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безумните натрупани
дългове и не може да
участва в търга за
въпросните мотриси,
а „Жилфонд” борчове
няма. Това е единстве-
ният полезен ход, кой-
то би позволил да се
обнови поне отчасти
парка на превозвача. В
момента „Тролейбу-
сен транспорт” раз-
полага с 14 мотриси,
едната от тях обаче
е в ремонт.

По данни на предсе-
дателя на местния
минипарламент, бор-
човете на дружес-
твото гонят внуши-
телната цифра от
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Над 3,5 милиона лева борчовете на „Тролейбусен транспорт”
Любомира ПЕЛОВА

В парадоксална си-
туация е поставена
общинската управа на
Перник. Жизнено
необходимите седем
рециклирани мотриси,
обявени за продажба
от тролейбусното
дружество в Плевен,
ще бъдат закупени, а
след това предоста-
вени за безвъзмездно
ползване на перниш-
кия превозвач от об-
щинското предприя-
тие „Жилфонд”. При-
чината превозвачес-
кото дружество „Тро-
лейбусен транспорт”
е ударило дъното с
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Променлива
облачност

Св.
великомъченица

Варвара.
Св. преподобни
Иоан Дамаскин

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

Мирис
на газ

Разсмърдя се на газ из цяла-
та държава. Не буквално, а виртуално. Що-
то газта оттук нататък комай ще я диша-
ме през крива тръба. Така, по путински.
Властта взе на всеоръжие лозунга: ”Да спа-
сим Южен поток!” и се юрна по Европата
като Бай Ганьо с дисагите. Само че вместо
дисаги, нашите енергийни комисари носят
празни договори за подписване. Яки нако-
ленки ще види Брюксел. Лично премиерът за
първи път влезе в ролята на жалбопода-
тел, молител и енергиен поклонник. Цяла
армия от управленци изпадна в състояние
на газово задушаване и ни мърда, ни стене.
Чуе се отвреме навреме някакъв вопъл на
тотална безнадеждност и дотук...

Руската газ ни отрови животеца. И не са-
мо това – може да отрови и коалицията. Да
вгорчи бъдещето на поколения българи, ка-
то начало да издъни бюджет 2015, а после
да клекнем пред Турция за ужас на патрио-
ти и националисти. И за кеф на ДПС.

Хайде сега русофили и русофоби да нап-
равят голямата коалиция и отново да си
упражнят красноречието по адрес на голе-
мия енергиен шлем. Да поканят Георги Пър-
ванов за лектор и внимателно да го изслу-
шат. А после да обяснят на народа едно гол-
ямо КОЙ. Кой ни направи за смях и ни върна
половин век в икономическото развите. И
то без да броим двайсетте и пет години на
прехода.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА

КАМПАНИЯ 2015!
За абонамент -

в пощенските клонове
и редакцията

на вестник “Съперник”

На страница 3

Здравка Евтимова жъне
нови успехи по света

Виктория СТАНКОВА
След поредица от публикации в автори-

тетни литературни издателства в САЩ, Ка-
нада, Англия, Австралия, Ливан, Китай, Бел-
гия и др., една от най-обичаните и най-талан-
тливите ни писателки Здравка Евтимова
превзе поредната „чуждестранна читател-
ска крепост“. Този път флагът на България
се развя над Тел Авив, Израел, където в
края на ноември 2014 г. изд. „Tiktakti“ пуб-
ликува нейния сборник с разкази „Wrong
and Other Stories“ – „Погрешен“ и други
разкази“, като интерактивна книга на ан-
глийски език. Самата публикация можете
да намерите на сайта на изд. „Tiktakti“
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3,5 милиона лева.

Състоянието на об-
щинската хазна в Пер-
ник е катастрофално.
Тези дни новият кмет
Иван Иванов обяви
официално, че дефи-
цитът надхвърля 16
милиона лева, припом-
ни председателят на

Общинския съвет Ми-
лан Миланов. Кризата
е повече от сериозна
и от патовата ситуа-
ция трябва да бъде
търсен изход на кон-
сенсусна основа от
всички, които
твърдят, че милеят
за Перник, каза той.
„В момента на дневен
ред е държавният бю-
джет за 2015 година.
Аз обаче дотук не
видях и не чух някаква
загриженост от на-
шите избраници за
съдбата на община-
та. Затова смятам да
отправя покана към
народните предста-
вители на Перник,

към кмета и към об-
ластният управител
на региона за една спе-
циална среща, на коя-
то да поставим всич-
ки сериозни проблеми,
касаещи община Пер-
ник, които не са един
и два. Идеята ми е да
ги обсъдим и да видим
с какво ще се ангажи-
ра всеки от нас, за да
променим ситуация-
та и общината да
тръгне лека – полека
нагоре. Пак повтарям,
дългъг от 16 милиона
е сериозна цифра...”
каза още шефът на
старейшините Милан
Миланов. 

Любомира ПЕЛОВА

Спасяването на общината - обща кауза
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Íàöèîíàëåí ïðîòåñò ãîòâÿò ÊÍÑÁ è ÊÒ”Ïîäêðåïà”
Поводът за него са предлаганите промени в КСО
Силвия ГРИГОРОВА

  КНСБ и КТ”Под-
крепа” организират
съвместен протес-
тен митинг по по-
вод проектобюджет
2015 и най-вече във
връзка с предложени-
те промени в Кодек-
са за социално оси-
гуряване. Точната
дата за провеждане-
то му ще стане ясна
след приключването
на съвместното за-
седание на двата
синдиката, което бе
насрочено за вчера в
късния следобед.
Предположенията за
провеждането му са
за периода от 9 до
11 декември. Това
стана ясно вчера на
организираната от
РС на КНСБ прескон-
ференция. На нея
присъстваха предсе-
дателите на най-го-
лемите синдикални
организации в регио-
на на: Съюза на бъл-
гарските учители,
„Стомана Индъс-
три”, Мини открит
въгледобив”, „Радо-
мир Метал Индъс-
трийз” и др. Предсе-
дателят на регио-
налната структура
на КНСБ- Наташа Ан-
гелова припомни на
журналистите, че по
време на първото
управление на ГЕРБ,
след провеждането
на многохиляден съв-
местен митинг на
КНСБ и КТ”Подкрепа”
през 2010г, се стиг-
на до подписването
на национално спора-
зумение, за нова
стратегия за финан-
сова стабилизация
на ДОО и усъвър-
шенстване на пен-
сионното законода-
телство. „Държа да
ви припомня, че в
т.5 в него е записа-
но, че „от 1.01. 2021
г ще нараства въз-
растта за пенсиони-
ране на жените и мъ-
жете с по 6 месеца
до достигане на въз-
раст 63 г за жените

през 2026 г и 65 г за
мъжете през 2024 г.
Днес от Перник пи-
таме- какво се случи
и защо Бойко Бори-
сов се отказва от
това споразумение,
какво се е променило
от тогава. Всъщ-
ност, променило се е
много от тогава до
сега, но не към доб-
ро. Нито доходите
ни нарастват, нито
условията на труд
са по-добри, нито по-
купателната ни спо-
собност е по-голяма.
Под това споразуме-
ние стоят подписи-
те на тогавашния
премиер на България-
Бойко Борисов, на уп-
равителя на НОИ, на
социалния минис-
тър, на президенти-
те на КНСБ и КТ”Под-
крепа” и на работо-
дателите. Ние сме
страшно обезпокое-
ни от случващото се
в страната. Разбира-
ме играта на добро-
то и лошото ченге-
новият Дянков в ли-
цето на финансовия
министър Горанов
си играе на тука има,
тука няма. След кое-
то Бойко Борисов
казва ще-да, има за
пенсионерите, ама
не- може би няма се
увеличава възрас-
тта за пенсионира-
не. След това излиза
другото добро чен-
ге-Ивайло Калфин и
казва- ще увеличим
възрастта само с
два месеца. Докога
така? Достатъчно е
изстрадал българ-
ският работник, дос-
татъчно тежко е
случващото се в
държавата. И поне-
же ние разбираме, че
нещата изглеждат
трудно регулируеми
в това правителс-
тво, и тъй като раз-
бираме, че до послед-
но няма да знаем как-
во ще се случи, защо-
то сутрин се събуж-
даме с една новина, а
после с друга, зато-

Зоя  ИВАНОВА
В проекто бюджета

на Държавното общес-
твено осигуряване се
залага от следващата
година да не се отпус-
кат социални пенсии
за инвалидност на хо-
рата, които вече са
навършили стаж и
възраст , нужни за да
излязат в заслужена
почивка. Това означа-
ва, че възрастните хо-
ра няма да посещават
лекарските комисии,
което автоматично

Промени в социалните пенсии
ще реши въпроса с ра-
ботата на ТЕЛК-овете.
Според депутата от
ГЕРБ Светлава Ангело-
ва „По този начин ще
облекчим работата на
ТЕЛК и НЕЛК с около 35-
40%, защото данните
показват, че това е
делът на пенсионери-
те, които се освиде-
телстват годиш-
но“.„Необосновано е
за лица, които са в не-
работоспособна въз-
раст, да се преценява
тяхната загубена ра-

На 5-ти декември ще
грейнат светлините на

коледната елха в “Изток”
Виктория СТАНКОВА

ботоспособност с ог-
лед получаване на пен-
сия за инвалидност“,
се казва в проектобю-
джета на Държавното
обществено осигур-
яване. Промяната ще
засяга само новоот-
пуснатите пенсионе-
ри, а останалите ще
продължават да полу-
чават добавката си в
размер на 25% от со-
циалната пенсия за ин-
валидност“, се казва
още в мотивите за
предложението.

Математици посрещат
Дядо Коледа с
решени задачи

Виктория СТАНКОВА
За десети пореден път ГПЧЕ”Си-

меон Радев” ще организира Коледно
математическо състезание за учени-
ци от първи до дванадесети клас. То
ще се проведе в сградата на учили-
щето на 13-ти декември от 10.00
ч.Таксата за участие е 6 лева, а пове-
че информация може да се намери на
сайта на училището/
www.simeonradev.org/ Задачите за
седми и дванадесети клас ще бъдат
по формата на външното оценяване.

ва Изпълнителният
комитет на КНСБ
взе своето решение
за организиране на
национален протес-
тен митинг. Да, той
ще бъде заедно с ко-
легите от КТ”Под-
крепа”. Днес/бел. ред.
разбирай вчера/ в
15.30 ч имаме съв-
местно заседание на
двата синдикални ко-
митета и най-вероя-
тно ще уточним да-
тата на националния
протестен митинг-
ществие. Затова сме
тук заедно и искам
да ви информирам,
че регионалната
структура на КНСБ
вече работи по орга-
низацията на про-
тестния митинг. За-
това на днешната ни
среща присъстват и
колегите ни от най-
големите синдикални
организации”, заяви
Наташа Ангелова.

  Синдикалните ли-
дери изразиха кате-
горичното си несъг-
ласие с предлаганите
реформи в пенсион-
ното осигуряване.
Председателят на
регионалната струк-
тура на СБУ в Пер-
ник- Вената Милано-
ва зададе риторично
въпроса- как ще се
чувства една детска
учителка на 65 годи-
ни „Та те децата и
сега казват на по-
възрастните учи-
телки бабо. Разбира-
те, че учителка на
тази възраст в дет-
ска градина ще бъде
без самочувствие,
пък и такава въз-

раст е прекалена”,
заяви Миланова.

 Бурна беше реак-
цията и на лидерка-
та на КНСБ в „Радо-
мир Метал Индъс-
трийз”- Копринка
И в а н о в а . ” Н а ш е т о
поколение, което из-
несе тежестта на
реформите, е бедно
и болно. Как може да
се помисли за удъ-
лжаване на пенсион-
ната възраст, та
кранистките в на-
шия завод, които са
вече на възраст, ед-
ва се качват на кра-
новете, а какво оста-
ва да бъдат трудос-
пособни, да пазят
живота на останали-
те работещи около
тях. Предложението
за увеличаване на
възрастта е ненор-
мално”, заяви Ивано-
ва.

„От близо една го-
дина се говори за та-
зи пенсионна рефор-
ма. Какво ще се случи
в крайна сметка не е
ясно. Едно обаче е
вярно-пипат се пра-
вата на хората на
тежкия труд. Оти-
ването към протес-
тен митинг не е
просто панацея, а
желание да се покаже
на управляващите,
че едно е преди избо-
рите да обещават, а
друго е реално из-
пълнимото. Показа-
телно в това отно-
шение е подписано-
то споразумение, за
което стана дума,
което е подписано
от отговорни хора.
Сега то се отрича-

дали това е случайно
или не...”, зададе въп-
роса Неделчо Калев-
председател на орга-
низацията на КНСБ в
„Стомана Индъс-
три”.

  На въпрос на жур-
налисти- какви са ис-
канията, които пос-
тавят синдикатите,
Наташа Ангелова
заяви:”Искаме да
продължи действие-
то на националното
споразумение, което
сме подписали, защо-
то то е изстрада-
но. Ако се промени
параграф 4 в КСО,
както искат сега уп-
равляващите, това
означава, че хората
от 1-ва и 2-ра кате-
гория на труд, кои-
то излязат в пенсия
по-рано, ще могат да
получат пенсиите си
в истинския им раз-
мер, едва когато на-
вършат нужната
възраст за пенсио-
ниране при трета ка-
тегория. До тогава
те ще получават ми-
зерни пенсии от пор-
ядъка на 70- 100 лв.
от частните пен-
сионни фондове. То-
ва ги обрича на мизе-
рия, с което не мо-
жем да се съгласим”.

Наташа Ангелова
призова хората, кои-
то желаят да се
включат в национал-
ния протестен ми-
тинг, без да са анга-
жирани синдикално,
да се обадят предва-
рително на телефо-
ните на КНСБ, за да
им бъде организиран
транспорта.

Светлините на коледната елха в цен-
тралната част на кметство „Изток”/сре-
щу кооперативния пазар/ ще грейнат
нае 5-ти декември. Началният час на
проявата е 17 часа. По традиция, те ще
бъдат запалени от кмета на кметство
„Изток”, Ивайло Иванов. Той ще отпра-
ви и първите благопожелания към жите-
лите и гостите на квартала за настъпва-
щите светли празници.

В очакване на коледната магия пред
грейналата елха, децата ще пеят и тан-
цуват заедно с дядо Коледа, ще му ка-
жат какъв подарък искат, ще покажат
какво са научили и колко добри са били
през годината.

Нека усетим духа на Коледа, който
омагьосва и завладява с усмивки и
светлини, носи весело настроение, по-
желания за мир и благоденствие.

„Инвентаризация” на делата
срещу ЧЕЗ ще прави кметът Иванов

Любомира ПЕЛОВА
С т о т и -

ците де-
ла, свър-
зани със
с о б с т в е -
ността на
трафопос-
товеве и
з е м я т а
под тях,

които е завела Община Перник срещу
ЧЕЗ са безмислени и са просто губе-
не на излишни средства от местната
хазна, в която дълговете надхвърлят
16 милиона лева. Голяма част от тях
вече са изгубени, обяви кметът Иван
Иванов. Той вече се е срещал с из-
пълнителния директор на чешката
компания, на която градоначалникът
е предложил проблемът да бъде ре-
шен веднъж завинаги. Онези дела,
кито местната администрация със си-
гурност ще загуби, ще бъдат прекра-
тени, за да не товари излишно с раз-
ходи за адвокати, такси и т.н. бюдже-
та на общината.

Предишният кмет Росица Янакиева
бе завела 310 дела, от които сегаш-
ният народен представител и
зам.председател на парламента оча-
кваше в общинския бюджет да
влязат около 12 милиона лева. Яна-
киева обяви, че има решение на Об-
щинския съвет от 2011 г. за това 332
трафопоста общинска собственост да
бъдат продадени на ЧЕЗ заедно с
правото на строеж върху застроената
площ. Тогава местният законодателен
орган е утвърдил  и техните цени.
Най-скъпо е оценена възлова станция
в село Ярджиловци – на 315 000 лв.
Средната цена на съоръженията вари-
ра около 40-60 хил. лв., а по-малките
са на стойност по 10-15 хил. лв. Смет-
ките обаче излязоха неточни, а мес-
тната управа губи дело след дело, за-
това трябва да се направи прецизен
анализ кои от тях евентуално има
смисъл да бъдат продължени и на
които да се сложи точка.
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„Æèëôîíä” ùå êóïóâà ... ïëåâåíñêèòå òðîëåè
Над 3,5 милиона лева борчовете на „Тролейбусен транспорт”

Признание за Перник
от незрящите

Любомира ПЕЛОВА
С т.н. нулева точка ще започне днешното

заседание на пернишкия Общински съвет,
съобщи шефът на старейшините Милан Ми-
ланов. Тя е свързана с признанието, което
местната управа получи за съпричастността
към проблемите на незрящите.

По решение на националното ръководс-
тво на Съюза на слепите общината полума-
ва специална статутка за предоставена
клубна база и за изграждане на рехабили-
тационен център за незрящите в Перник.
Приз ще получи и бившият кмет на Перник
Росица Янакиева  за изключителен принос
за делото на слепите, за постигане на по-
пълноценно социално включване на хората
със зрителни увреждания и повишаване на
възможностите за ефективна и социална
рехабилитация и интеграция на зрително
затруднени лица.

Започнаха кадровите
рокади и в областта

Любомира ПЕЛОВА
След тоталната смяна на управленския

екип в общинската администрация, факт са
и първите кадрови рокади в пернишката об-
ластна администрация след като преди три
дни на стола на губернатора седна бившият
народен представител от партия ГЕРБ Ирена
Соколова.  След като тя върна на поста Гла-
вен секретар уволнената от арх.Михаил Ми-
хайлов Цветана Пиралкова, сега на .стария
си пост се връща и Мариана Михайлова –
бивш шеф на дирекция „Обща администра-
ция”. Соколова уволни назначените от архи-
текта Николета Максимова и Васил Михай-
лов и тъй като покрай сухото гори и сурово-
то, на трусовата борса отидоха шофьорът на
Бойка Павлова - предшественичка на Соко-
лова, задържала се на губернаторския пост
едва три месеца и секретарката, която рабо-
ти в кабинета на областния управител още от
времето на един друг губернатор от ГЕРБ –
Иво Петров.

На първата си пресконференция новият
областен управител Ирена Соколова заяви,
че за нея най-важни са резултатите и ще
върне на работа хората, с които са постига-
ни. Все още не е ясно дали в областната ад-
министрация няма да се върне юрискон-
султът Денислав Захариев, чието име бе
спрягано за главен секретар на общинска-
та администрация, но представяйки екипа
си в началото на седмицата, новият кмет на
Перник Иван Иванов заяви, че там казусът
все още остава нерешен.

“Българска история”
обявява конкурс за есе

Виктория СТАНКОВА
След няколко успешно проведени кон-

курса за фотография, екипът на сайта „Бъл-
гарска история” отправя поредното си пре-
дизвикателство, този път към родолюбците
с талант да пишат.

Изискванията към кандидатите са да се
вписват във възрастовата група 16-23 годи-
ни и да се представят индивидуално, чрез
текст с обем не по-голям от 2 000 думи. 

Темата цели да провокира нестандартно-
то и задълбочено мислене на пишещите и е
вдъхновена от знаменитият труд на Симеон
Радев „Строителите на съвременна Бълга-
рия“.

Идеята на организаторите е победителят
да бъде избран въз основа не само на оце-
нката от жури, а и с подкрепата на читатели-
те на сайта на “Българска история” –
www.bulgarianhistory.org. 

На 10 декември избраните творби ще бъ-
дат публикувани в сайта на „Българска ис-
тория”, където до 24 декември, 00:00 часа,
ще подлежат на публично гласуване.

На 25 декември ще бъде обявен текстът,
получил най- голям зрителски вот, и авторът
му ще получи парично възнаграждение от
200 лв. Класираният на второ място ще по-
лучи оригинално DVD, издание на филма
„Швейцарецът с българско сърце”, а за
третият организаторите са предвидили кни-
гата „Българската история в 100 личности”. 

Отбелязахме Деня на
хората с увреждания

Зоя ИВАНОВА
Вчера бе отбелязан Международния ден

на хората с увреждания. Трети декември е
денят, в който говорим за хората с увреж-
дания и всеки от нас осъзнава колко много
са предизвикателствата, за да се направи
по-качествен животът на тези хора и да се
преодолее тяхната изолация.Всяка година
на този ден световното обществено внима-
ние е насочено към търсенето на нови въз-
можности за подкрепа на хората с увреж-
дания. Отчитайки предизвикателствата в та-
зи област, за успешното изпълнение на за-
ложените цели се изисква всестранен под-
ход за подобряване качеството на труд и
живот на хората с увреждания, за осигур-
яване на възможност за обучение, квали-
фикация, преквалификация, за развитие на
устойчиви форми на социални услуги и за
осигуряване на конкурентоспособност на
специализираните предприятия и коопера-
ции на хора с увреждания, отчитат от  Ми-
нистерството на труда и социалната полити-
ка. В тази връзка министерството  осъщест-
вява тези цели последователно и въпреки
трудностите, винаги е поставяло като свой
приоритет прилагане на ефективна полити-
ка в областта на интеграцията на хората с
увреждания, както и създаване на условия
и гаранции за равнопоставеност и пълно-
ценно участие на хората с увреждания във
всички области на обществения живот, как-
то и упражняване на техните права, чрез
осигуряване на социално-икономическа
подкрепа на тях и техните семейства и ин-
тегриране в обща и/или специализирана ра-
ботна среда. Положените усилия и постиг-
натите резултати до момента са решителна
крачка за достигане на европейските стан-
дарти в грижата за хората с увреждания,
категорични са от ведомството.

Зоя ИВАНОВА
За 4 – та поредна

година младите со-
циалисти почетоха
Международния ден
на хората с уврежда-
ния. Младежите от
БСП Перник посетиха
Дневния център за
възрастни с уврежда-
ния в гр. Перник, зане-
соха лакомства и пло-
дове на възпитаници-
те на центъра., съоб-
щават от младежка-
та организация на со-
циалистите в Перник.
 Младите социалисти
подчертаха, че общес-
твото трябва да е
солидарно и да помага

Младежите на БСП с традиционната си
акция за Деня на хората с увреждания

на тези наши съграж-
дани, за да се чувс-
тват те равностой-
ни и пълноценни.
„Трябва да се търси
най – ефективното
използване на общес-
твения ресурс за под-
помагане на хората с
увреждания, защото
никой не попада в та-
зи група по собстве-
но желание”, казаха от
Младежкото обедине-
ние.

Самият Дневен цен-
тър за момента пок-
рива нуждите от по-
добна социална услуга
в града, но вероятно
ще трябва да се мисли

за разширяване.
„Младежите на БСП

се ангажираме да по-
магаме с наши идеи,
инициативи, чрез гру-
пата ни общински съ-
ветници в местния
минипарламент и ре-
сурса на партията ни
на Дневния център.
Също така, настоява-
ме за по – последова-
телна политика в об-
ластта на интегра-
цията на хората с ув-
реждания и особено,
когато е възможно
тяхното трудоус-
трояване.”, подчер-
таха младите социа-
листи.

Задълженията са
не само към ЧЕЗ, а
и към персонала за
неизплатени въз-
награждения, към
НОИ. Перничани са
раздвоени в отно-
шението към пре-
возвача. Част от
жителите на гра-
да, които ползват
услугите му, са ка-
тегорични, че
трябва да бъде на-
мерен начин той да
бъде спасен, тъй
като е от значение
за тежката еколо-
гична обстановка
в града – Перник е
сред най-мръсните
градове в Европа.
Не е без значение и
фактът, че общин-
ското дружество
вози пътниците на

по-ниски цени от
останалите час-
тни автобусни
фирми, хората от
третата възраст
и учениците пол-
зват преференции.

Не са малко и опо-
нентите на защит-
ниците на тролеи-
те – мотрисите са
стари и отдавна
плачат за смяна,
транспортът е из-
ключително бавен.
Управителите на
дружеството на-
последък се
сменят кажи –речи
всяка година. И
всеки нов, поел ръ-
ководството му,
дава гръмки обеща-
ния,  че ще го изва-
ди от батака за ну-
ла време, а всъщ-
ност се случва
точно обратното.

Досега и действа-
щия Общински съ-
вет, който е прин-
ципал на фирмата,
и предходните ми-
нипарламенти не
успяха да намерят
вярната политика,
която да спре поне
трупането на нови
драстични борчо-
ве.

А спасяването,
според шефа на
старейшините Ми-
лан Миланов, е въз-
можно. Перник мо-
же да ползва добри-
те практики в дру-
ги български градо-
ве, ползващи подо-
бен екотранспорт.
Там линиите, по
които вървят тро-
леите, не се об-
служват от други
превозвачи. И те
са печеливши, дока-

то в областния
град никой от уп-
равниците и мес-
тните законотвор-
ци не успя в годи-
ните да наложи по-
добен ред, призна-
ват съветници.
Картината лесно
би могла да се про-
мени, но само и еди-
нствено при усло-
вие, че бъде най-
сетне разгледана и
утвърдена от ми-
нипарламента нова-
та общинска тран-
спортна схема. Раз-
работена още в на-
чалото на изтича-
щия мандат на мес-
тните органи на
самоуправление, тя
„отлежава” и досе-
га по комисиите,
връщана по различ-
ни причини. Според
общинският съвет-
ник от СДС Десис-
лав Аспарухов, при-
чината за послед-
ното й връщане за
преработка и осъ-
временяване в об-
щинската админис-
трация била прос-
та – т.н. транспор-
тна схема си била
буквално „копи –
пейст” на старата
с разместени тук –
там пасажи.

Всъщност според
запознати зад раз-

такаването на
т р а н с п о р т н а т а
схема стои една
проста причина –
всеки от превозва-
чите си има свое
лоби в минипар-
лмента, което бра-
ни интересите му.
Приета и утвърде-
на, новата тран-
спортна схема би
сложила край на по-
добни заигравки.

Друг начин да от-
лепи от дъното об-
щинското пред-
приятие е изграж-
дането на мощно
общинско тран-
спортно предприя-
тие, което да обе-
дини всички пре-
возвачи и да разра-
боти ясни правила
на работа за всеки
от тях. Консенсус-
но решение обаче
тук трудно би би-
ло постигнато,
особено ако към ав-
тобусните превоз-
вачи бъдат поста-
вени специални изи-
сквания към авто-
мобилния парк. То-
гава от движение
би трябвало да бъ-
дат спрени голяма
част от „бараки-
те”, които сега во-
лю – неволю пол-
зват пътуващите
перничани.

от страница 1
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Çàïî÷âàò ïîâñåìåñòíè ïðîâåðêè â äúðæàâíèòå ãîðè
Целта е да се спре незаконният добив на дървесина

Националният рамков договор
отново поставен под въпрос

Зоя ИВАНОВА

Силвия ГРИГОРОВА 
42 мобилни кон-

тролни екипа ще
следят ежедневно за
охраната на държав-
ните горски терито-
рии, които попадат в
обхвата на Югозапад-
ното държавно пред-
приятие, чието уп-
равление се намира в
Благоевград. Това ин-

формираха от ръко-
водството му. В об-
хвата на ЮЗДП вли-
зат четирите дър-
жавни горски сто-
панства в област
Перник и ДЛС”Витош-
ко-Студена”. Целта
на предприетите
спешни мерки от
страна на ръководс-
твото на държавно-

33 свободни работни
места предлага Бюрото
по труда тази седмица

Силвия ГРИГОРОВА 
  Продължава чувствителното намал-

яване на свободните работни места. Та-
зи седмица Дирекция „Бюро по труда”
предлагат на безработните хора 33 сво-
бодни работни места. Четвърта поредна
седмица  предлаганите свободни работ-
ни места на трудовата борса намаляват.
Докато миналата седмица броят им се
редуцира само с 4, то тази седмица ра-
ботните места намаляха с 11. Ако напра-
вим анализ на  структурата на предлага-
ните свободни работни места, то ведна-
га прави впечатление, че в краоя на ка-
лендарната година, на трудовата борса
продължават да се появяват свободни
места за учители. Тази седмица се
търсят учител по обществено хранене и
учител в подготвителна група. Освен то-
ва, Бюрото по труда тази седмица пред-
лага свободни работни места за: 1 кре-
дитен консултант с основни компютърни
познания на граждански договор, 5 фи-
нансови съветници на граждански дого-
вор, 2 сладкари,  5 шивачи, 5 шофьори
на товарен автомобил за международни
превози с категория С и Е, психологи-
ческа пригодност и професионална ком-
петентност,  2 бармани, 3 работници на
автомивка, 1 готвач, 2 сервитьори, 1 ку-
локранист, 1 шивач за работа в Слова-
кия, 1 майстор на тестени закуски, 1
счетоводител с висше образование и
опит, 1 работник по ремонт и поддръжка
на подвижен железопътен състав.

  Това, че вече четвърта поредна сед-
мица предлаганите свободни работни
места на трудовата борса намаляват и
то драстично,  буди основателно тревога
у хората, които са останали без препита-
ние. Всъщност, традиционно с настъпва-
нето на есенно-зимния сезон, предлага-
ните от Бюрото по труда свободни ра-
ботни места намаляват значително. Бе-
дата е в това, че още по- драстично на-
маляват предлаганите свободни работни
места за безработните висшисти, макар,
че тази седмица те са 3, което означава
с 1 повече от предходната. Значително
намаление тази седмица има и на пред-
лаганите свободни работни места за
безработните със средно образование – 
с 12. Въпреаки това, те имат по-голям
шанс да си намерят работа, тъй като на
тях Бюрото по труда им предлага в мо-
мента 30 свободни работни места.

Любомира ПЕЛОВА
На днешното си

заседание перниш-
кият Общински съ-
вет ще трябва да
гласува промените в
поименния списък на
капиталовите раз-
ходи за 2014 година.

Председателят на
минипарламента Ми-
лан миланов припом-
ни, че докладната
записка бе внесена
за разглеждане от
бившия кмет Росица
Янакиева, но на пре-
дишното сизаседа-
ние общинските съ-
ветници от двете
най-големи групи в
ОбС помолиха доку-
ментът да бъде из-
теглен, за да може
новият градоначал-
ник и екипът му да
се запознаят с пред-
ложенията за корек-
ции.

С решение на Об-
щинския съвет
№672 от 13 февруа-
ри тази година е
приета инвести-
ционна програма на
община Перник в
размер на 80 465 368
лв.,съгласно прило-
жен поименен спи-
сък на обекти за ка-
питалови разходи за
2014 година.

През бюджетната
година са извърше-
ни служебни корек-
ции на капиталови-
те разходи, съглас-
но писма на Минис-
терството на фи-
нансите.

„Във връзка обаче
с гореизложената
и н в е с т и ц и о н н а
програма на община-

Приемат промените в поименния
списък на капиталовите разходи

та се завишава слу-
жебно и става
82 170 998 лев, като
в тази стойност са
отразени и стой-
ностите на капита-
ловите разходи за
закупуването на
дълготрайни мате-
риални активи, нап-
равени от държавно
делегирани дейнос-
ти”, се уточнява в
докладната.

В резултат на про-
ведените процедури
за обществени по-
ръчки и намалена
стойност след
сключване на дого-
вори за проектиране
и строителство на
някои обекти се на-
лага извършаването
на вътрешни ком-
пенсирани промени в
разпределението на
средствата за капи-
талови разходи само
в частта „целеви
средства” с цел пъл-
ното им усвояване.

Н е у с в о е н и т е
средства след
сключване на дого-
вор за изпълнение
на обект „Рехабили-
тация на общински
път отклонение от
път II-63 Мещица-
Брезник за Вискяр”
на обща стойност
17 436 лева са пре-
насочени към друг
обект от поимен-
ния списък – „Реха-
билитация на об-
щински път откло-
нение от път II-63
за Расник-Радуй”. С
д о п ъ л н и т е л н и
средства ще бъде
извършен основен
ремонт на нов, до-

то предприятие е да
се ограничат незакон-
ните дейности в го-
рите. Те са в съот-
ветствие с намере-
нията на Министерс-
твото на земеделие-
то и храните да пови-
ши контрола и опазва-
нето на горските те-
ритории.

Мобилните екипи
ще проверяват как-
то превозните
средства, транспор-
тиращи дървесина
на територията на
ЮЗДП, така и отде-
лите и подотделите
в 38-те предприя-
тия, в които се из-
вършва стопанска
дейност. По указани-
я на ЮЗДП екипите
следят за правилно-
то маркиране на на-

сажденията, сечта и
първичната обра-
ботка на дървесина-
та, както и за корек-
тното изпълнение
на технологията за
сеч и превоз на дър-
вения материал съг-
ласно одобрения тех-
нологичен план.

При подадени сигна-
ли за нарушения кон-
тролните звена мо-
гат да реагират във
всяка част на деноно-
щието. За нуждите
им и за цялостната
дейност по охрана на
горите Югозападно-
то държавно пред-
приятие е закупило
35 нови автомобила
„Лада Нива” с повише-
на проходимост, кои-
то впоследствие ще
бъдат оборудвани и

ще получат разреше-
ние за специален ре-
жим на движение.

Всички терито-
риални поделения в
обхвата на ЮЗДП ве-
че са обявили общес-
твена поръчка за
доставка на пласти-
ни за маркиране на
добитата дървесина,
което е втората
стъпка от мерките
за ограничаване на
незаконната дейност
в държавните гори.
Всяка пластина съ-
държа абревиатура-
та на съответното
поделение и уникален
пореден номер, кое-
то ще гарантира
пълна проследяемост
на законността на
добития дървен ма-
териал.

пълнителен участъ-
к от пътя.

Миланов уточни,
че 5000 лева оста-
ват и от направата
на детската площад-
ка в село Кладница,
които са пак от це-
леви средства. С те-
зи пари се предвиж-
да да бъдат закупе-
ни дълготрайни ма-
териални активи,
тоест детски съо-
ръжения , които ще
 бъдат монтирани
на друга детска пло-
щадка.

Според Миланов
обаче най-важният
момент в тази док-
ладна записка са 250-
те хиляди лева, кои-
то касаят решение-
то на ОбС от целе-
вите средства за ка-
питалови разходи за
направа на втори
корпус на детска
градина в квартал
„Тева”. “ОбС ще гла-
сува тези пари да
бъдат прехвърлени,
като преходен оста-
тък за 2015 година,
за да не се загубят
докато приключи
процедурата и да се
надяваме  следваща-
та година  през про-
летта да започне да
се прави”, уточни
Миланов.

Направените и
други промени в
поименния списък са
минимални и са с цел
ефективно и пълно-
ценно използване на
средствата за капи-
талови разходи и
максимално усвоява-
не на целевите
средства.

Председателят на Българския лекарски
съюз д-р Цветан Райчинов за пореден път
постави под съмнение подписването на на-
ционалния рамков договор за следващата
година. В какво се състои проблема?Около
150 млн. лв. ще е дефицитът в бюджета на
НЗОК за 2015 г. Това прогнозира председа-
телят на УС на БЛС д-р Цветан Райчинов.
Предположението му е във връзка с проеко-
бюджета на касата, внесен в Народното съб-
рание, в който парите за следващата година
са намалени с 80 млн. лв. спрямо предложе-
нието, одобрено от Надзорния съвет на
НЗОК. Той коментира, че явно продължава
тенденцията да се взимат пари от здравни
вноски и да се дават за друго. Осен това д-р
Райчинов отбеляза, че в проектобюджета не
е предвидено, че от 1 януари 2015 г. касата
ще започне да покрива нови лекарства. Та-
ка заедно с орязаните 80 млн. лв. дефицитът
вероятно ще достигне 150 млн. лв., обясни
той. Председателят на БЛС също така посо-
чи, че в бюджета няма предвидени пари за
реформи. Именно заради това д-р Райчинов
добави, че при това положение подписване-
то на НРД за следващата година е поставе-
но под съмнение. „Цени и обеми още не сме
договаряли, тъй като нямахме параметрите
на бюджета. В това, което виждам като бю-
джет, няма някакви възможности за предо-
говаряне на цени и обеми в която и да е об-
ласт. Затова казвам, че не виждам реформа.
Не виждам как ще се изнесат дейности в
доболнична помощ и т.н.”, заяви той.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД
Перник 2303
кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008 
www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД
ОБЯВЯВА

считано от 01.12.2014г. до
31.12.2014г., следните отстъпки  само
за клиенти за битови нужди:

1.При цялостно плащане на текущи
задължения-БЕЗЛИХВЕНО И 13.7%
ОТСТЪПКА ОТ ДЪЛЖИМАТА СУМА;

2.При цялостно плащане на задълже-
ния, за които са предприети действия
за събиране по съдебен ред, без
влязло в сила съдебно решение и из-
даден изпълнителен лист-БЕЗЛИХВЕ-
НО.

3.При цялостно плащане на задълже-
ния по образувани изпълнителни
производства -БЕЗЛИХВЕНО, след
заплащане на таксите и разноските по
изпълнението при съответния съдебен
изпълнителнител, при който е образу-
вано изпълнителното дело.

За да се възползват от обявените от-
стъпки, при наличие на трите катего-
рии задължения, клиентите е необхо-
димо да заплатят  първо  задължения-
та по образувани изпълнителни произ-
водства и тези, за които са предприе-
ти действия за събиране по съдебен
ред, без влязло в сила съдебно реше-
ние и издаден изпълнителен лист, за
да могат да се възползват от отстъп-
ките за текущи задължения.

4.Клиентите на дружеството могат да
се възползват от обявените отстъпки
на касите на „Топлофикация-Перник”
АД в Минна дирекция и Банка ДСК Из-
ток, които до 31.12.2014г. работят с
удължено работно време от 8.00ч. до
17.15ч.

От Ръководството



Рекламно  приложение

Четвъртък, 4 декември 2014 г., брой 230 /5593/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
0898/620 696; 0878/620 925

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

1. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт - 35 000лв.
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
4. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.
5. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.
6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.
7. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата - 21 000лв.
8. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
9. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място- по договаряне
10. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
14. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
15. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
16. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
17. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
18. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м
19. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис до Съда,без тец,130лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ТЕЦ - 150 лв.
3. Двустаен, Мошино, на спирка, необзаведен, ет. 4, 2 тер. - 160 лв.
4. Двустаен, Ив.Пашов, сменена дограма - 180 лв.
5. Двустаен, Изток, напълно обзаведен - 230 лв.
6. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц. - 200 лв.

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:

1. ЕДНОСТАЕН, РАДОМИР, ЦЕНТЪР, ЕТ.4, ТЕРАСА - 17000 ЛВ.

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

7. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

10. Изток, ет. 6, 2 тер., юг - 26 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Ю. Гагарин, ет. 7/8/, асансьор,

ТЕЦ, 2 тер. отл. вх. - 37 500 лв.

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, с. Черна гора, дв. 2 дка, ЗП: 70 кв.м- 22 000 лв.

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

5. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

14. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 8,

асансьор, обзаведен - 200 лв.

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

3. Партерно помещение, Пазара

със санитарен възел - 200 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцел, с. Дивотино веднага
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КЪЩИ
1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата  - 29 999 евро
2. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
3.Изток/зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ-26 900 евро
4. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
5. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна – 12 800 евро
6. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
7. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м,
дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 8 888 евро
8. С. Студена, към  яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
9. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена – 36 500 евро
10. С. Студена,ЗП-35м2+гараж и мазета,
двор-250 м2, реставрирана -15 400 евро
11. С. Ковачевци-център, РЗП-110м2, двор-1.100 дка,
ВиК, гараж, лятна кухня, бунар – 13 900 евро
12. с. Големо Бучино, нова, луксозна,
обитаема от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 - 58 999 евро
13. С. Ярджиловци-център, ЗП-40 м2, двор-860 м2, лятна кухня-11 999 евро

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Търговски обект, ЦГЧ-партер, 27 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3.Търговски обект Бл.Гебрев,ет.2,самост.вход,64м2 - 77 евро
4.УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 4/5/, необзаведен - 180 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
4. Двустаен, Изток, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
5. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
6. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.
7. Помещение, Изток, 70 кв.м, сан. възел, СОТ - 600 лв.

офис:13

Ново строителство:
1. Двустаен, Център, 78 кв.м, лукс, обзаведен - 44 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро
3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро
4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м
6. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс - 1 000 лв./кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.
4. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.
5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.
9. Гарсониера, Димова махала, ет. 4, юг, ПВЦ - 19 000 лв.
10. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 20 000 лв.
11. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
12. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер., асансьор - 19 200 лв.
13. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
14. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
15. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.
16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 1, ремонт, два входа - 26 300 лв.

17. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет:4, 2 тер. - 25 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 6, 67 кв.м, 2 тер., ПВЦ - 32 500 лв.
18. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг - 26 500 лв.
20. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
21. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
23. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
24. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 33 000 евро
25. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
26. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс - 38 900 лв.
27. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
28. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ - 34 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.
34. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 26 000 лв.
35. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 42 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

ЕПК, ет. 4 -
19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 1- 1- 1- 1- 17 07 07 07 07 000 лв.00 лв.00 лв.00 лв.00 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - -  -  -  -  5959595959 000  000  000  000  000 евроевроевроевроевро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
88888. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро
10. 10. 10. 10. 10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.
1111111111. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.
1111122222. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста - 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.
1111133333. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111144444. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111155555. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро
1111166666. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
1111177777. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м
1111188888. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
1919191919. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
2222222222. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м
2222211111. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222222222. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.
Земеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дка

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 22. Двустаен, ул. Кракра, ет. 22. Двустаен, ул. Кракра, ет. 22. Двустаен, ул. Кракра, ет. 22. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2 - 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.
3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.
44444. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане -----150150150150150     лв.лв.лв.лв.лв.

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. - 20 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
6. Тристаен, Мошино, ет. 1, тх., ТЕЦ - 25 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. 0887 884 095

и 0888 50 32 37

ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.- 22 000 лв.- 22 000 лв.- 22 000 лв.- 22 000 лв.
2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл. - 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.
3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро
4. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 2 - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала,      ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер. - 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.
66666. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.
77777. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.
88888. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 222222 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв.
99999. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3  - 18 000 лв. - 18 000 лв. - 18 000 лв. - 18 000 лв. - 18 000 лв.
10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
11. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 411. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 411. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 411. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 411. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 - 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.
1111122222. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.

Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.
8.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 677777 кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. - 3- 3- 3- 3- 322222 000  000  000  000  000 евроевроевроевроевро
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр. - 33 000 лв.- 33 000 лв.- 33 000 лв.- 33 000 лв.- 33 000 лв.
1111111111. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
1111122222. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.
13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.
14. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 лв.

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



Имоти, реклами 7Съперник 4 декември 2014 г.

СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94;
076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895
          0878/395 767

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, след осн. ремонт, част. обзаведена - 150 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, обзаведена - 170 лв.
3. Гарсониера, Тева, обзаведена, ет. 5, работещ асансьор - 150 лв.
4. Дв., Пашов, тх, пл, напълно обзаведен - 190 лв.
5. Двустаен, Мошино, напълно обзаведен, отличен - 200 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен - 220 лв.
7. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв.
8. Тристаен, Ид. център, нап.обзаведен - 230 лв.
9. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 19 100 лв.
4. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт - 29 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
2. Мошино, ет.  4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 35 000 лв.
4. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
5. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
7. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 39 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 800 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 32 000 лв.
10. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 37 900 лв.
11. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 евро

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., ремонт - 200 лв.
2. Действащ, търговски обект, Изток, 80 кв.м, сан. възел - 400 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 34 000 лв.; 30 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 800 лв.
5. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
6. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 4, ПВЦ, среден - 39 000 лв.
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 28 000 лв.
8. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл. - 22 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 22 500 лв.; 27 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 7/8/, ПВЦ - 24 500 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 38 800 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
13. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
14. Тристаен, Център, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - по договаряне
15. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таван - 41 800 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 47 000 лв.
21. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
23. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м.- 55 000 лв.
24. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
25. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
27. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
28. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
29. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., около х-л Струма, ет. 11, 48 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
3. Офис, Център, около Общината, обзаведен, ет. 1, тх., пл., 40 кв.м - 32 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер., около х-л Струма - 42 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
5. Двустаен, ул. Струма, панел, ет. 5, 2 тер. - 42 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ,  ламинат, вътр. изол., с двор и два входа - 35 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
3. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., 90 кв.м, тх., по-нов блок - 76 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
8. Тристаен, Радомир, кв. Тракия, ет. 7, 2 тер., подобрения - 23 000 лв.
9. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 40 000 евро
10. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
11. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
12. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
13. Мезонет, София, община Оборище, ет. 5 и ет. 6, 180 кв.м, лукс - 155 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
Клепало, Изток,  Църква

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Гарсониера, ул. Кракра, ет. 4 напълно обзаведена, ремонтирана - 250 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 9 /9/, луксозно обзаведена - 350 лв
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ремонтиран - 330 лв.
4. Етаж от Къща, кв. Варош, 120 кв.м, л.о., обз. луксозен - 500 лв.
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
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60 39 20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение,

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

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

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

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 обзавеждане, 19
900 евро /без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237

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

със собствен санитарен възел - 0888/952
264
Давам под наем, охраняемо складово

помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20;

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа
имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 0898/620 696

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

1. Апартамент, Твърди

ливади, 56 кв.м., с таван над

апартамента - 30 000лв.  

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

0887/884 095;
0888/503 237

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

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

ПВЦ - 28 900лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1. Двустаен, Изток, тх.,

ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,

таван, мазе - 30 300 лв. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

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

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

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

- 0888/874 595
Дава под наем магазин

със складова част, ул.

Благой Гебрев, 16 кв.м,

оживено място

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

ЗАД ВИКТОРИЯ ГА ПерникЗАД ВИКТОРИЯ ГА ПерникЗАД ВИКТОРИЯ ГА ПерникЗАД ВИКТОРИЯ ГА ПерникЗАД ВИКТОРИЯ ГА Перник
Обявява  за невалидни разписки, образец VР-1

със следните номера:
616201, 634382, 660772, 660922,616201, 634382, 660772, 660922,616201, 634382, 660772, 660922,616201, 634382, 660772, 660922,616201, 634382, 660772, 660922,

660971, 677853, 677874660971, 677853, 677874660971, 677853, 677874660971, 677853, 677874660971, 677853, 677874

Поканват се гражданите, платили суми срущиПоканват се гражданите, платили суми срущиПоканват се гражданите, платили суми срущиПоканват се гражданите, платили суми срущиПоканват се гражданите, платили суми срущи

гореописаните разписки да уведомят офиса нагореописаните разписки да уведомят офиса нагореописаните разписки да уведомят офиса нагореописаните разписки да уведомят офиса нагореописаните разписки да уведомят офиса на

ЗАД ВИКТОРИЯ ГА Перник, ул. Черешово топче № 3ЗАД ВИКТОРИЯ ГА Перник, ул. Черешово топче № 3ЗАД ВИКТОРИЯ ГА Перник, ул. Черешово топче № 3ЗАД ВИКТОРИЯ ГА Перник, ул. Черешово топче № 3ЗАД ВИКТОРИЯ ГА Перник, ул. Черешово топче № 3

разни

“Инс Брокер България” ЕООД обявява за
невалидни полици на ЗАД “Армеец” с
номера: 1806А8922, 1806А8925, 1806А8927
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ

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

извършва специализирани медицински дейности по:

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

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

Телефон за контакти 076/ 608 804

Уникален ръкопис открит в Троянския манастир

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число

професионален
масажист

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави

тел. 0893/79 12 19

Парламентът не прие декларация
за ”Южен поток”

Парламентът не гласува деклара-
ция по казуса с "Южен Поток", за
каквато призова премиерът Бойко
Борисов.

До това се стигна, след като на гла-
суване бе подложена декларация по
темата, предложена обаче от БСП.
Процедурното предложение беше
отхвърлено с 97 гласа "за", 20 "про-
тив" и 78 въздържали се и при прег-
ласуване.

От БСП, ДПС, БДЦ, "Атака" и АБВ
подкрепиха обсъждането на въпро-
са, останалите политически сили
обаче гласуваха против и въздържа-
ли се, предаде БТА.

Борисов дойде в парламентарната
зала, за да изложи становището си
по обявеното от Владимир Путин спи-
ране на "Южен поток" и призова пар-
ламентът да му възложи задачи

чрез приемане на позиция, които да представи утре в Брюксел.
Премиерът заяви, че правителството "не може да се добере до договора" за "Южен

поток" и помоли депутатите, "ако трябва силово" да го получат, за да може, щом проек-
тът наистина е изгоден, да бъде завършен.

БСП: Няма да ни простят малодушието
Настояваме парламентът да потърси възможност за обединяване около декларация

да каже и да изиска от Брюксел и Москва равноправно и справедливо отношение към
България и всички страни, които губят от „Южен поток” - Словения, Австрия, Сърбия,
Унгария, обяви по време на осъждането лидерът на БСП Михаил Миков.

"Едно лицемерие от нашите големи партньори, независимо дали са на Изток или на
Запад, няма да бъде простено от българските граждани, няма да ни бъде простено и
нашето малодушие в този момент", подчерта Миков.

По отношение на писмото на предишния премиер Пламен Орешарски за спиране на
всички действия по реализацията на "Южен поток" той се обърна към Борисов:

"Върнахме се към едно превишаване на права от предишния министър-председател
Пламен Орешарски". Г-н премиер, няма позиция на Министерски съвет. Има деклара-
ции на министър-председателя. От това писмо се вижда какъв натиск е бил упражнен
върху него от Барозу".

ГЕРБ спечели изборите, а "Южен поток" приключи, коментира по-късно на брифинг
Миков. Той припомни, че на 3 септември Бойко Борисов е казал, че през ноември
„Южен поток” ще започне, ако те спечелят изборите.

РБ: Трябва ни независимост
Трябва да се подготвим да не бъдем тотално зависими от Русия, за да можем да

купуваме най-евтиния газ, заяви Мартин Димитров от Реформаторския блок. Той посо-
чи, че трябва да искаме подкрепа от ЕС за изграждането на интерконекторните връз-
ки, тъй като, ако не бъдат изградени, ни чака поредната трудна зима.

Димитров коментира и изказването на Путин, че България ще губи по 400 млн. евро
на година от „Южен поток”, но според него тази сума трябва да бъде умножена по две,
тъй като транзитните такси трябва да бъдат минимум в размер 800 млн. евро.

„Путин сам заложи това решение като полза за България, да си го поискаме, г-н
премиер”, обърна се към Борисов Димитров.

ПФ: Проектът не е от полза за България
Няма защо да продължаваме обсъждането на проект, който няма финансови ползи

за България, каза пък съпредседателят на „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” Вале-
ри Симеонов.

„Владимир Путин лъже. Има ли България интерес от този проект? Това е най-важ-
ният въпрос, на който трябва да се отговори. Интересува ме каква полза има страната
– проектът беше оскъпен 4 пъти умишлено от турската страна”, заяви Симеонов.

По думите му официално е заявено от Русия, че 22 години няма да получаваме
транзитни такси и единственото, което трябва да ни интересува, е интересът на Бълга-
рия.

"Руската страна иска да ни вкара в неустойки. Дано Владимир Путин да не си смени
мнението и дай Боже да нямаме неустойки. Няма да подкрепим изграждането на проек-
та”, подчерта Симеонов.

АБВ искат "Южен поток"
От партията на Георги Първанов - АБВ, обаче се обявиха „за” проекта „Южен поток”.
„Иска ми се да се обединим в една група и да направим обща декларация, която да

достигне до Брюксел. Да използваме тази последна възможност да възобновим проек-
та", призова Кирил Цочев.

Той обаче изрази опасения, че обединението на политическите сили в парламента
около обща позиция е непосилно.

"Атака": Ще спечели Турция
„Южен поток” е полезен за страната и ще го подкрепим с двете ръце, каза лидерът

на "Атака" Волен Сидеров.
"Южен поток" трябва да се строи, ако не се построи, ще спечели Турция, защото ще

купуваме руски газ с турска надценка. "Атака" никога не е подписвала съгласие да
се спре строежът на "Южен поток", това беше политика на управляващите партии в
този и в предишния парламент, а предишният министър-председател се съгласи след
намесата отвън на група американски сенатори", добави Сидеров.

В Троянския манастир е открит изгубеният и дълго търсен Троянски
Дамаскин - уникален ръкописен възрожденски сборник от 1745 г.,
съобщи игуменът епископ Сионий.

Книгата, която е калиграфски образец от старобългарската
книжовна школа, е на 269 години и е напълно запазена. Сборникът е
от особен интерес не само за монашеското братство, но и за
българската историография, посочи духовникът, цитиран от БТА.

Епископ Сионий разказа, че сборникът, за който се знае, че е
притежание на Троянската света обител, е търсен в годините от
монасите и се е смятало, че е загубен или унищожен. Ценната книга е
открита случайно в средата на ноември тази година при разчистване
в една от стаите в старото западно крило на Троянския манастир,
което от години не се използва.

Дамаскинът е без корици и когато игуменът се зачел в
старобългарския текст, разпознал търсения с години сборник. На
ръкописа пишело Троянски Дамаскин и ясно се разчита годината -
1745.

Сборникът се нарича Дамаскин, защото в него се съдържат
предимно поучения от Св. Йоан Дамаскин от Дамаск, обясни епископ
Сионий.

Предстои текстът с библейски притчи, разкази, поучения да бъде
разчетен и книгата ще бъде предоставена за обработка на проф.
Аксиния Джурова.

В книгата има десетки рисунки - всичките цветни, на много от
страниците има отбелязвания, преписки, препратки, отметки, стъпки
в червен цвят, разказа още игуменът на Троянския манастир.

Уникалният ръкопис е образец на калиграфското изкуство, съдържа
285 листа, някои от които е открито, че липсват. Страниците са
номерирани с букви, като на всяка буква отговоря цифра.

"В старобългарската практика няма арабски цифри, има буквена
стойност на цифрите и в открития Троянски Дамаскин това ясно се
вижда. Книгата е писана на специална хартия, най-вероятно доставена
от Венеция, защото е с отлични качества и се е съхранила 269 години,
не е изсъхнала, не се рони, не е пожълтяла много и е запазила
качествата си и текста. Хартията има свой печат, който ясно личи с
просто око на светлина. Разчита се печат на хартията - П.Д", допълни
епископ Сионий.

По думите му откритият Троянски Дамаскин е най-ценният подарък
за манастира пред Коледните празници, защото е дар за братството и
книгата носи мъдростта на вярата, съхранена през вековете.



Мозайка10 Съперник4 декември 2014 г.

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

бТВбТВбТВбТВбТВ

06:00"Лице в лице" /п/
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Светлината на моя живот" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Милост"- сериал
21:30"Survivor: Камбоджа"
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Под наблюдение" - сериал
01:00"Досиетата Х" - сериал
02:00"Преди обед" /п./
04:00bTV Новините /п./
04:30"Светлината на моя живот"- сериал

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Опасна красота" - сериен филм
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Момичето, което обичах" -  филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00БИГ БРАДЪР: ALL STARS 2014
21:00"Съдби на кръстопът"
22:00Х Factor - музикално шоу, на живо
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Костюмари" - сериен филм
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:05Още от деня с Димитър Цонев
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории /п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00100 години българско кино: /п/
14:30Отворени досиета
15:15Живот с Дерек тв филм /41 епизод/
16:00По света и у нас
16:25Малки истории /п/
16:35Дързост и красота тв филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците тв филм /42 епизод/
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!: Благуните
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
20:55Не без внука ми игрален филм
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00100 години българско кино
00:35Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
00:45Денят започва с Култура /п/
02:00Здравето отблизо /п/
03:00По света и у нас /п от 20:00/
04:05Дързост и красота тв филм /3458
епизод/п/
04:30Светиците тв филм /42 епизод/п/

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но дали винаги казва-
те всичко, което трябва? Днес е мо-
мента да бъдете по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнообра-
зие в обичайните неща. Хубав мо-
мент да направите някои промени в
обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването ви

днес ще е много по-
приятно от обикнове-
но, благодарение на сър-

дечните вълнения, които ще ви спо-
ходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто за-
видно. А това естес-

твено ще има положителен резул-
тат. Творческото ви вдъхновение
ще е на максимална степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си, та-
ка че много внимавайте.

Днес труд-но ще контролирате
страстите си. Наблегнете на раз-
мислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслу- шате в чуждото мне-
ние. Опитайте се да бъдете обе-
ктивни и не прекарвайте всичко
през призмата на емоциите, може
сериозно да се депресирате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес, но ще се раз-
пилявате в твърде много посоки.
Хубаво е да отделите малко повече

време за нещата, кои-
то обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не останете разоча-
ровани,но както е казано - най-много
сълзи са пролени заради сбъднато

молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да ви поизнерви, но
по-скоро би повлияло зле на околни-
те. Проявете повече чувство за ху-

мор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново
и необичайно. Някое екстремно пре-
живяване силно би ви заинтригува-

ло. Все пак бъдете по-
практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте своя начин, за
да се почувствате добре. С малко
повече старание може и до Нирвана

да достигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да прекара-

т еденя в компанията на прия-
тели. Ще ви вълнуват конкретни
неща, а именно как точно да осъщес-
твите намеренията си.
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Любомира ПЕЛОВА

Îòáîðúò íà Ñêðèìîâ â Òîï 5 íà Èòàëèÿ
Перничанинът беше титуляр на мача в Милано

Страницата подготви Яне Анестиев

Топ Волей (Латина)
влезе в топ 5 на ита-
лианската Суперлига,
след като в мач от
осми кръг се наложи с
категоричното 3:0
(25:20, 25:22, 25:21) ка-
то гост на новака Ре-
вивре (Милано). Бъ-
лгарският национал -
Тодор Скримов бе в
титулярния състав
на гостите, като за-
писа 2 точки , като
не показа особена ак-

тивност в атакуващ
план.(1 ас, 14 % в на-
падение), но бе много
полезен в посрещане
със 71 % позитивно и
29 % отлично. Най-ре-
зултатен бе словен-
ският му съотборник
Тине Урнаут, който
реализира 18 точки (1
ас, 4 блокади, 68 % в
атака) и бе избран за
MVP. С 14 остана
сръбският диагонал
на тима Саша Старо-

Боян Радев с поредна
значима награда

Знамени-
тият ни -
п е р н и ш -
к и     с п о р -
тист и ко-
лекционер
Боян Радев
получи но-
во ценно
признание.
Д в у к р а т -
ният оли-
м п и й с к и
шампион в класическата борба бе удо-
стоен наградата на МОК „Спорт и изкус-
тво”.Призът бе връчен от председателя
на БОК Стефка Костадинова по време на
емоционална церемония в Националната
художествена галерия. На тържеството
присъстваха много спортни легенди, оли-
мпийски, световни и европейски шампио-
ни, треньори, деятели, хора на изкуства-
та, журналисти и близки на награде-
ния.„Искам да поздравя един велик бъл-
гарин, велик спортист и велик колекцио-
нер на изкуството с поредното високо
признание от Международния олимпий-
ски комитет - каза Костадинова. - Боян е
ценител и дарител на предмети на изкус-
твото, съхранил през годините част от на-
ционалното историческо и художествено
богатството на нацията. Наскоро той дари
ценна статуетка и на Олимпийския музей
в Лозана, свидетел съм как този жест бе
високо оценен в световното олимпийско
семейство”, каза Костадинова.С топли
думи към наградения се обърна и Бисера
Йосифова, директор на Националната ху-
дожествена галерия, която изтъкна зас-
лугите на Боян Радев като ценител и па-
зител на културното ни наследство. Спе-
циално поздравление бе прочетено от
името на министъра на младежта и спорта
Красен Кралев.„Благодаря на всички. Бъ-
дете българи, пазете българщината и се
гордейте с България!”, заяви развълну-
ваният Боян Радев. Той застане пред ка-
мерите като държеше приза заедно с 9-
годишната си внучка Бояна, като й поже-
ла да бъде силна и успяла като него.В на-
чалото на церемонията Стефка Костади-
нова извика до себе си на сцената при-
състващите членове на Изпълкома на
БОК и призова за минута мълчание в па-
мет на починалия снощи Георги Янакиев,
един от най-активните и заслужили деяте-
ли на олимпийското движение у нас.Тро-
феят на Международния олимпийски ко-
митет „Спорт и изкуство” се връчва на
лица и организации със значителен при-
нос към разпространяване на олимпий-
ските идеи и опазване на културното нас-
ледство.Боян Радев е първият българин
двукратен олимпийски шампион. Печели
злато в класическата борба на Игрите в
Токио 1964 и Мексико 1968. Основател и
дарител на Фондация „Български спорт”,
почетен член на Българския олимпийски
комитет. Колекционер на българско и
световно изкуство, организатор на мно-
жество изложби на художествени произ-
ведения и ценни антични предмети. Съ-
действа за реставрирането, опазването и
съхраняването на паметници на изкуство-
то и културата и на исторически предме-
ти, ценни за българската култура и исто-
рия. Дарител на над 20 български музея,
сред които и Националния историчес-
ки(даренията му там са изложени в от-
делна зала на негово име). Дарител и на
Олимпийския музей в Лозана.През годи-
ните Боян Радев стана носител на трофея
на президента на МОК, както и на ордена
“Пиер дьо Кубертен”.

За пореден път
гонят Караджов

Треньорът на Берое Петър Хубчев взе ре-
шение да изгони Иван Караджов от отбо-
ра, разбра . При старозагорци се разиграха
скандали след срамната загуба в Хасково,
която дойде точно преди домакинството на
Лудогорец. “Зелените” приемат шампиони-
те в петък от 16:00 часа. Изненадващата за-
губа с 0:1 на “Ямача” разтресе сериозно
съблекалнята на Берое, а накрая го отнесе
бившият вратар на ЦСКА Иван Караджов,
който беше твърда резерва на Благой Ма-
кенджиев през последните месеци.

Футболистите се обвинявали помежду си
заради неубедителната игра, довела до по-
ражението. В спора на висок тон Кара-
джов си позволил да скочи на Хубчев, от-
правяйки критика към треньора си. Героят
от САЩ‘94 се ядосал и му заповядал вед-
нага да напусне съблекалнята, в която
имало разцепление на българи и чужден-
ци. Най-деен бил Жуниор Мапуку, който не
цепил басма на нашите момчета.

Караджов не изпълнил разпореждането
на Хубчев, дори напротив. Бившият вратар
на ЦСКА му се троснал: “Ти не можеш да
ми кажеш! Водиш всякакви сульовци! Сти-
га сме се кланяли на чужденците”.Разбра -
се , че не следващия ден - в неделя, Хуб-
чев привикал Караджов за разговор на че-
тири очи. Срещата не траяла дълго. Тре-
ньорът уведомил стража, че Берое се раз-
деля с него. Караджов бил ненужен на
Хубчев и му предстои да се споразумее с
клубното ръководство за прекратяването
на договора му. Контрактът му е до лятото
на 2016 г.Караджов започна сезона като
титуляр за Берое и записа 3 мача на старта
на първенството. В гостуването на Литекс
(1:2) обаче той си изкара директен червен
картон, след което бе забит от Хубчев на
пейката за сметка на Макенджиев, който
оправда доверието и от резервен се пре-
върна в титулярен страж. След раздялата с
Караджов алтернатива на Макенджиев ще
е Михаил Михайлов, който няма никакъв
опит в “А” група. През зимната пауза Бе-
рое ще се подсили с нов страж.

рането в Югозападна-
та “В” група.За нов
старши треньор на ти-
ма от Панагюрище бе
утвърден Валерий Дам-
янов, който се разделя
с Миньор (Перник).На-
пускането на Костадин

Управителният съ-
вет на ФК Оборище
(Панагюрище) прие по-
дадената оставка от
старши треньора на
отбора Костадин Анге-
лов, информираха от
клуба, оглавяващ класи-

Валерий Дамянов се
пресели в Панагюрище

Ангелов, известен с
прякора Лаптопа, изне-
нада мнозина от фут-
болистите на Обори-
ще.Разбра се , че не е из-
ключено някои от игра-
чите да последват спе-
циалиста.

Трудностите за но-
ваците в италианска-
та Суперлига от Веро
Волей (Монца) продъл-
жават и след осмия
кръг, когато записаха
поражение с 1:3 (22:25,
26:28, 25:21, 22:25) ка-
то гост на Алтотеве-
ре (Чита ди Кастело-
Сансеполкро) и про-
дължават да нямат

победа от началото
на сезона. 

Въпреки загубата
българският национа-
л Светослав Гоцев се
представи добре и
реализира 12 точки (1
ас, 4 блокади, 64 % в
атака). 19 направи ку-
бинският му съотбор-
ник Уилямс Падура (56
% в нападение), а на
блокада Веро Волей
имаше преимущество
с 11 точки срещу 8 за
Алтотевере. С основ-
на заслуга за победата
на домакините бе сър-
бинът Горан Марич,
който заби 20 точки
(63 % в атака) и бе из-
бран за MVP. 20 напра-
ви и съотборникът
му Луиджи Рандацо (1

ас, 2 блокади, 57 % в
нападение). 

В последния мач от
кръга Калцедония (Ве-
рона) надигра с 3:1
(26:28, 25:21, 25:22,
25:21) регионалния си
съперник Тонацо (Па-
дуа). С решителен
принос за домакините
бе белгиецът Сам Де-
роо, който реализира
19 точки (2 аса, 2 бло-
кади, 54 % в атака). 19
добави и звездата на
тима - американецът
Тейлър Сандер (2 бло-
кади, 47 % в нападе-
ние). Най-резултатен
бе капитанът на гос-
тите Матия Росо,
който направи 21
точки (2 аса, 1 блока-
да, 41 % в атака). 

Слави Гоцев с добра игра,
„Веро Волей” още е без победа

вич (1 ас, 54 % в напа-
дение). За домакини-
те от Милано 14
точки направи слова-
кът Милан Бенцз (1
блокада, 50 % в ата-
ка). Играчите на Ла-
тина записаха пета-
та си победа от нача-
лото на сезона и вече
имат 14 точки. От-
борът на Ревивре е
само с 2 и заема пред-
последното, 12-то
място. 

падната „ В” ФГ.От-
борът на Оборище ще
поднови тренировки
на 12 янари следваща-
та година, разкри pia-
news.com. Тимът вече
беше разпуснат за
зимната пауза. Пред-
стои Управителният
съвет да направи оце-

Докато пернишките
любители на футбола
се чудят ще го има ли
„Миньор” през следва-
щата година, на други
места вече са наясно с
това кога започват
подготовката си зап-
ролетния дял на пър-
венството на Югоза-

„Оборище” почва на 12-ти януари
нка за представянето
на отбора през есенни-
я полусезон. Все още
не е ясно дали ще има
промени в спортно-
техническото ръко-
водство и какви ще
бъдат те, съобщават
от ръководството на
“Оборище”.
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ЦИГАРЕНАТА МАФИЯ
ДЕЙСТВА. НЕ СТАВА ДУ-
МА ЗА ОНАЯ, ДЕТО ШИТ-
КА папиросите без банде-
рол, а оная, дето обира сте-

ковете на килограм. От полицейските
сводки може да се направи заключе-
нието, че тематичните обири на цигаре-
ни магазини не само зачестяват, а ста-
ват традиция. Оня ден бастисаха едно
магазинче над автогарата, а вчера поч-
ти в центъра. Да се готви третото.
Въобще, цигарите станаха атрактивна
стока, като агнешкото преди Великден.
Не случайно и политиците се дърлят
най-вече по тая тема – при кого е про-
цъфтяла търговията без бандерол и
при кого събирането на акциз е пълне-
ло хазната до преливане. Извън сфера-
та на голямата политика собствениците
на дребни търговски обекти вече
трябва да си имат едно наум, че всяка
вечер и те може да са на ред. Освен
ако полицията не е намислила нещо
друго...

МНОГО БЪРЗО СЕ ОБЪРНА ПАЛА-
ЧИНКАТА ПО ПЪТИЩАТА НА БЪЛ-
ГАРИЯ. Къде отидоха славните време-
на, когато през ден политиците бяха на
магистрали, четвъртокласни пътища,
нови канавки, тротоари, мостове, виа-
дукти и разкопки на археологически
обекти. Няма ленти, няма ножици,
няма народни носии, няма бодряшки
лафове и инфраструктурни чудеса.
Точно обратното – през ден започнаха
да отказват пътни обекти  поради без-
паричие. Сред пострадалите е и пътят
Перник – Кюстендил. Уж всичко беше
о кей и изведнъж - срязаха му лентич-
ката. Остава за по-добри времена. Еле-
кторатът трудно свиква на такава
рязка промяна, ама ще му се наложи.
Пътищата изплеснаха от приоритетите
като кемене от джазов оркестър.

ЕГА ТИ И ПАРАДОКСА. „ЖИЛ-
ФОНД” ЩЕ КУПУВА ТРОЛЕИ И И
ЩЕ ГИ ДАРЯВА НА „ТРОЛЕЙБУСЕН
ТРАНСПОРТ”. Сега остава „Тролейбу-
сен транспорт” да купува жилища и да
ги предлага на „Жилфонд. Тая ориги-
нална врътка е поради обстоятелство-
то, че тролеите са затънали до гуша в
дългове и нямат право да участват в
никакви обществени поръчки. С други
думи „Жилфонд” ще ни вози...
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Îðÿçàõà áþäæåòà íà ÌÂÐ
За 4 години полицаите са намалели с 11 000

По-тежки наказания
за насилници на деца

Любомира ПЕЛОВА
Наказанията

за сексуално
посегателства
върху деца да
се стоварват с
по – голяма
строгост  въ-
рху насилни-
ците. Това предвиждат промени в Нака-
зателния кодекс, които Министерският
съвет ще гласува.

 В НК ще се създадат нови състави на
престъпления, свързани именно с наси-
лието върху подрастващите.  За първи
път хората, обвинени в подобни дея-
ния, няма да имат право да заемат оп-
ределена държавна или обществена
длъжност. Целта на тези изменения  те-
зи хора да не могат да се възползват от
поста си, за да контактуват с деца. 

Любомира ПЕЛОВА
Министерството

на вътрешните ра-
боти е с оплаквания
от бюджета. Поли-
цията и другите
служби няма как да
работят нормално,
ако този намален бю-
джет бъде приет. То-
ва е мнението на
синдикатите във ве-
домството. 

 Освен с финансо-
вия си колега, вът-
решния министър Ве-

Отново разбиха магазин
заради цигари

Любомира ПЕЛОВА
В рамките на по-малко от 24 часа в Пер-

ник бе разбит втори магазин, от който е из-
вършена кражба единствено на цигари, но
в солидно количество.

Посегателството е извършено миналата
нощ, петнадесетина минути след 3 часа.
Неизвестните засега крадци счупили пат-
ронниците на две входни врати на магазин
за хранителни стоки на улица „Самоков” в
областния град и задигнали различни мар-
ки цигари на стойност около 1000 лв.

Предишната нощ, около 2, 30 часа пак
неоткрити засега апаши бяха изкъртили ре-
шетка и счупили патрона на входната врата

на търговски обект,
намиращ се на ули-
ца „Люлин”, зади-
гайки неустанове-
но количество ци-
гари от различни
марки. Магазинът
там се е охранявал
от частен СОТ.

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

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

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

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

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

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

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

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

намаляван беше пос-
тавен проблемът за
броя на служителите.
Държавните служи-
тели са 40 000, а по-
малко от две-трети
са полицаи. Все по-чес-
та практика ще бъде
рядко да срещаме по-
лицаи на улицата. За 4
години сме намалели с
11 000 служители”,
коментира Добромир
Добрев от Синдикал-
на федерация на слу-
жителите в МВР.

селин Вучков трябва-
ше да обсъди пробле-
мите в МВР и със син-
дикатите. 

 И двете страни са
на мнение, че полицаи-
те няма как да се
справят с орязания
бюджет, който е пла-
ниран за 2015 година.
Засега обаче протес-
ти на униформени
няма да има.  

 ”Беше поет ангажи-
мент, че социалният
пакет няма да бъде

Българската Коледа в помощ
на децата с вродени заболявания

да се замени морално и
технически остаряло-
то оборудване с висо-
котехнологична апара-
тура за прецизна диаг-
ностика, съвременно
лечение, както и за
оценка на резултати-
те от проведените
интервенции и дългос-
рочно проследяване на
децата, допълни още
Росен Плевнелиев. Доб-
роволчеството и да-
рителството, обеди-
нили хиляди скромни и
добродетелни хора,
ни дават повод да
погледнем още по-от-
говорно на страте-
гиите за опазване на
детското здраве, а
кампании като наша-
та ни помагат да бъ-
дем по-силни, по-доб-
ри и по-пълноценни
граждани, обобщи в
заключение българ-
ският президент.
Единадесетото изда-
ние на „Българската
Коледа”, посветено
на децата с увредено
зрение и увреден слух,
събра дарения в раз-
мер на 2 163 004 лв. и
помогна на 524 малки
българчета. Апарату-
ра на стойност над
1,2 млн.лв. получиха
30 лечебни заведения
в страната.

Зоя ИВАНОВА
Тази година средс-

твата, които ще се
съберат в Българска-
та Коледа ще отидат
за специализирана
диагностика, лечение
и рехабилитация на
децата с вродени сър-
дечни малформации,
вродени аномалии на
дихателната и нер-
вната система и теж-
ки метаболитни нару-
шения.Всяка година у
нас се раждат около
3500 деца с различни
видове увреждания,
сред тях най-често
срещани са вродените
сърдечни малформа-
ции, които засягат
между 600 и 700 ново-
родени – в някои слу-
чаи това налага ин-
тервенционално или
хирургично лечение
още в първите дни
след раждането, а при
друга част от децата
– в ранна възраст до
навършването на 1-2
години. Следващи по
честота са вродени-
те аномалии на диха-
телната и нервната
система, както и ме-
таболитните наруше-
ния. „Българската Ко-
леда” може да помогне
много като предоста-
ви средства, с които


