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ИНТЕРНЕТ САЙТ

на Перник росация
Янакиева, която е во-
дач на листата на
партия АБВ. В облас-
тта кандидати  за не-
зависими депутати
няма да има, тъй като
в РИК няма регистри-
рани Инициативни ко-
митети. За първи
път на избори в 14-
ти Пернишки МИР ще
участва  „Движение
21” на Татяна Донче-
ва, което запази лис-
тата си в тайна до
последно. Водач е
Димчо Стефанов Ди-
мов. Последна се е ре-
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Приключи регистрацията на партии и коалиции в пернишката РИК
Любомира ПЕЛОВА

Регистрацията на
партиите и коалиции-
те в пернишката Ра-
йонна избирателна
комисия приключи. 25
са партиите и коали-
циите, които ще
търсят доверието
на своите избирате-
ли в региона.  До мо-
мента претенденти-
те за народни пред-
ставители са 126, ка-
то от тях 52 са жени,
а седем  от дамите са
и водачи на листи.
Сред тях е настоя-
щият кмет на общи-
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Без
алтернатива

Ако от есента вдигнат тока
само със седем процента – на далавера сме.
Щото искат 18. И както е обичайно, злат-
ното сечение е точно по средата. То и се-
дем процента си е съдиране на цяла кожа,
ама спасение няма. Както казват политици-
те – без алтернатива.

Впрочем, има изход – да се върне прави-
телството на Орешарски. Което на два пъ-
ти сваля цените на тока с някой и друт
процент, ама сигурно затова и падна тол-
кова бързо. Щото работеше на дребно.
Виж, сега тия осемнайсет процента, дето
са легнали на сърцето на едно енергодру-
жество, си е бая сериозна работа. Дето се
вика, стратегически погледнато, решава
нещата дългосрочно. И със своите печалби,
и с мизерията на народа.

И друг път сме казвали, че всяка смяна на
правителство е сигнална лампичка за енерге-
тиците да реформират ценобразуването в
посока към високото напрежение. Успяха в ед-
но – на народа му писна от техните претен-
ции и жестоките им сметки вече се приемат
несериозно като предизборни обещания.  Тъй
като народът се очовечава в деня след избо-
рите, на 6-ти октомври ще разбере за кои
проценти е гласувал... За осемнайсетте, за се-
демте или за 121 депутати.

Валентин ВАРАДИНОВ

Още не са разпределени
парите от актуализирания
бюджет на здравната каса

Зоя ИВАНОВА
Средствата от актуализацията на бюджета на На-

ционалната здравноосигурителна каса все още не
са разпределени – това ще стане следващата сед-
мица. Това обяви представителят на синдикатите в
Надзорния съвет на НЗОК д-р Иван Кокалов. Това
ще стане на заседание на надзора, когато ще бъде
разгледано обобщено предложение за разпределе-
ние на парите, направено от РЗОК и финансовия от-
дел на касата. От думите му не стана ясно дали има
вероятност, част от 200 млн.лв. на болниците да бъ-
дат дадени за лекарства за домашно лечение, как-
вито опасения имат от лекарските среди.

“Граовска младост” обра овациите в Сърбия
то ги приеха, за да из-
разят възхищението
си от таланта на из-
пълнителите и от
красотата на българ-
ския фолклор.

АНПТ “Граовска мла-
дост” от Перник и ан-
самбълът от Враня са

Любомира ПЕЛОВА
Изпълнители от ан-

самбъла за народни
песни и танци “Граов-
ска младост” към Об-
щинския комплекс “Д-
ворец на културата”
в Перник обраха ова-
циите на фестивал в
Сърбия. Нашенските
танцьори, музиканти
и певци се представи-
ха с традиционен фол-
клор в Дните на
Враня, които се про-
веждат по традиция
в сръбския град под
егидата на кмета.
Публиката бурно ап-
лодира родните из-
пълнители, които,
както навсякъде по
света, запалиха сърца-
та на зрителите с
темпераментните си

песни, танци и мело-
дии. Българите взеха
участие в два концер-
та във Враня и в Вла-
дичин хан близо до
Сурдулица и в дефиле
на всички формации в
града домакин. Сред
участниците бяха
танцови формации
от Сърбия, Гърция,
Македония и Русия.
Талантите от Перник
впечатлиха с май-
сторството си и ат-
рактивната хореогра-
фия и костюми и по-
лучиха нови покани за
гостуване в съседна
Сърбия, както и в
Италия и Испания. Те
си тръгнаха със спе-
циални подаръци от
кмета на Враня и от
местния владика, кои-

в добри партньорски
отношения вече мно-
го години. Нашите из-
пълнители са гостува-
ли там през 2006 г., а
преди това и сръбски-
те танцьори и музи-
канти са представяли
своето изкуство в

Перник. Новата среща
активизира отноше-
нията между двата
ансамбъла и породи
идеи за бъдещи взаим-
ни контакти, сподели
главният художес-
твен ръководител
Венцислав Андонов.

На страница 2

гистрирала партия-
та на „хиподила”
Светльо Витков, а во-
дач на листата този
път не е Вихрен Мате-
ва, една от седемте
представителки на
нежния пол – Василка
Златанова. Останали-
те пет водачки на лис-
ти по реда на регис-
трацията в РИК са д-
р Вяра Церовска – ПП
ГЕРБ , Мариела Ста-
ниславова Иванова –
Социалдемократиче-
сека партия, Нигяр
Сахлим Джафер – ДПС,
Анита Ангелова Стоя-

нова – Новото вре-
ме, Ива Александрова
Петрова, която е

водач на Зелените.



2 4 септември 2014 г. СъперникОбластта

Èçáîðè „äâå â åäíî” â Ðàäîìèð íà 5-òè îêòîìâðè
Паралелно с вота за депутати, тук ще върви и местен референдум
Любомира ПЕЛОВА

Избори „две в едно”
ще има в Радомир на 5-
ти октомври. Тук па-
ралелно с вота за на-
родни представители
местните ще дават
гласа си и за  бъдеще-
то на общината, от-
говаряйки на въпроса
„Съгласни ли сте об-
щина Радомир да не 
одобрява устрой-
ствени планове, пред-
виждащи добив и пре-
работка на подземни
богатства?“ поста-
вен като основна те-
ма на местния рефе-
рендум. Референду-
мът е изключително
важен, тъй като е
провокиран от жела-
нието на златотърса-
ческата фирма „Гол-
дън бийч” да прокопае
една от девствените
местности „Вакаре-
лец” край село Горня
Диканя, за да вади зла-
то. За провеждането
на референдума мес-
тният Общински съ-
вет е отпуснал 38 440
лева. Секциите ще бъ-

дат 51 и в тях няма да
има политическо пред-
ставителство. Еди-
нствената партия,
изразила съмнение по
отношение на полити-
ческата безпристрас-
ност по време на про-
веждането на допит-
ването, е ДПС, заяви
кметът на радомир
Пламен Алексиев. На 5-
ти октомври за рефе-
рендума ще има отдел-
ни избирателни сек-
ции и тричелнни коми-
сии от  доброволци,
отделни тъмни
стаички, урни и книжа.
Членовете на СИК-ове-
те, които ще провеж-
дат референдума, ще
получат хонорар за
труда си, който след
това ще преведат в
радителска сметка на
община Радомир, поя-
сни председателят на
Иницативния коми-
тет Асен Велев. Бюле-
тините ще се броят
обаче от Общинската
избирателна комисия.
Така на местната хаз-
на ще бъде спестена и

Областният управител се срещна
с кметовете от община Перник

Любомира ПЕЛОВА

Приключи регистрацията ...

В Пернишки регион все още няма
регистриран случай на “син език”

Силвия ГРИГОРОВА
  Пробите от жи-

вотни, които взехме
в началото на август,
тази година по Прог-
рамата за надзор, по-
казват, че за сега жи-
вотновъдите от на-
шия регион нямат
причини за притесне-
ния, свързани с бо-
лестта „син език”.
Това заяви за „Съпер-
ник” директорът на
Областната дирек-
ция по безопасност
на храните в Перник
д-р Татяна Вангелова.
Тя поясни, че продъл-
жават да се взимат
проби от животни
както по Програмата
за надзор, така и при
желание от страна
на фермери, които
имат притеснения за
животните си. Спо-
ред д-р Вангелова ид-
ната седмица, по
всяка вероятност,

ще започне пръскане
в областта срещу бо-
лестта „син език”. „В
момента избираме
най- подходящия пре-
парат, с който  да
напръскаме едновре-
менно както живот-
ните, така и помеще-
нията, в които те се
отглеждат или оби-
тават. Бързам да
уточня, че става въп-
рос за превантивно
пръскане срещу „син
език”, тъй като до мо-
мента на територия-
та на нашата област
нямаме регистрирано
нито едно животно
заболяло от тази бо-
лест. По инициатива
на кметовете на об-
щините от областта,
започваме превантив-
ното пръскане, защо-
то нашата област е
сред малкото в стра-
ната, където няма ре-
гистриран случай на

значителна част от
първоначално предви-
дената сума, обясни
Велев и допълни, че
един от аргументите
допитването да бъде
в един и същи ден с
парламентарния вот е
било желанието да се
спестят парите за ох-
рана на секциите, коя-
то излизала доста
скъпо. След референ-
дума ще направим пуб-
личен отчет на израз-
ходваните средства,
каза още Велев. Той

„син език”. Но тъй ка-
то в съседните ни об-
ласти има регистри-
рани заболели живот-
ни от тази болест,
ние вземаме преван-
тивни мерки. С по-
мощта на кметовете
от региона ще осигу-
рим най-добрия препа-
рат за пръскане. До
сега повечето от тях
са ни оказали съдей-
ствие при осигурява-
нето на необходими-
те средства за заку-
пуването му. Облас-
тната дирекция е
подсигурила техника-
та за пръскането ка-
то то ще става под
контрола на ветери-
нарните експерти.
Смятам, че в първите
дни на идната седми-
ца ще имаме готов-
ност да започнем
третирането с препа-
рата”, поясни д-р Ван-
гелова.

поясни, че допитване-
то ще бъде валидно,
ако с „ДА” отговорят
повече от половината
от гласувалите на
последните местни
избори, т.е.около 5000
души, заяви Асен Ве-
лев от Инициативния
комитет.

Радомирският рефе-
рендум е вторият
местен в област Пер-
ник. На 19 септември
2004 г. в Чепино се
проведе първото за
региона допитване за
отделянето на селото
от община Земен и
присъединяването му
към община Ковачев-
ци. В страната път са

проведени 44 местни
референдуми от 2001
г. досега.

Допитването, кое-
то ще бъде проведено
на 5-ти октомври па-
ралелно с парламен-
тарните избори във
втората по големина
община в Пернишка
област, е уникално не
само с факта, че граж-
данско общество и
местна администра-
ция гледат в една по-
сока – бъдещето на Ра-
домирско, а и с това,
че доброволците, кои-
то ще работят в ко-
мисиите, провеждащи
допитването,  ще дар-
яват хонорарите си.

Новият областен управител на Пер-
ник Бойка Павлова, която зае поста
след оставката на досегашния губер-
натор арх.Михаил Михайлов, подаде-
на заради участието му в изборите за
народни представители на 5-ти октом-
ври,  и нейните заместници Галина
Никодимова и Кирил Леонов се
срещнаха с кметовете на населените
места в община Перник. На срещата
бяха обсъждани въпросите с органи-
зацията и нормалното протичане на
предстоящите парламентарни избо-
ри. От своя страна кметовете и кмет-
ските наместници запознаха облас-
тния управител с основните пробле-
ми в съответните населени места и
изразиха увереност, че ръководство-
то на администрацията, в рамките на
своите правомощия, ще съдейства за
решаването им.

Състоянието на инфраструктурата,
проблемите с водоснабдяването и ос-
тарялата водопроводна мрежа, непо-
чистените дерета на реките, активизи-
рането на свлачищни процеси, са
сред приоритетните за решение въп-
роси в населените места в общината.

80% от жителите на Батановци под-
крепят с подписка премахването на
остаряла железопътна линия, която
играе ролята на дига и при евентуал-
но наводнение би застрашила живее-
щите в близост хора, заяви кметът на
града Радослав Банчев. С оглед се-
риозността на проблема, Павлова
поиска цялата информация да бъде
описана и входирана с писмо в дело-
водството на Областна администра-
зия, за да бъде поискано експертно
становище от Министерството на
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията в кратки сроко-
ве въпросът да бъде решен.

Кметът на село Студена Красимир
Христов сподели тревогата на жите-
лите на селото по повод съществува-
щите кариери и предоставените кон-
цесии за нови разработки, особено
на онези, които се намират на 500
метра от населеното място.

Кметът на квартал Бела вода Стефан
Давидков прък постави въпроса за
 предприемане на бързи мерки за
обезопасяване на опасния участък от
пътя София – Гюешево, който преси-
ча квартала и където стават множес-
тво пътно-транспортни произшес-
твия.

Съдействие за сформиране на ек-
спертна комисия от Областната адми-
нистрация, която да направи оглед и
и да изготви становище за състоя-
нието на сградата на бившето АПК,
която е държавна собственост, поис-
ка кметът на пернишкия квартал Цър-
ква Румен Петров.

Колегата му Васил Мирчев, който е
кмет на планинското курортно село
Кладница настоява за оказване на
по-сериозен контрол върху фирмите,
ангажирани със зимното почистване
на пътищата в населените места на
областта.

Кметовете и кметските наместници
заявиха, че наетите лица по програ-
мата за временна заетост са били в
помощ и подкрепа на всяко кметство.

от страница 1

Две от регистрираните партии – СДП и „Общество за
нова България” са и само с един кандидат, който се ява-
ва и водач на листата.

Според реда на решенията на РИК- Перник регистра-
циите са на:

Коалиция АБВ, начело на която е настоящият кмет на
община Перник Росица Янакиева

Български национален съюз „Нова демокрация” с во-
дач Милен Любомиров Илиев

Коалиция „БСП-Лява България” начело с Валери
Жаблянов

НДСВ, водена от шефа на „Радомир Метал Индъс-
трийз” Людмил Александров

Коалиция „Левицата и Зелена Партия” с водач д-р Ни-
колай Любомиров Радулов

ГЕРБ начело с д-р Вяра Церовска
Социалдемократическа партия /СДП/ с единствения

кандидат Мариела Станиславова Иванова
Обединена България начело с Петър Василев Манов-

ски
Атака с водач областния лидер Румен Атанасов Ва-

ташки
Нова сила с водач Йордан Георгиев Йорданов
Република БГ с водач  Калин Христов Иванов
Партия на зелените с водач Георги Маеков Спасов
Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО с во-

дач Иван Йорданов Стоянов
ДПС с водач Нигяр Сахлим Джафер
Новото време с водач Анита Ангелова Стоянова
Общество за нова България с единствен кандидат

Пламен Цветанов Николов
Коалиция Реформаторски блок с водач стоматолога

Валентин Любенов Павлов;
Зелените с водач Ива Александрова Петрова
Нова алтернатива с водач Александър Велков Петров
Движение 21 с водач Димчо Стефанов Димов
Българска социалдемокрация с водач Валери Симео-

нов Балиев
Коалиция „Десните” с водач  общинският съветник от

“Синьо единство” Николай Любчев Драгомиров
Коалиция България без цензура с водач Димитър Ко-

лев
Нова България с водач Самуил Ангелов Илиев
Глас народен с водач Василка Николова Златанова
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„Áúëãàðèÿ áåç öåíçóðà” ùå áúäå „Ëþáèìåö 13”
Вчера коалицията представи официално листата си за Пернишка област

Ясни са номерата на
партиите за изборите

Зоя ИВАНОВА
В Централната избирателна комисия бяха

изтеглени публично номерата, с които пар-
тиите и коалицията ще бъдат вписани в бю-
летините за гласуване на предсрочните
парламентарни избори на 5 октомври.

 С изтеглените номера 26 партии и коали-
ции ще провеждат и своята агитация от на-
ционалното радио и телевизия

 1 - ПП “Движение 21”
 2 - ПП “Българска социалдемокрация”
 3 - ПП “Български национален съюз “Но-

ва демокрация”
 4 - ПП “Новото време”
 5 - “Обединена България”
 6 - ПП “Социалдемократическа партия”
 7 - Коалиция “Реформаторски блок”
 8 - ПП “Нова България”
 9 - ПП “ГЕРБ”
 10 - ПП “Общество за нова България”
 11 - ПП “Атака”
 12 - ПП “Национално движение за ста-

билност и възход” (НДСВ)
 13 - Коалиция “България без цензура”
 14 - Коалиция АБВ
 15 - Коалиция “Левицата и Зелена пар-

тия”
 16 - ПП “Нова алтернатива”
 17 - Коалиция “Десните”
 18 - ПП “Движение за права и свободи”
 19 - ПП “Глас народен”
 20 - ПП “Партия на Зелените”
 21 - ПП “Нова сила”
 22 - Коалиция “БСП Лява България”
 23 - ПП “Зелените”
 24 - Коалиция “Патриотичен фронт”
 25 - ПП “Република БГ”

Зоя ИВАНОВА
Вчера в коалиция

„България без цензу-
ра” представиха офи-
циално листата си за
предстоящите пред-
срочни избори на 5 ок-
томври. Димитър Ко-
лев води листата на
„България без цензу-
ра”. Той е достатъч-
но известен на перни-
чани, бил е областен
управител, беше депу-
тат от НДСВ, след
това от РЗС.

На второ място в
листата е Гергана
Дончева, представи-
тел на ПП Лидер, ико-
номист, работи в час-

тния бизнес.На тре-
то място е Ивайло
Иванов, кмет на кмет-
ско Изток, икономис-
т, четвърта е Зорни-
ца Иванова, завърши-
ла публична админис-
трация, работи с сфе-
рата на маркетинга,
пети е Теодор Галев 
от Радомир, шести е
Цветанка Котева,
председател на ПП Ли-
дер в Радомир, седми е
Десислав Банков, биз-
несмен, председател
на общинската орга-
низация на ББЦ в Ра-
домир и осми е Кирил
Димитров, студент в
Лесотехническия уни-

верситет.
Коалиция „България

без цензура” заедно с
коалиционните си
партньори и особено
с партия Лидер,която
има много сериозна
структура в региона,
ще се бори да е първа
политическа сила в
пернишко на пред-
стоящите парламен-
тарни избори. „Аз
съм оптимист и оча-
квам един много до-
бър резултат на те-
риторията на Пер-
нишка област за ББЦ.
Ориентираме се към
позитивна кампания.
Имаме чудесна прог-

рама, написана от на-
шите експерти и спе-
циалисти, която ще
доведем до знанието
на хората след 5 сеп-
тември, когато офи-
циално ще започне
предизборната кампа-
ния” – каза водачът
на листата Димитър
Колев.

„Имаме амбицията
да спечелим два ман-
дата, но целта ни е да
бием с гласове всички
останали кандидати
от другите партии в
областта. Несериоз-
но е да се коментират
неверните твърде-
ния, че ББЦ и Лидер
купуват гласове. За
мен никой нищо лошо
не може да каже, че
съм откраднал нещо
или съм направил не-
що лошо за града. Но
винаги когато се кан-
дидатирам за някакъв
пост или изляза на по-
литическата сцена,
започват да се пус-
кат различни подобни
слухове” – каза още
Колев.

Това, че в ПП Лидер
купува гласове и има
корпоративен вот,
всички присъстващи
от тази партия на
представянето защи-

Реформаторите тръгват уверено към победа

тиха тезата, че ПП
Лидер е единствената
партия, която из-
пълнява своята прог-
рама. Не е тайна че
партията защитава
интересите на ене-
ргетиците. Няма ни-
що лошо един пред-
ставител на партия-
та да прави агитация,
това могат да
правят всички – в
крайна сметка обаче
накрая всички влизат
в тъмната стаичка и
сами решават за кого
да гласуват.

Хората от коали-
цията, които ще се
борят за всеки глас
от пернишко ще зало-
жат на срещи с изби-
рателите, с обяснява-
не и разясняване на
програмата на коали-
цията, предимства-
та, които тя предла-
га. Димитър Колев
подчерта, че лично
той ще обърне много
по сериозно внимание
на гласоподаватели-
те по селата. Естес-
твено ще има предиз-
борни срещи в Перник
и градовете от облас-
тта, но много сериоз-
но ще се наблегне на
срещите по селата
от областта.

Зоя ИВАНОВА
Д-р Валентин Павлов

повежда листата на Ре-
форматорския блок в
Перник с убедеността,
че на тези избори Пер-
ник ще има свой пред-
ставител в Народното
събрание. А Реформа-
торският блок ще бъде
незаобиколим фактор в
следващия Парламент.
Вчера реформаторите

официално представиха
листата си от канди-
дат-депутати за пер-
нишкия избирателен ра-
йон. Листата е била ут-
върдена на 30 август.
Кандидатите са избра-
ни от местните ръко-
водства по уставните
правила на партиите.
Листата е регистрира-
на в РИК. След Валентин
Павлов, който е водач

на листата като пред-
ставител на Демокра-
ти за силна България, се
нарежда Людмил Весели-
нов, като представи-
тел на България на
гражданите, трети е
Стефан Маринов от
СДС, четвърти Бойко
Астатков от БЗНС, пе-
ти е Георги Недев от
Демократи за силна Бъл-
гария, шести е Борис-

лав Чакърски от Хрис-
тиян демократическа-
та партия, седми е Ки-
рил Стоев от България
на гражданите и Галина
Асенова от Демократи
за силна България. “ За
мен е изключително
чест да бъда водач на
листата на Реформа-
торския блок.Искам да
благодаря на всички
представители на пар-
тиите от блока,които
застанаха зад моята
кандидатура. Убеден
съм, че в следващото
народно събрание ние
ще имаме поне един
представител. Рефор-
маторският блок в Пер-
ник работи перфектно
от самото си структу-
риране.Ще се  стремим
да привлечем с цялата
си работа повече хора
на своя страна, повече
хора, които са разочаро-
вани, които не са искали
да гласуват до сега. В
листите на реформа-

торския блок няма пара-
шутисти и това хора-
та ще го оценят. За нас
е важно хората, които
отиват в Парламента
да познават района, от
който са избрани. Те ще
поставят проблемите
на България, пречупени
през призмата на проб-
лемите за всеки район”
 - каза Валентин Павлов.

И той и останалите
членове на листата
бяха категорични, че в
момента се подготвя
предизборната плат-
форма на блока, която
ще бъде отправната
точка в предизборната
кампания. Няма да се за-
лага на огромни срещи и
събрания, на които хо-
рата да се събират ед-
ва ли не по задължение
без да слушат какво им
се говори. Ще се заложи
на срещата с хората “о-
чи в очи”, ще се чуят
проблемите и очаква-
нията им. 

Румен Петков: ПП АБВ разчита на хората
Зоя ИВАНОВА

Българските граждани да излязат и да гласуват. Този призив отправи в студиото на „Още от деня” по БНТ зам.-председателят на ПП АБВ и во-
дач на листата на партията в Плевен Румен Петков, минути след като в ЦИК ПП АБВ получи номер 14 в бюлетината за извънредните парламентар-
ни избори на 5 октомври. „Аз съм противник на номерата в политиката, ще разчитаме на реалните, на живите хора. Има политически сили, които
разчитат на парите от субсидиите, има такива, които ще разчитат на медии, АБВ разчита на истинските хора“, коментира Петков и добави, че лис-
тите на АБВ излъчват интелектуална мощ – седем професори, трима генерали, 27 доктори на науките – респектиращи имена. „Не продавайте гла-
са си – каза още Петков. - Ако днес вземате 30 лв. за него, то този, който ви ги е дал, ще ги избие с контрабанда на цигари или наркотици.”

Що се отнася до жребия на ПП АБВ – номер 14, Румен Петков припомни, че 14 е номерът, под който е играл кандидат-депутатът от листата на
ПП АБВ в Плевен Цветан Антов - бивш баскетболист, основен състезател на националния отбор на България, Спартак (Плевен), Лориен (Франция)
и Лил (Франция).

Държавни служители
по-уверени и по-

компетентни в работата си
Любомира ПЕЛОВА

Държавни служители се чувстват
по-уверени и по-компетентни в еже-
дневната си работа в резултат на
участието им в проект на областната
администрация. Дейностите в рамки-
те на проекта Повишаване на адми-
нистративния капацитет в Oбласт
Перник за интегрирано устойчиво
планиране на градска среда и ене-
ргийна ефективност, професионал-
на етика и етично регулиране”, за
който „Съперник” вечее писа, по-
могнаха участниците в ожбучението
да придобият практически умения
за решаване на етични дилеми и
конфликти, както и да придобият
знания и умения по етично регули-
ране в държавната администрация.
Успешната реализация на заплану-
ваните дейности доведе и до удо-
влетвореност на конкретните бене-
фициенти от целевата група на
проекта от резултатите постигнати
при неговото реализиране, бе отче-
тено на заключителната пресконфе-
ренция във връзка с приключилата
вече разработка на стойност 57,9
хиляди лева, на която присъстваха
областният управител Бойка Павло-
ва, ръководителят на проекта Гали-
на Никодимова, Ива Станилова –
технически сътрудник, служители от
областна администрация Перник,
медии и гости.
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Задължението да го осигурят е вменено на губернаторите

ЧЕЗ призовава за справед-
лив дял в крайната цена на

електроенергията
Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Областните упра-

вители да осигурят
равен старт на всич-
ки политически сили в
предизборната бит-
ка, да са безпристрас-
тни в работата си и
да се борят безком-
промисно с всичко
прояви на търговия с
гласове, поиска минис-
тър-председателят
проф. Георги Близнаш-
ки на проведената в
началото на седмица-
та среща с всички гу-
бернатори от стра-
ната, на която е била

обсъждана подготов-
ката за вота на 5-ти
октомври. Премие-
рът на временния ка-
бинет, чиято основна
цзадача е да проведе
спокоен избор за на-
родни представители
след месец, отново
призова онези от тях,
които ще участват в
парламентарните из-
бори, да напуснат
още отсега постове-
те си. Пернишкият
областен управител
арх.Михаил Михайлов,
който е втори в лис-
тата на БСП след во-

дача Валери Жабл-
янов, вече направи
това и в кабинета му
влезе вече Бойка Пав-
лова, която успешно
продължава работа-
та на областната ад-
министрация.

Междувременно слу-
жебният премиер ве-
че смени о осем облас-
тни управители на
БСП и ДПС, а преди
три дни подаде ос-
тавка управителят
на София-област Емил
Иванов от ДПС, кой-
то също е кандидат
за бъдещия парла-
мент.

Очаквано от БСП и

ДПС не останаха мно-
го доволни от дей-
ствията на Близнаш-
ки. Основните обви-
нения дойдоха от со-
циалистическата пар-
тия, която упрекнаха
временния премиер,
че работи за ГЕРБ.

По време на среща-
та с управителите
Близнашки е призовал
губернаторите да не
проявяват никакви
пристрастия в своя-
та работа. “Срещай-
те се с всички поли-
тически сили, всички
трябва да имат равни
изходни позиции. За-
дачата ни е да пос-
тигнем онзи краен ле-
гитимен резултат,
който ще бъде приет
от обществото”, е
казал Близнашки, ци-
тиран от пресцентъ-
ра на МС.

Министър-предсе-
дателят е обърнал
внимание на облас-
тните управители и
на противодействие-
то на купуването на
гласове. “Не трябва
да се правят никакви
компромиси. Огнища-
та на местно ниво са
известни, континген-Ремонт на електропроводи

на ЕСО налага временно
изключване на 2 подстанции

Силвия ГРИГОРОВА
 По искане на държавния Електроенер-

гиен системен оператор ще бъде изключе-
но  захранването на подстанциите „Младос-
т“ и „Черни връх“ в София за периода 6.09-
14.09.2014 г.,  заради  ремонт на електроп-
роводи 110 киловолта , собственост на ЕСО.
Това информираха от ЧЕЗ. Тъй като по вре-
ме на ремонта клиентите ще бъдат на еднос-
транно захранване, са възможни смущения
в електроподаването на територията на жи-
лищните квартали: Дървеница, Дианабад,
 Витоша, Малинова долина, Младост 1 и 2 и
Студентски град (захранвани от подстанция
Младост) и Младост 1А, 3 и 4, Дружба 2,  и
Горубляне, както и селата: Бистрица, Же-
лезница, Герман, Плана, Панчарево, вилни
зони Врана-Герман, Ярема, Косанин дол,
Малинова долина, Симеоново-Драгалевци,
парк Витоша (захранвани от подстанция
„Черни връх“). “ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия” предприема всички необходими техни-
чески мерки за осигуряване захранване на
посочените райони. Столична община, бол-
ниците и сградите с обществена значимост
са уведомени за предстоящия ремонт и из-
ключването на двете подстанции.

Програмата за предстоящото изключване
на двете подстанции е изготвена съвместно
с представители на ЕСО и е съгласувана с
Министерството на икономиката и енергети-
ката. Клиентите на ЧЕЗ могат да подават
сигнали и да получават информация във
връзка с прекъсвания на електрозахранва-
нето на денонощната информационна лини-
я  0700 10 010, чрез автоматичното меню 3
за забелязани нередности и аварии. За Со-
фия град, трябва да се избере бутон 3.1, а
за други области от територията на дружес-
твото - бутон 3.2. Информация за планирани-
те и непланирани прекъсвания е налична и
на мобилната версия на сайта на компания-
та m.cez.bg.

тът - също. Устано-
вете добро сътруд-
ничество с правоохра-
нителните органи, за
да се пресече това
явление в зародиш”, е
препоръчал той.

Областните упра-
вители са отчели, че
са съставени всички
районни избирателни
комисии и са създаде-
ни условия за тяхна-
та нормална работа.
Те са посочили, че
необходимата копир-
на техника е налична и
в изправност.

Председателят на
ЦИК Ивилина Алексие-
ва е констатирала по
време на срещата, че
добрата координация
на централно ниво
между Министерския
съвет и ЦИК е про-
дължена и на местно
равнище.

За да се преодолеят
проблемите с обра-
ботването на избор-
ните книжа, какъвто
беше случаят на пос-
ледните избори, от
ЦИК съобщиха, че ще
бъдат поставени изи-
сквания за по-голям
брой специалисти и
повече компютри. 

Любомира ПЕЛОВА
На първата прескон-

ференция на полити-
ческото ръководство
на МВР министър Йор-
дан Бакалов  дефинира
отново основната за-
дача за ведомството -
постигане на спокойно
и балансирано провеж-
дане и гарантиране на
прозрачността на из-
борите за 43-то Народ-
но събрание. Той опо-
вести и резултатите
от извършения по не-
гова заповед финансов
одит на вътрешното
ведомство. Към
25.08.2014 г. има нераз-
платени финансови за-
дължения общо в раз-
мер на 17 850 621, 41
лв. по данни на второс-
тепенните разпореди-
тели с бюджет към ми-
нистъра на вътрешни-
те работи. До момен-
та по бюджета на МВР
не е осигурено финан-
сиране в размер на 42
585 691, 00 лв. по пое-
тите финансови за-
дължения, които
трябва да се изпълнят
до края на годината. За
сметка на средствата
от бюджета на МВР
следва да се изплатят
несертифицираните
разходи по фондове на

Няма да има проблеми със
заплатите на полицаите

ЕС общо в размер на
661 838, 01 лв. До нача-
лото на сепетември по
бюджета на МВР не е
осигурено финансиране
на част от планирани-
те обществени поръч-
ки, които предстои да
се изпълнят в рамките
на бюджета за 2014г.,
на стойност 36 484
662, 00 лв. Министър
Бакалов подчерта, че в
приходната и в разход-
ната част на бюджета
за 2014 г. не са взети
предвид и някои об-
стоятелства. Едно от
тях е увеличението на
възнагражденията на
служителите на МВР с
10 на сто, считано от
01.01.2014 г. в размер
на около 97 600 000 лв.
(заедно с осигурител-
ните вноски). Около
17,3 милиона лева са

дължимите  допълни-
телни възнаграждения
във връзка с приетия
Закон за МВР,  считано
от 01.07.2014 г. Бака-
лов категорично заяви,
че вече са проведени
разговори с финансо-
вия министър и няма
да има проблеми със
заплатите на полицаи-
те. Вътрешният ми-
нистър припомни и
взетото в последния
момент от предишния
парламент решение за
предоставяне на 47
688 000 лв. на Нацио-
налната здравноосигу-
рителна каса, с което е
намален бюджетът на
МВР, както и намалява-
нето на приходите във
връзка със закриване
на сигнално-охранител-
ната дейност с около
26 000 000 лв.  

 ЧЕЗ предлага делът в крайната цена за
клиентите на компаниите от групата в Бъл-
гария да бъде възстановен до равнище,
което ще позволи поддържането на най-
дългата електроразпределителна мрежа в
страната- над 60 000 км и осигуряване на
обслужването на над 2 милиона клиенти.
Чрез прозрачно, справедливо и равнопос-
тавено определяне на цените на електрое-
нергията  да се отчитат обективните нужди
на участниците по веригата и да се даде
възможност на всички да работят за оси-
гуряване на качествено и непрекъснато
електрозахранване за клиентите. Негатив-
ните финансови резултати на компаниите от
групата на ЧЕЗ са показателни за сериоз-
ния недостиг на средства за тях и за съ-
ществуващите диспропорции в сектора.
Рязкото намаляване на приходите значи-
телно ограничава възможностите за под-
дръжка на мрежата и създава риск от пови-
шаване на аварийността.

  Въпреки неблагоприятните промени в
регулаторната среда от началото на 2013 г.,
компаниите от групата на ЧЕЗ в България
инвестираха 133 милиона лева в мрежата и
в подобряване обслужването на клиентите
си. През същата година Държавната коми-
сия за енергийно и водно регулиране нама-
ли с 90% дела на ЧЕЗ в крайната цена за
битовите потребители и дори след 2-про-
центното увеличение на цената от 1 юли
2014 г., делът на ЧЕЗ продължи да намал-
ява и компаниите отчетоха загуби. В мо-
мента в нашите компании не остават доста-
тъчно средства за поддръжка на мрежата и
развиване на услугите за клиентите с тем-
повете, необходими за запазване сигур-
ността на снабдяване и повишаване на
ефективността.

  Драстично намалените приходи се отра-
зиха негативно върху финансовото състоя-
ние на дружествата на ЧЕЗ в България. Са-
мо за първите шест месеца на 2014 г. „ЧЕЗ
Електро България” АД отчете загуба в раз-
мер на 6,6 милиона лева, а „ЧЕЗ Разпреде-
ление България” АД – близо 5 милиона ле-
ва загуба.

  Експертните оценки показват, че са
необходими близо 150 млн. лева годишно
за обновяване и развитие на мрежата.
Необходимо е признаването и на допълни-
телни разходи, свързани с функциониране-
то на балансиращ пазар и новите задълже-
ния, които се вменяват на операторите чрез
промените в законодателството. За съжа-
ление, тези факти и обстоятелства досега
не бяха отчитани от ДКЕВР. Всяко отлагане
предприемането на корективни мерки и
всяко ценово решение, лишено от икономи-
ческа логика и обоснованост, водят до до-
пълнително aкумулиране на дефицити и
необходимост от все по-голям обем средс-
тва, което неминуемо ще се отрази в край-
ната цена за клиентите.

  ЧЕЗ е сред най-големите инвеститори в
българската енергетика. Компанията е вло-
жила общо над 1,8 млрд. лева за периода
2005-2013 г., които включват 771 млн. лева
в развитие на мрежата, производството и
подобряване на обслужването. По данни на
Световната банка инвестициите на ЧЕЗ в
България представляват 24% от общия обе-
м инвестиции с частно участие в българ-
ската енергетика през периода 2005-2013
г. 



Рекламно  приложение

Четвъртък, 4 септември 2014 г., брой 166 /5529 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. БОКСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 8, ЮГ, - 7 600 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, ПРОУЧВАНЕ, ЕТ. 4 - 21 000 ЛВ.
3. ГАРСОНИЕРА, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ. - 27 000 ЛВ.
4. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ЕТ. 7, ЮГ, ТЕР. - 24 000 ЛВ.
5. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 3, ЛУКС - 34 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 3, РЕМОНТ, ЕТ. 2 - 52 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 4, ЕПК, МНОГО ДОБЪР - 57 000 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, ТОП-ЦЕНТЪР, ЕТ. 4, ЛУКС - 35 000 ЕВРО
9. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 23 900 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 6, РЕМОНТ - 33 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 1, РVС, ЮГ - 23 000 ЛВ.
12. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 34 000 ЛВ.
13. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 1, НОВ, ЮГ, 1 ТЕР., ЛУКС - 35 000 ЕВРО
14. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 36 000 ЛВ.
15. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, ПВЦ, ИЗОЛАЦИЯ, ПРЕУСТРОЕН - 33 000 ЛВ.
16. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, ПРЕУСТРОЕН, РЕМОНТ - 34 000 ЛВ.
17. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, 2 ТЕР. - 30 500 ЛВ.
18. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, БЛ. ГЕБРЕВ, ТХ., ЕТ. 2, ЮГ - 40 500 ЛВ.
19. ДВУСТАЕН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 7, ЛУКС - 43 000 ЛВ.
20. ДВУСТАЕН, УЛ. “БЛ. ГЕБРЕВ”, ТХ., ПЛ., ЕТ. 3 - 45 000 ЛВ.
21. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ТХ., 70 КВ.М - 20 000 ЕВРО
22. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТ, ОБЗАВЕДЕН, ЮГ - 40 000 ЛВ.
23. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, 2 ТЕР., ЮГ - 32 000 ЛВ.
24. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 7, 2 ТЕР., ЮГ - 24 500 ЛВ.
25. ТРИСТАЕН, УЛ. НАЙЧО ЦАНОВ, ЕТ. 3, ЛУКС, ГАРАЖ - 63 000 ЕВРО
26. ТРИСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 3, 95 КВ.М - 40 000 ЕВРО
27. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 8, МН. ДОБЪР - 39 000 ЛВ.
28. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ, ПЛ - 35 000 ЛВ.
29. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВ, ЕТ. 4, АКТ 16 - 38 000 ЛВ.
30. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПВЦ, САНИРАН - 50 000 ЛВ.
31. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ОБЗАВЕДЕН - 52 000 ЛВ.
32. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 3, ТХ. - 39 000 ЛВ.
33. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, НЕПРЕХОДЕН - 45 000 ЛВ.
34. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 1, ТХ - 37 000 ЛВ.
35. ЧЕТИРИСТАЕН, ИЗТОК, ДО КМЕТСТВОТО, 135 КВ.М, ТХ., ПЛ. - 45 000 ЕВРО
36. МЕЗОНЕТ, ТОП-ЦЕНТЪР, 103 КВ.М - 69 000 ЕВРО
37.МЕЗОНЕТ, ТОП-ЦЕНТЪР, 123 КВ.М - 74 000 ЕВРО
38. КЪЩА, МОШИНО, 2 ЕТ, 96 КВ.М, ДВ. 460 КВ.М - 38 000 ЕВРО
39. КЪЩА, КВ. КЛЕПАЛО, СУТ. + 2 ЕТ., ДВ. 400 КВ.М - 35 000 ЕВРО
40. КЪЩА, ЦЪРКВА, СУТЕРЕН+ЕТАЖ 64 КВ.М, ДВОР:436 КВ.М - 44 000 ЛВ.
41. МАГАЗИН, УЛ. ТЪРГОВСКА, 60 КВ.М - 180 000 ЕВРО
42. МАГАЗИН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, 56 КВ.М - 57 000 ЕВРО
43. БИЗНЕС СГРАДА, БЛ. ГЕБРЕВ, 2 ЕТ., 122 КВ.М - 75 000 ЛВ.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ОБЗАВЕДЕН, ЕТ. 4 - 250 ЛВ.

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцел, с. Дивотино веднага
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1. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 240кв.м, сам. дв 230м2., с гараж и мазета, ЛО - 32 900 евро
2. Драгановец, РЗП: 420 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
3. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
4. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
5. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
6. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
7. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
8. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
9. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
10. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 76 500 евро
11. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро
12.с.Ковачевци,2ет.,двор-1.100дка,ВиК,басейн,
заведение с документи - 20 500евро
13. с.Големо Бучино,нова,луксозна,обитаема
от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 -58 999 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона-Со - 88 евро/кв.м
2. Изток УПИ, 333 кв.м, равен близо до Кауфланд - 24 000 евро
3. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
4. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
5. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
6. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 15 900 евро
7. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет.- 46 200 евро
8. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 5 999 евро
9. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 7 777 евро
10. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката - 3 100 евро
11. с. Калище, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
12. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 40 евро/кв.м
13. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
14. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
15. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
16. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
17. УПИ, ДЕЛТА ХИЛ, 620 кв.м, регулация,
възможна покупка и на съседен съща площ  - 20 900 евро
18. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 43 900 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
 1. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др. - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3. Търговски обект -Бл.Гебрев, 93кв.м.,ъглов -410 евро

К У П У В А:
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет.4, тх., пл., ТЕЦ, 54 кв.м - 21 000 евро
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
3. Гарсониери, ул. Струма, ет. 1, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
11. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
12. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
13. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
16. Тристаен, Ид.ц., 103 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 4, 2 тер - 32 000 евро
17. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. 35 000 евро
18. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
19. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 450 кв.м - 52 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
22. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
23. Къща, гр. Сливница, тх., пл., РЗП: 144 кв.м, гараж, дв. 750 кв.м - 40 000 евро
24. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
25. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
26. УПИ, Драгановец, 350 кв.м, регулация, ток, вода - 16 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Проучване, ТЕЦ,  обзаведен - 250 лв.

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
5. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 33 000 лв.
6. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
7. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
10. Къщи и апартаменти в Делта Хил
11. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
12. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
13. Къща, кв. Монте Карло, 2 ет. , 96 кв.м, мн. добра, дв. 100 кв.м- 70 000 евро
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
15. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
18. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
19. Вила, с. Планиница, 2 ет., РЗП: 625 кв.м, дв. 760 кв.м, груб стр. - 35 000 евро
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, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
23. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
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. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
31. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
32. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
33. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро
34. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
35. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Център, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
4. Помещение, ул. Петко Каравелов, 24 кв.м - 270 лв.
5. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.

офис:13

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

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

3. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м

4. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, 46 кв.м, ТЕЦ, тер. - 16 300 лв.
3. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.
8. Гарсониера, Димова махала, ет. 4, юг, ПВЦ - 20 000 лв.
9. Гарсониера, Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, ет. 6 - 20 000 лв.
10. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 20 900 лв.
11. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг, ПВЦ, обзаведена - 17 500 лв.
12. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
13. Едностаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 46 кв.м, юг - 20 000 лв.
14. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
15. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
16. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 3, юг, ПВЦ, ремонт - 33 000 лв.
18. Двустаен, Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
20. Двустаен, Изток, ПВЦ, ТЕЦ - 20 000 лв.
21. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 3, срещу Албените - 28 000 лв.
22. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
23. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
24. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
25. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
26. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
27. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 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, ЕПК, 80 кв.м, ет. 5, 2 тер., алум. дограма - 39 700 лв.
32. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 53 500 лв.
34. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
35. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.
36. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 лв.

37. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 40 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ГАРСОНИЕРИ:
1.  Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.   
2. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 2 - 25 000 лв.   
3. Център, ул. Струма, ет. 7 - 27 900 лв., ет. 2  - 25 000 лв.   
4. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.    
5. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.    
6. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.  
7. Димова махала, ет. 7 - 23 500 лв., ет. 3       -  23 500 лв.     
8. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3  - 18 000 лв.    
9. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв.   
10. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
11. Изток, ет. 2, ТЕЦ - 23 000 лв. 

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8.Мошино, ет. 2, 60 кв.м, нов, тх. - 30 000 лв.
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.
10. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.
11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт - 20 500 лв.
13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт - 11 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 33 000 евро
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 35 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС - 15 000 лв.

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

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 18 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.
11. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
16. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
17. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
2. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.
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ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Проучване, преустроена, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, тухла, ет. 3, тераси, преустроен, луксозен - 16 000 евро
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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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 - 36 000 лв. /с коментар/
8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 41 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран - 28 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
11. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 2, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 23 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 27 000 лв.; 25 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
14. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 45 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 40 000 лв.
16. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
17. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК,  юг, спешно - 34 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
19. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
20. УПИ над Болницата, 500 кв.м; 300 кв.м - 20 000 лв.; 15 000 лв.
21. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
22. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 9 000 лв.

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. , ул. Рашо Димитров - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
3. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 8, подобр., ТЕЦ - 24 000 лв.
4. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, юг, ПВЦ, ремонт - 27 500 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
2. Мошино, ет.  4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 29 500 лв.
5. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., Ю. Гагарин - 43 000 лв.
6. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 35 000 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 - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
10. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
11. Мошино, ет. 1, тх, гредоред, ТЕЦ, БДС - 35 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
2. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.; 32 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, ет. 5,  юг, ет. 3 - 17 000 лв.; 18 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
5. Гарсониери, Изток, ет. 6, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 21 900 лв. ; 23 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 24 300 лв.
7. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
8. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.; 42 000 лв.
9. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл. - 22 000 лв.
10. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 22 500 лв.; 27 000 лв.
11. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 34 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 3, 1 тер., ТЕЦ - 27 800 лв.
13. Двустаен, Изток, 65 кв.м, тх. ТЕЦ, пл., ет.2, тер, юг - 39 500 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 31 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
16. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ - 50 000 лв.
17. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
18. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
19. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, тер., подобр. - 30 800 евро
20. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 5, тх., ТЕЦ, пл. - 52 000 лв.
24. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
25. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 31 000 лв.
26. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
27. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
29. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
32. УПИ, Църква, 400 кв.м - 15 800 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, на Площада, ТЕЦ, ПВЦ, 67 кв.м, 3 тер.я подобрения - по договаряне
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /10/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., деветоетажните блокове, ет. 1, 73 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 48 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 43 000 лв.
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ,  ламинат, вътр. изол., с двор и два входа - 38 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Център, ул.Отец Пайсии, 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. - 90 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 55 000 евро
7. Тристаен, ул. Кракра, ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
10. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, луксозни общи части - 35 000 евро
11. Тристаен, Радомир, около Гарата, 117 кв.м, тх., ет. 2 - 32 000 лв.
12. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро
13. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. 70 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата, Клепало

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
3. Тристаен, при Гаров район, нов, 2 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
4. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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Имоти, реклами8 4 септември 2014 г. Съперник

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-
шително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2
200 кв., продажба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.

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

Давам под наем, дворно място в
Центъра, 400 кв.м - тел. 0889/758 835
Давам под наем, луксозни помещения

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

всяка със собствен санитарен възел -

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договар-
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. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

1. Давам под наем Тристаен,
при Гаров район, нов, напълно
обзаведен - 450 лв. 

2. Купувам, Двустаен, в Изток,
добър вид - до 30 000 лв.

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. 4,
ТЕЦ, 2 тер, юг - 31 000 лв.  
2. Двустаен, Топ-Център,

ет. 4, тх, лукс - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

къщи, парцели, в Гърция
(Аспровалта, Неа Врасна),

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 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

0888/952 264
Давам под наем, охраняемо складово по-

мещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв.
Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39
20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение, 90

кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Ме-
тодий 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 АГЕ-

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

ШЛАЙФ и Ремонт на автомобилни глави,
гр. Перник, от врата до врата - тел. 0895/
697 993

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.
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Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията
на кв. Иван Пашов

тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260;
0884/548 056; 0884/548 057

разни

От собствник
ОФИСИ под НАЕМ
в нова офис сграда,
кв. Ив. Пашов площ

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669
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Камион срути надлез в
Истанбул, има жертви

Камион-цистерна
удари и срути пеше-
ходен надлез над
магистрала Е-5 в Ис-
танбул тази сутрин.
Най-малко двама
души са загинали,
съобщиха CNN-
Тюрк и Daily Sabah.

Инцидентът е ста-
нал около 9.50 часа
местно време в квар-
тал "Аджилар" в ев-
ропейската част на
Истанбул на натова-
реното трасе, което
свързва летище
"Ататюрк" с центъра на града.

Камионът-цистерна е ударил пешеходния надлез, който е
рухнал. Част от отломките са паднали върху микробус. Спо-
ред кмета на Авджилар Хандан Топрак най-малко две са
жертвите, а броят на ранените се уточнява. По думите на оче-
видци под отломките на надлеза има затрупани хора.

На място са изпратени десетки екипи на истанбулската по-
лиция, пожарната и Спешна помощ. Движението по булевар-
да е спряно.

”Зелените” и БСП срещу проучването
за нефт и газ в Добруджа

"Зелените" ще подадат жалба до ВАС срещу еко-
министъра, ако не изтегли решението си за проучва-
не на нефт и газ в Добруджа. Това е незаконно, об-
явиха и от БСП.

С решение номер 28 от 26 август Светлана Жекова
е дала разрешение на американската компания
"Парк Плейс Енерджи Корп" да извърши проучване
на нефт и природен газ в блок "1-11 Вранино" в Доб-
руджа. Проблемът е свързан с въглищната газифи-
кация, което е метод за добив на газ, обясниха "Зе-
лените".

Те алармират, че газът, добит по тази технология, е
синтетичен - получен по изкуствен начин при подзем-
но изгаряне на въглищни пластове, съобщиха OffNews
и Дарик радио. При запалването на тези въглищни
пластове се получава нискогорим калоричен газ, кой-
то се извлича от земята чрез сондажи.

Еколозите допълват, че тази технология е експери-
ментална и е била изоставена досега заради мащаб-
ното замърсяване на подземните водоизточници.

Технологията е правена в много страни още през
80-те години на миналия век, но не са били достигнати екологичните стандарти за индустриално произ-
водство.

Юристът Свилен Овчаров заяви, че този метод е в противоречие с българското законодателство,
защото се нарушава законът за водите, а Петко Цветков допълни, че не се гарантира, че при добива на
газ няма да бъдат засегнати водните пластове, което ще доведе до замърсяване.

"Ще има отделяне на радиоактивни елементи, като след това има реална опасност от пропадане на
земни пластове", каза Синтия Недялкова.

Основното притеснение на природозащитниците е, че водата на цяла Добруджа може да бъде замър-
сена.

В неделя заради решението се организират протести в София, Бургас, Варна и други градове.
"Разрешението на Светлана Жекова е немотивирано и противозаконно", коментира междувременно

на пресконференция бившият зам.-министър на околната среда и водите в кабинета "Орешарски" Чав-
дар Георгиев, цитиран от БТА.

Той обясни, че не са спазени задължителните изисквания на Закона за опазване на околната среда и
на Закона за биологичното разнообразие. Георгиев отбеляза, че има мораториум, свързан с добива на
шистов газ, приет от Народното събрание.

От БСП настояват за отмяна на разрешението на МОСВ и ще подкрепят обществените протести срещу
добива на въглищен газ, като подчертаха, че не искат от това да правят предизборна кампания.

Георги Божинов, водач на листата във Враца, коментира, че очевидно американската фирма е наме-
рила благоприятна среда и администрация да сключи договор за проучване на това находище.

"Фирмата знае какви са българските закони и разчита на споразумение, което се подготвя при висо-
ка секретност за търговско-икономическо трансатлантическо партньорство в областта на търговията и
инвестициите, което ще отмени рестрикциите в европейското и в българското законодателство по отно-
шение на ГМО и добива на шистов газ", смята Божинов.

По думите му американците планират в перспектива да вземат територия, правят проучвания и ще
чакат този момент.

От екоминистерството обаче заявиха, че проучвателните дейности няма да окажат отрицателно влия-
ние върху опазването на засегнатите защитени зони, тъй като става въпрос за проучване на нефт и
природен газ, а не за добив на такива. Очаква се Светлана Жекова да даде подробна информация по
темата.

Екоминистерството предупреди
за възможни наводнения

МОСВ предупреди, че днес в осем области е обявен оранжев
код за дъжд, като на места валежите ще достигнат до 60 л/
кв.м. и са възможни внезапни наводнения.

Оранжев код за обилни валежи е обявен за Видин, Монтана,
Враца, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Пловдив.

Преобладаващи ще са количества между 15 и 25 л/кв.м.,
като на места в Западна и Централна България ще са между
30 и 50 л/кв.м., а в Североизточните райони и Черноморието -
до 10 л/кв.м.

В 20 области пък е обявен жълт код за дъжд с очаквани
количества за денонощието между 20 и 40 л/кв.м.

От днес до неделя, в резултат на предвижданите интензивни
валежи и очакваните значителни водни количества, ще се
повишат водните нива в цялата страна, като по-съществени
повишения са възможни на Дунавските реки Нишава, Ерма,
Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Вит - горно
течение, Осъм - горно течение, Янтра - горно течение, в
поречията Тунджа, Марица горно течение (притоците й
Сазлийка, Стряма, Чепеларска, Първенецка, Тополница), Арда
и притоци, реките Места и Струма.

На места са възможни внезапни наводнения.
В четвъртък валежите ще продължат, като в отделни райони

отново ще бъдат интензивни и значителни. Очакваните
количества са между 15-30 л/кв.м, но локално могат до
достигнат и до 40-50л/кв.м. В четвъртък и петък водните
количества в горното и средното течение на р. Искър ще се
повишат.

По-значителни повишения ще има във водосборите на р.
Искър над яз. Панчарево,р. Лесновска, р. Владайска, р.
Искрецка, р. Малък Искър и р. Златна Панега.

Убитият в София младеж бил шампион по бокс
17-годишният Евгени Тодоров, който почина, след

като бе намушкан с нож в столичния кв. "Левски",
е юношески национал по бокс и републикански
шампион.

Фаталният инцидент стана в понеделник следобяд
пред блок на ул. "Бесарабия". Евгени е намушкан
с нож от 19-годишния Димитър. Откаран е в "Пиро-
гов", но лекарите не успяват да го спасят. Според
първоначалната версия причина за убийството бил
спор за момиче - приятелката на Димитър - Деница.

Пред Нова телевизия обаче момичето бе катего-
рично, че причината за враждата между двете мом-
чета не е тя. Деница заяви, че никога не е имала
интимна връзка с убития Евгени - двамата били са-
мо приятели.

„Един път стояхме с гаджето ми на спирката, а
Евгени и приятелите му минаха и започнаха да се
закачат с Митко. Обиждаха го. Тогава стана бой.
Разтърваха ги. Не подадохме жалба, защото си мис-
лихме, че няма да се повтори“, разказа Деница.

Тя твърди, че Димитър си е купил ножа за самоза-
щита, защото се страхувал Евгени да не дойде с

други момчета и те да го нападнат с оръжие.
"Никога не е планирал да убива", подчерта момичето, според което провокатор на скандалите е

Евгени.
Деница каза, че обича много Димитър и ще го чака да излежи присъдата си, защото не може без него.

От няколко дни тя е на успокоителни, защото не може да се оттърси от кошмара. Майка й си взела
отпуска, за да я пази, защото девойката искала да се самоубива.

19-годишният Димитър е задържан и засега остава в ареста. Предстои да му бъде повдигнато обви-
нение.

Убитият Евгени Тодоров е национален състезател по бокс за юноши в категория до 60 кг и е републи-
кански шампион. Състезател е на "Левски". Според роднините му причината за убийството е ревност,
а убиецът още преди месец заплашвал Евгени в социалните мрежи.
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бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Цветовете на любовта" /п/ - сериал
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят: Пътят на Емир" -
сериал, с. 3, еп. 14
21:30"Изабел Кастилска" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Менталист: Крадецът на мисли" -
сериал, с. 4, еп. 18
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./ - токшоу
04:00Домашен адрес ситиком еп. 21 и
еп.22

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"Убийства в Мидсъмър" - сериал
11:30"Езел" - сериен филм, 3 сезон
13:00Новините на Нова
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Съдебен спор" - предаване на НТВ
19:00Новините на Нова
20:00"Транспортер" - сериен филм
21:00"От местопрестъплението" - сериал
22:00Новините на Нова
22:30"Касъл" - сериен филм, 6 сезон
23:30Новините на Нова
23:45"Часът на Милен Цветков"
00:45"До смърт" - сериен филм, 4 сезон
01:45"Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, 12 сезон /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериал

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:25Дързост и красота /3414 епизод/п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура
10:00История.BG: Превратът /п/
11:05Сен Тропе тв филм/479 епизод/п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Константин Философ тв филм
14:15Бурен свят тв филм/21 епизод/
15:10Вирусите атакуват анимация
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:30Сен Тропе тв филм/480
17:25Бързо, лесно, вкусно
17:35Дързост и красота тв филм
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Теглене тиражите на ТОТО 2 и
Втори ТОТО шанс
19:45Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:50Спортни новини
21:05Барбароса тв филм
22:00На прицел /п/
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Момчетата от "Медисън авеню" т
23:50Бързо, лесно, вкусно
00:00Мотоспорт екстра
00:30Сен Тропе тв филм/480,
01:20История.BG: Превратът /п/
02:20Денят започва с Култура /п/
03:15По света и у нас /п от 20:00/
04:00Барбароса тв филм
04:50Момчетата от "Медисън авеню"

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Семейството и
приятелите ви биха
желали да прекарат с

вас повече време, не им отказвайте
подобно благоволение.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Отворете сърцето
си за романтични нас-

троения и няма да ви се наложи дъл-
го да чакате. Днес не си заслужава да
се занимавате с нищо.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Днес много от неща-
та, които са били лич-
ни, ще станат общес-

твени. Ако не искате да обнародвате
подробност, закътайте я по-нада-

леч.

РАКРАКРАКРАКРАК

Днес се вслушвайте по-внимател-
ни в онова, което ви говорят други-
те и се опитайте да си признаете, че

грешите.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Днес търпението ви
може да е подложено на

сериозно изпитание и причината за
страданията ви може да се окажат

познати и близки.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Днес имате сравни-
телно при- личен шанс да получите
призвание, разбира се затова ще ви
се наложи да направите някои неща.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувс-

твате в страхотна
форма, най-вече за
майтапи. Ден, в кой-

то ще ви се ще да покажете на дру-
гите, че ги обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес не си позвол-

явайте да кривнете
от правия път, защото после ще ви
е трудно да се върнете на него. Изо-
бщо днес ще срещнете доста изку-
шения.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Днес ще забравите

за всички свои проб-
леми, предстоят ви

интересни занимания, които ще
помните за дълго. Все пак не се изку-
шавайте.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Забавен се очертава

днешният ден, особе-
но за тези около вас. Опитайте се
да не се пъхвате в костюма на клоу-
на.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес ще ви “по-

дгонят” дребни, но
неотложни проблеми.

Колкото и да ви се налага да бърза-
те, старайте се да
сте внимателни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не правете точни планове, със си-

гурност ще се наложи да ги промен-
яте. Може да ви се наложи да се зани-
мавате с нещо, което не разбирате.
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„Ñëàâàòà” îòíåñå ïåòèöà â Ïàíàãþðèùå
Денис Стоилов и Дани Младенов разбиха радомирци

резултата класичес-
ки. През второто по-
лувреме натискът на
оборищенци не намаля
и в 62-ата минута
Младенов записа тре-
тия си гол в мача, а
петият гол за отбора
бе с автор Обаси Оке-
чукво в 69-ата мину-
та.Бившият футбо-
лист на „Миньор”,
който беше  един от
любимците на пер-
нишката агитка изо-
бщо не пожали съот-
лорниците си от пре-
ди две години и създа-

Страницата подготви Яне Анестиев

Глобиха „Миньор”
със 125 лева

Четирима футболисти от Югозападната
“В” група ще пропуснат следващия кръг.
Дисциплинарната комисия присъди нака-
зания заради червени картони на Ивайло
Коев от “Конелиано”, Благой Пасков от
“Пирин” Гоце Делчев и Кирил Мицов от
“Велбъжд”.” С едзин мач изгоря и  Димитъ-
р Парасков от “Места” Хаджидимово. Фут-
болен клуб “Миньор” – Перник е наказан
със 125 лева парична санкция по доклад.
Същата глоба ще плати и треньорът на “Пи-
рин” Гоце Делчев Йордан Боздански, като
той ще гледа следващия мач на отбора си
от трибуните.

Херо не иска в „Левски”?
Бъдещият треньор на “Левски” Димитър

Димитров - Херо ще направи опит да отка-
же на “сините” и да си намери друг отбор
през зимата.Според изданието, бургазлия-
та бил уплашен от финансовата криза в
столичния гранд и искал да се измъкне от
договорката си с “Левски”.

 Херо говорил с приятели за евентуалния
си трансфер при “сините” и изразил опасе-
нията си, че няма да получава заплата нав-
реме. Димитров не бил доволен и от липса-
та на организация на “Герена”, както и от
нулевия бюджет за трансфери.Договорка-
та между треньора и “Левски” все още е
само устна и Херо има пълно право да по-
търси друг път за кариерата си, очаквайки
предложения преди Нова година.

“А1” ОФГ
ПРОГРАМА - ЕСЕН 2014

 
 

10 КРЪГ - 8/9 НОЕМВРИ - 14,00 Ч

55 ФК СПОРТИСТ - ФК ПИРИН - Н
56 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК БОТЕВ – С
57 ФК ГАБЕР - ФК ЧОРНИ 1920 – С
58 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ВЕРИЛА – С
59 ФК ДРУЖБА - ФК ВИТОША - Н
60 ФК БАЛКАН - ФК МИНЕРАЛ – С
     ФК ЕРМА - ПОЧИВА
 

11 КРЪГ - 15/16 НОЕМВРИ - 14,00 Ч

61 ФК ВИТОША - ФК БАЛКАН - Н
62 ФК ВЕРИЛА - ФК ДРУЖБА – С
63 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - Н
64 ФК БОТЕВ - ФК ГАБЕР - Н
65 ФК ПИРИН - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - Н
66 ФК ЕРМА - ФК СПОРТИСТ - Н
     ФК МИНЕРАЛ - ПОЧИВА
 

12 КРЪГ - 22/23 НОЕМВРИ - 14,00 Ч

67 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ЕРМА – С    
68 ФК ГАБЕР - ФК ПИРИН – С
69 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК БОТЕВ – С
70 ФК ДРУЖБА - ФК ЧОРНИ 1920 - Н
71 ФК БАЛКАН - ФК ВЕРИЛА - Н
72 ФК МИНЕРАЛ - ФК ВИТОША - Н               
     ФК СПОРТИСТ - ПОЧИВА
 

13 КРЪГ - 29/30 НОЕМВРИ - 14,00 Ч

73 ФК ВЕРИЛА - ФК МИНЕРАЛ – С
74 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК БАЛКАН - Н
75 ФК БОТЕВ - ФК ДРУЖБА - Н
76 ФК ПИРИН - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - Н
77 ФК ЕРМА - ФК ГАБЕР - Н
78 ФК СПОРТИСТ - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - Н
     ФК ВИТОША - ПОЧИВА    

 
ОС НА БФС – ПЕРНИК СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО

ЗА ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА

де и други опасности
пред вратата на
„Струмска сла-
ва”.Следващата сре-
ща на панагюрци е ид-
ната неделя като гос-
ти на „Места” - Ха-
джидимово.Отборът
на „Струмска слава”
пък ще срещне тима
на „Конелиано”(Гер-
ман), който в предиш-
ния кръг направи 2:2
срещу тима на „Ми-
ньор” и по този начин
взе първите си точки
в първенството на
Югозападната „В” ФГ.

те ще изиграят кон-
трола на 7 септември
от 18:00 часа. Предсе-
дателят на НС на
ЦСКА Александър То-
мов обяви, че Димит-
ров ще играе и за два-
та отбора, но това се
оказа, че не е съвсем
вярно. Велизар зая-
ви,че само е съдей-
ствал за контролата,
но няма да играе, тъй
като това е есериоз-

Един от най-успеш-
ните футболисти на
“Миньор” и  ЦСКА
през новия век Вели-
зар Димитров, ще се
завърне на “Армията”
тази неделя. Бившият
атакуващ халф ще
гостува на 31-кратни-
те шампиони заедно
със своя Металург До-
нецк, където работи
като селекционер. Ук-
раинците и червени-

на проверка. Ако има
бенефис за него, то
това ще е друг мач.
Билетът за сектор А
ще струват 10 лева, а
за сектор В - 7 лева.
Ценните хартийки
могат да бъдат наме-
рени във фен магази-
на на “Армията”, кой-
то е с работно време
от 10:00 до 18:30 часа.
В деня на мача (07.09),
билети ще се прода-

Отборът на Обори-
ще разгроми тимът
на Струмска слава с
резултат 5:0. Дву-
боят се игра на ста-
дион “Орчо войвода”
и се радваше на соли-
ден зрителски инте-
рес.В 10-ата минута
Даниел Младенов от-
кри резултата, а в 30-
ата Денис Стоилов
удвои. Същият Денис
Стоилов на мача с
„Миньор” отбеляза и
двата гола за своя
отбор. В 45-ата отно-
во Младенов направи

Продължава от миналия брой

Мачът ЦСКА – „Мeталург”(Донецк) не е  бенефис на Велизар Димитров
ват на касите до фен
магазина от 13:00 до
18:45 часа.Всеки, кой-
то иска да си закупи
VIP билетите подгот-
вени за този двубой
ще получат и специал-
ни подаръци, в зависи-
мост от вида на биле-
та.Златният билет е
с цена 1000 лева, като
закупилите такива
ще получат сак, офи-
циален анцунг и мачов

екип на ЦСКА. Прите-
жателите на Сребъ-
рен билет, чиято цена
е 500 лева ще получат
мачов екип на армей-
ците, а тези от Вас,
които закупят Брон-
зов билет на стой-
ност 100 лева ще се
сдобият с топка, под-
писана от всички
футболисти и спор-
тно-техническия екип
на червените.

1 КРЪГ - 6/7 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч
 

1 ФК ЕНЕРГЕТИК - ФК ПАРТИЗАН – С
(4.10) 10,30 ч

2 ФК КИТКА - ФК БУРЯ - С
3 ФК БЕНКОВСКИ - ФК СТР. СОКОЛ - Н
4 ФК САРАТА - ФК СВРАКИТЕ - Н
5 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК ВИХЪР - Н
6 ФК ЛЕВСКИ - ФК СТУДЕНА - Н     

 

2 КРЪГ - 13/14 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч
 

7 ФК ПАРТИЗАН - ФК СТУДЕНА – Н 10,30 ч
8 ФК ВИХЪР - ФК ЛЕВСКИ - Н
9 ФК СВРАКИТЕ - ФК СВЕТЛЯ 2000 - Н
10 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК САРАТА - Н
11 ФК БУРЯ - ФК БЕНКОВСКИ - С
12 ФК ЕНЕРГЕТИК - ФК КИТКА - Н

 

3 КРЪГ - 20/21 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч
 

13 ФК КИТКА - ФК ПАРТИЗАН - С
14 ФК БЕНКОВСКИ - ФК ЕНЕРГЕТИК - С
15 ФК САРАТА - ФК БУРЯ - Н          
16 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК СТР. СОКОЛ - Н
17 ФК ЛЕВСКИ - ФК СВРАКИТЕ - С
18 ФК СТУДЕНА - ФК ВИХЪР - Н

 

4 КРЪГ - 27/28 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч
 

19 ФК КИТКА - ФК БЕНКОВСКИ - С
20 ФК ПАРТИЗАН - ФК ВИХЪР – Н 10,30 ч
21 ФК СВРАКИТЕ - ФК СТУДЕНА - Н
22 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК ЛЕВСКИ - Н
23 ФК БУРЯ - ФК СВЕТЛЯ 2000 - С
24 ФК ЕНЕРГЕТИК - ФК САРАТА - С

 5 КРЪГ - 11/12 ОКТОМВРИ - 16,00 Ч
 

25 ФК БЕНКОВСКИ - ФК ПАРТИЗАН – Н 10,30 ч
26 ФК САРАТА - ФК КИТКА – Н 10,30 ч
27 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК ЕНЕРГЕТИК - Н
28 ФК ЛЕВСКИ - ФК БУРЯ - Н          
29 ФК СТУДЕНА - ФК СТР. СОКОЛ - Н
30 ФК ВИХЪР - ФК СВРАКИТЕ - Н

 

6 КРЪГ - 18/19 ОКТОМВРИ - 16,00 Ч

31 ФК ПАРТИЗАН - ФК СВРАКИТЕ – Н 10,30 ч
32 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК ВИХЪР - Н
33 ФК БУРЯ - ФК СТУДЕНА - С
34 ФК ЕНЕРГЕТИК - ФК ЛЕВСКИ - Н
35 ФК КИТКА - ФК СВЕТЛЯ 2000 - С
36 ФК БЕНКОВСКИ - ФК САРАТА- С

 

7 КРЪГ - 25/26 ОКТОМВРИ - 15,00 Ч
 

37 ФК САРАТА - ФК ПАРТИЗАН – Н 10,30 ч
38 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК БЕНКОВСКИ - Н
39 ФК ЛЕВСКИ - ФК КИТКА - Н
40 ФК СТУДЕНА - ФК ЕНЕРГЕТИК - Н
41 ФК ВИХЪР - ФК БУРЯ – Н 10,30 ч     
42 ФК СВРАКИТЕ - ФК СТР. СОКОЛ - Н

 

8 КРЪГ - 1/2 НОЕМВРИ - 14,00 Ч
 

43 ФК ПАРТИЗАН - ФК СТР. СОКОЛ - С
44 ФК БУРЯ - ФК СВРАКИТЕ - С
45 ФК ЕНЕРГЕТИК - ФК ВИХЪР - Н
46 ФК КИТКА - ФК СТУДЕНА - С
47 ФК БЕНКОВСКИ - ФК ЛЕВСКИ - Н
48 ФК САРАТА - ФК СВЕТЛЯ 2000 - С

 9 КРЪГ - 8/9 НОЕМВРИ - 14,00 Ч
 

49 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК ПАРТИЗАН - Н
50 ФК ЛЕВСКИ - ФК САРАТА - С
51 ФК СТУДЕНА - ФК БЕНКОВСКИ - Н
52 ФК ВИХЪР - ФК КИТКА - Н
53 ФК СВРАКИТЕ - ФК ЕНЕРГЕТИК - Н
54 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК БУРЯ - Н

 

10 КРЪГ - 15/16 НОЕМВРИ - 14,00 Ч
 

55 ФК ПАРТИЗАН - ФК БУРЯ - Н     
56 ФК ЕНЕРГЕТИК - ФК СТР. СОКОЛ - Н
57 ФК КИТКА - ФК СВРАКИТЕ - С
58 ФК БЕНКОВСКИ - ФК ВИХЪР - С
59 ФК САРАТА - ФК СТУДЕНА - С
60 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК ЛЕВСКИ - Н

 

11 КРЪГ - 22/23 НОЕМВРИ - 14,00 Ч
 

61 ФК ЛЕВСКИ - ФК ПАРТИЗАН - С
62 ФК СТУДЕНА - ФК СВЕТЛЯ 2000 - Н
63 ФК ВИХЪР - ФК САРАТА - Н
64 ФК СВРАКИТЕ - ФК БЕНКОВСКИ - Н
65 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК КИТКА - Н
66 ФК БУРЯ - ФК ЕНЕРГЕТИК - С

 ОС НА БФС – ПЕРНИК СИ ЗАПАЗВА
ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА

 “А2” ОФГ   ПРОГРАМА - ЕСЕН 2014



АПРОПО

БЕЗПЛАТНИ ОБЕДИ МОЖЕ
И ДА НЯМА, ОБАЧЕ БЕЗ-
ПЛАТНА  РАБОТА ИМА.
Тук не броим ония, които
бачкат за жълти стотинки или

ги лъжат, че ще им платят някой друг
път. Става дума за осъзнато добровол-
чество, издигнато в ранг на патриотичен
дълг. На местния референдум в Радо-
мир десетки доброволци ще се трудят в
секционните избирателни комисии на
ползу роду, по-точно на ползу Радоми-
ру. Ти да видиш – да се намерят толко-
ва хора и да си загубят деня за няма
нищо. Без да омаловажаваме смисъла
на референдума, все пак сме длъжни
да припомним трудовото право, според
което всеки труд заслужава адекватно
заплащане. Обаче радомирските въз-
рожденци искат да върнат върнат вре-
мената на бригадирския труд на полето
на политиката. Похвално! Какво са се
разлетели за пари членовете на офи-
циалните СИК-ове, дето ще правят пар-
ламентарните избори? Изборджиите на-
последък се мръщят и на 50 лева надни-
ца.  Да вземат пример от колегите си, че
да се засрамят! Ако си спомня някой, в
зората на демокрацията активистите съ-
що работеха без пари. Ама я имаше
идеята, настроението, визията за бъде-
щето. После дойде пазарната икономи-
ка и членовете на секционни комисии го
обърнаха на пазар. Затова два пъти по-
голямо уважение заслужават радомир-
ските „бели изборни лястовички”, които
с чиста съвест могат да поздравят изби-
рателя с песента на Лили Иванова „Не
всичко е пари, приятелю”.

ДЕТО СЕ ВИКА В ЕДИН ВИЦ „НО-
МЕРЪТ Е ЯСЕН”, ТА И НАШИТЕ ПО-
ЛИТИЦИ взеха да разясняват нумеро-
логията на предстоящия вот. Като съ-
щински оракули, вождовете започнаха
да гадаят какъв неземен късмет им но-
си заветния номер на бюлетината. Все-
ки се изкара от щастлив по-щастлив,
всеки видя някакво знамение на съдба-
та, че е роден под щастлива съдба, че
късметът ще го удари като джакпот. И
всички забравиха, че трънчанинът е ка-
зал обратното – не е важен номерът, а
кой оноде попадията, демек - избира-
теля.

124 септември 2014 г.

Íàä îñåì õèëÿäè øîôèðàëè ñ ïðåâèøåíà ñêîðîñò
Това показват данните от операцията на TISPOL, проведена от 18 до 24-ти август

 Плашат ни с грип-убиец
 Зоя ИВАНОВА

 Кошмарна  прогноза, че поне 1000
българи може да бъдат засегнати
смъртоносно от грипа тази година бе-
ше рапространена след проведена по
инициатива на РЗИ –София област
среща на епидемиолози с общопрак-
тикуващи лекари от цялата страна.
Целта на срещата е била да се набеле-
жат конкретни мерки срещу смърто-
носните вируси, които ще върлуват у
нас в зимните месеци.

 Същите вируси, които предизвика-
ха бум на смъртоносна пневмония у
нас в началото на годината, ще върлу-
ват и през новия грипен сезон, сочат
прогнозите на Международния център
за контрол и превенция на болестите.

Става въпрос за щамовете А “Кали-
форния” H1N1, по-известен като свин-
ски грип, А “Тексас”, H3N2 и В “Маса-
чузетс”, който бе изолиран преди две
години.

Полицията не е прилагала СРС-та
срещу участници в простестите

Любомира ПЕЛОВА

Министърът на вътрешните работи се спря
и на резултатите от направената проверка
за използваните съоръжения пред парла-
мента. По справка на СДВР, на 13.11.2013 г.
охранителна фирма предоставя 69 парапе-
та, които са монтирани в района на Народ-
ното събрание. Металните заграждения са
останали до 04.08.2014 г. Същевременно
друга фирма е предоставила отново без-
възмездно 5 защитни пана на СДВР. И в
двата случая се нарушава заповед на Ми-
нистъра на вътрешните работи, която заб-
ранява частни фирми да правят дарения на
структурите на МВР, заяви категорично ми-
нистър Бакалов.

Той оповести и резултатите от проверка,
която е включвала три основни детайла,
свързани с правата на гражданите, уча-
ствали в протестите - дали са провеждани
оперативно издирвателни мероприятия сре-
щу тях; дали са водени оперативни дела и
дали са искани и прилагани специални ра-
зузнавателни средства срещу тях. Обобще-
ната справка сочи, че ГДГК, ГДГП, СДВР и
Областните дирекции на МВР не са провеж-
дали такива мероприятия, не са водени де-
ла на оперативен отчет и не са прилагани
СРС срещу граждани, участници в протес-
тите, се казва в информация на пресцентъ-
ра на МВР.

Любомира ПЕЛОВА
МВР отчете резул-

татите от извърше-
ните засилени провер-
ки за нарушения на
скоростните режими,
проведени в цялата
страна от 18 до 24 ав-
густ т.г. по инициа-
тива на TISPOL - Евро-
пейската мрежа на
службите на пътна
полиция, установени-
те общо нарушения са
с 52.86 % повече от
тези, засечени при

скорост за движение
по пътищата, бе из-
вършван и контрол на
водачите за наличие-
то на задължителна
застраховка “Граж-
данска отговорност”
на автомобилистите.
Съставени са 96 (78 
при предишната опе-
рация) акта по Кодек-
са на застраховането.

В хода на проверки-
те са установени и
редица криминални
престъпления.  Два са
случаите на притежа-
ние на наркотични ве-
щества, други 2 – на
транспортиране на
крадени стоки. Задър-
жани са 12 издирвани
лица и 5-ма нелегално
пребиваващи емигран-
ти на територията
на страната. Разкри-
ти са и други 110 кри-
минални престъпле-
ния, от които най-
много са шофиране с
концентрация на алко-
хол в кръвта над 1,2
промила.

От ГДОП при-
помнят, че от

26.02.2014 г. с влиза-
нето в сила тълкува-
телно решение на Вис-
шия администрати-
вен съд автоматизи-
раният контрол на
скоростта се извър-
шва само от стацио-
нарните технически
средства, които са 24
на брой. Ефективно-
то използване на ав-
томатизираните мо-
билни технически
средства (TFR1-M), е
ограничено, тъй като
след установяване на
нарушение полицей-
ските служители
следва да изготвят
необходимата доку-
ментация съгласно
ЗАНН - спират на
място нарушителя.
Това е причината ре-
гистрираните нару-
шения да са многок-
ратно по-малко в
сравнение с проведе-
ните операции през
2013 г., когато кон-
статираните наруше-
ния на разрешената
скорост са значител-
но по-голям брой.

Нуждаем се от вашата подкрепа,
за извършване на спешна

хирургическа операция в Турция
на нашия съгражданин

АЛЕКСАНДЪР СТАНОЕВ НИКОЛОВ 
набирателната сметка (в лева и

евро, за България и чужбина) е:
BG 57PRCB 9230 10 1330 1429.

Благодарим Ви!!!        

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Любомира ПЕЛОВА
Пернишката худож-

ничка Даря Евтимова
ще представи излож-
бата си “Послания” на
9 септември от 17, 30
ч. в галерия “Кракра”
в град Перник. Откри-
ването на изложбата
е само ден, след като
авторката ще навър-
ши 60 години.

Даря Евтимова не е
откривала самостоя-
телна изложба в Пер-
ник от 5 години и има
доста за показване на
любителите на изо-
бразителното изкус-
тво. Изложбата “По-
слания” включва пре-

димно натюрморти с
цветя. Авторката ще
представи и няколко
абстрактни произве-
дения. Избрала е име-
то “Послания”, защо-
то цветята като
най-великото творе-
ние на природата ни
дават послание за
красотата и хармо-
нията.

Художничката е за-
вършила ЮЗУ “Нео-
фит Рилски” - Бла-
гоевград със специал-
ност “Предучилищна
педагогика”. Дълги го-
дини е била учителка,
а последните 14 годи-
ни е директор на дет-

Послания от Даря Евтимова в
пернишката галерия “Кракра”

ска градина. Тя казва,
че първият й и после-
ден учител в изобра-
зителното изкуство
е нейният съпруг Са-
шо Евтимов.

В семейство на два-
ма художници няма
конкуренция, катего-
рична е Даря. Според
нея конкуренция може
да има в бизнеса, а
двама творци взаим-
но се вдъхновяват.
Преди да излезе на бял
свят всяка картина
трябва да премине
най-напред домашни-
те критерии, а те са
най-високи, твърди
художничката.

предишната операци-
я. По време на кампа-
нията на територия-
та на страната ни
са  установени общо
8 111 нарушения на
разрешената ско-
рост за движение -
при 4 288 от предиш-
ната операция за ско-
рост – в процентно
отношени това е с
52,86% повече уста-
новени нарушения,
поясниха от пресцен-
търа на полицията.

От тях 1 316 ,при
предишни 949 наруше-
ния, са установени
от служители, осъ-
ществяващи пътен
контрол с технически
средства без монти-
рани видеозаписващи
устройства и 6 795
при предишни 3 340 -
от автоматизирани
технически средства.

По време на провер-
ките, освен спазване-
то на разрешената


