прокуратурата отива и
по-далече, като предлага и пълна децентра-
лизация на своята структура. Което се
смята за революционна идея, тъй като като
досега прокуратурата е проявявала консер-
вативна сдържаност, а по-често открито не-
съгласие за промени. Държавното обвине-
ние подкрепя и разделянето на съдебния
съвет на две колегии, пряк избор на члено-
вете на ВСС, промяна в дисциплинарната
практика на кадровия орган на Темида. По-
зицията на върховните съдии е положител-
на, като според тях документът е “задълбо-
чен и респектиращ”. ВКС акцентира на зна-
чението на политическата воля за осъщест-
вяване на заложените цели. Съдиите израз-
яват убеждение, че ефективността на стра-
тегията предполага цялостната й реализа-
ция, за да не бъде накърнен нейният систе-
мен характер. Затова “приемането на този
документ при ясна и неоттеглима полити-
ческа ангажираност за изпълнението му е
очакван и неотложен шанс за промяна и
тест за държавническа зрялост и отговор-
ност пред обществото”, се казва в станови-
щето на съдиите от ВКС. Проектът за страте-
гия на Министерството на правосъдието
предлага много добри неща, стига да бъдат
осъществени. Въпросът е дали да се започ-
не със структурна реформа преди да се из-
черпят функционалните възможности на
всяко от звената на съдебната система. Та-
ка обобщи за “Дневник” директорът на На-
ционалната следствена служба (НСлС) и
зам.-главен прокурор по разследването Ев-
гени Диков становището на НСлС за страте-
гията. То е изпратено на главния прокурор,
за да се вземе предвид в изготвянето на
обобщената позиция на прокуратурата. Така
на пръв поглед съгласие има, което е първа-
та, но много важна крачка към започването
на толкова важната съдебна реформа. На
ход са политиците - правителство и депута-
ти, които трябва да осигурят подкрепа за
случването на ключовите промени.

Силвия ГРИГОРОВА
  На провелата се

вчера редовна месеч-
на среща на кметове-
те, кметът на общи-
на Перник- Иван Ива-
нов представи своя
екип, който встъпи в
длъжност от поне-
делник тази седмица.
Основните въпроси,
които поставиха кме-
товете бяха свързани
със зимната поддръж-
ка, сметосъбирането,
уличното осветление
и други. Иван Иванов
поясни, че на
1.12.2014г е изтекъл
договорът за смето-
събиране и сметоиз-
возване на фирма
„Лиел Констракшън”.
„Въпросът е решен.
Имаме споразумение с
фирма „ЗМБГ”- Со-
фия, която до момен-
та, в интерес на ис-
тината, се справя
добре. Тя реагира и
при първия сняг мина-
лата седмица, затова
за сега имаме обслуж-
ваща фирма докато
текат обжалванията
на конкурса за фирма-
изпълнител, който
общината е провела.
При проблем сигнали-
зирайте веднага, за да
се реагира бързо”,
заяви Иван Иванов.
Той поясни, че до края
на годината ще бъ-

дат осигурени и кофи
за смет. На въпроса
на кметовете- ще има
ли скоро хора по вре-
менната заетост,
които до сега са ока-
звали ценна подкрепа
на кметствата, Иван
Иванов, заяви катего-
рично, че ще има, но
след Нова година, ко-
гато започне новата
бюджетна година. Той
поясни, че назначени-
те наскоро 15 човека
са разпределени за об-
щина Перник- 7 човека
и 8 за кметство Из-
ток.. „Ако трябваше
да ви ги разпределя
дори по един човек,
пак нямаше да стигне
за всички и някой ще-
ше да се почувства
ощетен. Ако някъде
се появи крайно нале-
жаща нужда от тях,
ще правим организа-
ция да ви помогнат”,
увери Иван Иванов.
Кметът на Изток-
Ивайло Иванов заяви,
че до сега, при про-
веждане на месечните
срещи,  кметовете ин-
формирали за пробле-
мите си. „До сега ни
се казваше, да, напра-
вете го, имате бю-
джет. Когато стане-
ше въпрос за пари- ни
се казваше- пари ще ви
дадеме. Но след това
пари не ни се осигур-

КНСБ и КТ”Подкрепа”
обсъждат съвместни
протестни действия

Силвия ГРИГОРОВА
 На 1 декември се проведе заседание на

Консултативния съвет на ръководствата на
КТ „Подкрепа” и КНСБ. В него участваха
националните стачни комитети на двата
най-големи синдиката в страната. Това ин-
формираха от пресцентъра на КТ”Подкре-
па” и КНСБ. На заседанието бе обсъдена
социално-икономическата и политическа
ситуация в страната. На него експертите на
двата синдиката изразиха негативни оце-
нки по разработения проектозакон за Дър-
жавния Бюджет 2015, липсващата политика
по доходите, неправилния подход при про-
веждането на пенсионната реформа. КНСБ
и КТ „Подкрепа” съгласуваха позициите си
и относно тежкото състояние на енергийна-
та система на страната.

 На заседанието ръководствата на двата
синдиката взеха решение да обявяват бъ-
дещите си съвместни протестни действия,
след като направят допитване до своите
браншови и регионални структури, което ще
се проведе до края на тази седмицата.

 

Любомира ПЕЛОВА
На заседанието на

пернишкият минипар-
ламент утре ще бъ-
дат обсъдени нови
кандидатури за зва-
нието „Почетен граж-
данин на Перник”. Те са
на двама изявени пер-
нишкси волейболисти,
а причината е, че тази
година се навършват
65 години от спечел-

Нови кандидатури за званието
„Почетен гражданин на Перник”

ването на първата
шампионска титла от
волейболистите на
„Рудничар” Перник и
60 години от първата
шампионска титла на
мъжкия състав на
„Миньор” Перник.

Ако пернишките за-
конотворци дадат
съгласието си, по-
четното звание ще
бъде присъдено на

яваха. Затова многи
силно се надявам ме-
тодът на работа с
нас да се промени”,
заяви Ивайло Иванов.
Кметът на Перник
реагира веднага като
заяви: Понеже ти пос-
тави въпроса за моде-
ла на управление в об-
щината, искам да ка-
жа, че аз дойдох точ-
но, за да променя мо-
дела на управление и
да не давам голи обе-
щания. Фактология-
та, която се появи в
рамките на тези две
седмици ме втрещи.
Пари няма, защото е
сбъркан моделът. Да-
вани са обещания, как-
то ти сам каза, по от-
ношение на полагащия
ви се бюджет. Вие си
гледате бюджета и
сте прави да си иска-
те. Само че нямате
поглед върху приход-
ната част на изпълне-
нието на бюджета.
Искам да ви кажа, че

до 1 ноември изпълне-
нието на приходната
част е 57%. Кажете
ми с такова изпълне-
ние как кметът на об-
щината като първос-
тепенен разпореде-
тел може да поеме
всички тези разходи.
Оттука се получава
разминаването и кон-
фликтите. Ще се пос-
тараем да променим
това. Затова като
дойде време за гласу-
ване на бюджета по-
мислете какво може-
те да помогнете по
приходната част. На-
ли знаете какво е ка-
зал евреинът- не ме е
страх от разходите,
но много се притесн-
явам за приходите.
Ние ще контролираме
само цената, която
ви се предлага от
фирмите, които нае-
мате за неотложни
дейности и дали тази
фирма има необходи-
мия капацитет да из-
върши тази дейност.
Вас, кметовете ви
моля да ни помогнете
по приходната част”.

Тази реплика поро-
ди реакция от стра-
на на някои кметове,
които сигнализира-
ха, че полагали усили-
я да доведат инвес-
титори за закупува-
не на общински обе-
кти и терени, но от
общината ги връща-

ли или пък обявени-
те цени на търгове-
те били неприемливо
високи.

Заместник кметът
по строителството-
Владислав Караилиев,
заяви, че едва сега е
научил за някои се-
риозни проблеми в об-
щината като този, че
уличното осветление
не е плащано от ап-
рил.  Според него или
кметовете не са сиг-
нализирали за тях
своевременно, или пък
тези проблеми не са
отразявани в медии-
те.

  Естествена беше
ответната реакция
на журналистите,
които не се съгласих-
ме с това твърде-
ние. Всички, които
присъстваме на ме-
сечните срещи вина-
ги сме отразявали
проблемите, които
са поставяни от
кметовете. Не вед-
наж сме писали, че
те са изразили при-
теснение, че може да
им бъде спряно еле-
ктрозахранването.
За какъв период от
време е дължимата
сума и в какъв раз-
мер е тя никога не е
ставало дума на те-
зи срещи, а пък ние
не сме контролен ор-
ган, който да извър-
шва проверка.

заслужилия майстор
на спорта и заслужил
треньор и заслужил
деятел на физкулту-
рата Тодор Симов по
повод неговата 85-
та годишнина и на
заслужилия майстор
на спорта Нели Чакъ-
рова – пъсмъртно,
във връзка с 80-го-
дишнината от рож-
дението й.



Рекламно  приложение

Сряда, 3 декември 2014 г., брой 229 /5592/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
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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1. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 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.
Земеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дка

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 22. Двустаен, ул. Кракра, ет. 22. Двустаен, ул. Кракра, ет. 22. Двустаен, ул. Кракра, ет. 22. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2 - 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.
3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.
44444. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. 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.
11. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 411. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 411. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 411. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 411. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 - 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 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 - 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 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 3 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.



Имоти, реклами8 3 декември 2014 г. Съперник

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 лв.

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

техникум)
v автомивка външно и
вътрешно
v пране на килими
v денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

- 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

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

И ВЪТРЕШНИ

РЕМОНТИ ОТ А ДО Я

 - ТЕЛ. 0876/ 307 258
0895/996 979
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“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

Москва: България е готова да ни
помага срещу санкциите

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПEРНИК
Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

Проект „Изграждане и функциониране на
Областен информационен център – Перник”,
Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001.,

финансиран от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана

от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

www.eufunds.bg

 

ИЗЛОЖБАТА „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРОГРАМЕН
ПЕРИОД 2014 -2020“ ОБИКОЛИ ПЕРНИШКИЯ РЕГИОН

Последната седмица на месец ноември
2014 г. бе посветена на постигнатите
резултати с помощта на европейското
финансиране през първия за България
програмен период 2007 – 2013 г.
Националната кампанията, реализирана от
мрежата от 28-те информационни центрове,
премина под надслов „Стъпки по пътя към
програмен период 2014 - 2020“. В цифри и с
фотоси бяха представени успешно
реализирани проекти, осъществени с
помощта на Структурните и Кохезионния
фонд на Европейския съюз и посочени като
добра практика.

Във всички общински центрове на
територията на Пернишкия регион бяха
експозирани постоянни изложби на
селектирани проекти, с цел постигне по-
голяма информираност и публичност.

Жителите на населените места имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат
информационни материали от екипа на Областния информационен център – Перник.

На територията на област Перник през периода 2007 – 2013 г. са изпълнявани 157 договора
от 105 бенефициента на обща стойност 136 704 282 лв. От всички договори близо 53% са
изпълнявани от представители на бизнеса. Най-много са регистрираните договори по ОП
„Развитие на човешките ресурси“ – 67, а 41 са все още в процес на изпълнение. Първенец по
усвояване е Пернишката община с 20 договора за изпълнение на проекти на обща стойност
близо 70 мил. лв.

С помощта на еврофондове се постигна повишаване капацитета на администрациите;
приложени са мерки за превенция на безработицата и социална интеграция на уязвими
групи; подобрени са социална и пътна инфраструктура; създадени са предпоставки за
повишаване на конкурентноспособността на предприятията; реставрирани са исторически
обекти и се проведоха иновативни културни събития с цел популяризиране на пернишкия
регион като туристическа дестинация. Реализирани са и проекти, насочени към опазване на
околната среда, като почистване на коритата на реките, изграждане на канализационна мрежа
и създаване на регионална система за управление на отпадъците.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни
центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-
3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. професионален

масажист

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави

тел. 0893/79 12 19

Политически скандал в Гърция
заради българския език

Интервю на известния гръцки компо-
зитор Стаматис Краунакис за българ-
ския език предизвика политически скан-
дал в Гърция, съобщиха БНР и
GRReporter.

Изявлението, което разбуни страстите
в голяма част от гръцкото общество и
предизвика спор между управляваща-
та Нова демокрация и коалиционната ра-
дикална левица СИРИЗА бе:

„Дойде приятел от Северна Гърция и
ми каза: „От колко години хората в Се-
верна Гърция говорят на гръцки език?
От 100? Преди освобожденията са гово-
рили на български”. Както казват, никой
от живеещите над Ламия (град в Цен-
трална Гърция – б.а.) не разбира гръцки
език”.

Изказването на Стаматис Краунакис
би си останало лично мнение, ако не бе-
ше популярната му позиция, че симпа-

тизира силно на опозиционната партия СИРИЗА. От централата на Нова Демокрация
веднага публикуваха съобщение, с което приканват лидера на опозицията Алексис Цип-
рас да уточни дали изказването на композитора е позиция на партията.

Всички гръцки медии атакуваха яростно мнението на композитора и го приканиха
публично да се извини на гърците.

Негови колеги дори споделиха, че той никога вече няма да изнася концерти в Север-
на Гърция и кариерата му за тази част на страната е прекратена завинаги.

България е готова да помогне на Русия и Европейския съюз да излязат от
"санкционната спирала", каза руският зам.-външен министър Алексей Мешков.

Той даде интервю за ТАСС от София, където се срещна вчера с министъра на
външните работи Даниел Митов.

"Аз лично съм убеден, че руско-българските отношения имат голям потен-
циал", изтъкна Мешков.

 Той отбеляза, че "сега, когато в България завърши поредният изборен цикъл,
се появява възможност за даване на нов старт на нашите отношения".

Едно от най-важните направления на двустранното руско-българско сътрудни-
чество е туризмът, подчерта Мешков. Като друго такова той посочи културния
обмен.

Мешков изрази надежда, че българските власти ще помогнат за нормализира-
не на отношенията между Русия и ЕС. Той посочи, че е получил съответни увере-
ния от българските си събеседници.

 "(В София) отлично осъзнават икономическите вреди, които понася България
във връзка със санкциите между Русия и ЕС", подчерта руският заместник-вън-
шен министър.

Мешков посети България по повод отбелязването на 100-годишнината от осве-
щаването на руската църква „Св. Николай Чудотворец” в София.

"Има много неща, за които България и Русия трябва да говорят – както в
двустранните отношения, така и в общия контекст на случващото се в Европа и в
света“, заяви Даниел Митов на срещата си с Алексей Мешков.

Митов изрази сериозното притеснение на българската страна относно разви-
тието на кризата в Украйна и подчерта важността на спазването на Минските
договорености.

Според българския външен министър главното условие за нормализиране на
обстановката е незабавно спиране на всякакви военни действия на украинска
територия.

Същевременно, на конференцията „Украйна между Русия и ЕС”, организира-
на от фондация "Конрад Аденауер" вчера, Митов коментира, че "обявената проев-
ропейска ориентация на Украйна е смятана от Русия за посегателство спрямо
амбициите на последната за реинтеграция на бившето съветско пространство."
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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
22:00"Кошмари в кухнята"
23:00"Господари на ефира"
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" - сериен
филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:05Още 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 /п/
12:00Парламентарен контрол
14:00Бързо, лесно, вкусно
14:30Открито с Валя Ахчиева /п/
15:15Живот с Дерек тв филм /40 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 /41 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15В кадър: Под запрещение /п/
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:50Спортни новини
21:05В сянката на властта 2 тв филм
22:00Отворени досиета - за
тоталитаризма от първо лице /Катрин
Макаров/ 6 документални истории /4
филм/
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00100 години българско кино
00:30Бързо, лесно, вкусно
00:40Денят започва с Култура /п/
01:55Здравето отблизо /п/
02:55В сянката на властта 2 тв филм
03:55Дързост и красота тв филм /3457
епизод/п/
04:20Светиците тв филм /41 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
Обаянието ви наис-

тина е неоспоримо. До-
ри ще успеете безпроб-

лемно да решите щекотлив въпрос у
дома. Е, ще се намерят някои недоб-

рожелатели.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Хубаво е да си сложи-

те автоцензура иначе
може много да съжалявате след
няколко дни. Готови сте да кажете
всички неща, които ви тормозят.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Готови сте на всич-

ко,за да постигнете
своето,следвайки прин-

ципа - целта оправдава средствата.
Хубаво е да се замислите и над някои
морални аспекти.

РАКРАКРАКРАКРАК
Не се притеснявайте

да послушате сърцето
си и да се повеселите

малко. А колко щастливи ще се чувс-
твате с любим човек.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще сте в добро

разположение на духа.
Нещата ще се случват

из- веднъж и по най-странен
начин. Не е моментът да захващате
нещо ново.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще имате да се

занимавате с разни изо-
станали за-дачи, които не е добре
да се отлагат дълго. Ще можете да
се справите с всякакви неща. Сега е
момента да се заемете и не се отказ-
вайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувс-

твате супер. Нас-
троението ви ще е страхотно, ще
сте изпълнение с ентусиазъм и едва
ли има нещо, което би могло да ви

стресне.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Много чувстви-

телни и интуитив-
ни ще сте днес, затова не пренебрег-
вайте знаците, които получавате.
Неподходящ ден да се занимавате с
важни дела.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Действайте прак-

тично и всичко ще
върви по план, макар

че все ще се намери някой да ви мър-
мори и да ви развали настроението.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Идеи ще имате в

изобилие само трябва
да намерите кой да ги

изпълни под ваше ръководство. А
вие не стойте със скръстени ръце.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Малко напрегнат

ден. Нещата няма да
стават на момента и

това силно ще ви изнервя. Опитай-
те да сте по-спокойни и не насил-
вайте нещата.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще усещате интуи-

тивно какво е най-добро-
т о за семейството ви и за хо-

рата, които обичате. Най-внезапно
може да получите прозрение. Ще
бъдете щастливи и доволни от
успеха.
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„Ìèíüîð” (×èêàãî )- øàìïèîí â áëàãîòâîðèòåëåí òóðíèð
Парите отиват за контузен съотборник без здравна застраховка

Страницата подготви Яне Анестиев

на полуфинал, където
срещна отбора на орга-
низатора на турнира
Отто Родригес - “Lib-
ertad”. “Винкелите” не
оставиха никакви съм-
нения, че ще играят на
финала и въпреки тън-
ките отсъждания на
съдията, победиха убе-
дително с 5:1. Два гола
за победата отбеляза
Ивалин Гунчев, а по
веднъж се разписаха
Анатоли Вътев, Пла-
мен Пенев и младият
Ивайло Александров.

На финала “Миньор”
победи трудно с 2:1
представителя на ща-
та Минесота -
“S.S.Twin”, който беше
съставен изцяло от
цветнокожи сомалий-
ски футболисти. Бъл-
гарите поведоха след

С наближаването на
коледните и нового-
дишните празници,
навсякъде по света се
организират кампании
в помощ на нуждаещи
се хора от всякакво
естество. През изми-
налата събота, в юж-
ната част на Чикаго,
в зала “Grasshopper In-
door Soccer”, се изи-
граха мачовете от
междущатския бла-
готворителен тур-
нир по футбол “Street
Soccer USA” във фор-
мат 5+1. В състеза-
нието се включиха де-
сет отбора, разделени
в две групи.

“Веригата турнири
“Street Soccer USA” се
организират в цялата
страна, за да помог-
нат на хората, които
са най-ощетени в съв-
ременното общес-
тво”, сподели органи-
заторът Отто Род-
ригес. “Идеята е чрез
футбола да се приоб-
щават младежи, со-
циално слаби, сираци и
бездомници, които
нямат нужното поло-
жително внимание и
стават гангстери.
Сокърът им помага да
са здрави, да създават
контакти, умения, да
развиват приятелс-
тва. Чрез комуника-
цията в турнирите,
хората се образоват
в положителни качес-
тва, които по-късно
ще им помогмат в жи-
вота. Събраните так-
си за участие в тур-
нира отиват за подго-
товката и организи-
рането на отбори или
нуждаещи се, които
да се включат в над-
преварата наравно с
другите отбори.
Голям пример за по-

Даниел Златков се
оправи от контузията
Централният защитник  и бивш миньоре-

ц Даниел Златков направи днес официал-
ния си дебют за “Ботев” (Пловдив). Брани-
телят, който лекуваше контузия, вече е на-
пълно здрав и демонстрира добра форма в
срещата на дубъла на “канарчетата” с бив-
шия му тим Славия. Златков игра 60 мину-
ти в мача, който беше спечелен от “Ботев”
след гол на Лазар Маринов.

Перничанин скочи срещу
Силвио Данаилов

Смущаващ конфликт между две от най-ав-
торитетните личности в българския шахмат
назрява по-малко от две седмици преди Об-
щото събрание на федерацията (БФШ). Бив-
шият председател на БФШ, перничанинъ-
т  Стефан Сергиев обяви, че заедно с група
известни български гросмайстори подготвя
писмо до спортния министър Красен Кра-
лев, в което ще поиска обяснение за усвое-
ни над 900 000 лв. от настоящото ръководс-
тво с президент Силвио Данаилов, пише в.
„Сега” в разследване по темата.Въпросната
сума се получава от отпуснатите от ММС 476
000 лв. за домакинство на европейското ин-
дивидуално първенство за жени в Пловдив
през юли и 447 870 лв. за организиране на
турнирите за европейските индивидуални
купи за мъже и жени през юни, съответно в
“Албена” и “Златни пясъци”. Справката е
подписана от председателя на комисията за
достъп до обществена информация Мариян
Маринов.Според Сергиев обаче поисканите
от БФШ пари за женското Евро ’14 са скан-
дално завишени, а субсидията за европей-
ските купи е спечелена с фалшив проект, по-
неже подобни турнири не фигурират в меж-
дународния календар за 2014 г. Справка на
“Сега” установи, че във въпросния период в
“Албена” и “Златни пясъци” наистина са
проведени турнирите “Гранд Юръп Къп” за
мъже и за жени с наградни фондове по 30
000 евро. Но те наистина отсъстват от офи-
циалния календар на европейския шахматен
съюз (ECU), публикуван на сайта
ECUonline.net.”Това са несериозни твърде-
ния и излишно създаване на интриги - ко-
ментира пред “Сега” Силвио Данаилов. - И
двете състезания са проведени. Не разби-
рам какъв е проблемът. Самият Стефан Сер-
гиев е получил огромна сума от федерация-
та, за да издава сп. “Шахматна мисъл” и да
пише книги. За 4 г. сме му изплатили 110 000
лв. Но той е човек, когото уважавам и с ко-
гото винаги съм се отнасял добре. Никога
няма да кажа лоша дума за него. Той иска-
ше отново да се кандидатира за президент,
но не намери подкрепа. Иначе беше добре
дошъл. Но крайният срок мина в петък, а той
не представи нито програма, нито екип.”Сер-
гиев потвърди, че е имал намерение да се
кандидатира за нов мандат начело на БФШ,
която управлява от 2005 до 2011 г., но име-
нно неясното финансово състояние на цен-
тралата го е разубедило.”Да, исках да се
кандидатирам, но това е пладнешки обир -
заяви той пред “Сега”. - Преди 10 години за-
варих във федерацията дълг от 160 000 лв. и
само аз знам как успяхме да се справим. Се-
га не искам отново аз да връщам тези ог-
ромни суми. Нека те си носят кръста. Това са
едни фалшиви състезания, които станаха по-
вод да напишем писмо до ММС. Искаме об-
яснение как се отпускат държавни средства
за частни турнири. Та наградните фондове в
тези надпревари бяха осигурени от спонсо-
ри, а участниците сами си плащаха разходи-
те.”Редовното отчетно-изборно Общо събра-
ние на БФШ е свикано на 13 декември (съ-
бота) от 16 ч. в Банкя. Единствен кандидат за
председател е Данаилов.

добни каузи е бразил-
ският футболист Ка-
ка, който организира
същите турнири в
родината си и прави
футболния терен
смисъл в живота на
много хора.”

В първия си офицале-
н мач за сезона в зала,
“Миньор” Чикаго за-
върши наравно 1:1 с
полския тим “Home
Group”. Единственото
попадение за “чукове-
те” вкара Ивалин Гун-
чев. Във втория си
двубой “Миньор” побе-
ди трудно с 3:1 “Unit-
ed”. Головете отбел-
язаха Пламен Пенев,
Ивалин Гунчев и Мар-
тин Минков. В тре-
тия си мач “жълто-
черните” промениха
тактиката и заиграха
предимно на контраа-
таки. Това даде стра-
хотен резултат и убе-
дителна победа с 6:1
срещу “Drunk”. По два
гола вкараха Пламен
Пенев и Мартин Мин-
ков, а по веднъж се раз-
писаха македонецът
Борче Йованов и Ана-
толи Вътев. “Жълто-
черните” прибавиха и
три греди към актива
си, две на Минков и ед-
на след удар с глава на
Пенев. Последният
мач в групата беше
срещу 18-сет-годишна-
та формация на про-
фесионалния клуб “In-
ferno”. Tова беше, може
би, най-трудно извою-
ваната победа с 3:1 в
групата. Светозар Гю-
ров вкара два идентич-
ни гола със силен удар
отдалеч, а веднъж се
разписа Ивалин Гунчев
от дузпа. С три побе-
ди и един равен “Ми-
ньор” оглави група “А”
и се класира директно

гол на Анатоли Въ-
тев, който довкара
топката след силен
удар от малък ъгъл на
Пламен Пенев. Пет
минути по-късно со-
малийците успяха да

изравнят за 1:1. Този
резултат се запази
две минути преди
края, когато Ивалин
Гунчев подаде хитър
пас с гръб към врата-
та на добре пласира-
ния Мартин Минков,

който с удар от въз-
духа направи безпомо-
щен вратаря и вкара
шампионското попа-
дение за 2:1. При от-
съствието на ти-
тулярния вратар на
“винкелите” - Мартин
Митев, в турнира па-
зи страхотно пол-
якът Bartek Niewia-
domski.

“Това, което на мен
ми направи добро впе-
чатление, е, че се ор-
иентирахме бързо и
намерихме себе си.
Събрахме се за първи
път в зала, след сезо-
на на открито, и заиг-
рахме организирано. В
първия мач се видя ни-
вото на всеки от нас,
във втория се подкре-
дихме, а в третия ве-
че си пролича стила

на игра, с който спече-
лихме турнира. Най-
важното е, че успяхме
да се забавляваме и
няма сериозно конту-
зени играчи. Радвам
се, че “Миньор” беше

поканен и откликна на
каузата. Турнирът се
яви и като част от
прехода, от голям те-
рен към футбола в за-
ла през зимата”, каза
капитанът на “Ми-
ньор” Чикаго - Ивалин

Гунчев.
За голмайстор на

турнира беше избран
бившият юношески
национал Пламен Пе-
нев, който вкара най-
ефектните и важни
голове за “чуковете”.
Наградата за най-по-
лезен играч “MVP”
грабна опитният Ана-
толи Вътев. Накрая,
организаторът на
турнира - Ото Родри-
гес, връчи шампион-
ската купа и сумата
от $500 на капитана
Ивалин Гунчев. “Жъ-
лто-черните” бяха
единодушни в реше-
нието си и продължи-
ха духа на благотвори-
телност, като със
спечеления награден
фонд подпомогнаха
свой съотборник, без

здравна застраховка,
лекуващ контузия от
дълго време.

Всички отбори фи-
налисти, в серията
турнири из страната,
се квалифицират да

играят на заключи-
телния турнир на
най-добрите през ме-
сец август следваща-
та година, в легендар-
ната зала “Медисън
Скуеър Гардън” в Ню
Йорк.



АПРОПО

ЗА ПЕРНИШКИТЕ ТРО-
ЛЕИ ВЕЧЕ ТРЯБВА ДА
ИМА ДВЕ РАЗПИСАНИЯ.
Едното е за часовете, в
които тръгват от спирките.

Другото за дните, в които въобще се
движат тролеи. След четиридневна
заслужена творческа отпуска „ти-
рантите” отново тръгнаха из улици-
те. Демек, влизаме в сезона на дви-
жението. Докога? Сигурно докато не
се свърши държавната субсидия,
която вдигна мъртвеца от гроба. И
така до следващия път, до новата
субсидия. Сигурно и работниците в
депото ще минат на нов работен гра-
фик. Ще бачкат докато има субси-
дия. После спират в очакване на
следващата. Затова са нужни две
разписания, а сигурно и двама ше-
фове. Един да отговоря за работата,
друг за стачките. Щото комай тия
две неща в тролейбусното дружес-
тво означават едно и също.

ПОХВАЛНА Е ИДЕЯТА ПЕРНИШ-
КИЯТ ПЛОЩАД ДА БЪДЕ СКРИТ
С ДЕКОРАТИВНИ ПАНА, поне до-
като не придобие човешки облик.
Възниква обаче друг въпрос. Тия па-
на за чия сметка ще бъдат? Ако ги
плащат строителните фирми, няма
как това да не е за сметка на самия
проект, т.е на качеството. Последно-
то и без това не се много аплодира
от гражданството. Друг няма кой да
ги купи, а и не става дума за някол-
ко пана. Че само площадът ли е
грозна гледка? А канавките на ул.
Отец Паисий, които напомнят окопи
от Втората световна воина. Тях кой
ще скрие? В тоя ред на мисли нова-
та общинска управа би трябвало да
скрие поне половината град. Дори
да не коментираме циганските коп-
тори в квартал Васил Левски, доста-
тъчно е да погледнем фасадите на
някои сгради в идеалния център на
Перник, за да ни стане неудобно, че
сме европейци. А може би по стара
традиция чакаме снегът да скрие
цялата грозотия на града, щото ще
ни се хване по-евтино...
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Продължава да „пее” срещу Килърите 3

Обучават учители за работа
с деца с увреждания

Виктория СТАНКОВА
Започва пилотна програма за обучение

на учители за работа с деца с увреждания,
съобщиха представители на фондацията
“Питагор”. 

Кампанията “Общи усилия за децата с
увреждания в училище” е финансирана от
Програмата за подкрепа на НПО в Бълга-
рия по Финансовия механизъм на Европей-
ското икономическо пространство 2009-
2014 година. Проектът ще продължи девет
месеца. В рамките му се предвижда обуче-
нието на 35 учители и 20 доброволци - сту-
денти по педагогика, от Перник, Бухово и
София, съобщи Славка Георгиева - дирек-
тор на фондацията. Според инициаторите
започването на кампанията в навечерието
на Международния ден на хората с увреж-
дания /3 декември/ е важно, за да се прив-
лече вниманието на обществото към децата
с увреждания и могат ли те да посещават
масови училища. Изразено бе мнението, че
училищата не са подготвени.

дите от престъпле-
нието заличени. Мил-
чо Чироза ми е разказ-
вал, че е било доста
трудно да се свърши
тази работа. Наложи-
ло се е дори членове на
групата да се обличат
като полицаи.”  Във
второ поредно заседа-
ние Сиси даде показа-
ния срещу предишни-
те си авери от банда-
та на бащата на Райко
Кръвта – Васил Васи-
лев – Бай Васо и дясна-

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкия сериен

убиец Станислав Анге-
лов – Сиси, който е ос-
новен свидетел по де-
лото срещу престъп-
ната групировка „Ки-
лърите 3”, натопи Бай
Васо и хората му за
още убийства, при
втория му разпит
пред  Специализирания
съд. Според тях изчез-

МВР с внимание към
социалното партньорство

Любомира ПЕЛОВА
Представителите на шесте синдикални органи-

зации на МВР - Национален синдикат на граждан-
ската администрация в МВР, Национален поли-
цейски синдикат, Сдружение „Национален синди-
кат на пожарникарите и спасителите „Огнебо-
рец”, Синдикална федерация на служителите в
МВР, Сдружение „Синдикат на служителите в
МВР” и Сдружение Синдикален алианс „Сигур-
ност” в МВР, бяха на среща с министър Веселин
Вучков. В нея участваха и членовете на полити-
ческото ръководство на вътрешното ведомство –
заместник-министрите Красимир Ципов, Цвятко
Георгиев и Филип Гунев, както и началникът на
кабинета Златко Тодоров. Заместник-министър
Филип Гунев ще ръководи работата на Съвета за
социално партньорство, стана ясно на срещата.
По време на разговорите всеки от синдикатите
набеляза теми и проблеми, които ще се нуждаят
от по-задълбочена дискусия в търсене на реше-
ния. Беше постигната договореност в средата на
декември да се състои заседание на Съвета, тъй
като той не е свикван повече от половин година.
Министър Вучков увери, че ръководството на МВР
ще отделя първостепенно внимание на социално-
то партньорство.

„Съперник” вече има своя традиция, която надгражда. За
четвърти път се обръщаме към теб, читателю, за да изберем
заедно личността и събитието, които оставиха най-ярки следи
в живота на общината през изминалите дванадесет месеца.

Защото събития не ни липсваха. Нито ярки личности, които
белязаха отиващата си 2014-та година. Търсим заедно онези
красиви положителни емоции, които благодарение на тях пра-
веха денят ни малко по-светъл, малко по-ведър, донесоха ни
малко повече оптимизъм в трудните ни делници.

Читателю, съгражданино, приятелю, на първа страница на
твоя вестник, с който посрещаш всяко ново утро, се намира
талонът, който чакаме да попълниш и изпратиш в редакцията.
Така ще можем заедно да намерим онези имена, които ще офо-
рмят нашата „великолепна петорка” онези имена, които ще по-
лучат знака на „Съперник” като хора, които са оставили своя
положителен знак през отиващата си година в нейния ден. Ще
намерим и онези три събития, които според читателите са ока-
зали най-съществено отражение върху  промяната на Перник
към по-добро.

И едно не маловажно уточнение. Талонът, който от днес пер-
ничани могат да намерят на първа страница на „Съперник”
трябва да бъдат попълнени и изпратени в редакцията на вес-
тника най-късно до 19-ти декември, когато гласуването ще
приключи.

Чакаме вашите номинации на адрес на вестника: гр.Перник
2300, ул.Св.св.Кирил и Методий” бл.2А, ап.2. Разбира се, може-
те и да донесете вашите талони и на ръка в самата редакция.

Резултатите от вота на Перник ще бъдат обявени на 29-ти де-
кември, в навечерието на Нова година.

Бъдете активни, чакаме вашите предложения! Нека заедно
намерим положителните хора, положителните събития,остави-
ли своя диря в нашия град!

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

за това е, че Наско ка-
зал: „Или аз, или Рай-
ко!”, разкри Сиси. Той
разказа, че Милчо му е
доверил и за това как
Райко е удушил собс-
твеноръчно момче от
собствената си група.
В показанията си пред
съда Сиси разкри още,
че Алф и Кръвта зат-
рили и някои от свои-
те. Сред жертвите са
и безследно изчезнали-
те Бойко – Врачанеца
и Кръстьо- Кръстето.

МВР и „Сигурност“
работят заедно
Любомира ПЕЛОВА

Според рамковото
споразумение за
с ъ т р у д н и ч е с т в о
между МВР и Нацио-
нална асоциация „Си-
гурност”, подписано
подписано в начало-
то на седмицата, 
членовете на Асо-
циацията ще могат
да оказват помощ на
МВР в превенцията
и противодействие-
то на престъпнос-
тта, при опазване
на обществения ред,
защитата при пожа-
ри, бедствия и из-
вънредни ситуации.
МВР и Асоциация
„Сигурност“  ще си
сътрудничат и при
провеждането на
съвместни обучения
на служители, граж-
дани и структури ,
свързани с пробле-
мите на обществе-
ната сигурност и
опазването на реда.

„Колегите ще са
особено полезни при
обсъждането на
предстоящите зако-
нодателни промени,

както и за по-всеоб-
хватното включва-
не на хора, готови
да окажат помощ на
доброволен принци-
п“, заяви министър
Вучков. Ще бъде пол-
зван опитът им при
организиране на еки-
пи за съвместно 
бързо реагиране при
пожари и бедствия.
Страните по спора-
зумението  ще изу-
чават и обменят
опит и със сродни
институции в ЕС и
страните от НАТО
за укрепване на си-
гурността и общес-
твения ред и в бор-
бата с престъпнос-
тта и предотврат-
яването на бедс-
твия. Предвидено е,
при необходимост,
МВР и Асоциацията
да разработват и
участват в екипи по
изпълнението на
съвместни програми
и проекти с между-
народно, национално
и регионално значе-
ние по посочените
теми.

налите Красимир Ил-
иев– Мотореца, охра-
ната му, както Атанас
Пашин, Бойко Славчев
– Врачанеца и Кръстю
Кръстев – Кръстето
също са на ноя свят
испратени от Килъри-
те 3. В показанията си
Сиси казва:” Знам, че
момчетата са разс-
треляни, а телата им
са били заровени и сле-

та му ръка Милчо
Петров – Чироза. Си-
си разкри още, че гру-
пата е „скрила” по съ-
щия начин и Атанас
Пашин, който бил от
конкурентна брига-
да.„Той беше убит от
Райко Кръвта и от Ру-
мен Стефанов – Алф.
Тези неща ги знам от
Милчо, той ми ги е
разказвал. Чакали са
Пашин в квартирата
му, отвлекли са го и са
го убили. Причината

Жените – жертви на насилие
вече търсят помощ от МВР
Любомира ПЕЛОВА

Вътрешният минис-
тър Веселин Вучков
награди победители-
те в конкурса за сту-
дентско есе „Насилие-
то над жени – моето
не“. В приветствие-
то си към организа-
торите и участници-
те в конкурса той
заяви, че е приятно
изненадан от енту-
сиазма на младите хо-
ра и ангажимента им
към този сериозен
проблем. „Почти де-
сет години в страна-
та действа специален
закон за защита от
домашното насилие. В
28-те областни дирек-

2012  г. - 1837, а през
2013 г. броят им дос-
тига 1846. Това по ду-
мите му това е инди-
катор както за по-
добрата работа на
институциите, така
и за макар и бавното
преодоляване на
страха сред жертви-
те от насилие. Ми-
нистър Вучков бе ка-
тегоричен, че в качес-
твото си на предста-
вител на изпълнител-
ната власт ще се при-
съедини към усилия-
та страната ни да ра-
тифицира съществу-
ващата от 2011 г.
Конвенция на Съвета
на Европа.

ции на МВР има регио-
нални координатори
по проблемите на до-
машното насилие, как-
то и в ГД „Охрани-
телна полиция“, коя-
то е национален коор-
динатор“, подчерта
вътрешният минис-
тър. Според статис-
тическите данни,
през 2009 г. броят на
издадените заповеди
за защита от домаш-
но насилие, издадени
от районните съди-
лища, е бил 1253 на
територията на
страната. През след-
ващата година те са
1408, за 2011 г. запо-
ведите са 1571, за


