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то, дано обаче не се
отрази върху управ-
ленските решения на
екипа на инж.Иван
Иванов.

Още по-сложно ще
стане, ако и ВАС
потвърди решение-
то на втория със-
тав на пернишкия
Административен
съд. Тогава пълномо-
щията на новия гра-
доначалник и на наз-
начените от него за
заместник-кметове
Румяна Гьорева и
Владислав Караилиев
с решение на ОИК ще
бъдат прекратени, а
те вече няма да мо-
гат да се върнат и в
групата на ГЕРБ в

почна да изпълнява
функциите си на
градоначалник и наз-
начи свой управлен-
ски екип, се отменя.
И това определение
не е оканчателно. То
подлежи на обжалва-
не във ВАС.

Така ситуацията в
общинската админис-
трация на Перник
става изключително
сложна. И повече от
неприятна, защото
се създава една нап-
регната за новия
екип обстановка,
която неминуемо би
дала отражение вър-
ху работата му. Тази
несигурност явно ще
продължи във време-
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Втори състав на Административния съд с обратно решение на първия
Любомира ПЕЛОВА

Втори състав на
Административния
съд в Перник излезе
с обратно решение в
сравнение с това на
първия, който до-
пусна предварител-
ното изпълнение на
Решение №918 на
местния законода-
телен орган, касаещо
избора на Иван Ива-
нов за кмет на общи-
на Перник. Той е из-
лязъл със свое опре-
деление, по силата
на което решението
на състава, предсе-
дателстван от съ-
дия Слава Георгиева
по казуса, на базата
на което Иванов за-
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Предимно
облачно

Св. преподобни
Сава Освещени

и Нектарий
Битолски

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

Сезонът на
шараните

Ще се сетил някой, че 6-ти
декември е Ден на банкера? Едва ли. Огром-
ни опашки от шарани са се наредили пред
КТБ. За тях празникът ще бъде истински,
ако могат да си вземат полагаемото.

Макар и временно схрускани от големите
акули, дребните шарани ще оцелеят. Виж, за
едрите положението е като „риба на сухо”.
Ще си вземат стоте хиляди евро, колкото
да се почерпят за Деня на банкера, а с оста-
налите да се почерпи Цветан Василев.

Утрешният Никулден яко мирише на ша-
ранско. Пържено, печено, сготвено – все
курбан на една банкерска политика, която
всички искат да забравят. И правилното
решение да няма банкер на година трябва
да бъде съпроводено от още едно – да се
обяви шаран на годината. Тук културният
министър Вежди Рашидов е само една от
номинциите, но трябва да има и още. Ега
ти парадокса – престижната професия
„банкер” започна да звучи мръсно, задкулис-
но, далаверджийско.

Хубавото е, че стартира декемврийският
празничен цикъл. Едни ще си вземат парите
с кеф, ще ги похарчат с още по-голям кеф в
прослава  на шаранския празник. Поне да
няма оправдание за малките коледни над-
бавки. Държавата се погрижи – ето ви 13-
та заплата, шарани, бягайте на опашките
пред банките.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА

КАМПАНИЯ 2015!
За абонамент -

в пощенските клонове
и редакцията

на вестник “Съперник”

Коледната елха грейва днес
Виктория СТАНКОВА

Община Перник кани всички пернича-
ни на запалване светлините на коледна-
та елха.

На 5 декември – петък, от 17.30 ч., по
инициатива на Община Перник, пред
Двореца на културата, ще се състои тра-
диционното запалване на светлините на
Коледната елха.

За доброто настроение на присъства-
щите ще се погрижат танцьорите от Ан-
самбъл „Граовска младост” и Духовия
оркестър при Двореца на културата.
Дядо Коледа ще разиграе викторина и
ще събере писмата – желания от малки
и големи деца. Заповядайте да се пове-
селим заедно, скъпи перничани!

СЪБИТИЕ НА 2014-та ГОДИНА

ЛИЧНОСТ НА 2014-та ГОДИНА

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”
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Любомира ПЕЛОВА
Трима нови съвет-

ници положиха  клет-
ва вчера на редовно-
то заседание на пер-
нишкия ОбС. Новите
местни законотворци
са от групата на ПП
ГЕРБ. Това са Миросла-
ва Николова, Явор Ран-
гелов и Любен Лаза-
ров, които заемат
местата на избрания
кмет Иван Иванов и
назначените замес-
тник-кметове Румяна
Гьорева и Владислав
Караилиев. “Да си об-
щински съветник от
ПП ГЕРБ, преди всичко

е една голяма отго-
ворност. Те не случай-
но са били кандидати
за място в ОбС от
ГЕРБ и сега имат въз-
можността да дока-
жат личните си качес-
тва и професионални-
те си умения, защото
всеки един от тях е с
експертиза. Те ще про-
дължат дейността на
групата такава, каква-
то перничани знаят,
че е била до момента.
Желая им успех!“, каза
председателят на гру-
пата общински съвет-
ници от ПП ГЕРБ-Пер-
ник Милена Миланова.

Тя допълни, че всеки
един от тях вече е
член на постоянната
комисия, в която има
експертиза. „Благода-
рение на перничани,
ГЕРБ получи възмож-
ността да поеме от-
говорността за уп-
равлението на гр. Пер-
ник. От общинския съ-
вет излязоха трима
наши съветници, като
заеха постовете на
кмет и зам.- кметове.
Това наложи промяна в
не една комисия“, из-
тъкна Миланова.

Новите съветници положиха клетва

На страница 3

местния минипарла-
мент. Тогава пък
кметските функции
ще трябва да поеме
някой от предишни-
те заместник-кмето-
ве, работили по вре-
ме на мандата на Ро-
сица Янакиева. Меж-
дувременно зам.кме-
тът Илинка Никифо-
рова, която бе назна-
чена от Янакиева за
временен градоначал-
ник, вече влезе в уп-
равлението на облас-
тта, от два дни тя е
зам.областен управи-

тел. Възможно е да
се стигне и до час-
тични избори за
кмет, който ще уп-
равлява до до редов-
ния вот за местни
органи на самоуправ-
ление през есента на
2015 година. Всичко
вече е в ръцете на
Темида.

А до окончателно-
то решение на ВАС
ситуацията в Пер-
ник остава като в
онзи прословут лаф:
«На маймуни ни нап-
равихте...»
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„Все по-често ще чувате от мен „не”, стане ли дума за пари!”

Любомира ПЕЛОВА
Стане ли дума за па-

ри, все по-често, в 99
процента от случаи-
те, ще чувате от мен
думичката «не, бе ка-
тегоричен вчера но-
вият кмет на Перник
Иван Иванов. Изявле-
нието той направи по
повод искането му да
бъде оттеглена от
дневния ред на заседа-
нието на ОбС доклад-

ната, касаеща разреше-
нието на местния за-
конодателен орган об-
щинското дружество
«Жилфонд» да закупи
седем рециклирани
тролейбуса от плевен-
ското предприятие
«Тролейбусен тран-
спорт». Там е в ход реа-
лизацията на проект
за интегриран градски
транспорт, на базата
на който е обновен с

Силвия ГРИГОРОВА
  Безлихвена вакан-

ция за битовите або-
нати обяви преди Ко-
леда „Топлофикация
Перник”. Добрата но-
вина дойде от ръко-
водството на топло-
фикационното пред-
приятие. От там поя-
сниха, че безлихвеното
плащане ще бъде само
в периода от 1 до 31
декември 2014г. От
ръководството на
„Топлофикация Пер-
ник” поясниха, че би-
товите клиенти мо-
гат да се възползват
както от безлихвено
плащане на дължима-
та сума, така и от от-
стъпка при три кате-
гории задължения:

1. Ако абонатите
платят всичките си
задължения към дру-
жеството до момен-
та, те ще имат въз-
можност да ползват
безлихвено плащане, а
освен него и 13.7% от-
стъпка от дължимата
сума;

2. Когато абонати-
те платят всичките
си задължения, за кои-

Безлихвена ваканция обяви
„Топлофикация” преди Коледа

то дружеството вече
е предприело дей-
ствия за събирането
им по съдебен ред, но
все още не е влязло в
сила съдебно решение
и не е издаден изпъл-
нителен лист, те мо-
гат да се възползват
от безлихвено плаща-
не върху дължимата
сума;

3. Абонатите, кои-
то платят всичките
си задължения по об-
разувани изпълнител-
ни дела, също могат
да се възползват от
безлихвено плащане,
но след като си
платят таксите и
разноските при съдеб-
ния изпълнител, при
който е образувано
изпълнителното дело.

  От „Топлофикаци-
я  Перник” напомнят,
че клиентите на дру-
жеството могат да
се възползват от об-
явените отстъпки
при плащане на каси-
те на „Топлофикация-
Перник” в Минна ди-
рекция и в Банка ДСК-
кв.”Изток”, които до
31.12.2014г. ще ра-

Ясни новите зам.областни
Любомира ПЕЛОВА

Ясни са вече хората, които ще по-
пълнят екипа на новия областен упра-
вител на Перник. «Както «Съперник»
вече писа, досегашният зам.кмет, от-
говарящ за проблемите на образова-
нието и културата Илинка Никифоро-
ва, представител на политическа пар-
тия АБВ, ще е единият, който ще зае-
ма свободната вакантна длъжност на
зам.губернатор. Преди да влезе в уп-
равленския екип на Росица Янакие-
ва, тя бе директор на дирекция «Об-
разование и култура» в общинската
администрация.

Втората бройка за зам.областен уп-
равител заема бившият шеф на Об-
ластната дирекция на МВР Валентин
Димитров. Той оглавява дирекцията в
продължение на близо две години и
половина и през август миналата го-
дина бе освободен от поста от тога-
вашния вътрешен министър Цветлин
Йовчев. Димитров вече е пенсионер
от системата на силовото ведомство и
след като излезе от структурата на
силовото ведомство, започна работа
като зам.кмет на столичния район
«Витоша».

Засяха над 98 000
декара с пшеница

  Над 148 000 дка с предсеитбена
подготовка има до сега на територията
на областта. Това информираха от Об-
ластна дирекция „Земеделие”. Най-
много площи, подготвени за сеитба на
пролетни култури има в землището на
община Радомир-  70 450 дка. Следват
общините: Брезник- 30 850 дка, Пер-
ник- 28 000 дка, Трън- 9000 дка, Кова-
чевци- 6 200 дка и Земен- 3 600 дка.
Единствени стопаните от Перник за-
почнаха предсеитбено торене на пло-
щите.

  Успоредно с предсеитбената подго-
товка върви и дълбоката оран на маси-
вите, които са предназначени за сеит-
ба на есенни култури. До момента в ре-
гиона са изорани общо 65 140 дка.
Традиционно най-много площи с дъл-
бока оран има в землището на община
Радомир- 49940 дка. Следват общини-
те: Перник- 10 000 дка и Ковачевци-
5 200 дка. Все още стопаните от Брез-
ник, Земен и Трън не са започнали
дълбока оран.  Напредва сеитбата на
есенните култури. До сега в областта
са засети 98 700 дка с пшеница. Най-
много площи с тази култура са засети
до момента в община Радомир- 44 750
дка. След нея се нареждат общините:
Брезник- 21 380 дка, Перник- 20 100
дка,Трън- 5 160 дка, Ковачевци- 5 000
дка и Земен- 2 300 дка.

  Повече в сравнение с миналата го-
дина ще бъдат площите, засети с мас-
лодайна рапица. До сега в региона са
засети общо 11 130 дка с тази култура.
Най-много рапица са засели земедел-
ските производители от Радомир-6 580
дка. Следват общините: Трън-3 500
дка, Брезник- 540 дка, Перник- 310 и
Ковачевци- 200 дка. Стопаните от Зе-
мен се отказаха да сеят тази година
рапица.   На приключване е сеитбата
на есенния ечемик. До сега в областта
с тази култура са засети общо 5090
дка. Най-много ечемик са засели до
момента стопаните от Радомир- 3 250
дка. След тях се нареждат фермерите
от: Брезник- 1 730 дка, Перник и Земен
са засели по 50 дка. По всичко личи,
че стопаните от Ковачевци и Трън са
се отказали да сеят ечемик тази есен.

  По-малко в сравнение с миналата
година се очертават площите с ръж. До
момента в областта са засети едва 630
дка с тази култура. Най-много ръж за
засели стопаните от Брезник- 350 дка,
Земен-180 и Радомир-100 дка.

По всичко личи, че земеделските
производители от областта тази година
нямат намерение да сеят тритикале.

ботят с удължено ра-
ботно време- от
8.00ч. до 17.15ч.

 За да се възпол-
зват от обявените
отстъпки, при нали-
чие на някое от три-
те вида задължения
към „Топлофикация
Перник”, абонатите е
необходимо да зап-
латят  първо дължи-
мите такси по обра-
зуваните вече изпъл-
нителни производс-
тва и тези, за които
са предприети дей-
ствия за събирането
им по съдебен ред,
без влязло в сила съ-
дебно решение и изда-
ден изпълнителен
лист, за да могат да
се възползват от
предлаганите от-
стъпки за текущи за-
дължения.

  Всеки клиент на
„Топлофикация Пер-
ник” може да получи
пълна и точна инфор-
мация за размера на
задълженията си за
консумирана топлин-
на енергия към мо-
мента в сградата на
Минна дирекция.

В Брезник най-високия
добив от слънчогледа

Силвия ГРИГОРОВА
Приключи прибирането на реколтата от

маслодаен слънчоглед в областта. Това
информираха от Областна дирекция „Зе-
меделие”.  От засетите в региона 55 787
дка с тази култура, земеделските произ-
водители от областта са получили 10 634 т
продукция при 191 кг среден добив от де-
кар. С най-висок добив от слънчогледа та-
зи година могат да се похвалят стопаните
от Брезник. От засетите в общината 15 000
дка те са получили 3 295т продукция при
220 кг среден добив от декар. След тях се
нареждат стопаните от община Радомир,
които традиционно сеят най-много площи
със слънчоглед в областта. От засетите
30 607 дка те получиха, от които 146.5 дка
пропаднаха, са получени 5 780 т продук-
ция при 190 кг среден добив от декар. На
трето място по получен среден добив са
фермерите от Трън. От засетите в община-
та 1 580 дка са получени 285 т продукция
при 180 кг среден добив от декар. Най-
слаба е реколтата от слънчоглед тази го-
дина в Земен. От засетите в общината 700
дка са получени 70т продукция при 100 кг
среден добив от декар.

Едва 60 на сто от площите засети с ца-
ревица за зърно са ожънати, което ще ре-
че, че загубите от тази култура се очерта-
ва да бъдат много големи. Единствените,
които успяха да приберат на 100% рекол-
тата от царевицата са стопаните от Кова-
чевци и Перник. Стопаните от Ковачевци
от засетите 100 дка получиха 50 т продук-
ция при 500 кг среден добив от декар.
Много слаба реколта от царевицата полу-
чиха тази година стопаните от Перник. От
засетите 900 дка те получиха 216 т про-
дукция при 240 кг среден добив от декар.
Стопаните от Земен успяха да ожънат 90%
от засетите 300 дка с царевица От тях по-
лучиха 156 т продукция при 578 кг среден
добив от декар, който е най-високия в об-
ластта тази година. Стопаните от Брезник
и Радомир са прибрали едва половината
от засетите площи с царевица. По всяка
вероятност реколтата от неожънатите пло-
щи ще остане на полето, което със сигур-
ност ще увеличи значително загубите от
тази култура. 

Единствени стопаните от Трън се отказа-
ха тази година да сеят царевица за зърно.

чисто нови мотриси
целият парк на превоз-
вача. Возилата, за кои-
то Перник се бе дого-
ворил, са рециклирани,
но в много добро със-
тояние. Заради огром-
ните задължения от
над 3.5 млн. лева, тру-
пани през годините,
„Тролейбусен тран-
спорт” не можеше да
участва в търга. За-
това тролеите
трябваше да бъдат за-
купени от общинската
фирма „Жилфонд”.
Според общинският
съветник Десислав Ас-
парухов от СДС, е била
постигната неофи-
циална договорка с пле-
венчани въпросните
мотриси да се изпла-
щат поетапно, на
траншове от по 10 -20
хиляди лева месечно.
Това, според Асарухов,

е щяло да спаси пер-
нишкия тролейбусен
транспорт, който в
момента разполага ед-
ва с14 мотриси, купе-
ни преди повече от
три десетилетия. Вмо-
зилата са стари и неп-
рекъснато аварират, а
пари за нови няма. За-
това се разчиташе на
рециклираните плевен-
ски тролеи.

«При дълг от 16 ми-
лиона лева, натрупан в
резултат на недално-
видна политика от
предишния кметски
екип, положението в
общината е катастро-
фално. Докато не поч-
на да разчиствам дъл-
говете, когато стане
дума за пари, отгово-
рът ми все по-често
ще е отрицателен» ка-
за кметът Иван Ива-
нов. И поясни, че по-

купката на возила по
същество не е отпад-
нала, но това ще ста-
не по-нататък във
времето. Сега първос-
тепенният ангажи-
мент е било изплаща-
нето на ученическите
стипендии и разходи-
те за транспорт, кои-
то са били забавени с
месеци. Неофициално
градоначалникът е по-
съветвал представи-
телите на предприя-
тието да говорят с
колегите си от Плевен
да не бързат с втория
търг, а с чаканата
субсидия за транспор-
та от 18 000 лв сега
да бъдат посрещнати
най- належащите раз-
ходи и да се изплатят
забавените възнаг-
раждения на персонала
на «Тролейбусен тран-
спорт».
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Те са от листата на партия ГЕРБ

Посланието на д-р Валентин Павлов:
„Подавам ти ръка и разчитай на

моята подкрепа”
Зоя ИВАНОВА

Д-р Павлов отменя приемна
Зоя ИВАНОВА

Народният представител в 43 НС д-р Вален-
тин Павлов уведомява всички жители на об-
ласт Перник, че този понеделник- 08.12.2014г.
няма да проведе приемен ден. Причината е в
обявеното за понеделник извънредно заседа-
ние на Народното събрание, на което ще бъде
обсъждан законопроекта за държавния бю-
джет на Република България за 2015г. Всички
записани за приемната граждани ще бъдат
пренасочени за следващия редовен приемен
ден, който ще бъде на 15.12.2014г. от 9:00 до
11:00 часа.

Михаил Миков в Перник днес
Зоя ИВАНОВА

Днес от 14:30 ще се проведе среща  с пред-
седателя на Българска социалистическа пар-
тия Михаил Миков в ремонтираната по ПИП
спортна зала „Дружба” със световния шам-
пион Иво Ангелов и представители на спортна-
та общественост на Перник.

От 15:30-17:00 в конферентната зала на Дво-
реца на културата лидерът на социалистите
ще участва в среща-дискусия с членове,сим-
патизанти и граждани.

Джипитата с бонуси, ако не
пратят пациент в болница

Зоя ИВАНОВА
От началото на следващата година ще зара-

боти програма, свързана с изискването за ка-
чествена работа в здравеопазването. Това
стана ясно от думите на здравния министър д-
р Петър Москов в предаването „Референдум”
по БНТ. Програмата ще бъде насочена към об-
щопрактикуващите лекари у нас,  10% от кои-
то ще получат „масивна сума” като бонус за
това, че не са допуснали хоспитализации и са
провели лечение с добър резултат за пациен-
та и финансово приемливо за НЗОК. Средс-
твата, отделени за нея, са 5 млн. лв., информи-
ра министър Москов.Той заяви още, че до
края на месеца ще има нов медицински стан-
дарт и индикатори за качество. „Всъщност, то-
ва ще е връщане на добри практики от мина-
лото”, коментира той и заяви, че така агенция
„Медицински одит” и здравната каса ще имат
„оръжието” да следят качеството на лечение-
то. „Смисълът на касата не е да я мразят. Сми-
сълът на касата е да защитава нашите права
на здравноосигурени и да може да избира
между предоставящите медицинска услуга
хора.  И да казва – с теб, на базата на постиг-
натите резултати от миналата година, аз ще
сключа договор, а с теб ще си помисля”, ко-
ментира д-р Москов.Министърът заяви още, че
в края на 2015 г. ще има готова тестова вер-
сия на всички компоненти от електронната
здравна система и отбеляза, че „оттам нататък
нещата стават лесно проследими”.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера председа-

телят на Съюза на
слепите Васил Долап-
чиев официално връ-
чи най-високите от-
личия на организация-
та на общинската уп-
рава и на бившия
кмет Росица Янакиева
заради съпричастнос-
тта им към решаване
на проблемите на
незрящите. Кметът
Иван Иванов получи
специална статуетка
заради предоставяне-
то на клубна база за
изграждане на рехаби-
литационен център
за хората без зрение в
Перник.

„Община Перник ще
продължава да рабо-
ти в посока интегра-
цията на хора с ув-
реждания. Признавам,
че сме длъжници на
съгражданите ни със
специални потребнос-
ти, но в можете да
сте сигурни, че ще
направим всичко въз-
можно, за да проме-
ним това. Имаме наме-
рение занапред да по-
ложим повече усилия
по посока интегра-

Отличията на Съюза на слепите
пристигнаха в Перник

цията и достъпната
градска среда“, каза
градоначалникът. Той
допълни, че неизменна
част от работата на
общината е да под-
крепя хората с увреж-
дания.

С медал за личните
си заслуги към органи-
зация бе отличена и
бившата кметица на
Перник  Росица Яна-
киева, сега депутат
от АБВ и зам.предсе-
дател на Народното
събрание, която Яна-
киева дойде лично в
конферентната зала
на Двореца на култу-
рата, за да си получи
отличието.

В лицето на ръко-
водството на общи-
ната повече от 5 го-
дини получаваме ед-
на безрезервна под-
крепа, благодарение,
на която успяхме
съвместно да реали-
зираме много успе-
шен проект, създа-
дохме център за со-
циална интеграция и
рехабилитация за
незрящи в града.
Днес разбрах, че под-
крепяте и спортния

клуба на незрящите
в града, който също
има своето място в
този сложен интег-
рационен процес на
слепите ”, сподели
Долапчив. Изразявай-
ки надеждата си, че и
в бъдеще общинска-
та управа ще продъл-
жи политиката на
разбиране на пробле-
мите на незрящите и
социалната им ин-
теграция, председа-
телят Долапчиев
илюстрира вярата
си в по-добрия утре-
шен ден на хората с
проблеми с фразата:
«Ние, хората, сме ан-
гели с едно крило, а
за да полетим
трябва да прегърнем
още един човек!»

Председателят на
ОбС Милан Миланов
уточни, че от Съюза
на слепите са настоя-
вали да връчат награ-
дите още преди парла-
ментарните избори.
„Не позволих награж-
даването да стане на
сесия на Общинския
съвет заради предиз-
борната кампания“,
каза Миланов.

„Ще разчитам на по-
мощта на всички мои
колеги. Смятам че ще
бъде отговорен и по-
лезен съветник, както
за групата , така и за

общината“, каза Ми-
рослава Николова. За-
сега тя участва само
в Комисията по бю-
джет и финанси. Лю-
бен Лазаров е член на
комисиите „Екология,
земеделие и гори“, „И-

кономически въпроси,
стопанска политика и
инвестиции“ и „Обра-
зование, наука, култу-
ра и вероизповеда-
ние“. „Ще се опитаме
с бързи темпове да до-
гоним пропуснатото.

Ще направим всичко
възможно да се вклю-
чим към работата на
ОбС-Перник без да за-
бавяме темпото“, ка-
за Лазаров.

Д-р Явор Рангелов е
член на комисията по
здравеопазване. „По-
вече от 15 години ра-
ботя като лекар.
Смятам, че ще бъда
полезен със своя опит
и знания“, заяви той.
„От самото си създа-
ване групата на ПП
ГЕРБ работи в екип.
Ние нямаме комисия и
нямаме общински съ-
ветник, който самос-
тоятелно и без необ-
ходимите разговори
да взима решения или
да ги налага. И трима-

та новоприети съвет-
ници са имали разгово-
ри с колегите, на чии-
то места влизат и
има една изключител-
но добра приемстве-
ност. Нещо повече-
тъй като работата
във всяка комисия е
специфична досегаш-
ните общински съвет-
ници ще имат ангажи-
мент да помагат в бъ-
дещата дейност. И
тримата новоприети
съветници са утвър-
дени личности в Об-
щина Перник  и самата
им същност не пред-
полага проблем при
навлизането им в дей-
ността на ОбС-Перни-
к“, подчерта още Ми-
лена Миланова.

от страница 1

Д-р Валентин Павлов - народен представи-
тел в 43 НС, поздрави днес хората със специ-
фични потребности в Перник по случай Меж-
дународния ден на хората с увреждания- 3-ти
декември. Той засвидетелства своята подкре-
пата в Дневния център за хора с увреждания-
Перник, със специално изработена за празни-
ка торта, на която бе изписано посланието му
„Подавам ти ръка и разчитай на моята подкре-
па”. Умилението и радостта в очите на хората
бе несравнима, а изненадата, която д-р Пав-
лов им поднесе, ги накара да се почувстват
специални и щастливи. „Не само на днешния
ден, а всеки ден трябва да подкрепяме тези
хора и да поставяме акцента върху човека, не-
говата индивидуалност и личното му достой-
нство, а не върху неговото увреждане. Аз през
годините съм работил в тази посока и съм по-
лагал грижи за денталното им здраве, но най-
важното е, че ги чувствам като истински прия-
тели!“, каза д-р Валентин Павлов. В желанието
си винаги да помага на хората с увреждания,
днес той закупи над 10 специално изработени
от тях арт изделия, които според думите му са
истинско произведение на изкуството и са
направени с много старание и любов.

Освобождават шефа
на пернишкото ВиК

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкото ВиК-дружество ще има нов уп-

равител. На вчерашното заседание на ОбС бе
гласувано разпореждане на регионалния ми-
нистър Лиляна Павлова да бъде свикано Общо
събрание на съдружниците на дружеството,
които на 16-ти декември трябва да освободят
досегашния шеф на ВиК инж.Камен Каменов
и да изберат нов управител. Общото събрание
трябва да вземе решение, с което да упълно-
мощи министъра на регионалбното развитие и
благоустройството да сключи договор за въз-
лагане на управлението на ВиК ООД – Перник
с новия шеф на дружеството. Така за втори път
инж. Каменов ще трябва да се раздели с уп-
равленския пост. Дълги години той бе управи-
тел на фирмата, но през 2009 година първият
кабинет на ГЕРБ го смени с Искра Златанова.
След по-малко от три години тя освободи пос-
та и Каменов се върна в кабинета на управи-
теля на ВиК-Перник. Вчера общинските съвет-
ници упълномощиха своя представител Росев
Симеонов от ПП ГЕРБ да участва в работата
на Общото събрание на 16-ти декември. Кой
ще е новият шеф на дружеството засега не е
ясно. Категорично ясно било, споделят под
сурдинка от ГЕРБ, че е невъзможно на поста
да се върне Искра Златанова. Според добре
информирани причината е скандалът с тефте-
рите на сина й Филип Златанов. В публичното
пространство се спряга и името на  председа-
теля на младежката организация на ГЕРБ Де-
нислав Захариев, който е юрист по образова-
ние. Съветници от различни политически фор-
мации обаче с8а на мнение, че е най-добре
управленският пост да заеме ВиК-специалист.
Споменават се имената на инж. Румен Стефа-
нов, главен инженер по времето на Златанова,
уволнен от Каменов и на друг кадър на дру-
жеството - инж. Емил Димитров, уволнена по
време на управленския мандат на СДС. В мо-
мента обаче той е един от зам.председателите
на ББЦ в Перник, така че е малко вероятно да
заеме мястото на Каменов. Не липсвали и дру-
ги кандидати. Десетина вече били депозирали
в МРРБ сивитата си.
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Èðåíà Ñîêîëîâà íà íàãðàäèòå „Åâðèêà”
Тя бе гост на церемонията по връчването им

СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
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нищета - богатство.”нищета - богатство.”нищета - богатство.”нищета - богатство.”нищета - богатство.”
Из Тропар за празника, гл. 4Из Тропар за празника, гл. 4Из Тропар за празника, гл. 4Из Тропар за празника, гл. 4Из Тропар за празника, гл. 4

На 6. ХII. Православната църква чества свети
Николай архиепископ Мирликийски. Този е
най-почитаният светец и от православни, и
сред католици. Той е покровител на моряци,
рибари, банкери, пътници, затворници...

Божият угодник е роден през 280-а година, в
град Патара, малоазийската провинция Ликия.
Родителите на Николай (гр. победител на наро-
дите) били благочестиви християни, а неговият
вуйчо и съименник бил свещеник в родния му
град - от тях той приема спасителната вяра. С
усърдието си в Истината и Доброто, свети Ни-
колай спечелил доверието на своите съграж-
дани и след смъртта на вуйчо му, бил ръкопо-
ложен за свещеник.

Добри трудове за пасомите си полагал пас-
тирът: несретници не отминавал, от беди из-
бавял и помагал на всички. Негов съгражда-
нин, за да избави от глад и мизерия своето се-
мейство, решил дъщерите си на опозорение да
продаде... На три пъти свещеникът подхвърлял
в двора на неудачника торбички с пари - се-
мейната чест била спасена. За това и подобни
деяния, свети Николай е патрон на банкерите.

В началото на IV в. той бил удостоен с архие-
пископски сан и заел високата катедра на
Мир, столицата на Ликия. Това се случило чу-
додейно. Доста време събранието не успявало
да избере достойния... При появата на патар-
ския свещеник, председателстващият чул
глас: “Този да бъде архиепископът!” И с ви-
шегласие бил избран свети Николай.

По клевета в Мир осъдили един военачал-
ник. “Мечът на несправедливостта” вече се из-
дигал над главата  на невиновния, когато вла-
диката гореща молитва към Бога отправял...
Ръцете на палача останали вдървени. Не вед-
нъж светецът избавял от смърт невинно осъде-
ни - техен закрилник е. И на моряци покрови-
тел е той: буря страховита заблъскала кораб,
пълен с хора; отвред талази и ветрове. А ези-
чници се вайкали на своите богове... Сред хо-
рата свети Николай се изправил, с ръце нагоре
и глас в молитва... Смирили се вълните, вихъ-
рът затихнал, синевата озарила човеците.

Мирликийският архиепископ участвал на
Първия Вселенски събор (Никея, 325 г.). На съ-
бора бил и александрийският свещеник Арий -
еретик, отричащ Светата Троица. Светотатство-
то на онзи с гняв свещен изпълнило владика-
та, той станал и зашлевил богохулника... После
правата вяра утвърдил, заклеймявайки ариан-
ската ерес.

Така със слово и дело свети Николай Чудот-
ворец възходил към безпечалния живот.

Неговите свети мощи се покоят в Бари, Ита-
лия и са извор на изцеления и чудеса.

Биотехнолози ще са най-търсени
Виктория СТАНКОВА

С отлични дипломи от средното образование
влизат в университет студентите по фармация,
медицина и стоматология. Със среден успех
над 5,00 са също първокурсниците по право,
математика, политически науки, архитектура,
строителство и геодезия. Биотехнологии е спе-
циалността, за която работодателите смятат, че
ще има най-голяма нужда от кадри през след-
ващите 5 години. Следват я хранителните тех-
нологии, химичните технологии и психология.
Медицината е на шесто място, а в предишното
издание беше лидер. Това показва четвъртото
издание на рейтинговата система на висшите
училища. Проектът за рейтинга се изпълнява
от Министерството на образованието и науката
и консорциум ИОО-МБМД-С. В новото издание
системата сравнява 52 професионални нап-
равления в 51 вуза на базата на 58 критерия.
След препоръки от висшите училища е доба-
вен критерият “институционална акредита-
ция”, а тежестта на обективните индикатори е
увеличена на 90%, обясни Георги Стойчев от
“Отворено общество”. На първо място по инди-
катора очакване на намаляване нуждата от
кадри пък са теория и управление на образо-
ванието, история и археология и спорт. Рейтин-
гът показва още, че най- удовлетворени от из-
бора си са студентите по материали и материа-
лознание, теория и управление на образова-
нието, медицина, растителна защита, право,
музикално и танцово и изобразително изкус-
тво. По този показател на последно място са
обучаващите се в професионалните направле-
ния животновъдство, науки за земята и полити-
чески науки. Малко над средната стойност са
биологическите науки, а малко под нея - адми-
нистрация и управление. Данните в системата
за 2014 г. показват, че средният осигурителен
доход на завършилите висше образование е
867 лв., а делът на регистрираните безработни
сред тях е 3,77%.

Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител на Перник Ире-
на Соколова бе офи-
циален гост на цере-
монията по награжда-
ване на студенти и

ученици с изявени
способности в наука-
та и техниката със
стипендии на Фонда-
ция „Еврика”. Поче-
тен гост на събитие-
то, което се проведе

Медицинските сестри пак
поставят проблемите си

Зоя ИВАНОВА
За среща с министър Москов настояват от

Българската асоциация на професионалисти-
те за здравни грижи. Оттам са изпратили пис-
мо до министъра , в което настоява за среща с
него. Това съобщи за Zdravе.net председа-
телят на съсловната организация Милка Васи-
лева. Тя каза, че очакванията на асоциацията
са от МЗ да предприемат мерки за решаване
на проблемите на сестринството. Василева
анонсира няколко от тях, като отбеляза, че
един от основните е постоянно намаляващия
брой на медицинските сестри в България. За
да се спре тази тенденция от БАПЗГ предла-
гат няколко мерки. Една от тях е гарантиране
на стартова заплата не по-ниска от три мини-
мални работни заплати за страната в момента
на завършване на образованието. Василева
отбеляза, че сега сестрите получават стартова
заплата около 480 лв., което по никакъв начин
не може да ги мотивира да работят професия-
та.  Според нея независимо, че няма увеличе-
ние на парите за здравеопазване, през 2015 г.
може да бъде постигнато повишаване на зап-
латите на сестрите.  От съсловната организа-
ция смятат, че това може да се осъществи
чрез промени в Закона за здравното осигур-
яване, като се позволи на съсловната органи-
зация да участва в договарянето на Нацио-
налния рамков договор.Медицинските сестри
също така настояват и за промяна на отноше-
нието към тях на работното им място. По думи-
те на Василева в момента много от болничните
директори не възприемат сестрите като рав-
ноправни партньори на лекарите за работа в
екип и затова ги натоварват с работа, която е
под нивото на тяхната компетентност.

Рейтинговата система
рекламира родното

образование в чужбина
Виктория СТАНКОВА

По подобие на предходните издания Рейтин-
говата система на висшите училища съдържа
предварително изготвени стандартизирани
класации на висшите училища по професио-
нални направления и предоставя възможност
за изработване на собствени класации според
индивидуалните интереси и предпочитания на
различните потребители. Английската версия
на системата е предпоставка за засилване на
видимостта и присъствието на българските
висши училища в европейското и световното
образователно пространство. В Рейтинговата
система е публикувана информация и за най-
често срещаните професии и длъжности сред
завършилите различните професионални нап-
равления в различните висши училища, както
и списък със специалностите, по които отдел-
ните висши училища предоставят обучение.

Виктория СТАНКОВА
След небивалия успех

на „Мравките“ и
„Денят на мравките“,
световни бестселъри,
преведени на десетки
езици, Бернар Вербер ни
поднася третия роман
от своята сага за
„вътреземните“, като
ни увлича все по-далеч
и по-далеч в един колко-
то невероятен, толко-
ва и ужасяващ свят,
гъмжащ от насекоми с
непредвидимо, поняко-
га кръвожадно поведе-
ние. Книгата вече я има
и на книжния пазар в
Перник и е сред най-
търсените за коледен
подарък, споделят мес-
тните търговци. Кни-
гата е нещо повече от
обикновен трилър, „Ре-
волюцията на мравки-
те“ е една вълнуваща
модерна одисея за две
паралелно съществува-
щи на Земята цивилиза-

„Революцията на мравките“ сред
най-търсените коледни подаръци 

ции.
За какво можем да

завиждаме на мравки-
те? За хармонията с
природата, смелос-
тта и пълноценното
общуване. А за какво
могат те да ни завиж-
дат? За хумора, изкус-
твото, любовта. Ще
успеят ли двете най-
напреднали цивилиза-
ции да се спогодят
след хилядолетия на
невежество? Ако
„Мравките” беше кни-
га за срещата, а
„Денят на мравките”
– за конфронтация-
та, то „Революцията
на мравките” е роман
за новата среща. И за
разбирателството.

Бернар Вербер (1961)
следва криминология,
след което завършва
журналистика и става
редовен сътрудник на
сп. „Нувел Обсерва-
тьор“. През 1991 г. из-

в Националния поли-
технически музей, бе-
ше Президентът на
Република България
Росен Плевнелиев.
Присъстваха още де-
путати, заместник-

министри, ректори
на университети,
учени и обществени-
ци.

За първи път в Бъл-
гария световният
доставчик на инфор-
мационни и телекому-
никационни решения,
Хуауей Технолоджис
България, подкрепи
инициативата, като
предостави стипен-
дии и стимулира раз-
витието на младите
таланти.

„ К о м п а н и я т а  
Хуауей е световен ли-
дер в областта на
технологиите и за нас
е голяма чест, че има-

т интерес да инвес-
тират в младите и 
мотивирани за разви-
тие български сту-
денти“, каза Ирена
Соколова, която бе и
един от основните
двигатели, спомогна-
ли за реализирането
на проекта. Тя обясни,
че за период от пет
години, започвайки
от 2014 г., Хуауей ще
осигурява по 10 сти-
пендии на български
студенти, които са
показали, че имат же-
лание да се развиват
в областта на инфор-
мационните и комуни-
кационни технологии.

дава романа „Мравки-
те“, с който придоби-
ва световна извес-
тност. Следват
„Денят на мравките“
и „Революцията на
мравките“. Вербер е
автор и на трилогия-
та „Танатонавтите“,
„Империята на ангели-
те“ и „Ние, боговете“,
както и на т.нар. ек-
спериментални книги,
сред които изключи-
телно популярната
„Енциклопедия на от-
носителното и абсо-
лютното знание“.

Според най-автори-
тетната френска кла-
сация Бернар Вербер е
най-четеният писа-
тел във Франция.
Книгите му са преве-
дени на 30 езика и са
издадени в 15 милиона
екземпляра. А в Русия
той е най-издаваният
и популярен френски
писател.

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с лошата

метеорологична об-
становка в Североза-
падна България „ЧЕЗ
Разпределение Бълга-
рия“ изпрати до Ми-
нистерството на ене-
ргетиката писмо с ис-
кане за разрешение на
ограничителен режим
за електроснабдяване-
то на населени места в
9 общини в Област Ви-
дин.  Регистрираните
аварийни изключвания
на електрозахранване-
то са вследствие на
ветрове и силни вале-
жи, придружени с теж-

ЧЕЗ поиска ограничителен
режим за снабдяване

ки обледявания на про-
водниците по въздуш-
ните електропроводи,
довели до паднали
стълбове, скъсани еле-
ктропроводи и повре-
ди по електроенергий-
ните съоръжения.
Процесът по отстран-
яване на повредите е
допълнително затруд-
нен от трудно прохо-
димите, заледени пъ-
тища и продължава-
щия леден дъжд.

 Към момента засег-
нати от лошата ме-
теорологична обста-
новка са 25 000 клиен-
ти на ЧЕЗ в област

Видин. Мобилизирани
са аварийни екипи от
съседни области и за
отстраняване  на
повредите работят
44 екипа. Ангажирана
е необходимата теж-
ка механизация – кра-
нове, автовишки и ба-
гери. Продължава ра-
ботата на служители
на компанията и в Об-
ласт Монтана, къде-
то без електрозахран-
ване в момента са
около 5 хил. клиенти.
Очаква се повредите
там да бъдат от-
странение до края на
деня. 

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

7. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Ю. Гагарин, ет. 7/8/, асансьор,

ТЕЦ, 2 тер. отл. вх. - 37 500 лв.

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

5. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

14. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 8,

асансьор, обзаведен - 200 лв.

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

3. Партерно помещение, Пазара

със санитарен възел - 200 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцел, с. Дивотино веднага
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1. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. - 19 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 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 - 15 000 лв.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.
2. Двустаен, Център преустроен в тристаен, луксозен                                  -  350 лв.

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. 0887 884 095

и 0888 50 32 37

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

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

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



Имоти, реклами 7Съперник 5 декември 2014 г.

СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Гарсониера, ул. Кракра, ет. 4 напълно обзаведена, ремонтирана - 250 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 9 /9/, луксозно обзаведена - 350 лв
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ремонтиран - 300 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен, подобрения - 250 лв.
5. Етаж от Къща, кв. Варош, 120 кв.м, л.о., обз. луксозен - 500 лв.
6. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
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помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20;
60 39 20; 0888/925 348

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

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

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН
АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/
50 32 37

шително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200
кв., продажба или обезщетение – тел.
0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,

ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена тер., с
алум. дограма, теракот, с обзавеждане, 19
900 евро /без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237

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

Давам под наем, обзаведени стаи всяка
със собствен санитарен възел - 0888/952
264

Давам под наем, охраняемо складово

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне
– тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 0898/620 696

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

1. Апартамент, Твърди

ливади, 56 кв.м., с таван над

апартамента - 30 000лв.  

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

0887/884 095;
0888/503 237

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

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

ПВЦ - 28 900лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1. Двустаен, Изток, тх.,

ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,

таван, мазе - 30 300 лв. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

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

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

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

- 0888/874 595
Дава под наем магазин

със складова част, ул.

Благой Гебрев, 16 кв.м,

оживено място

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

ЗАД ВИКТОРИЯ ГА ПерникЗАД ВИКТОРИЯ ГА ПерникЗАД ВИКТОРИЯ ГА ПерникЗАД ВИКТОРИЯ ГА ПерникЗАД ВИКТОРИЯ ГА Перник

ул.”Черешово топче” № 3

Набира застрахователни агенти

с опит в животозастраховането.

Тел. за контакти:076/640 250

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

И ВЪТРЕШНИ

РЕМОНТИ ОТ А ДО Я

 - ТЕЛ. 0876/ 307 258
0895/996 979
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ

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

извършва специализирани медицински дейности по:

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

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

Телефон за контакти 076/ 608 804

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число

професионален
масажист

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави

тел. 0893/79 12 19

ГКПП ”Капитан Андреево” е под
вода, преливат реки и язовири

Реки и язовири преливат,
затворен е ГКПП „Капитан Ан-
дреево”. В областите Бургас,
Ямбол, Хасково, Сливен и Ви-
дин е в действие Национал-
ният план за защита.

Създадена е организация
за наблюдение на всички во-
доеми в засегнатите райони,
за възстановяване на нор-
малното функциониране на
инфраструктурата и за своев-
ременно информиране, под-
помагане и евакуация на хо-
рата при необходимост. Об-
щата координация е възло-
жена на Националния опера-
тивен щаб за защита при
бедствия, предаде БНР. 

ГКПП “Капитан Андреево”
осъмна под около половин
метър вода. Митническият
пункт е наводнен от полунощ
и временно е затворен за ле-
ки и за тежкотоварни превоз-

ни средства, съобщиха от пресцентъра на агенцията “Митници”. 
Тежкотоварният трафик се пренасочва към митническия пункт “Лесово”. 
Временно е ограничено движението по пътя Любимец-Свиленград заради навод-

нени участъци. Обходният маршрут е по автомагистрала „Марица“.
В Хасковско критично е положението в три общини - Димитровград, Любимец и Си-

меоновград след проливния дъжд, продължил цяла нощ. На много места реките из-
лязоха от коритата си и заляха пътища и обществени сгради, предаде Дарик радио. 

Непрекъснато се наблюдава нивото на река Марица. 
„Има локални малки наводнения, няма бедстващи към момента и се надявам след

спирането на валежите нещата да се нормализират. Надявам се и  Марица да спре да
вдига нивото си. Преди време сигнализирахме, че има скъсани защитни диги по тече-
нието й, което представлява потенциална опасност от заливане на няколко населени
места”, коментира кметът на Димитровград Иво Димов пред “Фокус”. 

Още снощи р. Мартинка излезе от коритото си и заля пътя Димитровград -Симеонов-
градв района на село Злато поле, който бе затворен. 

Преля и р. Меричлерска. Има наводнени приземни етажи в димитровградския кв.
“Изток” и мазета в гр. Меричлери. Контролирано се изпускат водите на язовир край с.
Ябълково. Няма опасност за хората и за къщите им. 

Край Любимец р. Белишка заля няколко селскостопански постройки. От кметство-
то не изключват през следващите часове доста пътища в общината да бъдат затворе-
ни.  

В Елхово е свикан кризисен щаб заради разлив от р. Тунджа. Населението в зас-
трашените от наводнения къщи е уведомено за възможна евакуация, предаде БТА.
Само за няколко часа нивото на реката край града се е покачило с 24 см и е вече е
над 3,7 метра при критични за града 4 м. Тенденцията е към повишение, тъй като и при
Ямбол реката непрекъснато се вдига. Сега водният стълб е близо 4 метра и 40 см. 

Разливът западно от Елхово е над 2 км, съобщи БНР. Два жилищни блока са с на-
воднени мазета и вероятно ще останат без ток, съобщи кметът на Елхово Петър Ки-
ров. 

Продължава източването на язовирите по горното течение на Тунджа. Язовир Жреб-
чево се изпуска със скорост 45 кубични метра в секунда. По-малки язовири също се
изпускат, за да се подържа свободен обем. Обстановката се усложнява и заради
продължаващия вече трето денонощие дъжд.

Частични наводнения има и в Бургаско. Няколко пъти беше затварян пътят Помо-
рие-Ахелой, тъй като имаше залети участъци, но в момента е отворен. При нужда
колите се отклоняват през Каблешково и село Каменар. Силният вятър обаче затвори
пристанище Бургас.  

Заради заледяванията в Белоградчик все още е в сила бедствено положение . От
два дни без ток са 25 населени места в област Видин. По авариите работят десетки
екипи на ЧЕЗ, очаква се то да бъде възстановено до довечера. 

На територията на община Белоградчик 4 и 5 декември ще бъдат неучебни дни за
учениците от СОУ “Х. Ботев” - Белоградчик, и ОУ “В. Априлов” - с. Рабиша. 

Поради паднали дървета и невъзможност за нормално провеждане на учебния про-
цес двата дни ще бъдат неучебни и за учениците от СОУ “В. Левски” в Кула. 

Министри в бедстващите райони 
По разпореждане на вицепремиера Томислав Дончев, който замества заминалия

за Брюксел Бойко Борисов, членове на кабинета пътуват към засегнатите от бедс-
твия райони, съобщиха от правителствената информационна служба. 

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова отпътува за Община Белоградчик,
а министърът на земеделието Десислава Танева, зам.-министърът на вътрешните ра-
боти Красимир Ципов и шефът на пожарната главен комисар Никола Николов са тръг-
нали към района на Ямбол, Елхово и Сливен.

„Надявам се като има представители на такова висше държавно ниво, цялата дър-
жавна машина да може да работи с необходимото темпо. Първа грижа е спасяването,
за да могат хората да са в безопасност и да има по-малко щети. Но доколкото съм
информиран, ситуацията не предполага никакъв екстремен или неимоверен риск спе-
циално от наводнения”, коментира самият Дончев пред журналисти. 

В същото време в Министерство на околната среда и водите съобщиха, че се очаква
повишаване на речните нива в цялата страна, затова е активирано Оперативното зве-
но за предотвратяване преминаване на високи вълни. Той ще е в режим на 24-часова-
та работа, включително в почивни и празнични дни.

За 4 ч. 600 млн. изтегле-
ни от вложители в КТБ

Към 12 часа днес малко над 16 000 вложители в КТБ са се разпо-
редили с гарантираните си влогове, като сумата възлиза на 600 млн.
лв.

Това обясни на пресконференция председателят на Фонда за га-
рантиране на влоговете в банките Радослав Миленков, цитиран от
БГНЕС и "Фокус".

От днес вложителите, които са 255 000, могат да получат парите си
- до 196 000 лв. в КТБ чрез девет търговски банки:

 Алианц Банк България АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българ-
ска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (Бъл-
гария) ЕАД, СИБАНК ЕАД, УниКредит Булбанк АД, Централна коо-
перативна банка АД и Юробанк България АД.

Общата сума на гарантираните сметки е 3,6 милиарда лева.
"Всички пари са осигурени, цялата сума на гарантираните влого-

ве в КТБ е осигурена, никой не трябва да има съмнение, че няма да
има пари. Процесът върви гладко, банките са осигурили необходи-
мите служители и организация, така че да няма проблеми", подчер-
та Миленков.

Въпреки това се оказа, че проблем има. От сутринта десетки вло-
жители се редят пред централата на КТБ на ул. „Граф Игнатиев" за
корекция на документи.

Радослав Миленков обясни, че има проблем, когато хората са си
сменили личните карти по време на банковия надзор на КТБ (след
20 юни) или има разминавания в данните.

„Когато има минимално разминаване в данните на личните карти
помолихме банките да се съобразят с това и да не правят проблеми.
Държа да подчертая, че сме във чудесен синхрон с тях“, каза пред-
седателят на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Той обясни, че човек с различни данни на личната карта трябва да
подаде заявление с коригираните данни в клон на КТБ, което зая-
вление ще се пренасочи към Фонда за гарантиране на влоговете в
банките.

Освен това, по думите на Миленков, всякакъв тип възражения на
вложителите се подават в Корпоративна търговска банка.

"Всички вложители, които са отишли в банковите клонове, изпла-
щащи гарантираните влогове, и не са вписани в списъците на вло-
жителите, трябва да отидат в КТБ и да подадат възражение, в което
да кажат, че възразяват, че не са включени в списъка на лицата",
обясни той.

Друго нещо, за което вложителите имат право на възражение, е
сумата, ако считат, че сумата, която им се съобщава от банката, не е
тази, която трябва да бъде изплатена. И в този случай трябва да се
подаде възражение в офис на КТБ.

Срокът, в който квесторите на КТБ трябва да върнат отговор на
възраженията е 7 дни. Фондът получава коригираната информация
след разглеждане от квестори, подчерта Радослав Миленков.

По думите му, ролята на МВР също е съществена в процеса, тъй
като те осигуряват сигурността на вложителите. Миленков отправи
призив към вложителите да не теглят парите си в брой, с оглед на
сигурността им.

"Това е моментът, в който да докажем като фонд, че може да се
справим с подобна негативна ситуация, това е и тест за банковата
система", заключи шефът на Фонда за гарантиране на влоговете в
банките.
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СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

бТВбТВбТВбТВбТВ

06:00"Лице в лице" /п/
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Светлината на моя живот" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Милост"- сериал
21:30“Гласът на България”
22:30“Шоуто на Слави” - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00“Под наблюдение” - сериал, еп. 11
01:00“Опасни тайни” - сериал, еп. 3
02:00“Преди обед” /п./ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
04:00“Светлината на моя живот”/п./ -

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:15Още от деня с Димитър Цонев
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол пряко
14:15Космосът не е далече
15:00История.bg /п/
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване
16:30Салон на изкуствата
17:35Европа на фокус
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15БНТ - 55 години от вашия живот /
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Дъждовен мирис над Балканите
23:00По света и у нас
23:15Зелена светлина
23:20На границата тв филм /5 епизод/п/
00:15Едните и другите игрален филм /
Франция, 1981г./, режисьор Клод
Льолуш, в ролите: Робер Осен, Никол
Гарсия, Жералдин Чаплин, Даниел
Олбрихски и др.
03:25Изкуството на 21 век /п/
03:50Дъждовен мирис над Балканите тв
филм /4 епизод/п/
04:45Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване/п/

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Напълно владеете

две сили – силата на
любовта и силата на

разума. От вас зависи да ги обедини-
те и да осъществите намеренията

си. Проявете разбиране
към чуждите пропуски.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще се налагате фино,

чрез малки красиви жестове, съвсем
ненатрапчиво и дори няма да го
приемете като налагане, а молба за
взаимност.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Подсъзнателните си-

ли ще са по-мощни от
съзнателните и резултатите ще са
твърде неочаквани дори за вас. Не
предприемайте решителни стъпки.

РАКРАКРАКРАКРАК
Толкова много ще

сте ангажирани с об-
ществени каузи, че мо-

же да забравите някои елементарни
неща. Слава, Богу, че имате прияте-
ли, иначе закъде сте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Бързо ще се ориенти-

рате за нещата, които
ви водят към постига-

нето на целта ви. Важното е да не
помитате другите междувременно.

Бъдете великодушни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Моралните ви ценнос-

ти, чувс-твото за справедли-
вост днес са включени на максимална
степен и сте готови дори да се бори-
те за тях.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Недостатъчните

финансови средс-
тва могат да ста-

нат причина за емоционални
проблеми. Затова пък ще имате
силата да прекратите вредните

модели.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Човекът до вас ще

ви уравновесява и хармонизира. Еди-
нствената опасност е да се впусне-
те в безкрайни спорове, които само
ще развалят нещата.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
За да се чувствате

здрави и емоционално
стабилни ви е нужна

работа, която да ви харесва. А дали е
така, дали правите компромис със
себе си?

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се стремите към

преживявания, носещи
ви реални усещания и резултати.
Дори сте склонни да рискувате за
това. Май сменяте моделите си?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Може да има емоцио-

нални недоразумения у
дома ви. Сетете се да се обадите на
родителите си, погрижете се за не-
щата около домакинството.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще се водите най-вече

от емоциите си, особено
п р и пазаруване. Заради това мо-

же да се сдобиете с куп неща, които
не са ви нужни. Внимавайте!
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Èçáðàõà ñïîðòèñò íà ãîäèíàòà
21 спортисти, 7 треньори и 5 отбора се бориха за призовете

Страницата подготви Яне Анестиев

Както всички годи-
ни, така и през тази
пернишките журна-
листи се събраха и оп-
ределиха десетката
на спортистите за
2014 година. Перниш-
ките спортисти през
изминалата година из-
караха един тежък пе-
риод, в който имаха
трудно финансиране,
или почти никакви па-
ри, но въпреки всичко
постигнваха успехи.
Имаме и европейски
шампион, след дълги
години отборът на
„Миньор” влезе в  Су-
перлигата по волей-

бол, така че не сме 
без успехи и през тази
година.По традизия
десетката ще бъде
обявена разбъркано, а
в деня на награждава-
нето ще бъде обявено
окончателното под-
реждане. Общо 21
спортисти бяха пред-
ложени от 12 клуба,
13 получиха точки.се-
дем бяха претенден-
тите за треньор на
годината, а пет отбо-
ра се състезаваха за
приза отбор на годи-
ната. Ето и избрана-
та десетка,но в раз-
бъркан ред:

ЦСКА се преселва
в Турция

ЦСКА се спря на лагер в Турция,
след като имаше варианти и за Кипър,
а този за Гърция отпадна.Любопитното
е че „армейците” ще бъдат на рекор-
дно продължителен лагер. Те ще се
подготвят в Сиде, който е част от ку-
рортския комплекс Анталия, от 7 януа-
ри до 16 февруари,. ”Никога досега не
сме провеждали толкова продължи-
телна подготовка на едно място през
зимната пауза - повече от един месец.
Или по-точно - 41 дни. Вероятно ще
има три-четири почивни дни, когато,
който иска, може да се върне в Бълга-
рия. Предвидени са осем приятелски
срещи, като имената на отборите ще
станат ясни допълнително”, обясниха
от ЦСКА пред нашата агенция.

Номинирани  за
спортист на годината

СПОРТИСТИ
1.Кристиан Иванов – супермото
2.Радослав Владимиров –
   таекуондо
3.Константин Георгиев – шахмат
4.Ради Данов – шахмат
5.Цветелин Спасов – ръгби
6.Емили Стаменова –
   тенис на маса
7.Ели Влахова – джудо
8. Виктория Павлова –
    джудо и самбо
9.Веселин Георгиев – таекуондо
10.Карина Василева –
    джудо и самбо
11.Диляна Спасова – сумо
12.Кирил Тодоров –
     джудо и самбо
13.Димитър Стаменов – волейбол
14.любослав Симеонов – волейбол
15.Александър Костадинов – борба
16.Христо Маринов – борба
17.Илиян Георгиев – борба
18.Борислав Михайлов – бокс
19.Кристиян Паскалев – бокс
20.Кристиян Иванов – супермото
21.Виктор Нейчев – супермото
22. Василена Йорданова –
     таекуондо

ОТБОР НА ГОДИНАТА
1.Юри Бендерев 1012
2.Валяците
3.ВК Миньор
4.СК Интеграция
5.СК Тексим моторспорт

ТРЕНЬОР НА ГОДИНАТА
Иво Иванов –
   СК Калоян Ладимекс
Първан Аспарухов –
    ШК Юри Бендерев 1912
Иглика Милентиева – СК Кракра
Галина Венева – СК Перун
Румен Златанов – ВК Миньор
Десислава  Банкова ВК Миньор
Мирослав Градинаров –
   Тексим Моторспорт

  

Кой треньор оцеля
в “А” група

Велислав Вуцов бе уволнен от “Ботев”
(Пловдив) след загубата и отпадането от
Локомотив (Пловдив) за Купата на Бълга-
рия. “Канарчетата” паднаха с 1:2 от град-
ския си съперник и напуснаха надпревара-
та, а минути след това вече бе ясна съдба-
та на Вуцов. 

От началото на сезона до момента осем
отбора направиха треньорски смени, т.е.
само четирима оцеляха. Това са Стойчо
Младенов (ЦСКА), Петър Хубчев (Берое),
Красимир Балъков (Литекс) и Димитър Ва-
сев (Локомотив София). Останалите осем
отбора в елита - Лудогорец, “Левски”, “Бо-
тев” (Пловдив), Черно море, Локомотив
Пловдив, Славия, Марек и Хасково напра-
виха треньорски рокади. В Хасково дори
бяха две, като сезонът започна Димчо Не-
нов, който бе заменен временно от Левент
Аврамов и после бе назначен Емил Велев. 
Треньорските смени в “А” група до
момента: 
“ЛУДОГОРЕЦ”  - Стойчо Стоев -
                       Георги Дерменджиев 
“ЛЕВСКИ”  -
Пепе Мурсия - Георги Иванов 
“БОТЕВ” (ПЛОВДИВ)  -
Велислав Вуцов - все още не е
                                обявен официално 
ЧЕРНО МОРЕ  - Александър Станков -
                        Никола Спасов 
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)  -
Неделчо Матушев - Христо Колев 
СЛАВИЯ  - Милен Радуканов -
                 Иван Колев 
МАРЕК  - Антон Велков - Тенчо Тенев 
ХАСКОВО  - Димчо Ненов -
              Левент Аврамов - Емил Велев  мблея на ISSF. Еди-

нствената против
приемането на Стрел-
ковия съюз бе друга-
та родна стрелкова
федерация с прези-
дент Камен Шишма-
нов. С помощта на ад-
вокат Елена Тодоров-
ска, адвокат Георги
Гайдаров и доктора
по право Борис Колев,

Българският стрел-
кови съюз вече офи-
циално е член на Меж-
дународната федера-
ция по спортна стрел-
ба. Организацията,
която е създадена и
ръководена от двук-
ратната олимпийска
шампионка Мария
Гроздева, бе приета
на Генералната аса-

Успех на Мария Гроздева
бе подготвена 6-ки-
лограмова документа-
ция, която да се про-
тивопостави на
всякакви опити за
евентуална атака. За-
щитата на Генерална-
та асамблея в Мюнхен
бе поета от адвокат
Георги Гайдаров и слу-
чаят вече може да се
счита за приключен.

Трима от Локомо-
тив (Пловдив) са на-
казани с по един мач
след осминафинали-
те за Купата на Бъл-
гария, реши Дисцип-
линарната комисия.
Това са Мартин Кам-
буров и Янко Сандан-
ски, както и домаки-
нът на отбора Кра-
симир Костов, който
е навлязъл на терена.
Срещу ЦСКА няма да
играе и вратарят
Йордан Господинов,
който е с пукната
костица на глезена.
Два мача наказание
от Дисциплинарната
комисия отнесе за-

Трима от „Локо” наказани за ЦСКА

Димитър Стаменов –
волейбол
Цветелин Спасов –
ръгби
Василена Йорданова
– таекуондо
Диляна Спасова –
сумо
Виктория Павлова –
самбо
Александър Костади-
нов – борба
Карина Василева –
самбо
Кристиан Иванов –
мотоспорт
Ради Данов – шахмат
Христо Маринов -
борба

сейн в Доха, Катар.
Българската състеза-
телка спря хрономет-
рите на 53,85 секунди
и за първи път слезе
под границата от 54
секунди, след като до-
сегашното й постиже-
ние беше 54,01, поста-
вено преди две години

Нина Рангелова нап-
рави поредна поправка
на националния рекорд
на 100 метра свобо-
ден стил (жени). Това
обаче не бе достатъч-
но за класиране на по-
луфиналите на све-
товното първенство
по плуване в малък ба-

Нина Рангелова с нов рекорд
в Истанбул. Времето
отреди 18-о място на
Рангелова и я остави в
подножието на първи-
те 16, които се класи-
раха за полуфиналите.
Най-бърза в сериите
бе шведката Сара
Сьострьом с 52,44 се-
кунди. 

НАКАЗАНИЯ:
2 мача - Пламен Венелинов Николов (“Бо-

тев” Пловдив, 3000 лева)
1 мач - Янко Петров Сандански (Локомотив

Пловдив, 1500 лева), Мартин Андреев Камбу-
ров (Локомотив Пловдив, 250 лева), Веселин
Милчев Минев (“Левски”, 250 лева), Асен Ки-
рилов Георгиев (Монтана, 75 лева)

ПО ДОКЛАД
За самоволно навлизане на терена , на ос-

нование чл.34, ал.1 , т.5 и във връзка с ал.2
от ДП на БФС 2014/2015, ДК наказва г-н Кра-
симир Георгиев Костов– домакин на ПФК
„Локомотив” гр. Пловдив с лишаване от пра-
во да изпълнява функции от името на отбора
за 1 среща и с глоба в размер на 250 лева.

ДК задължава ПФК Локомотив град Плов-
див да възстанови щетите на стадион “Комате-
во” гр. Пловдив съобразно чл.38, ал.1 от ДП.

щитникът на “Бо-
тев” Пламен Нико-

лов, който получи
червен картон.



АПРОПО

РОМИТЕ ОТНОВО НАПОМ-
НИХА ЗА СЕБЕ СИ. МОГАТ
ДА НЕ СИ ПЛАЩАТ ТО-
КА, но не могат да стоят на
тъмно нито минута. С тази

философия мургавите братя
от квартал „Хумни дол” се изрепчиха
на властта да не си превишава пълно-
мощията. Щото международният път
за Гюешево е на две крачки – блоки-
рат го като когато се бие корнер на
детски футболен мач и положението
става международно. Има ток – има
трафик, няма ток – няма трафик. А че
плащания няма , това не влиза в смет-
ката. Още повече, че сезонът вече е
зимен и ако ги оставят на студено, ще
поставят въпроса в Страсбург. Тъкмо
бяха позатихнали енергопроблемите
сред тая социална общност, и ето ти
ново пет. Добре, че не са им газифи-
цирали копторите. Като едното нищо
щяха да спретнат социален бунт сре-
щу спирането на газопровода „Южен
поток”. И Путин щеше да го отнесе...

ПОХВАЛНАТА ИНИЦИАТИВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИН-
СКИЯ СЪВЕТ МИЛАН МИЛАНОВ да
обнародва участието на общински съ-
ветници в работата на местния зако-
нодателен орган би трябвало да нап-
рави по-сериозно впечатление на це-
локупното гражданство. От поимен-
ния списък може да се види кой колко
кафета пие по време на сесия напри-
мер. И колко цигари пуши, без да
броим телефонните разговори. Всич-
ки тия забранени по време на заседа-
ние екстри са нормална практика за не
един и двама местни законотворци.
Играят си на „иди ми – дойди ми” ,
един път гласуват, два пъти ги няма,
разхождат се из коридорите на сладка
приказка с колежка... Ама всичко това
в доклада не го пише, а би трябвало.
Та когато утре някои от тях се нап-
равят на големи специалисти и на заг-
рижени за народното благо управлен-
ци, да им се извади списъкът с отсъс-
твията и на гласуванията, за да се
пробуди гражданската им съвест. Ина-
че всичко е едно формално отбиване
на номер. Както се казва, приема се за
сведение на посрещачите, които ще
посрещнат и следващия Общински
съвет с някаква надежда за отговорно
присъствие...

125 декември 2014 г.
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От началото на годината са регистрирани нови 195 ХИВ позитивни лица

Спряха тока на ромите, те
блокираха пътя за Кюстендил

Любомира ПЕЛОВА
Полицейски служители не допуснаха инциденти

по време на спонтанен ромски протест в Перник.
Около 21 часа в сряда близо 150 жители на квар-
тал „Хумни дол” преградиха пътя за Кюстендил
заради спряното ел.захранване на жилищата им.
Най-напред е било спряно движението в района
на стария ТЕЦ “Перник”. Разбунилите се мургави
обитатели на квартала, в който те са преобладава-
що мнозинство, не позволявали на колите, отби-
ващи от външноградската магистрала, да влизат
в перник. Служители на Областната дирекция на
полицията са успели да тушират много бързо нап-
режението и трафикът е бил спрян буквално за
минути. По-късно обаче недоволните се премести-
ли на кръговото и блокирали първокласен път I-6
в посока Кюстендил. Работата на полицията била
затруднена от факта, че на преден план ромите
избутали жени и деца като жив щит.

Независимо от това не са допуснати инциденти
и престъпления от общ характер, а пътното платно
е било освободено и движението възстановено
час по-късно.

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктория СТАНКОВА
Всички педагогичес-

ки кадри – учители и

директори, ще мина-
ват през атестация
на всеки четири годи-

ни. С оценката от нея
ще бъде обвързано и
заплащането, което

те ще получават. Ос-
вен резултатите им
в училище, атеста-
цията ще мери и уча-
стието им в обучени-
я, което вече става
задължително.

От едно до друго
оценяване учителите
трябва да са премина-
ли поне 48 академични
часа обучение, което
им носи точки във
вид на кредити. Даска-
лите, които натру-
пат повече кредити,
ще могат да стават
старши учители
предсрочно или прос-
то да се преборят за
по-висока заплата. За
разлика от досегаш-
ните десет години,
необходими да полу-
чиш званието „стар-
ши учител“, този пе-
риод вече ще може да
бъде свален до три.
Така един млад препо-
давател, назначен
след завършването на
университета, ще мо-
же да получава зва-
нието „старши“, още
преди да навърши 30
години. Тези детайли
ще бъдат разписани в
специални стандарти,
които да бъдат прие-
ти паралелно с новия
проектозакон за учи-
лищното образова-
ние. Освен това се
предвижда учителска-
та професия да стане
регулирана, което би
означавало, че препо-

давателите ще пола-
гат специален изпит
за учителски права.
Младите педагози ве-
че ще карат стаж от
по-рано, а не само в
последната година от
обучението си. Пред-
вижда се по програми
като „Еразъм“ те да
минават през обуче-
ния и в чуждестранни
университети, къде-
то да черпят данни
за тамошната образо-
вателна система.
Всички преподавате-
ли ще бъдат вкарани
и в специален регис-
тър.

Обученията на
учителите също ве-
че ще се водят само
от организации, кои-
то отговарят на
строги изисквания и
също са обединени в
регистър. Сред тях
ще бъдат и универ-
ситетите. В момен-
та практиката е
всяка обучителна
организация да пра-
ви каквито курсове
иска, канейки учите-
лите на обучение,
комбинирано със спа
процедури. Затова и
сред преподаватели-
те най-модно е да ка-
раш обучение по
„протокол“, въпреки
че това по никакъв
начин не подобрява
качеството на пре-
подаване в училище.

Оценяват учителите през четири години

Зоя ИВАНОВА
Над 4000  бяха кон-

султирани и изследва-
ни по време на „Евро-
пейската седмица за
изследване за ХИВ”,
която продължи от
21 до 28 ноември 2014
г. От България в ини-
циативата се включи-
ха всичките 28 Регио-
нални здравни инспек-
ции (РЗИ) и над 30 неп-
равителствени орга-
низации, работещи по
Програма „Превенция
и контрол на ХИВ/
СПИН”, обобщават
от Министерството
на здравеопазване-
то.  Най-много консул-
тирани и изследвани
за ХИВ бяха съобщени
от следните области:
Пловдив - 504, Благоев-
град - 407, Пазарджик -
379, Кюстендил - 296,
Ловеч - 250, София-
обл. - 236 и Стара За-
гора - 201 и в другите

области -  под
200 лица.  

През първите
девет месеца на
2014 г. общият
брой на лицата,
които са изслед-
вани за ХИВ,
е 251 479 лица,

от които 68 450 лица -
са получили анонимно
и безплатно консул-
тиране и изследване в
Кабинетите за ано-
нимно и безплатно
консултиране и из-
следване за СПИН
(КАБКИС), мобилните
кабинети и преван-
тивните центрове
към неправителстве-
ните организации. По
данни на Национална-
та програма за превен-
ция и контрол на ХИВ/
СПИН 2008-2015 г.
към Министерството
на здравеопазването
до 21 ноември 2014 г.
общият брой на офи-
циално регистрирани-
те  лица, живеещи с
ХИВ/СПИН в страна-
та, е  2 025 лица. 

 От началото на го-
дината са регистрира-
ни нови 195 ХИВ-пози-
тивни лица. По регио-
ни разпределението е

както следва: София
град и област - 94,
Пловдив - 22, Варна -
11, Пазарджик - 9, Бур-
гас - 8, Хасково - 7. Бли-
зо половината от тях
са открити в КАБКИС
и от неправителстве-
ни организации, рабо-
тещи с най-уязвимите
групи, което показва
ефективността на
тяхната дейност. 

Според пътя на пре-
даване на инфекцията
отново се очертават
две най - уязвими гру-
пи: мъже, които имат
сексуални контакти с
други мъже – 42% (82
лица) и инжекционно
употребяващи нарко-
тици – 11,2% (22 лица)
от новорегистрира-
ните ХИВ случаи. От
1998 година Минис-
терство на здравео-
пазването ежегодно
осигурява антиретро-
вирусна терапия за
всички нуждаещи се
лица с ХИВ/СПИН. С
помощта на Глобалния
фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и
малария на терито-
рията на страната
бяха разкрити пет сек-
тора за лечение на па-

циенти към инфек-
циозните клиники в
София, Пловдив, Вар-
на, Плевен и Стара За-
гора. Към 30 септем-
ври общо 713 лица по-
лучават необходима-
та терапия, а об-
що 943 лица са регис-
трирани за прослед-
яване в секторите за
лечение на пациенти с
ХИВ.Прилагането на
антиретровирусната
терапия удължава жи-
вота на пациентите,
подобрява имунния им
статус и качеството
им на живот. През
2014 г. дейностите по
Програма „Превенция
и контрол на ХИВ/
СПИН”, финансирана
от Глобалния фонд, се
изпълняват от мрежа
от 19 Кабинета за без-
платно и анонимно
консултиране и из-
следване за ХИВ/СПИН
(КАБКИС) и над 50 неп-
равителствени орга-
низации, като за цел-
та са разкрити 35
здравно-превантивни
центъра, 18 младежки
клуба и са предоставе-
ни  17 мобилни кабине-
та.              По данни на
Европейския център

за контрол на забол-
яванията и Световна-
та здравна организа-
ция (СЗО) през 2013
г. 136 235 нови ХИВ по-
зитивни лица бяха
диагностицирани в ев-
ропейския регион на
СЗО. От тях 29 157
лица са от страните
на Европейския съюз/
Европейското иконо-
мическо пространс-
тво.  България е стра-
на с ниско разпростра-
нение на ХИВ сред об-
щото население – два
пъти по-малко от
средното за Европей-
ския съюз, като през
2012 г. средната чес-
тота на новите слу-
чаи за страните от ЕС
е 5.9 на 100 хиляди, а за
България е 2.1 на 100
хил.България успява да
задържи ниското раз-
пространение на ХИВ/
СПИН в страната бла-
годарение на изпълне-
нието на международ-
но препоръчаните ин-
тервенции, както за
превенция на ХИВ, та-
ка и за универсален
достъп до диагности-
ка, лечение и грижи на
засегнатите от болес-
тта.  


