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КТ”Подкрепа” водят
преговори с ръководс-
твото на централата
за изплащането на
дължимите трудови
възнаграждения на ра-
ботещите в дружес-
твото. По информа-
ция от „Напоителни
системи”- клон „Стру-
ма- Места”, от месец
май на работещите в
предприятието се из-
плащат по 60% от
дължимото месечно
 трудово възнаграж-
дение, поради недос-
тиг на средства. В
Пернишка област ра-
ботниците на „Напои-
телни системи“ по-
чистват и поддър-
жат речните корита
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От месец май те получават по 60% от месечното си трудово възнаграждение
Силвия ГРИГОРОВА

Работещите в „На-
поителни системи”-
клон „Струма-Места”,
в чиято структура е
и пернишкото поделе-
ние на „Напоителни
системи”, имат го-
товност за стачни
действия, но за сега
все още не е конкрети-
зирана дата за тяхно-
то провеждане. Това
информираха от ръко-
водството на държав-
ното предприятие,
чието седалище е в
Дупница. От там поя-
сниха, че в момента
представителите на
двата най-големи син-
диката в „Напоителни
системи” ЕАД- КНСБ и
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Борба с
измамите

И Европа ни завидя за изма-
мите, които сме патентовали, та реши да
сложи оригинален ресор на българския евро-
комисар Кристалина Георгиева – данъчна
политика и борба с измамите. Ако е вярна
кулоарната клюка от Брюксел, от понедел-
ник нашата „желязна лейди” ще се подвиза-
ва на хлъзгавия терен на корупцията. Тако-
ва точно попадение не сме и мечтали да по-
лучим. Че кой друг, ако не българският ев-
рокомисар, може да е в час с мошенически-
те механизми, сивата икономика и рушвет-
чийството? Нещо повече – с оглед суперот-
говорния ресор, който евентуално ще полу-
чи Кристалина Георгиева, няма да е зле да
работи не в Брюксел, а в София. За да има
повече изнесени приемни из България.

Понятието „измама” е безкрайно разтег-
ливо, ама дано я назначат до изборите и да
дойде да види как се мами тук. Ще си намра-
зи ресора веднага, а целия политически ели-
т да назначи за сътрудници, пак няма да й
стигнат силите да го ликвидира. Браво на
Брюксел – трайно свърза понятията „Бъл-
гария” и „измама” , въведе ги един вид като
евроинституция. Само заради това си
струваше да се правят най-измамните из-
бори в България – европейските ...

Валентин ВАРАДИНОВ

Обраха старица
в Твърди ливади

Любомира ПЕЛОВА
За кражба на златни накити и документи,

извършена от апартамент в Перник, съобщи-
ха от пресцентъра на Областната адирекция
на МВР. Престъплението е извършено преди
ден в квартал „Твърди ливади”. Неизвестни-
те засега апаши счупили патрона на входна-
та врата на жилище, собственост на 72-го-
дишна жена, и по нейни данни са откраднали
златни накити и документи за собственост на
имоти.

Започнато е досъдебно производство, а
по случая работят служителите на реда от
Първо районно управление «Полиция».

Пенсионираха двама отговорни общинари
чалник на граничната
община Трън, печелей-
ки вота с бюлетина-
та на БСП и е сред
малцината общински
кметове в цялата
страна, заемал управ-
ленския пост толкова
дълъг период. През
2007-ма година обаче
той загуби изборите
срещу Станислав Ни-
колов от ГЕРБ и бе
назначен за шеф на ре-
гионалната дирекция
“Социално подпомага-
не”, а в края на 2009-
та бе освободен от
този пост и бе назна-
чен в общинската ад-
министрация на Пер-
ник.

 

Любомира ПЕЛОВА
Секретарят на Об-

щина Перник Иван Ло-
занов и колегата му
Александър Ненков,
който беше шеф на
дирекция „Организа-
ционно-техническо
обезпечение”, изли-
зат в пенсия. Досе-
гашните ангажимен-
ти на секретаря Лоза-
нов са възложени вре-
менно на началника на
правния отдел към
общинската админис-
трация Малин Стои-
лов. Той ще движи ос-
новно организацията
на парламентарните
избори, защото има

опит в тази насока -
през 2009 година той
беше председател на
РИК.

След вота на 5-ти
октомври на овакан-
теното място на сек-
ретар на общината
вероятно ще бъда
назначен ще бъде наз-
начен друг.

Постът на Алексан-
дър Ненков пък поема
Тинка Страхилова, до-
сегашен главен ек-
сперт в отдела „Евро-
пейски програми и
проекти”.

Излизащият в пен-
сия Ненков три ман-
дата беше градона-

и напоителните кана-
ли, а в момента от-
водняват летището в
село Кондофрей.

  По неофициални

данни, служебният ми-
нистър на земеделие-
то и храните е поел
ангажимент в близки-
те дни да бъдат раз-

платени на работещи-
те в системата дъл-
жимите 40% от запла-
тата за месец май.

На страница 2
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Безработицата в областта през юли държи нивото на тази за страната
Силвия ГРИГОРОВА

  Равнището на без-
работицата в об-
ласт Перник през
юли е било 10.6%,
каквото е и за стра-
ната. Това информи-
ра директорът на
Дирекция „Бюро по
труда” в Перник- Ро-
сен Симеонов. Безра-
ботицата в община
Перник през юли е
била 8.7%. Тради-
ционно най-висок е
ръстът на безрабо-
тицата в Трън- 42%.
„Там много хора из-
лязоха от програми-
те, по които рабо-
теха и се регистри-
раха на трудовата
борса. В общината
предлагането на сво-
бодни работни мес-
та на първичния сек-
тор от страна на
частния бизнес е ни-
щожно, тъй като
той не е добре раз-
вит. За пример ще
посоча, че през ме-
сец юли е предложе-
но само 1 работно
място от частния
сектор, което ведна-
га беше заето. Това е
една от причините
за високия ръст на
безработицата в об-

щината Трън. Дока-
то в Перник, не само
поради близостта
му до столицата, но
и заради по-добре
развития частен
сектор , безработни-
те по-лесно могат да
си намерят работа,
защото предлагани-
те възможности са
по-големи. Поради
това в общината
ръстът на безрабо-
тицата е най-нисък”,
заяви росен Симео-
нов. След община
Трън, с най-висок
ръст на безработи-
цата се нарежда об-
щина Ковачевци -
28%. Според дирек-
тора на Бюрото по
труда, в тази общи-
на горе-долу положе-
нието е подобно на
това в Трън. С тази
разлика, че в Ковачев-
ци бяха разкрити ра-
ботни места в Дет-
ския екологичен ком-
плекс заради обслуж-
ването на настанени-
те в него бежанци.
На следващо място
по ръст на безрабо-
тицата през юли се
нарежда община Зе-
мен- 20.7%. Причина-
та, според Росен Си-

В „Напоителни системи”...

Държавна награда за пожарникари
и доброволци, работили в Мизия

Любомира ПЕЛОВА
За участието си в спасителните и аварий-

но-възстановителните дейности при навод-
нението в Мизия в началото на август пети-
ма служители на МВР и двама доброволци
и ще бъдат удостоени с държавна награда.

Правителството предложи на Президента
на Република България да издаде укази за
награждаване с медал „За гражданска
заслуга” – втора степен, на Пламен Пенев,
Иван Иванов, Васил Петров, Петко Вишев и
Драгомир Гайдев от ГД „Пожарна безопас-
ност и защита на населението” и на добро-
волците Владислав Димитров и Мирослав
Маринов за приноса и заслугите им за си-
гурността и обществения ред при участието
им в спасителната операция в Мизия и око-
лностите.

Пламен Пенев е инструктор в сектор
„Спасителна дейност” в Столичното управ-
ление „ПБЗН”. Той ръководи и участва в
екип водолази при евакуиране на хора от
града и координира работата на хидрофор-
ните модули. Иван Иванов е командир на
екип в група „Спасителна дейност” към ОУ
„ПБЗН” – Велико Търново. В Мизия ръково-
ди отводняването на 27 обекта, евакуира
възрастни и трудноподвижни хора, както и
животни, а с лодка доставя лекарства от на-
воднени къщи. Васил Петров е командир на
екип в Районна служба „ПБЗН” към облас-
тното управление във Велико Търново. Уча-
ствал е в евакуирането на граждани и иму-
щество и е ръководил отводняването на 18
обекта. Петко Вишев е командир на екип в
Трета районна служба „ПБЗН” – Пловдив,
Драгомир Гайдев – водач на специален ав-
томобил в Четвърта районна служба
„ПБЗН” – Пловдив. Участвали са активно в
евакуирането на развалени хранителни про-
дукти и трупно месо от къщи на ул. „Дафина
Чергарска” и при отводняването на къщите
по улицата.

Обясняват на джипитата от Перник
рисковете от заразяването с ебола
Зоя ИВАНОВА

Въпреки незначи-
телния риск от внос
на вируса на Ебола за
населението в Евро-
пейския съюз и в час-
тност в България ,
общопрактикуващи-
те лекари се предуп-
реждават за заболява-
нето, както и за рис-
ковете от заразяване
и предпазните мерки.
От Регионалната
здравна инспекция в
Перник свеждат до

знанието на джипита-
та кратка информа-
ция за  заболяването,
рискът от заразяване
и предпазните мерки,
както и въведената
от СЗО и ЕК специ-
фична дефиниция на
случай на ЕВИ. По сми-
съла на тази дефини-
ция всеки случай на
ЕВИ е класифициран
съобразно клинични,
епидемиологични, ла-
бораторни критерии
и критерии за висок

меонов,  се дължи от-
ново на по-слабо раз-
вития частен сек-
тор. На следващо
място се нарежда об-
щина Брезник с ръст
от 17.7% и община
Радомир- с 12.1%.

„През юли отчита-
ме намаляване на ръс-
та на безработица-
та. Според мен об-
яснението на този
факт е, че стартира
програма „Сигур-
ност”, по която бяха
разкрити 200 нови
работни места. По
информация на ОД-
МВР, през юли се от-
чита около 25% спад
на престъпленията

риск от експозиция,
което определя необ-
ходимостта от из-
следване за ЕВИ и кла-
сифициране на вероя-
тни и потвърдени
случаи. От РЗИ на-
помнят на медиците,
че всички предпазни
мерки срещу разпрос-
транение на ЕВИ прак-
тически са включени
в Медицинския стан-
дарт по превенция и
контрол на вътребол-
ничните инфекции.

в областта. Не мога
да твърдя дали този
факт се дължи на
стартирането на
програма „Сигур-
ност”, но при всички
положения появата
на наетите по прог-
рамата охранители
всява някакъв рес-
пект сред онези, кои-
то посягат върху
чуждото имущес-
тво”, поясни Росен
Симеонов. На въпрос
на журналисти- до
кога ще действа та-
зи програма, той
заяви, че тя ще рабо-
ти до края на годи-
ната. До момента са
осигурени средства

до края на септем-
ври, но имало увере-
ние, че ще се на-
мерят пари до края
на програмата.

На въпроса- ще бъ-
де ли продължена
програмата „Аз мога
повече”, директо-
рът на Бюрото по
труда поясни, че по
нея не се приемат но-
ви заявления от ми-
налата година. Росен
Симеонов подчерта,
че тази програма се
е ползвала с огромен
интерес и изрази на-
дежда и през новия
програмен период-
2014-2020г тя да
продължи.
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Какво ще стане със забавените неразпла-
тени възнаграждения на работещите в „На-
поителни системи” ЕАД за месеците юни и
юли все още не се знае. Освен това, дър-
жавното дружество е натрупало и други за-
дължения, сред които и към фирмите, охран-
яващи водоемите. Нередовно се разплащат
от страна на държавата дейностите, които са
възложени на „Напоителни системи” въз ос-
нова на Закона за водите. По тази причина
около 60% от заетите в структурите в цялата
страна са декларирали готовност да преми-
нат към ефективни протестни действия. Ис-
канията на хората са да получават редовно
и в пълен размер трудовите си възнаграж-
дения, да им се осигури работно облекло и
предпазни средства.

  Не малка част от дейностите, които из-
вършва предприятието, са част от национал-
ната сигурност на страната. Проблемите със
заплащането в „Напоителни системи” не са
от вчера. Повече от ясно е, че това държав-
но предприятие трябва да се преструктури-
ра, за да заработи по-ефективно. Необходи-
мостта от неговото съществуване не подле-
жи на обсъждане, но е наложително да се
подобри организацията на работа , а държа-
вата да се разплаща навреме, за да не се
стига до финансов колапс.

Намериха временно решение на
проблема с липсващите ваксини

Зоя ИВАНОВА
Във връзка с проблемите с осигуряване

на ваксини за имунизация на бебетата, ро-
дени след 01.06.2014 г., от Министерството
на здравеопазването са разпратили указа-
ния до общопрактикуващите лекари за про-
веждане на имунопрофилактиката.До оси-
гуряване на шествалентна ваксина, имуни-
зациите ще се извършват с 4-валентна вак-
сина на възраст 2, 3 и 4 месеца. Хепатитната
ваксина ще се прилага по старата схема - от
навършен 1 месец  (2-ри прием) и от навър-
шени 6 месеца (3-ти прием). В заповедта на
Министъра на здравеопазването се дават
указания и за начина на отчитане на прило-
жените дози.Все още липсва шествалентна-
та ваксина, с която трябва да бъдат имуни-
зирани всички бебета, родени след 1 юни
2014 г., потвърждават от  Министерството на
здравеопазването. Очаква се скоро да бъде
подписан договор с доставчик, заявяват от
ведомството.

Касата иска още пари
Зоя ИВАНОВА

От Националната здравноосигурителна
каса ще искат допълнително финансиране
до края на годината -  това съобщи зам.-фи-
нансовият министър и председател на над-
зора на касата Кирил Ананиев по време на
заседание на Тристранния съвет за сътруд-
ничество. Според разчетите, които НЗОК му
е представила, това е минималната сума, от
която касата се нуждае, извън вече отпус-
натите допълнително 225 млн. лв. Още преди
актуализацията, която гласува 42-ро НС, ка-
сата настояваше за 330 млн.лв, за да гаран-
тира болничната помощ и лекарствата до
края на годината.В понеделник надзорът на
НЗОК ще направи пълен анализ на разходи-
те в системата в последните години, тъй ка-
то разходите нараснали с над 60%. Едва
след това ще стане ясно дали ще се зало-
жат допълнителни пари за здраве и в какъв
размер.

Чака се норматив за брой
 дежурства на огнеборците
Любомира ПЕЛОВА

Очаква се да излезе
нормативен акт за
броя на пожарникари-
те по време на дежурс-
тва. Към момента те
нямат норматив. Ос-
новният дебат е око-
ло това дали трябва и
дали е възможно и до-
пустимо на противо-
пожарен автомобил да
имаме дежурство от
двама души или те
трябва да бъдат ми-
нимум трима. В света

няма противопожарна
служба, която при де-
журство да е с по-мал-
ко от трима души. В
България  през години-
те много от състава
на пожарните в стра-
ната беше намален.
Щатните бройки бяха
свити, включително и
през тази календарна
година. Състав в по-
жарната е необходим,
без значение дали е
лято или зима.Трябва
да има състав, който

да е обучен, и техника,
с която да разполага-
ме и да реагираме на
различни произшес-
твия, са категорични
огнеборци. Те припом-
ниха, че това лято ра-
ботата на огнеборци-
те се увеличи вследс-
твие на дъждовното
време и наводнения-
та. За сметка на това
са намалели полските
и горски пожари в
сравнение с предишни
години.

Áåçõëåáíèòå â Òðúíñêî íàé-ìíîãî
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За неин председател беше избран адвокат Лъчезар Никифоров

ПП Атака иска референдум
за НАТО заедно с изборите

Зоя ИВАНОВА
Учредителна об-

щинска конференция
на политическа пар-
тия АБВ се проведе в
Перник. На нея присъс-
тва президентът /
2002-2012 г/ Георги
Първанов и предста-
вители на коалицион-
ните партньори на
партията. Делегати-
те приеха декларация,
програма и устав.
Приеха приоритети-
те, които ще се под-
крепят от организа-
цията в бъдещата й
работа,които съвпа-
дат с основните прио-
ритети в платформа-

та на АБВ. Беше избран
общински контролен
съвет с председател
Ивайло Денов. За пред-
седател на общинска-
та организация на АБВ
Перник беше избран
Лъчезар Никифоров.

 „Преди по малко от
седем месеца поставих-
ме началото на нов по-
литически проект в
лявото политическо
пространство у нас.
Целта беше основно
да се разруши режиси-
раната практика на уп-
равление на нашата
държава. Целта беше
да се прекъсне управле-
нието при неясни пра-

вила. Голямата надеж-
да на ляво мислещите
хора преди година и по-
ловина беше, че след
изборите новото уп-
равление ще поправи
грешките в управле-
нието на ГЕРБ. Скоро
тази надежда беше
разбита. Бизнесът не
получи възможности
да работи в посока на
повече инвестиции и
оттук в разкриване на
нови работни места,
като условие за по-
добряване живота на
хората, социалната по-
литика се сведе до от-
пускане на някои помо-
щи, здравеопазването

Георги Първанов: АБВ
не е партия еднодневка
„Познавам организациите, познавам хо-

рата, познавам структурите на АБВ. И виж-
дам как АБВ израства ден след ден. И има-
м основание да предполагам, че резултата
на АБВ на парламентарните избори може
да бъде много по-сериозен от това, което
показахме на евроизборите. Имаме потен-
циал. Имаме ясен идеен облик. Ние първи
обявихме предизборната си платформа. На
нашите идеи трябва да се гледа като на па-
кет. Само ние предлагаме реформа на дър-
жавното устройство. Само ние отстояваме
мажорнитарния вот. При нас са развити
както никъде другаде идеите за реформи в
съдебната власт. АБВ има своите идеи и за
икономиката, и за демографската криза, и
за социалната област, в здравеопазването.
Само ние отстояваме идеята за почасовото
възнаграждение. Имаме база за дискусии
в много области. Имаме много добри листи.
 Всичко това са все причини АБВ да бъде
подкрепена в предстоящите избори” – каза
президентът Георги Първанов пред общин-
ската организация в Перник.

Той отново потвърди, че е трябва да се
водят разговори по политиката в областта
на енергетиката, външните работи. Напомни
за провалени идеи на предишното управле-
ние на правителството Орешарски, попита
защо не е поставен въпроса за Белене въп-
реки, че беше проведен референдум, а въп-
реки това излезе договора с Уестинхаус.
Първанов каза, че ако се наложи в името
на българския интерес АБВ би влязла в
коалиция, но не в коалиция на всяка цена и
безпринципна. Ако това се наложи от АБВ
ще настояват за коалиционно споразуме-
ние.

Президентът подчерта, че е оптимист за
бъдещето на АБВ . Партия с такъв потен-
циал и с такива млади хора не може да бъ-
де еднодневка. Няма да бъде лесно. АБВ
няма нито субсидии, нито „спонсорството”
на определени партии, което си е чист рекет
който е поставен на бизнеса. Важно е да
стигнем до повече хора, каза още Първа-
нов.  

остана най-рисковия
обществен сектор, об-
разованието продъл-
жи да „произвежда”
млади хора, подготве-
ни за сектори, които
се оказаха замиращи
или въобще липсват в
съвременния пазар на
труда. Отсъствието
се усещаше и се усеща
и днес. Нацията се то-
пи. Това са само някои
от основните пробле-
ми. И за нито един
няма ясна политика
или бъдещи планове за
излизане от кризата.
И вместо да се
търсят начини за ре-
шаване на проблемите
управляващите започ-
наха едно непрекъсна-
то кадруване. Вземаха
се решения, които
впоследствие се ока-
зваха решени не в пра-
вителството или пар-
ламента, а извън тези
институции. Стигнах-
ме до ситуация до коя-
то хората които мис-
лим по различен начин
да решим да рестарти-
раме проекта АБВ. Не е
без значение и полити-
ката и демонстриране-

Дискусия за етикетирането
на храните организират БАБХ
Силвия ГРИГОРОВА

Национален двудне-
вен практически семи-
нар-дискусия на тема:
“Етикетиране на хра-
ните-най-актуално-
то за производители-
те и по-добра инфор-
мираност на потреби-
телите” се провежда
на  4 и 5 септември. в
Дом на науката и тех-
никата в София.  Ор-
ганизатори са Българ-

ска агенция по безо-
пасност на храните,
Националния браншо-
ви съюз на хлебарите
и сладкарите в Бълга-
рия и Съюзът по хра-
нителна промишле-
ност към Федера-
цията на научно-тех-
ническите съюзи в
България. Това ин-
формираха от прес-
центъра на БАБХ. На
него ще бъдат обсъ-

то на високомерие от
страна на БСП, когато
искахме да се поставят
в дневния ред основни-
те проблеми на наше-
то общество.” – така
Росица Янакиева обясни
причините довели до
раждането на ПП АБВ,
чиято общинска
структура се узакони
на общото събрание. В
момента в общинската
организация на ПП АБВ
в Перник членуват 265
човека, обединени в
клубове. Има и изграде-
на гражданска струк-
тура на партията, коя-
то е своеобразен корек-
тив на действията на
партийните членове.
АБВ е предложила поли-
тиките които трябва
да се водят за да се ре-
шат проблемите на хо-
рата. Но за да може да
ги отстоява тя
трябва да намери свое-
то място в новия бъл-
гарски парламент. Име-
нно затова трябва да
се мобилизират всички
сили за да се пред-
ставят добре в парла-
ментарния вот, кате-
горична беше Янакиева.

дени новите аспекти
за етикетиране на
храните. Те са свър-
зани  с влизането в
сила на Регламент
1 1 6 9 / 2 0 1 1 ,   с п е ц и -
фични изисквания за
етикетиране на хра-
ните, както и офи-
циалния контрол вър-
ху етикетиране на
храните и сроковете
за въвеждане на изи-
скванията.

Кадрови промени в УС на ЮЗДП
Силвия ГРИГОРОВА

Ваня Каменова и Бил-
яна Петачка са нови-
те членове на Управи-
телния съвет на
Югозападното дър-
жавно предприятие.
Това информираха от
пресцентъра на ЮЗ-
ДП, в чиято структу-
ра влизат четирите
държавни горски сто-
панства в област
Перник и ДЛС”Витош-
ко-Студена”. Новите
попълнения заменят
на постовете им до-
сегашния председа-
тел на Управителния
съвет на държавното
предприятие- инж.
Иван Янев и Рангел
Дойчинов, който е
член. Заповедите за
назначаването на но-
вите членове на ръко-

водството на ЮЗДП
са на служебния ми-
нистър на земеделие-
то и храните, който
като орган на управ-
ление на държавните
предприятия, съглас-
но Закона за горите,
назначава и освобож-
дава членовете на уп-
равителните съвети.

Ваня Благоева Каме-
нова е родена и израс-
нала в Благоевград.
Възпитаник е на гим-
назия „Св.Св. Кирил и
Методий”. Тя е магис-
тър по горско сто-
панство от Лесотех-
ническия университе-
т- София, със специа-
лизация „Екология”.
Има 17-годишен про-
фесионален опит в
системата на горите.
В периода от 2011 до

декември 2013 г.  е би-
ла председател на Уп-
равителния съвет на
С е в е р о з а п а д н о т о
държавно предприя-
тие във Враца. Тя е
член на Съюза на лесо-
въдите в България и
на Камарата на неза-
висимите оценители.

Биляна Георгиева
Петачка е магистър
по право от Югоза-
падния университет
„Неофит Рилски” –
Благоевград. Възпита-
ник на Природо-мате-
матическата гимна-
зия „Академик С. Коро-
льов” в града. От
2011 г. работи като
юрисконсулт в ТП
„ДГС Благоевград”
към Югозападното
държавно предприя-
тие.

Румен Ваташки води листата на
Атака в Перник, след него е Павел
Павлов, трети е

Милослав Милчев и четвърта в
листата е Веска Димитрова.

Листата е определена от централ-
ното ръководство на Атака, от пер-
нишката структура не са давали спе-
циални предложения. Всички са от
Перник, достатъчно познати имена
за всички, които се интересуват от
това, което прави партия Атака в ре-
гиона. Листата е регистрирана в РИК
в неделя от регионалния координа-
тор Илиян Тодоров.

„В предизборна треска сме в Пер-
ник и голяма част от перничани се
интересуват не толкова от програ-
мите на партиите, а от това коя пар-
тия колко ще даде за да се гласува
за нея. Затова трябва да кажем, че
гражданското общество в Перник го
има и колкото и да не се иска на
някои местни феодали  трябва да се
съобразяват с него” – каза Румен
Ваташки. „Ние се обръщаме към по-
лицията и прокуратурата  да взема-
т  необходимите мерки срещу купу-
вачите на гласове, които са едни и
същи от много години и са известни
на полицията. За да се гарантират
честни избори, настояваме в Пер-
ник да има засилено полицейско
присъствие и жандармерия в деня
на изборите. Ние от Атака се обръ-
щаме за пореден пък към пернича-
ни да не продават гласа си, тъй като
тези 30 или 50 лева които партийни-
те брокери ще им дадат днес – утре
когато дойдат на власт ще ги вземат
в пъти. ПП Атака не участва в купу-
ването на гласове, тъй като имаме
своя управленска програма основа-
на на „Плана Сидеров срещу коло-
ниалното робство”- Този план оси-
гурява социална защита от монопо-
листите и достоен живот на бълга-
рите. На 7 септемвриПП Атака ще от-
крие предизборната си кампания в
София, перничани също ще уча-
стват в откриването.” – каза още Ва-
ташки.

Той допълни, че във външно по-
литически аспект в момента сме
свидетели на един много тревожен
факт – Служебното правителство на
ГЕРБ , протестна мрежа и Реформа-
торския блок се опитва да ни въвле-
че във война срещу Русия. История-
та ни учи, че винаги, когато Бълга-
рия е била срещу Русия е губеща
страна. Излезе информация, че в
Западна Украйна започват военни
маневри на НАТО. Предвижда се и
участието на български военни там.
От Атака винаги сме настоявали за
референдум за членството на Бъл-
гария в НАТО и според нас този ре-
ферендум е много актуален сега, ко-
гато страната ни като член на НАТО
може да бъде въвлечена във война
срещу Русия. Настояваме с оглед на
усложнената политическа обстанов-
ка референдума да се проведе заед-
но с тези избори – нека българския
народ сам определи своя избор” –
допълни водачът на листата на Ата-
ка в Перник.

Зоя ИВАНОВА
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На всеки час става по една катастрофа

МВР, ДАНС и Прокуратурата
обединиха сили за честни избори

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
Въпреки всички пре-

дупреждения на поли-
цията за повече вни-
мание и спазване на за-
коновите разпоредби
по пътищата в стра-
ната както от страна
на водачите на мотор-
ни превозни средства,
така и от страна на
пешеходците, обста-
новката в страната
остава сериозна, а
пътния травматизъм
си казва думата. Ана-
лизът на органите на
реда сочи, че само на 3-
ти септември при

станалите 21 пътно-
транспортни произ-
шествия са били от-
нети четири човешки
живота, 26 души са ра-
нените, а за живота
на двама от тях все
още опасността не е
отминала.

От началото на сеп-
тември, буквално за
три дни са станали це-
ли 64 катастрофи с
шестима загинали и
72 ранени, от от тях
четирима са с опаснос-
т за живота.

Още по-стряскаща е
статистиката за из-

миналите осем месеца
на годината. От 1-ви
януари насам пътно-
транспортни произ-
шествия вече са близо
4700, човешките жер-
тви са 426, а ранените
над 5700. И изглежда
светлина в тунела
няма. Още по-
скряскащ е фактът,
че в повечето случаи
катастрофите се дъл-
жат на пияни или шо-

фьори бзе книжка и
най-вече на превишена
скорост. Показателен
в това отношение е
отчетът, който напа-
равиха от полицията
за резултатите от
едноседмичната спе-
циализирана акция,
проведена по пътища-
та на цялата страна,
в т.ч. и в Пернишка об-
ласт, по линия на TI-
SPOL - Европейската
мрежа на службите на
пътна полиция. От
МВР огласиха, че от 18
до 24 август, когато е
текла проверката за
нарушения на скорос-
тните режими, уста-
новените общо нару-
шения са с 52.86 % по-
вече от тези, засече-
ни при предишната
операция. По време на
кампанията на тери-
торията на страната
ни са  установени об-
що 8 111 нарушения
на разрешената ско-
рост за движение - при

И Ковачевци с мерки
срещу  «син език»

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на

Ковачевци Ва-
сил Станими-
ров излезе с
о ф и ц и а л н о
съобщение, в
което се казва,
че се забран-
ява пашата на
всички въз-
приемчиви на
болестта „син
език” прежив-
ни животни, от-
глеждани на

територията на общината в часовете с акти-
вен летеж на куликоиди – от 19  до 8.00 ча-
са. Под възбрана е и събирането на пашува-
щи животни от различни стада и нощуване-
то на преживни животни на открито.

На собствениците на животновъдни обе-
кти на територията на общината, в които се
отглеждат едри и дребни преживни животни
не е позволено да закупуват преживни жи-
вотни с неизвестен здравен статус и произ-
ход и без ветеринарномедицински свиде-
телства. Собствениците на животновъдни
обекти трябва да извършват периодична об-
работка на животните с ветеринарномеди-
цински препарати с репелентно действие-
циперметрин и протейд, се казва още в
съобщението на общинската администра-
ция. И още - при съмнения за заболели пре-
живни животни, собствениците на животно-
въдни обекти на територията на Община Ко-
вачевци, в които се отглеждат едри и дреб-
ни преживни животни, незабавно трябва да
информират кметския наместник на населе-
ното място, както и Областна дирекция бе-
зопасност на храните – Перник д-р Ива Пав-
лова;

Към момента на територията на Община
Ковачевци  няма регистрирани случаи на
болни животни, допълниха от общинската
управа.

4 288 от предишната
операция за скорост –
в процентно отноше-
ни това е с 52,86% по-
вече установени нару-
шения, поясниха от
пресцентъра на поли-
цията. Разкрити са и
други 110 криминални
престъпления, от кои-
то най-много са шофи-
ране с концентрация
на алкохол в кръвта
над 1,2 промила.

Цялата тази
стряскаща информа-
ция говори само за ед-
но – девалвиралата
стойност на един чо-
вешки живот. За кое-
то вината е само и
единствено у нас са-
мите. А за не дай,боже,
печалният изход от
едно ПТП мислим само
ако то чукне на наша-
та врата. Още по-пе-
чално е, че жертви на
войната по пътища-
та често се оказват
невинни хора. Сред
които деца и старци.

Силвия ГРИГОРОВА
 64 свободни работ-

ни места предлага на
безработните  Бюро-
то по труда тази сед-
мица. Повече от месец
предлаганите свобод-
ни работни места от
Бюрото по труда бе-
лежат увеличение. Та-
зи седмица те са с 1
повече  от предишна-
та. Анализирайки тру-
довия пазар в облас-
тта, със сигурност
можем да кажем, че в
момента най-търсени
са преподавателите.
На тях в момента Бю-
рото по труда предла-
га 27 свободни места
по различни специал-
ности. Прогнозата,
която направихме, че с
наближаването на но-
вата учебна година,
предлаганите свобод-
ни места за учители
на трудовата борса
ще се увеличават се
потвърдиха. Освен 10-
те шивачки, които се
търсят повече от по-
ловин година, тази
седмица Бюрото по
труда е обявило, че
търси още: 1 шофьор
на товарен автомо-
бил с категория С и Е 
с удостоверение за
психологическа при-
годност, 1 кредитен
експерт/консултант
с основни компютър-
ни познания, 1 органи-
затор за работа с
клиенти с основна
компютърна грамот-
ност, 1 психолог с вис-
ше, 1 ресурсен учител
с висше,  3 учители по
английски език, 3 слад-

Търсят се  27 преподаватели
кари,1 специалист по
събиране на вземания/
на граждански дого-
вор/, 1 помощник-гот-
вач, 1 готвач, 1 серви-
тьор, 1 учител по
френски, 1 учител по
испански език, 1 учи-
тел по математика,1
учител по физическо
възпитание-лектор-
ски, 3 възпитатели с
висше начална педаго-
гика, 1 учител по бъл-
гарски език и литера-
тура, 2 учители в
детска градина, 1 учи-
тел по информатика и
информационни тех-
нологии,1 педагоги-
чески съветник, 1 учи-
тел по трудово обуче-
ние и изобразително
изкуство, 1 помощ-
ник-директор АСД, 1
помощник-директор с
висше електротехни-
ка, 1 начален учител, 1
учител по биология и
здравно образование,
1 учител по геогра-
фия и икономика-лек-
торски часове, 1 ръко-
водител на компютъ-
рен кабинет, 1 учител
по история и геогра-
фия с немски език, 1
учител по практика и
дизайн, 1 учител по
музика до 40 часа ме-
сечно, 1 учител по
география-до 40 часа
месечно,  2 шофьори
на автоциментовоз с
категория С и Е и 1
шофьор на товарен
автомобил с катего-
рия С, 1 локомотивен
машинист, 1 автокла-
вист и 3 продавачи на
бюфет, 2 чистач/хи-
гиенисти, 1 продавач-

консултант, 1 работ-
ник по ремонт и под-
дръжка, 4 лаборант-хи-
мици с висше и англий-
ски език и 1 работник
по поддръжка на 4 ча-
са.

  Бегъл анализ на
предлаганите от Бю-
рото по труда сво-
бодни работни места,
показва, че и тази сед-
мица те са повече в
сравнение с предходна-
та. В сравнение с ми-
налата седмица, кога-
то предлаганите сво-
бодни работни места
за учители бяха 12, се-
га те са 27, което ще
рече с 15 повече.  В
сравнение с предходна-
та  седмица, през тази
предлаганите свобод-
ни места за висшисти
са общо 32 , което в
сравнение с миналата
седмица е двойно по-
вече. По тази причина
не е основателно да
направим заключение-
то, че безработните
със средно образова-
ние тази седмица са
сред привилегировани-
те, тъй като предло-
жените им свободни
работни места от Бю-
рото по труда тази
седмица са 32, колкото
на хората с висше об-
разование. Подобен
феномен на трудова-
та борса скоро не е
имало. Дано само не се
окаже, че кандидати-
те за преподаватели
са по-малко от предло-
жените свободни мес-
та, защото новата
учебна година вече чу-
ка на вратата.

МВР, ДАНС и Прокуратурата обеди-
ниха усилията си в битката за провеж-
дане на спокойни и честни парламен-
тарни избори за 43-то Народно събра-
ние, създавайки национално междуве-
домствено звено. За първи път ще бъ-
дат създадени и областни междуве-
домствени звена, в чийто състав ще
участват окръжен прокурор, директор
на ОДМВР и директор на ТД „Национал-
на сигурност“.

В рамките на правомощията си меж-
дуведомственото звеното ще противо-
действа срещу евентуални нарушения
и ще гарантира свободното упражнява-
не на избирателното право на гражда-
ните. Съвместните действия на институ-
циите са форма на превенция за недо-
пускане на манипулирането на вота.

Националното междуведомствено
звено и областните звена ще действат
от деня на откриването на предизбор-
ната кампания до обявяването на ре-
зултатите от гласуването.

По време на целия предизборен пе-
риод ще има дежурни звена и в трите
институции за осигуряване на необхо-
димото взаимодействие между тях,
съобщиха от пресцентъра на вътрешно-
то министерство.

Кога в Перник ще бъде създадена
подобна структура засега конкретна
информация няма.

Политиката трябва да бъде
вън от българското училище

Любомира ПЕЛОВА
Политиката трябва да бъде вън от

българското училище и директорите,
и училищата да не бъдат предмет на
междупартийна конкуренция. Обра-
зованието не може да бъде предмет
на партийна битка. Около тази идея
се обединиха участниците в срещата
на началниците на регионални ин-
спекторати, която се провежда в Ка-
занлък, каза министърът на образова-
нието доц. Румяна Коларова. „Никой
не трябва да спекулира с патриотич-
ните нагласи и с националната исто-
рия и памет, когато става въпрос за
училище и за учебниците по история,
те са ключов елемент във формиране-
то на гражданската култура на учени-
ците и никой няма право да ги мани-
пулира или да спекулира с тях, ко-
ментира министър Коларова. Тя поя-
сни още, че в някои общини по данни
на Регионалните инспекторати, в Об-
щинските планове образованието не
е посочено като приоритет. Ако обра-
зованието не е приоритет означава,
че европейските програми и проекти,
с които общините участват не могат
да съдържат компоненти, свързани с
училищната система или със система-
та на детските градини. Тези общини
няма да могат да получат европейско
финансиране свързано, примерно с
модернизацията на учебната база.



Рекламно  приложение

Петък, 5 септември 2014 г., брой 167 /5530 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцел, с. Дивотино веднага
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1. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 20 990 евро

2. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро

3. Едностаен Пашов,ет.3,ТЕЦ,две тераси - 14 500евро

4. Едностаен Бл.Гебрев,ет.6,РVС,юг,реновиран - 14 800евро

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

6. Двустаен ЦГЧ,ет.3,нова сгр.,готов до ключ,78м2 - 44 000 евро

7. Двустаен ЦГЧ, ет. 5, ново, ЕПК, тер., по БДС -22 999 евро

8. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро

9. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро

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

11.Двустаен Мошино,ет.2,модерно реновиран в 3ст. - 25 000 евро

12. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, изцяло юг, килер и  тер. - 18 900 евро

13. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 21 000 евро

14. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7, ТЕЦ, тераса - 12 500 евро

15. Двустаен Юр. Гагарин -тип”Утинор”, ет. 6, тераса - 23 000 евро

16. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро

17. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро

18. Двустаен, Р. Димитров, ет. 8, по БДС, нестандартен - 14 900 евро

19. Двустаен, Буч. път, ет. 4, нов, панел, по БДС, 2 тер. - 17 900 евро

20. Тристаен ЦГЧ, ет. 1, тухла,ТЕЦ,тер,ИЗГОДНО - 25 600 евро

21. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро

22.Тристаен, нова сграда, до ул. Търговска, ет. 3, луксозно

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

24. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро

25. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри - 44 800 евро

26. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

 28.ЛИЗИНГ до 15 год. в нова сграда с акт16

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
5. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 33 000 лв.
6. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
7. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
10. Къщи и апартаменти в Делта Хил
11. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
12. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
13. Къща, кв. Монте Карло, 2 ет. , 96 кв.м, мн. добра, дв. 100 кв.м- 70 000 евро
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
15. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
18. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
19. Вила, с. Планиница, 2 ет., РЗП: 625 кв.м, дв. 760 кв.м, груб стр. - 35 000 евро
20. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
21. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
22. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
23. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
28. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
30. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
31. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
32. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
33. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро
34. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
35. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

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

офис:13

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, 46 кв.м, ТЕЦ, тер. - 16 300 лв.
3. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.
8. Гарсониера, Димова махала, ет. 4, юг, ПВЦ - 20 000 лв.
9. Гарсониера, Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, ет. 6 - 20 000 лв.
10. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 20 900 лв.
11. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг, ПВЦ, обзаведена - 17 500 лв.
12. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
13. Едностаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 46 кв.м, юг - 20 000 лв.
14. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
15. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
16. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 3, юг, ПВЦ, ремонт - 33 000 лв.
18. Двустаен, Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
20. Двустаен, Изток, ПВЦ, ТЕЦ - 20 000 лв.
21. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 3, срещу Албените - 28 000 лв.
22. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
23. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
24. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
25. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
26. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
27. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 5, 2 тер., алум. дограма - 39 700 лв.
32. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 53 500 лв.
34. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
35. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.
36. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 лв.

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.
8.Мошино, ет. 2, 60 кв.м, нов, тх.8.Мошино, ет. 2, 60 кв.м, нов, тх.8.Мошино, ет. 2, 60 кв.м, нов, тх.8.Мошино, ет. 2, 60 кв.м, нов, тх.8.Мошино, ет. 2, 60 кв.м, нов, тх. - 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
10. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.
11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт - 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.
13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт - 11 000 лв.- 11 000 лв.- 11 000 лв.- 11 000 лв.- 11 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС4. 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.
5. Радомир, ет. 8, по БДС5. Радомир, ет. 8, по БДС5. Радомир, ет. 8, по БДС5. Радомир, ет. 8, по БДС5. Радомир, ет. 8, по БДС - 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.

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

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

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
КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.- 120 000 лв.- 120 000 лв.- 120 000 лв.- 120 000 лв.
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.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,
дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.
10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.
11. 11. 11. 11. 11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.
1111122222. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.
1111133333. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.
1111144444. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111155555. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111166666. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро
1111177777. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
1111188888. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м
1111199999. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
2020202020. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
2222211111. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м
2222222222. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222233333. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222244444. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. 1. 1. 1. 1. Двустаен, Изток, с обзавежданеДвустаен, Изток, с обзавежданеДвустаен, Изток, с обзавежданеДвустаен, Изток, с обзавежданеДвустаен, Изток, с обзавеждане - 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.
22222. Помещение за бизнес,110 кв.м. Помещение за бизнес,110 кв.м. Помещение за бизнес,110 кв.м. Помещение за бизнес,110 кв.м. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.- 450 лв.- 450 лв.- 450 лв.- 450 лв.
33333. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 



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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
2. Мошино, ет.  4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 29 500 лв.
5. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., Ю. Гагарин - 43 000 лв.
6. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 35 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
10. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
11. Мошино, ет. 1, тх, гредоред, ТЕЦ, БДС - 35 000 лв.

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Център, ул.Отец Пайсии, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
3. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 90 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 55 000 евро
7. Тристаен, ул. Кракра, ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
10. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, луксозни общи части - 35 000 евро
11. Тристаен, Радомир, около Гарата, 117 кв.м, тх., ет. 2 - 32 000 лв.
12. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро
13. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. 70 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата, Клепало

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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Имоти, реклами8 5 септември 2014 г. Съперник

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

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

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

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

всяка със собствен санитарен възел -

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

0888/952 264
Давам под наем, охраняемо складово

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

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

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

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

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение
132 кв.м, кв. Изток, топ-
място, подходящо за офи-
си, търговски представи-
телства, кафе.
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Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

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

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669



Съперник 9Дайджест 5 септември 2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНА ПЕРНИК СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА

ПО НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 2

– ГР. ПЕРНИК , УЛ. „ЛУГАНСК” № 67 Ж   ПО ПРОЕКТ 
„ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ!”

-   РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ПЕРНИК”

 ЗА ПОЗИЦИИ:
1. Ръководител/социален работник – 1 бр. / Трудов договор, 8 часов работен ден/Минимални

изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше, минимална образователна степен – “Бакалавър”, хуманитарен профил, социал-

ни дейности, педагогически
Професионален опит в сферата на социалните дейности, педагогически, работа с деца и семейства в

риск .
Описание на длъжността :
Администрира услугата,  отговаря за функционирането и качеството на предоставяните услуги,  из-

готвя документация, съобразно действащата нормативна уредба, да разработва индивидуалните програ-
ми за развитие на децата и младежите, на база техните индивидуални особености и потребности, устано-
вени чрез задълбочена оценка. Длъжността изисква способност за приспособяване, мисловни умения,
висока степен на умения за работа в мултидисциплинарен екип, както и за решаване на проблеми.
Ръководителят улеснява извършването на промяната и да управлява правилно като делегира отговор-
ности на членовете на екипа. Той/тя е необходимо да умее много добре да работи на вътрешно ниво с
колегите си от екипа, както и на външно ниво с общността, партньорите и други. Важно е притежаването
на умения и капацитет, с които да създава здрави и стабилни отношения с потребители и партньори с
идентифицирането на възможни партньорства и обединения, както и мобилизирането на ресурси и средс-
тва. Неделима част от неговите задачи ще бъде изготвяне на индивидуалните програми за развитие на
децата и младежите, на база техните индивидуални особености и потребности, установени чрез задълбо-
чена оценка и в съответствие с насоките и препоръките; Подпомагане на потребителите на Центъра за
настаняване от семеен тип да получат адекватна грижа, подкрепа и отношение, което води до подобрява-
не на тяхната способност да функционират в обществото.

Ръководител/социален работник на ЦНСТ 2 изготвя детайлни работни процедури в съответствие с
Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, действащата нормативната уредба на
социалните услуги, вътрешни правила и писмени методики за предоставяне на услугата.

2.  Възпитател – 3 бр. / Трудов договор, 8 часа при непрекъснат работен процес по график и сумарно
изчисляване/.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше, минимална образователна степен – “Бакалавър”, хуманитарен профил, социал-

ни дейности, педагогически
Професионален  опит в сферата на социалните дейности, педагогически, работа с деца и семейства в

риск.
Описание на длъжността :
Организира и провежда цялостната възпитателно-корекционна и социализираща дейност с децата/

младежите в ЦНСТ 2. Взаимодействие с децата/младежите, подкрепа и подпомагане по отношение на
възпитание и познавателно развитие, придружаване на децата/младежите до социални, здравни, образо-
вателни и др. институции. Изгражда самостоятелност в поведението на децата/младежите, ползващи
услугите в Център за настаняване от семеен тип 2 и ги придружава при интегриране в живота на общнос-
тта на Община Перник и на страната.

Поддържа регулярни контакти с родителите и другите законни представители на потребителите на
услуги в центъра и осигурява своевременната им информираност относно цялостната дейност на центъра
и развитието на децата/младежите.

Осигурява индивидуална подкрепа и работи индивидуално и в група  по утвърден график за развитие
на потенциалните възможности и умения у потребителите на услуги. Участвува в заседанията на екипа за
изготвяне на оценките на потребности и индивидуалните планове за грижи и развитие при постъпване в
ЦНСТ 2 и текущо през годината на потребителите.

3. Детегледач - 3 бр. /Трудов договор, 8 часа при непрекъснат работен процес по график и сумарно
изчисляване/.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0008-С0001
„Да не изоставяме  нито едно дете!” -

 разкриване на социални услуги в Перник”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на

Европейския съюз

Образование – средно
Описание на длъжността :
Като част от екипа на ЦНСТ 2, задълженията на детегледача ще включват основно полагане на индиви-

дуални грижи за всяко дете, ползващо тази услуга; поддържане на ред и чистота в сградата, съобразно
санитарно-хигиенните изисквания и действащите инструкции в ЦНСТ 2.

Индивидуални грижи за всяко дете, ползващо тази услуга:
- Поддържа личната хигиена на децата, настанени в ЦНСТ 2, следи за хигиената на младежите и

осигурява преобличането им с чисти дрехи, когато е необходимо;
- Запознава се и в работата си спазва дневния ритъм, изготвен съобразно индивидуалните особености

на всяко дете/младеж и подходящ за възрастта му;
- Запознава се с индивидуалния план за предоставяне на услуги на всяко дете/младеж срещу подпис

и осигурява индивидуални грижи, внимание и подходящо отношение и общуване, според изискванията
и препоръките вписани в този документ;

- Подпомага екипа на ЦНСТ 2 и външните експерти, работещи с децата/младежите при извършване на
ежедневни дейности, включени в индивидуалната програма на децата/младежите (напр. хранене, раз-
движване и др.)

- При необходимост придружава децата/младежите до социални, образователни, здравни и други услу-
ги;

- Отговаря за сигурността и безопасността на децата/младежите от ЦНСТ 2, по време на смяната си; в
случаите, когато е придружител на дете/младеж, извън ЦНСТ 2 и при всички други организирани общи
пътувания, разходки;

- Приготвя храната в ЦНСТ 2;
Начин на провеждане на конкурса
В два етапа: първи етап –подбор по документи и втори етап –интервю с допуснатите кандидати
1. I-ви етап – Проверка на съответствие на представените документи, с обявените изисквания
2. II-ри етап –провеждане на интервю с допуснатите кандидати
До втори етап /интервю/ се допускат само кандидатите, успешно преминали етапа на документално

съответствие.
Необходими документи:
· Заявление по образец
· Автобиография по образец
· Мотивационно писмо;
· Копие от документ за завършено образование, дипломи, квалификации, специализации;
· Документ удостоверяващ професионален опит/трудова книжка, служебна книжка, договори, длъж-

ностни характеристики, служебни бележки, удостоверения и др.;
· Документ за самоличност /за справка/;
· Свидетелство за съдимост.
Документите  ще се приемат от 04.09.2014г. до 04.10.2014г.,  в отдел „Информационно и административ-

но обслужване”- община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1 А от 9.00 до 16.00 часа. Образци на документи
се получават в отдел „Информационно и административно обслужване” или на сайта на Община Перник.

Лицата имат право да кандидатстват за повече от една позиция, като за всяка позиция подават отделен
комплект документи.

Решението на комисията относно допуснатите и недопуснатите  до процедурата за избор кандидати, се
оформя в протокол. Въз основа на решението си, в 10-дневен срок, комисията изготвя списъци на
допуснатите  и недопуснатите до конкурс кандидати, които се подписват от председателя на комисията и
се представят на кмета на община Перник за съгласуване.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването/интервюто, часът и мястото на
провеждането му. На недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускане-
то им. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват устно за датата, часа и мястото на провежда-
не на интервюто, като информацията се поставя на видно място – информационно табло на общината и  на
сайта на община Перник.

 Интервюто с допуснати кандидати  се провежда до 5 работни дини след обявяване на списъците
След приключване на втори етап от подбора, 15 дневен срок комисията съставя списък в низходящ ред,

въз основа на  който класира успешно издържалите конкурса кандидати – с най-висок сбор точки, като
същия се поставя на видно място – информационното табло на община Перник и сайта на общината.

Преценката на комисията за класирането на кандидатите се оформя в протокол за проведения кон-
курс, както и списъци на класираните, резерви и некласираните кандидати.

Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от конкурса.
Всеки кандидат, който не е класиран и одобрен за работа, може да подаде възражение до Кмета на

община Перник в едноседмичен срок от обявяването на крайните резултати. В тридневен срок от подава-
не на жалбата, комисията се произнася и уведомява писмено жалбоподателя.

Одобрените кандидати се назначават на трудов договор за срок не по-дълъг от срока на проекта,
съгласно трудовото законодателство.

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ:

Инвестира във вашето бъдеще!

Близнашки: Токът ще поскъпва
бавно, хората са чувствителни

Ще има плавно покачване на цените на тока, без шоково увеличение, което да е на гърба на обикновените хора - те са много чувствителни за цените в енергетиката.
Това заяви служебният премиер Георги Близнашки, който откри заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Съветът днес трябва да разгледа промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. По време на заседа-

нието ще бъде представена информация за състоянието на държавния бюджет, както и на сектор „Енергетика“. 
Преди дни eлектроразпределителното дружеството ЕVN поиска от ДКЕВР повишение на цената на тока за своите клиенти от 1 октомври 2014 година със 17.9%. 
Близнашки открои финансовата, банковата сфера и енергетиката като най-проблемни сектори. За енергетиката положението било повече от тревожно, според него,

като добави, че се натрупват 900 млн .лв. задължения тази година, а с тази тенденция дупката щяла да достигне 3,8 милиарда лева догодина. 
“Положението е изключително тежко, може само да се съжалява, че не се направи актуализацията на бюджета. Изправени сме пред много проблеми. Ще се

наложи актуализация на бюджета, трябва да я изготвим и предложим веднага след провеждането на изборите”, коментира още служебният премиер. 
Близнашки обеща да изготви актуализация на бюджета и да я предложи веднага след провеждането на изборите.
Според него обаче се злоупотребява в определен смисъл с назначенията и уволненията на областните управители и обяви, че целта му е да подържа равновесие. 
“Призовах всички онези, които ще участват в изборите, сами да си подадат оставките и да не създават изкуствено напрежение”, посочи премиерът и добави, че

някои са го направили, а други - не. 
Той бил много неприятно изненадан от областния управител на Хасково Кадир Исов, който си позволил да направи изявление, че не е назначен от него и няма да си

подава оставката. Цялото общество трябва да проявява нетърпимост към такива примери, добави Близнашки. 
КНСБ ще подкрепи подготовката на актуализацията на бюджета от служебния кабинет, обяви президентът на синдиката Пламен Димитров. Не сме съгласни в

банковата система да се наливат средства на данъкоплатеца. Не искаме бюджетът да спасява КТБ, обясни Димитров. 
Той обърна внимание на това, че в “Напоителни системи” започнаха протести и няма как хората да стоят без заплати. Посочи и сигнал, получен от структурите на

КНСБ в Изпълнителната агенция по горите, за намаляване на бюджета на агенцията с 40 %.
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бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Цветовете на любовта" /п/ - сериал
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят: Пътят на Емир" -
сериал, с. 3, еп. 14
21:30"Изабел Кастилска" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Менталист: Крадецът на мисли" -
сериал, с. 4, еп. 18
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./ - токшоу
04:00Домашен адрес ситиком еп. 21 и
еп.22

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:35Дързост и красота тв филм/
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:05Денят започва с Култура в
10:00История.BG
11:05Сен Тропе тв филм/480
12:00По света и у нас
12:30Константин Философ тв филм
14:15Телепазарен прозорец
14:30Очарователни погледи към Китай
14:45Бурен свят тв филм/22 епизод/
15:10Вирусите атакуват анимация
15:40Европа на фокус
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:25Европейски музикален фестивал
17:30Дързост и красота тв филм/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:10Малкото голямо четене
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014:
20:30Парламентарни избори 2014: я
20:50Спортни новини
21:00Най-хубавите години от нашия
живот /п/
22:40По света и у нас
22:55Парламентарни избори 2014:
23:00Парламентарни избори 2014: я
23:15Зелена светлина
23:20По пътя игрален филм /САЩ,
01:35В мрака игрален филм /Полша,
2011г./, режисьор Агнйешка Холанд, в
ролите: Роберт Вйенцкевич, Бено
Фурман и др. (16)
04:15Денят започва с Култура /п/

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Днес се поста-
райте да се освобо-
дите от напреже-

нието, което владее съзнание-
то ви.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес ще имате
шанс да изградите добри връз-
ки и контакти с хора, които
може да ви помогнат .

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Днес моментът
ще бъде благоприятен да се
заемете с делата, които
бяхте оставили на заден план

РАКРАКРАКРАКРАК

Днес на много от
вас ще се наложи да доведат до
успешен финал предприета ини-

циатива. 

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Днес очакванията
на много от вас ще се сбъд-
нат, и то благодарение на пра-
вилното планиране и баланси-

ране 

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Д н е с ще се наложи да със-
тавите точен план за разходи-
те, които трябва да направи-
те в професионалната сфера.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Днес моментът
е благоприятен за
промени, които мо-

же да имат цялостно отраже-
ние върху настоящето ви. 

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Днес финансово-
то положение ще има определ-
яща роля при взимането на
конкретни решения от делово

естество.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Днес невъзможното би мог-
ло да се превърне реалност ,
ако предприемате правилни

ходове. 

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес на работното си място
не се бойте да действате с раз-
мах. Ще има възможност да ту-
ширате възникнало напреже-

ние.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Днес не изисквайте
от околните да следват вашия ри-
тъм на работа, а още по-малко да има-

т същите разбирания.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Днес оставете нещата в
професионалната сфера да се
развиват от само себе си
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Íÿìà äà èçëÿçà îò òóíåëà ñðåùó ÖÑÊÀ
Пернишкият футболист Велизар Димитров за мача и обстановката в Украйна

невинни хора.
- Какво искат в До-

нецк?
- Искат единствено

да живеят в мир, нор-
мално. Донецк е прек-
расен град. Има рабо-
та за хората. Сега
например базата на
“Металург” е превзе-
та от сеператисти.

- Къде тренира от-
борът?

- Избрахме една база
в Киев. Там играят,
там тренират. Много
е гадно, когато след -
мач не можеш да се
прибереш у дома.
Всички футболни хора
страдат от ситуа-
цията.

- ЦСКА изглежда по-
силен, лидер е в класи-
рането. Следите ли
какво се случва?

- Никога не съм се
съмнявал, че Стойчо
Младенов ще постиг-
не такива резултати.
Ръководството пра-
ви всичко възможно
да стабилизира клуба.
И успяват! За съжале-
ние ще минат поне
десет години, дока-
то ЦСКА си върне ис-
тинския блясък. Този,
който е заслужил да
има през годините.
Дай Боже, да се наме-
ри компания, която
да стабилизира фи-
нансово клуба. Не е
нормално треньори-
те да се занимават с
неща извън отбора.
Но в момента няма
избор.

- Какво си казахте на
обяда с тима преди
няколко седмици в
“Царско село”?

- Чух много неща,
които са се случвали
през последните годи-

Страницата подготви Яне Анестиев

Стартира първенството
на областта

През уикенда започна областното
футболно първенство ето двойките,
които ще бъдат противопоставени в
първия кръг:

ГРУПА „А” 1
6/7 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч

1 ФК ГАБЕР -
   ФК СПОРТИСТ – С 10,30 ч
2 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ЕРМА – С
3 ФК ДРУЖБА - ФК ПИРИН - Н
4 ФК БАЛКАН - ФК БОТЕВ - Н
5 ФК МИНЕРАЛ - ФК ЧОРНИ 1920 - Н
6 ФК ВИТОША - ФК ВЕРИЛА – Н 10,30 ч
   ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 – ПОЧИВА

ГРУПА „А” 2
1-ВИ  КРЪГ

 6/7 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч

1 ФК ЕНЕРГЕТИК -
   ФК ПАРТИЗАН – С (4.10) 10,30 ч
2 ФК КИТКА - ФК БУРЯ - С
3 ФК БЕНКОВСКИ -
   ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - Н
4 ФК САРАТА - ФК СВРАКИТЕ - Н
5 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК ВИХЪР - Н
6 ФК ЛЕВСКИ - ФК СТУДЕНА - Н

„Металург” отпадна
за Купата

Отборът на „Металург”, отпадна от тур-
нира за Купата на страната по футбол
след като отстъпи с 0:4 на отбора на „Пи-
рин” (Гоце Делчев) игран в сряда от
17,00 часа на стадион „Металург”. Дома-
кините се стараха колкото могат, но все
пак си пролича,че тимът на гостите през
миналата година се е състезавал в про-
фесионалния футбол. Така отборът на
„Пирин” продължава на следващия етап
от турнира, а „Металург” може да се със-
редоточи върху представянето с в облас-
тното футболно първенство.В неговия
първи кръг от 17,00 часа о в събота отбо-
рът на пернишкия квартал „Изток”  прие-
ма гостите от „Ерма”(Трън)

Ветераните на „Миньор”
надвиха „Струмска слава”

Отборът на „Миньор” спечели мача от
първия кръг от шампионата на ветерани-
те, като надделя с 2:0 над отбора на
„Струмска слава”. Срещата се игра на
градския стадион в Радомир. През пър-
вото полувреме гостите откриха резулта-
та чрез дузпа, изпълнена от Людмил Ев-
гениев, отсъдена за нарушение срещу
Иво Димитров. През второто полувреме
миньорци вкараха още един гол, като
след центиране на Станимир Мантарков
играч на гостите си заби топката в собс-
твената си врата. Така перничани чакат
следващия си противник, който ще е от
област Кюстендил, но все още не се знае
кой е той. Срещата ще се играе на 10 ок-
томври. Ето състава на победителите:
Стефан Трифонов, Бойко Василев, Иво
Славчев, Петър Анестиев, Асен Асенов,
Людмил Евгениев, Иво Димитров, Юлиян
Янакиев, Тони Евтимов, Александър
Здравков, Георги Борисов

ни, а е безумно да ста-
ват в ЦСКА.

- Възможно ли е Ц-
СКА да върне визита-
та на “Металург” в
Украйна?

- Няма такава уго-
ворка. Нека да се ста-
билизира положение-
то в Украйна и най-
лесното е да организи-
раме мач и в Донецк.

- Бихте ли се върна-
ли като ръководител
в ЦСКА?

- Не е коректно да
отговарям на такъв
въпрос. Всички знаят,
че съм цесекар в душа-
та си. Но в момента
работя за “Металург-
” и си върша всекид-
невно задачите. Какво
ще стане в бъдеще,
няма да гадая.

- Познавате добре
бившите съветски
републики. Какво да
очакваме от старта
на евроквалификации-
те в мача Азербайджа-
н - България следва-
щия вторник?

- Могат да ни създа-
дат много проблеми.
Не сме на ниво, че да
подценяваме някой съ-
перник. Азербайджан
се развива много бър-
зо и всеки ден футбо-
лът става по-силен.
Влагат се и сериозни
средства. Но нека и да
не надценяваме съпер-
ника. Колкото и да се
подобрява азерското
ниво, ние не трябва
да се плашим. А напро-
тив - да излезем моби-
лизани и да победим.
Оптимист съм, че ще
победим Азербайджан.
Това ще е добър
старт и надежда за
класиране на европей-
ското. 

- Планирахте ли как
ще излезете от туне-
ла на “Българска ар-
мия” в неделя вечер, г-
н Димитров?

- Въпросът е право
в целта - няма да из-
ляза. Просто няма да
участвам в мачаЦ-
СКА - “Металург” (До-
нецк). Това ще е много
сериозна контрола, а
аз вече не съм профе-
сионален футболист.
Помогнах да има та-
къв двубой, но мачът
няма да ми е бенефис.
Ще бъда на “Българ-
ска армия” и се над-
явам да видя много
фенове. Както съм
свикнал да виждам, до-
като играех в ЦСКА.
Ще честваме съеди-
нението на България,
което е предния ден.
Инициативата е чу-
десна и искам да ста-
не един “червен” праз-
ник.

- Каква беше ролята
ви в организацията?

- Направих контакт
с “Металург” по мол-
ба на ЦСКА. Добре, че
реагирахме бързо.
Престижно е за “Ме-
талург” да се срещне
с най-титулувания
български отбор и ли-
дера в класирането в
момента.

- Щом няма да има
ваш бенефис сега, ко-
га да го очакваме?

- Не мога да се анга-
жирам с дати. Трябва
сериозна подготовка,
време. Не е реално са-
мо за седмица да ус-
пея да поканя хората,
които искам. Вече
съм говорил със спе-
циалисти, които да
ми помогнат в орга-
низацията. Тайни
няма да издавам, ни-
то имена. Ще ви кажа
само едно - в моя бене-
фис ще бъде застъпе-
но особено много име-
то ЦСКА.

- Не се ли отказахте

прекалено рано от
футбола?

- Мнозина това каз-
ват. В Украйна хората
бяха изненадани от
решението ми. Но чо-
век сам чувства кога
е дошло времето да
каже “стоп”. Намирах
се в чудесна форма.
Най-добрата от целия
ми престой в “Мета-
лург”. Вероятно ре-
ших така заради емо-
ция. Трудно е след
толкова години да се
откажеш от голяма-
та си любов - футбо-
ла. Но камъкът е
хвърлен и няма да се
върне.

- За какво съжалява-
те най-много?

- Имах огромно жела-
ние да играя в голям
европейски отбор.

- Не е тайна, че “Ли-
върпул”, “Порто” и
“Бенфика” ви искаха...

- Да, истина е. Ог-
ромно признание за
моята работа на те-
рена. Опитвах се да
не обръщам внимание,
макар че ми беше
приятно. Да те поис-
ка “Ливърпул” е нещо
много специално. Пор-
тугалските грандове -
също.

- А защо не стана?
- Въпросът не е към

мен, а към отговорни-
те фактори в ЦСКА -
тогава. Безсмислено е
да дълбаем в минало-
то. Не заиграх в “Ли-
върпул”, но играх на
“Анфийлд”. Не само
играх, а победих. С
екипа на любимия
ми ЦСКА. Така е
трябвало да стане в
моята кариера. Не съ-
жалявам за нищо.
Отидох в “Металург-
”, където бях посрещ-
нат като приятел, ка-
то брат. И наистина,
сега има хора в До-
нецк, които ги прие-
мам точно за такива.
Феновете ме уважа-

ваха страшно много.
- Кой е най-памет-

ният ви мач?
- Победата над “Ба-

йер” (Леверкузен) в
София, с която
влязохме в групите на
Купата на УЕФА. Дори
съвсем скоро гледах
пълен запис. Незабра-
вими остават победа-
та над “Ливърпул”,
над “Левски”. Имам
много моменти, с кои-
то да бъда горд. И ка-
то направя равнос-
метка, те са много
повече от лошите.

- Какво казват прия-
телите ви в Донецк за
положението в Украй-
на? Ходили ли сте ско-
ро там?

- Откакто започна-
ха военните дей-
ствия, не съм бил. От
гледна точка на сигур-
ността въобще не е
желателно да се стъп-
ва в този район. Бях
за последно в начало-
то на протестите.
Струваше ми се безо-
бидно, а така мислеха
и моите приятели.
Днес е коренно различ-
но. Никой не вижда къ-
де е изходът. Много
политически игри са
намесени, а жертви са

те са регистрирали
две победи, интерес-
ното е, че и двете са
с по 2:1 , като едната
е като гост над
„Спортист” в Своге.
Единственото им по-
ражение беще на тех-
ния стадион на стар-
та напървенството с
1:3 от „Сливнишки ге-
рой”. Перничани са
амбицирани да стиг-
нат до успеха след
два мача без победа  и
куп грозни обвине-

ния,че са продали сре-
щата с „Обори-
ще”.”Струмска сла-
ва” приема на своя
стадион „Конелиа-
но”(Герман). Гостите
взеха точка от „Ми-
ньор” в предишния
кръг, но един от напа-
дателите им, Коев,
получи червен картон
и ще е наказан за този
мач, а за домакините
от „Струмска слава”
трито точки са прос-
то задължителни.

В неделя от 17 часа
ще се изграят мачо-
вете от четвъртия
кръг на първенство-
то на Югозападната
„В” ФГ. В Перник
„Миньор” приема от-
бора на „Балкан”(Вар-
вара), който влезе ми-
налата година на то-
ва ниво на футбола в
страната ни, но се
утвърди като един
от стабилните ти-
мове в групата. До
този момент гости-

„Миньор” срещу „Балкан”,
„Славата” срещу  „Конелиано”



АПРОПО

С КОЛОСАЛНИ ПОХВАЛИ
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАСИ-
ПАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
НА „АТАКА” парламентар-
ните избори в Перник да бъ-

дат провеждани под зоркото око на
полиция и жандармерия. Като добавим
към това и идеята на вътрешния ми-
нистър навсякъде из България да има
спецзвена за борба с купените гласо-
ве, си идваме точно на думата. Наисти-
на, историята е доказала, че само теж-
ко въоръжената сила на властта може
да обърка партийните социологически
прогнози за гласове, мандати, процен-
ти и прочие. Заслужава си поне в Пер-
ник експериментът да бъде проведен
по всички правила на жандармерий-
ското изкуство и после да бъде рекла-
миран като чудодейно лекарство сре-
щу изборните метастази. Ако другите
партии мислят сериозно, че искат чес-
тни и демократични избори, да постиг-
нат консенсус помежду си и с „Атака”,
да плеснат с ръце и се прегърнат и да
извикат камионетките. Ако ще опре-
деляме изборите като исторически, в
това да ни е историята – жандармерист
- секция, жандармерист – секция. А
пред всяко училище - полицай със за-
реден „Калашников”. Пък после да ви-
дим кой ще е първа политическа сила
и кой ще духа супата...

НЕ ЧЕ ДОСЕГА Е БИЛО НА МАЙ-
ТАП, АМА ВЕЧЕ Е ЖИВА ИСТИНА –
от днес официално сме в предизборна
кампания и всяка казана от политиците
дума е хвърлен камък, който, ако не ни
удари по главата, ще бъдем щастливи.
Предстои месецът на нашето недоволс-
тво, по-точно казано – на нашето сеир-
джийство. Стига да имаме нерви да из-
държим словесния тероризъм и да се
настроим на забавно-развлекателните
вълни на популизма. Вече телевизори-
те и вестниците ще станат еднакви. Ед-
ни и същи лица, с едни и същи заучени
фрази, с еднакви театрални гримаси...
Демек, започва едномесечната предиз-
борна сапунка с десетки главни герои,
стотици второстепенни, хиляди статис-
тици и милиони кибици. Ние сме в рол-
ята на последните и нашата е най-лес-
на – филмът ни е без пари.

125 септември 2014 г.
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Проблемът с децата в провинцията остава нерешен

Непълнолетни момчета
вандалствали в Църква

Любомира ПЕЛОВА
Двама непълнолет-

ни ще отговарят за
унищожаване и пов-
реждане на чуждо
имущество, съобщи-
ха от полицията.

За неприятния ин-
цидент станало ясно
на 1-ви септември, когато в пернишкото
Второ районно управление на МВР е бил
подаден сигнал за счупена пейка пред
кметството в квартал Църква. По данни
на материално отговорното лице, щетата
е на стойност около 300 лв.

Служителите на реда предприели раз-
следване и установили, че извършители
на вандалщината са двама непълнолетни
на 13 и 15-годишна възраст. Уведомена е
Районна прокуратура – Перник и работа-
та по случая продължава.

Миграционният натиск на
южната ни граница остава

Любомира ПЕЛОВА

Миграционният натиск по границите на
страната ни не намалява. Нови 23 – ма бе-
жанци, пробвали да минат нелегално в
страната ни са задържани през изминалото
денонощие, съобщават от пресцентъра на
вътрешното министерство. Те са задържани
на българо -  турската граница, като 22 - ма
са пробвали да пресекат неправомерно зе-
лена граница и един е хванат граничен кон-
тролно-пропускателен пункт.

Не е ясен точният брой на успелите пък да
проникнат във вътрешността на страната бе-
жанци. Повечето от тях, влизайки в Бълга-
рия, не възнамеряват да останат трайно у
нас, а пробвета да продължат пътя си към
Западна Европа. Обикновено това става
през границата ни със Сърбия. Не случайно
Гранична полиция засили присъствието си
в района на община Трън. Там наскоро бе
пипнат бивш полицай, пробвал да изведе от
страната с бус 11 нелегални емигранти.

С цел противодействие на незаконната
миграция, дирекция „Миграция“ е съсредо-
точила усилията си към ефективно изпълне-
ние на процедурите по връщането. Вследс-
твие на предприетите мерки по оптимизира-
не на връщането, дирекцията отчита увели-
чение на броя на изведените в изпълнение
на принудителни административни мерки
чужденци. Командированите служители с
цел усилване охраната на държавната гра-
ница продължават да подпомагат охраната,
да съпровождат задържани лица, да обра-
ботват документите и полицейската регис-
трация. Припомняме, че е активиран кратък
номер 1466 на трите мобилни оператора, ка-
то с един sms всеки може да дари 1 лев.
Дарение може да се направи и онлайн на
сайта на БЧК. Екипи от медицински спе-
циалисти извършват медицинското об-
служване в пунктовете за първичен прием
на бежанци.

Европейската служба за подкрепа в об-
ластта на убежището предоставя експертна
и организационна помощ на България по
процедурите и управлението на местата за
прием на търсещите закрила.

ците, както доскоро
твърдяха от ДАБ, а в
б ю р о к р а т и ч н и т е
пречки, които държа-
вата създава. Проб-
лемът е, че агенция-
та спазва наредба от
2000 г. за приемане на
бежанци в училища-
та, която не би
трябвало да е валид-
на, тъй като се осно-
вава на вече несъщес-
твуващи членове в
Закона за убежището
и бежанците. Тя пред-
вижда всички, желае-
щи да ходят на учили-
ще, да са завършили
курс по български
език към агенцията
за бежанците и след
това да минат през
специална комисия,
която да ги изпита.
Такива курсове обаче
започнаха да се орга-
низират едва пред
последните няколко
месеца и досега само
доброволци препода-
ваха на децата в бе-
жанските центрове.
Според Закона за
просветата, за да бъ-
де записано на учили-
ще дете, което идва
от друга държава, то
трябва да представи
6 документа, сред
които справка за изу-
чаваните в родината
му предмети, хора-
риум на учебните ча-
сове, поставени оце-
нки и т.н., като всич-
ко това трябва да
бъде преведено и ле-
гализирано. Плаща се
и държавна такса. Ко-
гато обаче става
въпрос за страна, къ-
дето има гражданска
война, това е напъл-
но невъзможно. Ос-
вен това таксите за
всички тези заверки
са непосилни за много

хора. Отделно бъл-
гарските такси на за-
веряващите инсти-
туции са около 120
лв. Въпреки че този
проблем не е отскоро,
бившето ръководс-
тво на МВР, Минис-
терството на обра-
зованието и кабине-
тът “Орешарски” се
заеха да го решават
едва в края на манда-
та си. Те изготвиха
промени в Закона за
убежището и бежан-
ците, които обаче
бяха приети само на
първо четене. Проек-
тът предвиждаше не-
пълнолетните бежан-
ци да тръгват на
училище до третия
месец от подаването
на молба за закрила,
без да бъдат изпит-
вани и без за тях да
важи изискването да
имат служебна бележ-
ка от предходното
училище. Предвижда-
ше се още, ако се нало-
жи да си доучват ези-
ка, да им се организи-
рат допълнителни
курсове, без да спира
обучението им. В съ-
щия закон трябваше
да се реши и въпро-
сът с кандидатства-
не в университети-
те. Разпускането на
парламента обаче
попречи законът да
бъде приет. През юни
директорът на ливан-
ското училище в Со-
фия Нажа Гази заяви в
медиите, че в момен-
та в училището учат
80 деца бежанци. Тя
обяви готовност, ако
техният брой се уве-
личи, да създаде нова
паралелка. Проблемът
с децата в провинция-
та обаче остава нере-
шен.

Нуждаем се от вашата подкрепа,
за извършване на спешна

хирургическа операция в Турция
на нашия съгражданин

АЛЕКСАНДЪР СТАНОЕВ НИКОЛОВ 
набирателната сметка (в лева и

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

Благодарим Ви!!!        

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Любомира ПЕЛОВА
Министърът на

вътрешните работи
Йордан Бакалов отче-
те състоянието на
обществените по-
ръчки. Той посочи, че
към настоящия мо-
мент по сключени до-
говори за доставки
или услуги, предстоя-
щите плащания до
края на 2014 г. са на
стойност около 67
400 000 лв., което
надвишава с около 4
000 000 лв. остатъка
по бюджета за теку-
ща издръжка и капи-
талови разходи. В съ-
щото време са започ-
нали процедури за об-
ществени поръчки,

намиращи се в различ-
на фаза на изпълне-
ние на стойност око-
ло 19 300 000 лв.

Понастоящем про-
тича процес на цялос-
тен преглед на започ-
налите процедури за
обществени поръчки.
Прекратени са проце-
дури на стойност
около 10 500 000 лв.
Вътрешният минис-
тър оповести, че са
прекратени дей-
ствията по обявле-
ние в сайта на МВР за
стартиране на об-
ществена поръчка за
изграждане на систе-
ма от камери за кон-
трол на движението
по пътищата, за от-

МВР прекрати процедури по
обществени поръчки за 10 милиона

печатване и постав-
яне в пликове на фи-
шовете за нарушения
и доставката им до
гражданите, с прог-
нозна стойност 53
000 000 лв. (с ДДС).
Той уточни, че споме-
нава сумата с ДДС, за-
щото МВР не ползва
данъчен кредит и зап-
лаща стоките и услу-
гите като краен пот-
ребител. Извършена-
та проверка е уста-
новила, че за тази
процедура не е пред-
видено финансиране
нито в утвърдения
план за обществени
поръчки на първосте-
пенния разпоредител
с бюджет за 2014 г.

Любомира ПЕЛОВА
От над 520 деца бе-

жанци, които живеят
в България, само 96
са се записали да
ходят на училище
през новата учебна
година, сочи инфор-
мация, изтекла от
служител на Държав-
ната агенция за бе-
жанците. Останали-
те няма да могат да
учат от 15 септем-
ври, въпреки че всич-
ки отговорни адми-
нистративни факто-
ри твърдяха преди
година, че този проб-
лем ще бъде решен
бързо. В момента у
нас има сирийчета,
които не са ходили на
училище от три го-
дини. Според различ-
ни данни около 2000
деца с бежански или
хуманитарен статут
са пропуснали поне
една учебна година.
По сведения на БЧК
миналата година само
около 50 деца със
статут са ходили на
училище. Причината
не е в ниския интерес
от страна на бежан-


