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дители, ако бъдем чес-
тни, вместо безраз-
лични, ако сме толкова
сърдечни, колкото ин-
телигентни, ако при-
тежаваме толкова
обич, колкото и съмне-
ния, ако бъдем щас-
тливи, вместо прави,
то ние сме добри хрис-
тияни“, каза още кме-
тът на Перник.

“По традиция вина-
ги си пожелаваме здра-
ве, щастие и късмет,
повече поводи за праз-
нуване и радост. А аз
искам да Ви пожелая и
нещо друго – вяра! Го-
дината, която изпра-
щаме не беше лека, но
не и безнадеждна. За-
щото посрещаме
трудностите заедно
– заедно градим и заед-
но създаваме. За всич-
ко това и за да про-
дължим напред ни е
нужна вяра. Нека бъ-
дат благословени и ус-
пешни делата ви, нека
житейските ви сполу-
ки бъдат повече, нека
Коледа донесе на Вас,
на целия народ и цяло-
то отечество по –
щастлив и достоен
живот!”. Това каза
Иван Иванов по време
на официалната цере-
мония пред Двореца на
културата. „Ако бъ-
дем хора, вместо побе-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.582 лв.
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Празничните светлини запали кметът Иван Иванов
Виктория СТАНКОВА

Коледната елха и
Двореца на култура-
та грейнаха в петък
вечерта в невероя-
тно красиви светли-
ни. Много перничани
се събраха пред най-
красивата сграда в
града, за да се нас-
ладят на гледката и
да се заредят с праз-
нично настроение.
Най-щастливи бяха
малчуганите, които
посрещнаха Дядо Коле-
да, който пристигна с
едно от джуджетата.

Празничните свет-
лини запали лично кме-
тът Иван Иванов
заедно с Дядо Коледа,
заобиколени от много
деца. Преди това гра-
доначалникът при-
ветства всички с
предстоящите праз-
ници и пожела на пер-
ничани много здраве,
добруване и повече
вяра в бъдещето.
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Облачно,
слаб дъжд

Св. преподобни
Паталий

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

Културни
въпроси

В месеца на здраво хапване и
пийване да се отдаваш на духовни размисли
и страсти е жив мазохизъм, но и за това си
има хора. Слави Бинев и неговото злополуч-
но председателствуване на Комисията по
култура и медии в Парламента се превърна
в солидно мезе за прогресивната културна
общност.

Какво се оказа? Че културата не е за все-
ки. Че чалгата и културата са взаимно из-
ключващи си понятия. Че едно е да играеш
чака- рака на масата, а съвсем друго да ре-
диш мъдри мисли за Леонардо да Винчи. Уж
на тия гладни години на никого не му е до
култура, а се оказа, те тя може да катурне
цяла една власт.

Да, има и идеалисти в тая държава. “Ю-
жен поток” ще преглътнат, но Слави Бинев
никога. Готови са да го изядат в разгара на
великите коледни пости. Друг е въпросът
дали и самите протести не са една модерна
площадна чалга, един мегаспектакъл на от-
крито, където позалязващи артисти
търсят нова роля.

Добре, че е Слави Бинев, щото театърът
на жълтите павета след едногодишно пре-
късване беше започнал да ни липсва. Така
културата наистина излезе като приори-
тет, а Слави Бинев изигра блестящо първа-
та си главна роля.

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”

Иван Иванов:
”Аз съм кмет на Перник!”

СЪБИТИЕ НА 2014-та ГОДИНА

ЛИЧНОСТ НА 2014-та ГОДИНА

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”
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НАПАДНАХА ЛЕКАР В
ПЕРНИШКАТА СПЕШНА ПОМОЩ

И Перник влезе в негативната поредица от новини за нападнати
или бити лекари в страната от последните дни. По време на дежурс-
твото си в Спешното отделение в събота вечер д-р Румен Денчев е
бил нападнат от пияни младежи, дошли по „спешност” в центъра за
спешна помощ на пернишката многопрофилна болница. Д-р Иван Ев-
логиев – директор на МБАЛ „Рахила Ангелова” потвърди информа-
цията. Група младежи във видимо пияно състояние са били докарани
в болницата в събота вечерта. Д-р Денчев е бил ударен от един от
тях  в момента в който е опитал да започне прегледа. При удара е би-
ла цепната устната на медика. Впоследствие раната е била зашита.
Д-р Румен Денчев работи в Първо вътрешно отделение на многопро-
филната ни болница, в съботната вечер е бил на дежурство в спешно-
то отделение. След инцидента е извикана полиция.

Зоя ИВАНОВА
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Споразумяха се за индивидуални споразумения за разсрочено плащане
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител на Перник Ире-
на Соколова в петък
проведе спешна среща
с протестиращите
роми и с представите-
ли на електрическата
компания.

Причина за спешна-
та й намеса бе недо-
волството на жители-
те от ромския квар-
тал Хумни дол заради
спряно електрозахран-
ване, като около 150
души блокираха за ча-
сове движението по
външноградската ма-
гистрала на 3 и 4де-
кември. Дългогодиш-
ният отказ на ромите
да плащат сметките
си за ток е провокирал
решението на ЧЕЗ Бъл-
гария да предприеме
крайната мярка. „Не
ни пускат тока. Ще

стоим тук, докато не
ни го пуснат“, катего-
рични са ромите. Цига-
ните затвориха първо
пътя при стария ТЕЦ
„Перник“, а после се
преместиха на главния
път от София за Кюс-
тендил. Наложи се да
се намеси полицията,
за да прекрати беззако-
нието. Работата на
органите на реда бе
затруднена, защото за
жив щит ромите пол-
зваха децата и жените.

В крайна сметка кон-
фликтната ситуация
е потушена, поне засе-
га, след намесата на об-
ластния управител
Ирена Соколова, която
покани в кабинета си
представители на раз-
бунилите се роми и на
ЧЕЦ. От електрораз-
пределителното дру-
жество изпратиха за-

Любомира ПЕЛОВА
Едно от любимите

места за пернишките
въдичари – язовир
„Мещица”, разполо-
жен край едноименно-
то село, на десетина
километра от облас-
тния град, е изпразнен
заради дефект в из-
пускателя, потвърди
съобщението на спе-
циална комисия от ек-
сперти, извършила
проверка на хидротех-
ническите съоръже-
ния в региона миналия

Язовирът в Мещица празен
заради дефект в изпускателя

месец, кметът на об-
щината инж.Иван Ива-
нов. Градоначалникът
поясни, че проблемът
е установен при про-
верка от “Гражданска
защита”. Затова било
дадено предписание на
концесионерите - ЕТ
„Снежана Наумова“,
фирма „ММ 2005”
ЕООД и ЕТ „Евелина
Новачкова“ за изпраз-
ване на водоема. В мо-
мента тече процедура
за корекция на конту-
ра на язовира, защото

Софийска фирма
чисти общината

Любомира ПЕЛОВА

Над 10 договора за
разсрочено плащане сключи
ЧЕЗ с роми от „Хумни дол”

Силвия ГРИГОРОВА

местник-ръководи-
теля на направление
Електрификация в ЧЕЗ
Петър Нецов. В крайна
сметка разговорите
дадоха резултат и пре-
говарящият, след ка-
то е обсъдил всички
възможни варианти за
изход от напрегната-
та ситуация е намерил
изход. И двете страни
в конфликта са се съг-
ласили с необходимос-

тта от сключване на
споразумения между
гражданите и дружес-
твото още на следва-
щия ден и подписване-
то на индивидуални
договори за разсроче-
но плащане на старите
задължения. От своя
страна ЧЕЗ България
пое ангажимент в най-
кратки срокове да оси-
гури електрозахранва-
не на всеки коректен

платец.
Перничани пък бла-

годариха на новия гу-
бернатор Ирена Соко-
лова за адекватната
реакация, която сложи
край на своеволието
на циганите, създало
проблеми на жителите
на областния град и
стотици пътуващи
към Южна България в
продължение на две ве-
чери.

Софийска фирма е ангажирана временно
с почистването на община Перник, обясни
кметът Иван Иванов. Тя е определена с ре-
шение на Кризисния щаб поради обстоя-
телството, че договорът с досегашния опе-
ратор изтече на 30 ноември.

Новият изпълнител е избан през август,
но тече обжалване на документацията по
процедурата. Делото във ВАС е преминало
на 3 декември и скоро се очаква произнас-
яне на съда. Друга жалба е подадена в Ко-
мисията за защита на конкуренцията от
втория класиран в конкурса за избор на из-
пълнител. Налице е правен спор и докато
той не бъде решен, се налага да ползваме
временен оператор, поясни Иванов.

Сметопочистващата фирма „Лиел Конс-
тракшън” изпълнявала от 2005 г. досега ус-
лугата в Перник, е запорирала сметките на
общината заради задължения в размер на
1,7 млн. лв. Сключено е споразумение за
разсрочено плащане, като до края на годи-
ната фирмата ежеседмично ще получава по
25 000 лв.В началото на 2015 г. бъде подгот-
вено ново споразумение, уточни още Ива-
нов.

ДФ»Земеделие» отпусна
5 милиона лева

за зеленчукопроизводителите
Силвия ГРИГОРОВА

От 5 декември започна подаването на зая-
вленията за допълнително финансиране в раз-
мер на 5 млн. лева в сектор «Плодове и зелен-
чуци» от фонд «Земеделие». Това информира-
ха от «Областна дирекция «Земеделие» в Пер-
ник. От там поясниха, че Управителният съвет
на Държавен фонд „Земеделие” е взел реше-
ние за разпределянето на допълнителния ре-
сурс от 5 милиона лева, предоставен след ак-
туализацията на бюджета. Това означава, че
общият размер на  безвъзмездното подпома-
гане през 2014 г. нараства от 93 млн. на 98 млн.
лева. От ДФ»Земеделие» уточниха, че 2,2 млн.
лева от допълнителните средства се предос-
тавят за подпомагане в сектор „Плодове”, 2.2
млн. са за сектор „Растениевъдство” и 600 000
лева са предназначении за картофопроизво-
дителите в България. Указанията за предостав-
янето на помощта са изготвени и  вече утвър-
дени. 

Документите за финансовото подпомагане
се подават в областните дирекции на ДФ „Зе-
меделие”.  Срокът за подаване на заявленията
е от 5 до 12 декември 2014 г. включително.

Средствата ще започнат да се изплащат от
19 декември 2014 г.

За финансово подпомагане могат да канди-
датстват производители, които отглеждат съот-
ветния минимум площи като изискването е за
обработвани площи на всяка култура, а не на
стопанство.

Допустими за финансиране са производите-
ли на ябълки, праскови, кайсии, череши, сливи,
вишни, круши и десертно грозде – съответно
минимум 5 дка.

За оранжерийно производство на зеленчуци
минималната площ е 1 дка като се подпомагат
производители на домати и краставици.

За зеленчуци, които не се произвеждат ора-
нжерийно, финансова помощ се предоставя за
производството на минимум 5 дка за култури-
те: домати, краставици, пипер, моркови, дини,
пъпеши, зрял лук, главесто зеле.

Същата минимална площ от 5 дка се изисква
и за производителите на картофи.

се оказало, че стената
и прилежащите й съо-
ръжения не попадат в
язовирния имот по
картата на възстано-
вената  собственост,
съобщи още Иванов.
По думите му това
спира последващи
проектни дейности и
издаване на разреше-
ния за строеж. Напра-
вено е геодезическо
заснемане, което е из-
пратено в Министерс-
твото на земеделие-
то и храните.

Силвия ГРИГОРОВА
От 5 декември започ-

на изплащането на обез
щетенията на стопа-
ните за заболелите им
животни от син език.
Това информира дирек-
торът на Областната
дирекция  по безопас-
ност на храните в Пер-
ник -д-р Татяна Вангело-
ва. Тя поясни, че в Об-
ластната дирекция са
постъпили 20 заявле-
ния на животновъди за
заболели общо 200 жи-
вотни от болестта
син език в областта.
„Изплащането ще се из-
вършва в зависимост
от желанието, което
са посочили в заявле-
нието си фермерите.
Някои от тях са посо-
чили полагащите им се
средства да се преве-
дат по банкова сметка,

Започна плащането на обезщетенията
за заболелите  от син език животни

а други са пожелали да
си вземат парите на ка-
сата в дирекцията.
Няма краен срок за по-
лучаването на дължи-
мите  обещетения,  но
вярвам, че всеки стопа-
нин има необходимост
да си вземе парите, за
да може, ако желае, с
тях да си купи живот-
но. Постарали сме се да
уведомим своевремен-
но всички, които са по-
дали заявления, че от 5
декември започва пла-
щането на сумите”,
заяви д-р Вангелова.  На
въпроса- какви са загу-
бите, които стопани-
те от региона пре-
търпяха от болестта
син език на фона на ос-
таналите региони, тя
поясни, че заболелите
животни в страната
са около 20 000, а в на-

шата област са 200.
 На въпроса- имаше ли
ефект от извършено-
то профилактично
третиране в общини-
те, д-р Вангелова зая-
ви:”Разбира се, че има-
ше,  иначе не бихме го
предприели. Третиране-
то ограничи драстич-
но разпространението
на заразата, имайки
предвид факта, че в съ-
седни на нас области
имаше установени ог-
нища. Затова конста-
тираните заболели жи-
вотни в тези области
 започват от 500 наго-
ре, а при нас са устано-
вени само 200. Мисля
че се постарахме да се
справим с тази зараза,
с неоценимата  помощ
на общинските управи,
които проявиха разби-
ране и ни подкрепиха”.

  Над 10 споразумения за разсрочено плащане на
дължимите суми за консумирана електроенергия са
сключени до сега между ЧЕЗ Разпределение и роми-
те, които живеят в кв. „Хумни дол”. Това стана възмож-
но след проведената, по инициатива на областния уп-
равител на Перник- Ирена Соколова,  среща с протес-
тиращите роми и представители на ЧЕЗ. Поводът за
нея беше бурното недоволство на ромите от кв.”Хумни
дол” от спирането на тока,  поради отказа им да си
плащат сметките. Това е причината ЧЕЗ да прибегне
до крайната мярка-изключване на захранването. С
посредничеството на областния управител, ромите из-
лъчиха свои представители за преговори. Те бяха по-
канени в кабинета на губернатора заедно със замес-
тник-ръководителя на направление „Електрификация”
в ЧЕЗ – Петър Нецов. На срещата бяха обсъдени въз-
можните изходи от създалата се ситуация. В крайна
сметка и двете страни се съгласиха, че е необходимо
да бъдат сключени споразумения между съответните
потребители на електроенергия и ЧЕЗ Разпределени и
подписването на индивидуални договори за разсроче-
но плащане на старите задължения. От своя страна
ЧЕЗ България пое ангажимент в най-кратки срокове
да осигури електрозахранване на всеки коректен пла-
тец.

  По информация на ЧЕЗ, на всеки абонат, който е
сключил договор за разсрочено плащане и е платил
първоначалната сума, в зависимост от размера на
дълга, веднага му е възстановен тока. До момента на
всеки, който е сключил договор за разсрочено пла-
щане и е внесъл определената сума, електрозахран-
ването му е възстановено. От компанията са катего-
рични, че ще поощряват коректното поведение на все-
ки свой абонат и ще са непримирими към онези, които
са некоректни.
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Ïåðíèøêè äåöà íà ïîñåùåíèå â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå
Те бяха там по покана на народния представител д-р Валентин Павлов

ГЕРБ-Перник подкрепи 
благотворителна кауза

ПП ГЕРБ-Перник даде своя принос в бла-
готворителна инициатива, чиято цел е наби-
ране на средства за лечението на Светли от
Перник, който страда от рядка форма на рак
на белия дроб., информират от пресцентъра
на партията. Дамската и младежката струк-
тури от организацията закупиха 50 билета
за благотворителен концерт, средствата от
които ще бъдат използвани за каузата. В
знак на подкрепа на концерта под надслов
„Ангелите на Светли“ присъстваха народ-
ният представител от ГЕРБ-Перник д-р Вяра
Церовска, кметът на града инж. Иван Ивано-
в, зам.-кметът Владислав Караилиев, члено-
ве на областното и общинското ръководство
на партията и общински съветници.

От ГЕРБ-Перник призоваха колкото се мо-
же повече хора да последват примера им и
да помогнат на Светли.

Съветници от БСП
с приемен ден

Днес ще се проведат поредните приемни
дни на общински съветници от БСП и коали-
ция – съобщават от червената централа в
града. Петър  Янков и д-р Анна Милошева
ще имат приемен ден  за граждани в селата
Мещица и Богданов дол. Те ще са съответно
от 10.00 часа в сградата на кметството в Ме-
щица и от 12.30 часа в читалището на Бог-
данов дол.

Зоя ИВАНОВА

За МОН дуалната система
е приоритет

Въвеждането на обучение чрез работа,
каквото всъщност е дуалното обучение, е
един от приоритети на Министерството на об-
разованието и науката в сферата на профе-
сионалното обучение. 

В приетата от Министерски съвет през ок-
томври “Стратегия за развитие на профе-
сионалното образование и обучение 2015-
2020 година” е предвидено обезпечаването
на мерки и дейности за осигуряване на ор-
ганизирането на дуалното обучение, допъл-
ни министърът.

Министерството на образованието и нау-
ката в момента тества условията за въвеж-
дане на обучението чрез работа (т.нар. “д-
уално обучение”) чрез проекта „Ученически
практики” по Оперативна програма “Разви-
тие на човешките ресурси 2007-2013” в пе-
риода 2012-2015 година. За учениците от
над 400 професионални гимназии проектът
улеснява прехода от образование към рабо-
та. В резултат от проведените досега над 30
000 ученически практики, почти 1000 учени-
ци са получили предложение за сключване
на трудов договор за постоянна работа на
същото място, където са провели практики-
те си. Други около 1500 ученици са получи-
ли предложение за почасова заетост след
дипломирането си.

Поради постигането на много добри ре-
зултати, срокът за изпълнение на проекта е
удължен до месец септември 2015 г.

Виктория СТАНКОВА

Зоя ИВАНОВА
Народният пред-

ставител от Рефор-
маторския блок  д-р
Валентин Павлов по-
кани на среща  деца
от 5 а клас от ОУ „Св.

Иван Рилски” гр.Пер-
ник в Народното съб-
рание.Срещата се про-
веде в края на минала-
та седмица, съобща-
ват от пресцентъра
на формацията. Деца-

Зоя ИВАНОВА
България ще получи

104,8 млн евро по но-
вата оперативна
програма и фонда, по
линия на който ще се
осигуряват храни за
най-бедните на тери-
торията на цялата
страна в рамките на
седем години. Средс-
твата за реализация
на мерките възлизат
общо на 123 312 075
евро и 18 496 811 ев-
ро национално съфи-
нансиране (15%).Уп-

Има пари за храни и топъл обяд на най-бедните
равляващ орган на но-
вата програма е Аге-
нцията за социално
подпомагане, съобща-
ват от пресцентъра
на агенцията.

Фондът ще финан-
сира предоставянето
и разпределението на
индивидуални пакети
с хранителни продук-
ти и топъл обяд, чрез
обществените трапе-
зарии. От помощта
ще се възползват ли-
ца и семейства, обект
на месечно подпомага-

та и технитеръково-
дители- г-жа Цекина и
г-жа Иванова бяха из-
готвили специална
брошура за дейнос-
тта на НС и за д-р
Павлов, на която пи-

ше „Д-р Павлов е голе-
мият приятел на уче-
ниците и учителите в
ОУ „Св.Иван Рилски”!
Благодаря Ви, докто-
ре!” При влизането на
децата в сградата на
Парламента, д-р Пав-
лов разписа всяка една
брошура поотдел-
но.Добрата подготов-
ка на децата на тема
„Народно събрание” и
„Конституция” бе де-
ло на г-жа Цекина и г-
жа Иванова, които по-
рано тази седмица
проведоха урок на де-
цата и под формата
на ролеви игри ги за-
познаха с дейностите
на Парламента и на
българските депута-
ти. Учениците разгле-
даха мястото, където
се създават и прие-
мат законите в Репуб-
лика България и се
срещнаха с новите на-
родни представите-
ли. В рамките на посе-

щението си те при-
състваха на парламен-
тарния контрол, уп-
ражняван в петъчни-
те дни, разходиха се
из кулоарите на Пар-
ламента и влязоха в
залите, където се
провеждат комисии-
те.

В края на визитата
всяко едно дете полу-
чи лично от д-р Пав-
лов специално подбра-
ни подаръци като спо-
мен от вълнуващия
ден-по една Конститу-
ция на Република Бъл-
гария и детска книжка
„Първият Парламент
на България”. Децата
бяха обект на медийно
внимание и пред каме-
рите разказаха колко
развълнувани са от
поканата на д-р Пав-
лов да посетят Народ-
ното събрание и да из-
живеят незабравими
мигове из неговите
кулоари.

не по реда на Правил-
ника за прилагане на
Закона за социално
подпомагане, неосигу-
рени самотни родите-
ли и техните деца, са-
мотно живеещи лица
и семейства, получа-
ващи минимални пен-
сии, както и  скитащи
и бездомни лица.
Предвидени са мерки
и за пострадалите
при бедствия и из-
вънредни ситуации.

Закупуването и дос-
тавката на хранител-

ни продукти ще се из-
вършва чрез общес-
твени поръчки и със
съдействието на
партньорски органи-
зации. Това могат да
са публични организа-
ции или организации с
нестопанска цел с
опит в изпълнението
на програми, свързани
с осигуряването на х-
ранителни помощи за
уязвими групи от на-
селението. Със средс-
тва от програмата
ще се осигури целого-

дишно функционира-
не на обществените
трапезации в общини-
те, както и създава-
нето на нови трапеза-
рии.

Предоставянето на
хранителни продукти
на лица с висок риск
от бедност ще разши-
ри ефективния об-
хват на програмите
за социално подпома-
гане включително те-
зи, подкрепяни от Ев-
ропейския социален
фонд.

През едната година управление на правителството на
Пламен Орешарски за Перник се направи много. Със
средства по ПИП се ремонтира зала „Дружба“, игрище
„Звезда“ в Димова махала, започва рехабилитация на
стената на язовир „Студена“, започна и проектирането за
разширение на пътни артерии на територията на областта.
Това заяви председателят на БСП Михаил Миков в гр.
Перник пред над 200 социалисти, събрали се в Двореца
на културата в града. 

Председателят на партията подчерта, че за БСП е
необходимо на първо място да върне доверието на хо-
рата. „Те трябва да разберат, че ние можем да бъдем
алтернатива на това управление, което може да стане с
парламентарна дейност, внасяне на законопроекти,
които очертават този ляв профил. С позиции в парла-
мента и извън него, които трябва да покажат на хората,
че мислим за техния живот”, обясни Михаил Миков.
Според него в този смисъл е бил внесен Законът за
прогресивното подоходно облагане. „Въпросът на пръв
поглед изглежда маловажен, но той е висш израз на

една справедливост при понасяне на данъчната те-
жест”, коментира председателят. 

Миков каза също, че в идните дни БСП ЛЯВА БЪЛГА-
РИЯ ще внесе и Закон за Народната просвета. „Законът
се базира върху политическото разбиране, че държавата
трябва да се грижи на първо място за държавните и об-
щински училища. Въпросът за достъпа до образование
трябва да ангажира държавата с много повече средства
и усилия за подобряване на нашето средно образова-
ние”, категоричен бе той.

Михаил Миков изрази мнение, че в България повечето
хора имат интереси за ляво представителство и лява по-
литика. „Но ние понасяме все по тежки загуби заради за-
губеното доверие в политиката като цяло. Изминахме дъ-
лъг път и БСП е пълноправен член на ПЕС и Социнтерна.
Никой днес не може да постави въпроса, че БСП няма
европейско признание и представителност. Доказателс-
твата за това са много, но едно от най-големите е предсе-
дателството на ПЕС от Сергей Станишев”, заяви катего-
рично председателят на БСП Михаил Миков. По думите
му снощната среща между Мартин Шулц, Бойко Борисов
и Ивайло Калфин в Брюксел и по-специално изявлението
на Шулц след тази среща, не може да не предизвика
смесени чувства. „Особено когато се случва в деня, в
който българската десница, заедно с АБВ отнеха данъч-
ната привилегия на хората с минимални работни заплати
да възстановяват 10%-ия си данък. Става въпрос за сто-
тици хиляди хора в страната. Когато Мартин Шулц заяв-
ява, че това дясно правителство и Ивайло Калфин водят
добра социална политика, това е изключително тежко”,
каза още Михаил Миков, цитиран от пресцентъра на  ле-
вицата.

Зоя ИВАНОВА

Михаил Миков: Трябва да се върне доверието на хората
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Èâàí Èâàíîâ:”Àç ñúì êìåò íà Ïåðíèê!”
Според него определени политически сили се опитали да манипулират обществото

Румяна Гьорева откри
новата стая за отдих
в 12 ОУ „Васил Левски“

Виктория СТАНКОВА

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на община

Перник Иван Иванов се
възползва от правото
на отговор по повод
вихрещия се вече пове-
че от месец казус за
кметските му право-
мощия и най-вече за оп-
ределението на вто-
рия състав на Адми-
нистративния съд, ка-
саещо само и еди-
нствено решението на
Общинския съвет за
предварително изпъл-
нение на решението за
избор на Иван Иванов
за кмет, тъй като
предварително изпъл-
нение може да допуска
само съдът. То обаче в
никакъв случай не от-
меня решението на
първия състав на Ад-
министративния съд,
по силата на което
инж.Иванов е кмет на
Община Перник.

„Аз съм кмет на Пер-
ник и въпросното оп-
ределение не ме об-
явява за нелегитимен”
заяви градоначални-
кът. Той предостави
на медиите и официал-
ното писмен отговор
по проблема, консулти-
ран и с юристи. Ето и
пълният му текст:

„На 04.12.2014г., в
пернишките медии бе
разпространето Опре-
деление № 289/
02.12.2014г., постано-

вено от Администра-
тивен съд - Перник по
адм.дело № 871/2014г.
(обръщам внимание
върху обстоятелс-
твото, че същото не е
влязло в сила), което
послужи като основа-
ние на „определени по-
литически сили“ да
твърдят, че „Кметът
Иван Иванов едва ли не
трябва да напусне Об-
щина Перник“.

В тази връзка, ползу-
вам правото си на от-
говор, като Ви инфор-
мирам за следното :

С Решение № 918 от
Протокол № 14/
31.10.2014г. на Общин-
ски съвет - Перник,
взето на основание
чл.42, ал.5 и ал.9 вр.
ал.1, т.7 от ЗМСМА,
бях избран за Кмет на
Община Перник.

Решение № 918 бе об-
жалвано пред Админис-
тративен съд - Перник
от заместник кмето-
вете Илинка Никифо-
рова, Петър Първанов
и Владимир Босев, като
по повод подадените
жалби, бе образувано
адм.дело № 807/2014г.
по описа на АС - Перник
за 2014г.

С Определение №
251, постановено в з.з.
на 06.11.2014г. по
адм.дело № 807/2014г.,
Административен съд
- Перник прие, че пода-

дената жалба от Вла-
димир Босев - зам.
кмет на Община Пер-
ник, срещу Решение №
918 от Протокол №
14/31.10.2014г. на Об-
щински съвет - Пер-
ник, „... е процесуално
недопустима и следва
да се остави без раз-
глеждане, а образува-
ното въз основа на
нея производство да
се прекрати ...“, тъй
като посоченото лице
„... не е носител на пра-
вото на жалба и няма
правен интерес от ос-
порване ...“.

Във връзка с изложе-
ните от Администра-
тивен съд - Перник мо-
тиви в Определение №
251/06.11.2014г., че „...
Председателят на Об-
щинския съвет не се
явява надлежна страна
(по адм.д. № 807/
2014г.), която може да
иска допускане на пред-
варително изпълнение
на акта (Решение №
918 от Протокол 14/
31.10.2014г. на Общин-
ски съвет - Перник) в
условията на чл.167,
ал.1 АПК, а страна е
Общинският съвет“,
бе свикана извънредна
сесия на Общински съ-
вет - Перник, с точка
единствена в дневния
ред : Упълномощаване
на Председателя на
Общински съвет - Пер-
ник да депозира искане
(от името на органа на
местното самоуправ-
ление) по адм.дело №
807/2014г. по описа на
Административен съд
- Перник за 2014г., с
което на основание
чл.167, ал.1 във вр. с
чл.60, ал.1 АПК да поис-
ка от съда да допусне
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ на Решение
№ 918 от Протокол
14/31.10.2014г. на Об-
щински съвет - Пер-
ник, с което на основа-
ние чл.42, ал.5 и ал.9
във вр. с ал.1, т.7
ЗМСМА, за Кмет на Об-
щина Перник е избран
ИВАН ОГНЯНОВ ИВА-
НОВ. С Решение № 921
от Протокол 16/
11.11.2014г., Общин-
ски съвет - Перник

- Упълномощи Пред-
седателя - г - н Милан
Миланов, от името на
Общински съвет - Пер-
ник да депозира искане
по адм.дело № 807/
2014г. по описа на Ад-
министративен съд -
Перник за 2014г. - за
допускане на предвари-
телно изпълнение на
Решение № 918 от
Протокол 14/
31.10.2014г. на Общин-
ски съвет – Перник ;

- Допусна предвари-
телно изпълнение на
Решение № 921 от

Протокол 16/
11.11.2014г. на основа-
ние чл.60, ал.1 АПК, Об-
щински съвет - Пер-
ник.

Въз основа на пода-
деното от Председа-
теля на Общински съ-
вет - Перник искане по
чл.167, ал.1 във вр. с
чл.60, ал.1 АПК, с Опре-
деление № 268/
13.11.2014г., постано-
вено по адм.д. № 807/
2014г., на основание
чл.167, ал.1 АПК, Адми-
нистративен съд -
Перник допусна ПРЕД-
ВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕ-
НИЕ на Решение № 918
от Протокол 14/
31.10.2014г. на Общин-
ски съвет - Перник, до
влизане в сила на реше-
нието по същото ад-
министративно дело.
Именно въз основа на
този съдебен акт, на
17.11.2014г. аз встъ-
пих в длъжността
Кмет на Община Пер-
ник.

С Решение № 760/
25.11.2014г., постано-
вено по адм.д. № 807/
2014г., Администрати-
вен съд - Перник ОТ-
ХВЪРЛИ оспорването
по жалбите на Петър
Кирилов Първанов в
качеството му на зам.
кмет на Община Пер-
ник и на Илинка Мит-
кова Никифорова -
ВрИД Кмет на Община
Перник против Реше-
ние № 918 от
31.10.2014г. на Общин-
ски съвет - Перник,
оформено в Протокол
№ 14, с което решение
Общински съвет - Пер-
ник е избрал Иван Ог-
нянов Иваонов за
Кмет на Община Пер-
ник.

Решение № 760/
25.11.2014г. подлежи
на обжалване пред Вър-
ховен администрати-
вен съд на Република
България в 14-дневен
срок от датата на
съобщаването му на
страните.

Към настоящия мо-
мент, няма подадени
жалби от Петър Пър-
ванов и Илинка Ники-
форова срещу Решение
№ 760/25.11.2014г.,
постановено по адм.д.
№ 807/2014г., Адми-
нистративен съд -
Перник.

Адм.дело № 871/
2014г. по описа на Ад-
министративен съд -
Перник за 2014г. е било
образувано по повод
подадените жалби от
Илинка Никифорова,
Петър Първанов и Вла-
димир Босев - и трима-
та в качеството им на
зам. кметове на Общи-
на Перник, срещу Реше-
ние № 921 от Прото-
кол 16/11.11.2014г. на

Общински съвет - Пер-
ник.

Това, което бих искал
да кажа (след консулта-
ция с юристи) е след-
ното :

Аз съм Кмет на Об-
щина Перник на осно-
вание Решение № 918
от Протокол 14/
31.10.2014г. на Общин-
ски съвет - Перник (с
което бях изран за
Кмет в хипотезата на
чл.42, ал.5 ЗМСМА) и
допуснатото на осно-
вание чл.167, ал.1 АПК
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ на същото
решение от Админис-
тративен съд - Перник
с Определение № 268/
13.11.2014г., постано-
вено по адм.д. № 807/
2014г.

Определение № 289/
02.12.2014г., постано-
вено от Администра-
тивен съд - Перник по
адм.дело № 871/2014г.,
няма отношение нито
към избора ми за Кмет
на Община Перник, ни-
то към допуснатото
от Административен
съд - Перник с Опреде-
ление № 268/
13.11.2014г. ПРЕДВА-
РИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕ-
НИЕ на Решение № 918
от Протокол 14/
31.10.2014г. на Общин-
ски съвет - Перник.”

Председателят на
ОбС в Перник Милан
Миланов заяви, че оп-
ределението на вто-
рия състав Админис-
тративния съд в Пер-
ник няма нищо общо с
избора на Иван Иванов
за кмет и с пълномо-
щията му, а касае ре-
шение № 921 от 11
ноември 2014 г. на мес-
тния законодателен
орган, с което той е
упълномощен като
председател на мини-
парламента да депози-
ра пред съдебните ор-
гани искане за допуска-
не на предварително
изпълнение на решение
№918 от 31 октомври
2014 г. на ОбС – т.е. да
бъде допуснато Иван
Иванов предварително
да влезе в кметските
пълномощия. Това бе-
ше направено от Адми-
нистративния съд и
Иванов пое управлен-
ските функции на об-
щината. Вторият със-
тав на съда ми отнема
правото да изпълня
предварително реше-
нието, обясни Милан
Миланов. Не лобирам за
никого, но в момента
от определени полити-
чески сили се пускат
„бомби”, които се прев-
ръщат в лавина и при-
тесняват перничани.
На някого е удобно гра-
дът да бъде зле, смята
Миланов.

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА

Синдикалният протест
ще е на 11-ти декември

Любомира ПЕЛОВА
Синдикатите излизат на Национален про-

тестен митинг на 11-ти декември, съобщиха
от РКС на КНСБ В Перник. Мотото на протес-
та е: „Не на пенсионната реформа, орязваща
права на българските граждани и бюджет,
предлагащ единствено доживотен труд за
мизерна заплата“. Он синдзикалната центра-
ла уточниха, че от 11.30 часа ще се проведе
протестен митинг пред Министерски съвет и
ще се връчи декларация. От 12 часа ще се
проведе протестен митинг пред Народното
събрание  и ще се връчи декларация на
председателя на НС. Няма да бъдат издига-
ни политически искания. Протестната акция е
чисто синдикална и със социална насоче-
ност. От КНСБ са категорично против увели-
чаването на  възрастта за пенсиниране и нас-
тояват от 1-ви януари 2015 година да няма
нарастване на възрастта за всички категории
труд. Освен това  те настояват изплащането
на пенсиите за 1-ва и 2-ра категория труд да
става както е сега - чрез НОИ, а не чрез час-
тните пенсионни фондове.

 

Заместник-кметът на Перник Румяна Гьоре-
ва откри новата стая за отдих в 12 ОУ „Васил
Левски“. Стаята е модерно мебелирана и раз-
полага с множество консумативи и материали,
както и разнообразни образователни и занима-
телни игри и книги. Целта е да се подпомогне
провеждането на съвременно качествено обу-
чение на малките ученици в условията на инте-
рактивна образователна среда.

„Искам да поздравя целия колектив за по-
редния успешно реализиран проект по подобр-
яване на училищната среда. През последните
години 12 ОУ „Васил Левски“ придоби евро-
пейски облик. Искам да поздравя педагоги-
ческия колектив за това, че отдава много сили
и старание за осигуряване на качествено обра-
зование и обучение на децата и това качество
се вижда и по отношение на психологическата
и физическа среда, в училищното партньорс-
тво и в развитието на персонала“, заяви Рум-
яна Гьорева. Като бивш член на педагогичес-
кия колектив на 12 ОУ “Васил Левски“ тя под-
черта, че е уверена, че всяко едно дете приема
училището като свой втори дом. Гьорева поже-
ла много бъдещи творчески успехи и много
вдъхновение на учениците, които ще се за-
бавляват в стаята за отдих.

ЧЕЗ възстанови захранването
на 10  селища в област Видин

Силвия ГРИГОРОВА
  Екипите на ЧЕЗ възстановиха електрозахран-

ването на 10 селища от 7 общини в област Видин,
за които компанията мотивирано поиска въвежда-
не на ограничителен режим  за електроснабдяване
на 3 декември. За тези селища не са налице об-
стоятелства за удължаване на въведения ограни-
чителен режим.

  Поради изключително тежките поражения, на-
несени от обледяванията на въздушните електроп-
роводни линии, продължава работата по отстран-
яването на повредите и възстановяването на еле-
ктроснабдяването в част от засегнатите населени
места в областта. За тези селища са налице об-
стоятелства, изискващи продължаване на въведе-
ния ограничителен режим. Динамичната метеороло-
гична обстановка в Северозападна България – вет-
рове, валежи, плътни мъгли, продължава да пре-
дизвиква тежки обледявания на проводници от
мрежата на ЧЕЗ. Това води до нови повреди по
електроенергийните съоръжения, скъсани провод-
ници и паднали стълбове, причиняващи продължи-
телни прекъсвания на електрозахранването на
клиенти на ЧЕЗ. Вследствие на тежката обстанов-
ка,  компанията изпрати писмо до Министерство на
енергетиката с искане за въвеждане на ограничи-
телен режим в селища от 10 общини в областите
Видин и Монтана, съгласно Закона за енергетика-
та.

 Към момента засегнати от лошата метеорологич-
на обстановка са 14 000 клиенти на ЧЕЗ в област
Видин. Мобилизирани са аварийни екипи от съсед-
ни области. Ангажирана е необходимата тежка ме-
ханизация – кранове, автовишки и багери. В об-
ласт Монтана без електрозахранване в момента са
около 5 000 клиенти. Служители на ЧЕЗ Разпреде-
ление България работят непрестанно в изключи-
телно трудни условия и усилията им ще продължат
до отстраняването на повредите във всички насе-
лени места.



Рекламно  приложение

Понеделник, 8 декември 2014 г., брой 232 /5595/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

7. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Ю. Гагарин, ет. 7/8/, асансьор,

ТЕЦ, 2 тер. отл. вх. - 37 500 лв.

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

5. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

14. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 8,

асансьор, обзаведен - 200 лв.

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

3. Партерно помещение, Пазара

със санитарен възел - 200 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 5, юг, ПВЦ - 26 000 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
5. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
6. Двустаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 евро
7. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
8. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., ет. 6, тх. пл., ТЕЦ, тер., след ремонт - 30 000 евро
13. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 35 000 евро
14. Многостаен, Изток, ЕПК, 130 кв.м, ТЕЦ, тер., обзаведен - 50 000 евро
15. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
16. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
17. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
18. Къща, Център, вертикален близнак, РЗП: 140 кв.м, дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
19. Парцел, Кладница, 680 кв.м, регулация, ток, вода, целог. достъп- 26 000 евро
20. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
21. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро
22. Продава/заменя магазин, София жк. Младост-2,
ЗП: 63 кв.м, за подобен в Перник

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 8 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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Давам под наем, охраняемо складово

помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20;
60 39 20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно 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, обзаведен апартамент, в кв.
Изток, изгодно, дългосрочно - тел. 0897/
668 608
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

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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“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

О Б Щ И Н А  Т Р Ъ Н
2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков”, №1, тел.: (07731) 2265

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.

Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически
табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на
клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага
кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

Пернишка област
На 08.12.2014 г. /09:00 - 13:00 ч/ - Перник - Княз Александър Батенберг: 10, 13, 13.,6, 6.; Найчо Цанов: 2-4,

. 8-10, 1, 1.,18, 18., 2-4, 2., 22, 34, 4, 6, 8, 8-10, БЛ. 1, 1 ПАРТЕР, 19, 2, 2-4, 2-4 ГАРАЖ 8, 2-4 ГАРАЖ 9, 3, 42,
8, 8-10, 8-10 ГАРАЖ 12; Райко Даскалов: 1, 4, 4., БЛ. 4; Търговска: 32.,36; Черешово топче: БЛ. 3

На 08.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Непразници, общ. Брезник
На 08.12.2014 г. /10:00 - 11:00 ч/ - Кладница - Берлин: 10, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 8, 9; Брюксел: 1, 10, 2,

3, 4; Лондон: 17, 19, 21, 24, 31, 33, 37, 38, 39, 44, 49, 51, 52, 54, 60; София: 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 68,
69, 71, 72, 73, 74; Стадиона: 35, 38, 41

На 08.12.2014 г. /10:00 - 12:00 ч/ - с. Извор, общ. Радомир, махала Хладни клисури
На 08.12.2014 г. /11:00 - 12:00 ч/ - Кладница - Делта Хил: КВ. 17; Лондон: КВ. 17; Упи-IX 29: КВ. 18; Упи-v 35:

КВ. 17
На 09.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Брезник - Андрей Михайлов: 102, 14, 75, БЛ. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ; Борис

Калев: 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, БЛ. 7
На 09.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник - Владимир Комаров: 50; Лев Толстой: 5; Огнян Станков: 37; Олег

Кошевой: 64, 65; Сергей Есенин: 1А, 3
На 09.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Драгичево - Васил Априлов: 8Д; Възраждане: 54, 62, 64, 66, 68, 79, 82, 83,

83.,85, 87, 89, 93, 97; Иван Вазов: 11, 9, 9 А; Кокиче: 7, 8; Кракра: 1, 21, 22, 24, 24Б, 24Б.,27, 29, 3, 33, 34, 35, 35А,
39, 41, 41А; Любен Каравелов: 12, 6; Физкултурна: 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8

На 10.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ -  с. Душинци - общ. Брезник, с. Ерул, мах. Маринкова, общ. Трън
На 10.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Парамун, общ. Трън
На 11.12.2014 г. /08:45 - 16:00 ч/ - Кладница - Валого: 24; Еделвайс: 14, 4, 6, 7, БЛ. ВИЛА; Иглика: 13, 14, 25,

БЛ. КЪЩА; Латинка: 1; Тинтява: 7; Хемус: 19, 23
На 11.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Горни Романци, общ. Брезник
На 11.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Планиница
На 11.12.2014 г. 11:00 - 12:00 ч/ - Помпена станция Ярджиловци
На 12.12.2014 г. /08:45 - 16:00 ч/ - Кладница - Валого: 24; Еделвайс: 14, 4, 6, 7, БЛ. ВИЛА; Иглика: 13, 14, 25,

БЛ. КЪЩА; Латинка: 1; Тинтява: 7; Хемус: 19, 23
На 12.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ -  с. Долна Секирна, мах. Бобово, общ. Брезник
На 12.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ -  с. Планиница
На 13.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Кладница - Валого: 24; Еделвайс: 14, 4, 6, 7, БЛ. ВИЛА; Иглика: 13, 14, 25,

БЛ. КЪЩА; Латинка: 1; Тинтява: 7; Хемус: 19, 23
На 13.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ -  с. Планиница
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от

планираните прекъсвания на електрозахранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един

градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта
www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение “Планови
ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани
и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за
очакваното време за възстановяване на захранването.

О Б Я В А
Районен съд–Трън обявява,че има една свободна щатна бройка за

длъжността: Държавен съдебен изпълнител,която може да бъде заета
при условията на чл.68,ал.1,т.3 от КТ. Необходими документи: Молба;
Автобиография; Свидетелство за съдимост; Медицинско
свидетелство; Документ за психическо здраве; Документи,
удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
Декларация по чл.162 от ЗСВ; Нотариално заверени копия от диплома
за висше образование по специалността „Право” и от Удостоверение
за придобита юридическа правоспособност; Декларация за
несъвместимост и частни интереси по чл. 12 от ЗПУКИ. Срок за
подаване на документите - 7 дни от датата на публикуване на обявата.
Документите се подават на Регистратурата на Районен съд–Трън.
Допълнителна информация на телефон- 077798652.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в

съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва
планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на
ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството,
който да присъства на подмяната.

Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Пернишка област
На 08.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Непразници, общ. Брезник
На 09.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Брезник - Андрей Михайлов: 102, 14, 75, БЛ.

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ; Борис Калев: 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, БЛ.
7

На 10.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Парамун, общ. Трън
На 11.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Горни Романци, общ. Брезник
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената

на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком
или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн
приложение “Планови ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в
реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването
в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на
захранването.

Навършват се 25 години от създаването на СДС
Симпатизанти, активисти, ръководството на партията и бивши кадри на десницата отбелязаха

25 години от основаването на СДС с тържество на "Раковски" 134.
Под надслов "25 години по сините стъпки" събитието стартира по обяд на пл. "Славейков"

в центъра на София, откъдето председателят на СДС и министър на икономиката Божидар
Лукарски поведе шествие към централата на партията, предаде БГНЕС.

Създаването на СДС и първите многомилионни митинги са най-романтичната част от
българския преход, обяви Петър Стоянов. Това е била онази част от историята на прехода, в
която е имало очаквания, надежди и илюзии, припомни той.

"Остаряхме заедно със СДС, но никога не напуснахме СДС", поздрави той част от сините
симпатизанти.

Петър Стоянов подчерта, че в началото в СДС са членували както истински антикомунисти,
така и ориентирани хора към марксизма или бивши членове на БКП, които по този начин са
изразили своето несъгласие с режима на Тодор Живков.

"През годините СДС избистри своята идеология, заедно плакахме и се радвахме на
победите и загубите. Днес остават поуките", каза Стоянов.

Той разказа, след успеха на Реформаторския блок се е чул със свои приятели, които през
годините са се разделили в ДСБ, ДБГ и други.

"Днес най-после сме заедно. Това е смисълът от празнуването днес - да извлечем поуки,
за да бъдем по-силни", емоционално заяви Стоянов.

С уговорката, че след Стоянов се говори трудно, председателят на СДС Божидар Лукарски
отчете, че четвърт век СДС е символ на промяната, реформите и демокрацията.

"Винаги сме били и ще продължим да защитаваме изконните ценности - демократичност,
свобода на словото и избора, равноправие", каза той.

25 години СДС се променяше, но остана вярна на тези принципи, категоричен бе той.

Москов: Лекари няма да ходят в
ромски махали, ако е опасно

Екипи на Спешната помощ няма да реагират на повиквания в
ромските махали, докато не бъде гарантирана тяхната сигурност,
заяви министър Петър Москов пред bTV.

Той посочи статистически данни, според които от 225 нападения
над лекари, фелдшери и шофьори на линейки, 174 са станали в такива
квартали.

"Не разделям престъпността на етноси, но очевидно тук има
проблем, който трябва да се реши", каза Москов.

Той призова лидерите на ромските общности, "които търсят правата
си и през политици медии", да поемат ангажимента да гарантират
безопасността на екипите на Спешната помощ.

"Нямам задължението да осигурявам правото на някой да бие
лекари", реагира Москов на нападките, че трябва да осигури равен
достъп до медицинска помощ на всички живеещи в страната.

Здравният министър призова и кметовете да се срещнат с лидерите
на мнение сред ромите, които са им помогнали на изборите и да
говорят с тях по казуса.

Ирина Маринова, лекарката от Спешна помощ, която беше
нападната от роми във Врачеш преди седмица, все още носи тъмни
очила, за да прикрие следите от побоя. Тя е категорична, че повече
никога няма да стъпи в тази махала.

„Отидохме по сигнал за бременна в пети месец, която има болки.
Посрещнаха ни две момчета, които бяха със скутерче. Казаха ни
накъде вървим и те подкараха зад нас. Шофьорът спря, за да минем
през дупка. Чу се страшен удар. Оказа се, че двете момчета са се
ударили в линейката. Когато слязох да го видя, едното момче се
държеше за главата. Попита ме така ли се кара. Другото момче обаче
беше станало агресивно, а ние отивахме при жена му. Оказва се, че
агресивното момче първо е посегнало на шофьора. Попитах го дали
има книжка и дали спазва дистанция и той ме удари", разказа през
сълзи д-р Маринова.

В края на юни м.г. Народното събрание прие единодушно промени
в Наказателния кодекс, с които нападение срещу медицински лица
ще се осъжда с "лишаване от свобода".

Посегателството се приравнява с причиняване на телесна повреда
на полицай, съдия, прокурор, следовател и други длъжностни лица.
Нападението ще се наказва със затвор до три години при лека телесна
поведа и до 10 г., ако поражението е тежко.

За медицински лица бяха определени лекари, стоматолози,
акушери, магистър фармацевти и медицински сестри.
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СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

бТВбТВбТВбТВбТВ

06:00"Лице в лице" /п/
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Светлината на моя живот" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Милост"- сериал
21:30"Survivor: Камбоджа"
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Под наблюдение" - сериал, еп. 12
01:00"Опасни тайни" - сериал, еп. 4
02:00"Преди обед" /п/- токшоу
04:00bTV Новините /п./
04:30"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
23:00"Господари на ефира" - забавно
предаване
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков" -
предаване на НТВ
01:00"Фирмата" - сериен филм
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
12:55100 години българско кино: "Мадам
Бовари от Сливен" игрален филм /п/
14:30Зелената линейка /п/
15:15Живот с Дерек тв филм /
16:00По света и у нас
16:25Малки истории /п/
16:35Дързост и красота тв филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците тв филм /43 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:10БНТ - 55 години от вашия живот
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.BG
22:00В кадър
22:55По света и у нас
23:00Зелена светлина
23:05100 години българско кино
00:45Бързо, лесно, вкусно
00:55Денят започва с Култура /п/
02:10Здравето отблизо /п/
03:10По света и у нас /п от 20:00/
04:00Дързост и красота тв филм
04:25Светиците тв филм /43 епизод/п/

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

ви позволи да контролирате ситуа-
цията. Трябва да се разграничите от

общата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

ще се отнасяте към финансите си,
което противоречи на вашата при-
рода. Може би търсите твърде мно-
го наслаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира нежелани реакции
у околните. Днес е ден за събиране на
информация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

на въображението и ще
ви е трудно да намери-

те фокус. Информацията ще тече
като водопад и може да откриете
отго- ворите на куп въпроси.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете към плани-

рането на работните задачи, ако ис-
кате да получите задоволителни ре-

зултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
О ч а - квайте уплътняване на

времето и увеличаване на изисква-
нията. Използвайте този момент, за
да внесете промени в имиджа.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

щават, че днес е ден
на красотата. И понеже няма
пълно щастие, ще се наложи да
се погрижите за финансовите

си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден

ще започне не по начи-
на, по който очаквате. Ако не
сте уверени в способностите
си, по-добре не започвайте нищо

ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще изглежда
като едно тихо езеро. Може да
се чувствате малко измъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно
е, че не можете да разрешите
проблема на минутата, макар да

търсите резултат,
ефективност и полез-
ност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и грижливи

към себе си, защото прекалените
емоции се отразяват
неприятно на здраве-

то ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте стомаха си,

дори да ви заведат в петзвезден
ресторант, стомахът ви си ос-
тава същият.
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Виктория СТАНКОВА

Áåçïàðè÷åí „Ìèíüîð” èçìú÷è „Äîáðóäæà” 07
Перничани водеха в два от трите гейма, гостите обърнаха нещата накрая

Страницата подготви Яне Анестиев

Финансовата разли-
ка между двата отбо-
ра си личеше още пре-
ди мача. Гостите
пристигнаха за среща-
та още в петък, с 
предварителна трени-
ровка в зала „Борис
Гюдеров”. Бяха заяви-
ли още една в събота,
но така и не се появи-
ха в пернишката зала
в събота. Старши
треньорът Мирослав
Живков водеше 14 със-
тезатели, две равнос-
тойни либера и нацио-
налът Костадин
Стойков в състава.
Миньорци  пък бяха
без Иван Ковачев, кой-
то бил на работа, тъй
като в напълно ама-
тьорския състав на
домакините всеки се
грижи сам за прехрана-

кините стана две
точки.Така второто
техническо прекъсва-
не дойде при 16:14 за
„Миньор”.Последваха
страхотни спасява-
ния на либерото на
перничани Виктор Же-
чев и разликата не са-
мо,че скочи на три
точки, но се и задър-
жа, а при 20:17 атака в
аут на Любослав Си-
меонов даде възмож-
ност на гостите да
се задържат в гейма.
При следващата ата-
ка Костадин Стойков
върна жеста и резул-
татът стана 21:18.
Тук Мирослав Живков
взе второто си тех-
ническо прекъсва-
не.При 22:20 се случи-
ха няколко грешки в
едно разиграване за
домакините, които 
позволиха на Коста-
дин Стойков с мощен
удар да направи пред-
нината на „Миньор”
само точка при
22:21.При 24:23 пак
той хвана Мартин Си-
меонов на блок и дока-
ра нещата до 24:24.
Последва атака в аут
и антена от страна
на миньорци и гости-
те буквално открад-
наха гейма с 26:24.

Неуспехът в този
толкова оспорван
гейм не намали нас-
троението в играта
на домакините и те
започнаха повече от
убедително третата
част, като поведоха с
5:2, когато Мирослав
Живков рано-рано из-
ползва първото си
право на таймаут, за
да спре устрема на ми-
ньорци и вдигне кон-
центрацията на свои-
те волейболисти.Този
път ходът му даде ре-
зултат, последваха

Михаил Миков:Трябва
да има повече шампиони

като Иво Ангелов

„Днес съм в зала „Дружба“ по покана на
световния шампион по борба Иво Ангелов
и съм впечатлен от резултатите, които са
постигнати след ремонта“. Това каза пред-
седателят на Националния съвет на БСП
Михаил Миков пред журналисти по време
на посещението си в Перник. „Когато той
беше в Народното събрание заедно с пред-
седателя на Федерацията по борба ми об-
ясниха в какви условия тренират, сега не-
щата са в пъти по-добри”, категоричен бе
Миков.

Лидерът на социалистите припомни, че
това се е случило благодарение на Публич-
но-инвестиционната програма на прави-
телството на Пламен Орешарски и с актив-
ното съдействие на народния представи-
тел в 42-то Народно събрание Станислав
Владимиров, за което му благодари. Миков
отбеляза, че днес в залата има едни нор-
мални условия за подготовка, които по ду-
мите му ще направят спорта по-привлека-
телен за младите.

„Те имат едни прекрасни условия за тре-
нировки. Ще продължим с всички усилия
да подпомагаме такива инициативи, защо-
то без здрава младеж и млади хора, които
обичат да спортуват, трудно можем да раз-
читаме на здрав народ”, категоричен бе
Михаил Миков.

По думите му в София също може да се
направи много. „Люлин” например е район
с 300 000 живущи, а там няма спортна за-
ла”, отбеляза лидерът на левицата. Той бе
категоричен, че Столичната община трябва
да помисли по този въпрос. „Най-важното,
за да влязат младите в спортните зали, е
да има примера на такива хора, като Иво
Ангелов, които носят спортна слава на
страната ни”, заяви Михаил Миков.

две поредни точки за
гостите, а при 6:6 ре-
зултатът беше израв-
нен. Все пък, първото
техническо прекъсва-
не дойде при 8:7 за
„Миньор”. Играта
продължи равностой-
но, а след хубава блока-
да на Любослав Симео-
нов и атака в аут на
Димитър Маринков
от гостите резулта-
тът стана 14:11 за
„Миньор”. Второто
техническо прекъсва-
не дойде при 16:13 за
отбора на домакини-
те.Последваха две глу-
пави грешки на ми-
ньорци, които първо
не прехвърлиха една
спасена с много усилия
топка, а после решиха
да не скачат на блок и
резултатът стана
16:15.За капак последва
трета колективна
грешка, която започна
от посрещането на
Виктор Жечев и завър-
ши с атака в мрежата
на Владислав Божиков,
за да се стигне до ра-
венството при 16:16.
Хубава атака на Заха-
ри Николаев през цен-
търа задържа равенс-
твото при 17:17, но
малко по-късно след
дълго разиграване Лю-
бослав Симеонов нап-
рави мрежа за
17:19.Преднината на
гостите стигна и до
три точки и при,но
чудесна блокада на
Любослав Сименоов и
Захари Николаев вър-
на нещата само до
точка в тяхна полза
при 21:22. За съжале-
ние, Венцислав Рагин
хвана на блок първо
 Захари Николаев, а +
след това и Владислав
Божиков за крайното
25:21 и 3:0 в полза на
гостите. 

та си. В добавка и пос-
рещачът Камен Каме-
нов е контузен и така
1/3 от основната
шестица на тима лип-
сваше за срещата. Тя
започна равностойно,
на първото техничес-
ко прекъсване отбо-
рът на „Добруджа” 07
поведе с две точки за
8:6 Последва обаче
стегната игра за гос-
тите и преднината
бързо скочи на чети-
ри точки при 11:7. То-
гава старши-треньо-
рът на перничани  Ру-
мен Златанов взе пре-
късване, а малко по-
късно в игра на
мястото на Радостин
Денков се появи рож-
деникът Любослав Си-
меонов. На второто
техническо прекъсва-

не авансът на гости-
те беше внушителен
– 16:10. Въпреки всич-
ки опити за накъсване
на играта гостите
стигнаха безпроблем-
но до победата в гей-
ма с 25:15.

Втората част за-
почна изключително
равностойно, като
вървеше точка за
точка, въпреки някои
измишльотини на пър-
вия съдия Ивайло Ива-
нов в полза на гости-
те, които въобще
нямаха нужда от съ-
дийски аванти. Ткаа
гостите с явна съдий-
ска помощ и незачита-
не на мнението на лай-
смените го зокараха
до 11:9, но след това
така сбъркаха,че и съ-
диите трябваше да
признаят пристъпва-
не ,за да бъде израв-
нен резултата.При
14:13 за „Миньор”и
свирепа блокада на
Любослав Симеонов
треньорът на гости-
те Мирослав Живков
се изнерви и взе пре-
късване.То обаче не му
помогна,защото Кос-
тадин Стойков пра-
ти топката в аут и
преднината на дома-

ГРУПА „А”1

13-ТИ  КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Верила – Минерал                  2:4
Чорни – Балкан                   0:2
Ботев – Дружба                    4:1
Пирин – Металург                 0:1
Ерма – Габер                       2:0
Спортист – Черногорец        0:5
Витоша почива

ЕСЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Черногорец  29-4 32
2. Балкан 32-12 29
3. Металург 52-9 27
4. Витоша 32-12 27
5. Дружба 26-23 20
6. Чорни 21-26 19
7. Ботев 25-21 18
8. Минерал 23-18 17
9. Ерма 14-28 14
10. Спортист 9-42 6
11. Пирин 15-27 5
12. Габер 12-37 5
13. Верила 15-46 4



АПРОПО

ЗАПАЛВАНЕТО СВЕТЛИНИ-
ТЕ НА КОЛЕДНАТА ПЕР-
НИШКА ЕЛХА ПО ТРАДИ-
ЦИЯ СЕ ПРЕВЪРНА в кулми-
нация на декемврийските кул-
турни празници. Тази година

основанията народът толкова да се радва
на грейналото дръвче идват и от пейзажа,
на който свети елхата. Дето се вика, добре
че е това дърво, та да не се блъснем в
някое друго. Тая светлина на елхата ни е
нужна като слънцето и въздуха за всяко
живо същество. Споровете дали е голяма
или малка са абсолютно безпредметни.
Пернишката елха, колкото и малка да е,
винаги ще бъде голяма, щото е своеобраз-
на пътеводна светлина. Ориентира народа
къде е центърът, къде е Дворецът на култу-
рата, откъде да минеш безпрепятствено, за
да не попаднеш в някоя дупка. И най- важ-
ното- концентрира вниманието на гражда-
ните върху себе си, та да не си задават
въпроси от друго естество. Затова казва-
ме, че малката елха е голяма работа. На
какво друго да се радваш, освен на нея?

В ДРУГИ КРАИЩА НА БЪЛГАРИЯ
ЯЗОВИРИТЕ СЕ ПРЪСКАТ ПО ШЕВО-
ВЕТЕ ОТ ВОДА, а в Пернишко стоят
празни като при небивала суша. Напри-
мер Мещичкият язовир. Там водоемът е
празен от години, ама причините били обе-
ктивни. Дотолкова обективни, че обектив-
но погледнато това съоръжение вече не е
язовир. Една долина, през която тече
някаква бара. Както обаче е присъщо на
вездесъщата ни бюрокрация, всичко ще
се оправи. На последната общинска сесия
кметът Иван Иванов тържествено обеща
някъде до месец язовирът пак да стане
язовир. Как ще се случи това точно пос-
ред зиме, остава да гадаем. Не е трудно
обаче да разгадаем, че е далеч по- лесно
да няма язовир и да няма проблем. Иначе
трябва да му мислим винаги какво е със-
тоянието на стената, работят ли изпускате-
лите, докъде е критичното ниво и тем по-
добни главоблъсканици.

ТАЗГОДИШНИЯТ НИКУЛДЕН НАП-
РАВИ ОПИТ ДА БИЕ КОЛЕДА И НОВА
ГОДИНА, ВЗЕТИ ЗАЕДНО. Такова яко
пазаруване му удариха перничани, сякаш
целият град си беше изтеглил влоговете
от КТБ. Опашките пред рибните магазини
бяха като за банани по Живково време.
Някои слабохарактерни клиенти изпадна-
ха в потрес при вида на огромните тълпи
рибни консуматори, за които шаранът е
единствено средство за оцеляване. И
цялото това пазаруване беше преди пен-
сия! И преди коледните добавки! Браво
на перничани! Замогнаха се .

128 декември 2014 г.

500 íàðóøåíèÿ óñòàíîâè Èíñïåêöèÿòà ïî òðóäà çà ìåñåö
От тях 301 са по трудови правоотношения

Тийнейджъри и дупнишка
кримка обраха 67-годишна

Любомира ПЕЛОВА
Двама тийнейджъри от Радомир и

дупничанин са задържани за грабеж в
Перник, а по случая е образувано и
досъдебно производство по чл.198 от
Наказателния кодекс. Обект на прес-
тъплението за пореден път е възрастна
жена. И за съжаление инцидентът от-
ново е станал в централната градска
зона. В четвъртък, около 21 часа в по-
лицията се е оплакала 67-годишна пер-
ничанка. Жената заявила, че била ог-
рабена в центъра на областния град,
след като неизвестни я блъснали на
земята и й издърпали дамската чанта
от ръцете, в която имало документи и
15 лева. Полицията блокирала района
и не след дълго извършителите били
задържани на пернишката автогара.
Оказало се, че нападателите са двама
14-годишни радомирци и 29-годишният
Е.В. от Дупница.

„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

вопис, раздадено на
първокласници, в кое-
то на малчуганите е
предложено правилно-
то изписване на думи
като “педераст”, “с-
триптийз” и “дашен”.

Във Фейсбук група-
та “Нови филолози”
пост разкрива съдър-
жанието на въпросно-
то помагало, което се
нарича “Лесен право-
пис. Учебно помагало
за малки и големи” с
автори Неда Милева и
доц. Лиляа Василева.

Думите, които е
преценено, че е важно
да се знаят и изпис-
ват правилно, са нап-
ример: педераст, бок-
лук, бракма, негър, не-
дъгав, зяпльо, идиот,
изрод, мушмурок, тъ-
панар, чорльо, църву-
лан, скудоумен, кю-
мюр, калабалък, бръм-
базък, смърдеж,
смърдя, усмърдявам,
будалкам, бардак, ре-
зил, платоничен, да-
шен, жартиера, су-
тиен, съблазън, бре-
менност, стриптийз,
екшън, стендбай,
суитшърт, риалити,
татуировка, чейндж,
шоу, шоута, хип-хоп,
ноу-хау, мач реванш,

хеттрик и шорт-
трек.

Колективът на из-
данието е включил и
технически пособия,
които вероятно ще
са от полза на малчу-
ганите: двуцевка,
втулка, пеленгатор,
жлеб, обтегач, кап-
таж, куплунг, лай-
стна, тенекеджийни-
ца, фасонка, фасонки,
префасонирам.

Има и по-сложни ду-
ми, които обаче умни-
те първолаци също е
важно да усвоят: зе-
фир, континуум,
с т р у к т у р о о п р е -
делящ, луминисцен-
ция, пиктограма, кур-
тоазия, темпорален,
овчедушен, бяло-зеле-
но-червен, магнитуд,
невропатологичен,
ферментационна, по-
литико-икономически,
бранденбургски, зву-
конепроницаем.

На първите страни-
ци на самото помага-
ло е упоменато, че
“Тази книжка е полез-
на както за първола-
четата, така и за тех-
ните батковци, каки,
майки, бащи, та дори
и за някои баби и
дядовци”.

Силвия ГРИГОРОВА
109 проверки по

спазване на трудово-
то законодателство
и осигуряване на
здравословни и безо-
пасни условия на
труд са извършени
през ноември на тери-
торията на област
Перник. Това инфор-
мираха от Дирекция
„Инспекция по труда”
в Перник.  От тях 104
 са от годишния план
на Изпълнителна аге-
нция „Главна инспек-
ция по труда”. За про-
верка на изпълнение-
то на издадени пред-
писания са извършени
21 проверки,  за раз-
следване на трудови
злополуки- 2, а 6 от
проверките са свър-
зани с постъпили ис-
кания и сигнали.

 В резултат на из-
вършения контрол,
през ноември са кон-
статирани 500 нару-
шения на трудовото
з а к о н о д а т е л с т в о .
Най-голям е броят на
нарушенията по тру-
дови правоотноше-
ния – 301, което пред-
ставлява 60%  от
всички констатирани
нарушения. От тях
49 са по възникване
на трудови правоот-
ношения. Констати-
раните пропуски от
работодателите по
работно време са 37.
Инспекторите от Д
„ИТ” Перник са уста-
новили 20 нарушения
по заплащането на
труда като 5 от тях
са за неизплатени зап-
лати на работници и
служители. Често
срещани нарушения

по трудови правоот-
ношения са и тези по
отпуските- 15. Серио-
зен е делът на уста-
новените нарушения
по предоставяне на
документи по трудо-
во-правни взаимоот-
ношения- 98. Добрата
новина е, че в резул-
тат на системния
контрол от страна на
трудовите инспекто-
ри намаляват случаи-
те на работа на лица
без трудов договор.
През ноември е уста-
новен само 1 случай
на работа без склю-
чен писмен трудов
договор.

 На второ място по
брой на нарушения са
тези по здравословни
и безопасни условия
на труд- 199.

Анализът, който
Инспекцията по тру-
да е направила за ре-

зултатите от про-
верките през измина-
лия месец показва, че
са съставени 13  акта
за установяване на
административни на-
рушения. За наруше-
ние на нормите за га-
рантиране на здравос-
ловни и безопасни ус-
ловия на труд - 3 и по
трудови правоотно-
шения- 10 .

 През месец ноем-
ври в Инспекцията по
труда в Перник са
постъпили 25 иска-
ния, сигнали или за-
питвания от гражда-
ни, ведомства и фир-
ми. От тях 44% са
свързани с възниква-
не и прекратяване на
трудови правоотно-
шения. При 20% от
сигналите става въп-
рос проблеми със зап-
лащането на труда.
От Д”ИТ” информи-

рат, че 14 от сигна-
лите и исканията са
решени като 9 от
тях са постъпили в
предходен период.
През месец ноември
Инспекцията по тру-
да е издала 1 разреши-
телно за извършване
на технологични
взривни работи.

По време на провер-
ките през изминалия
месец ноември, ин-
спектори от Д„ИТ”
Перник са обърнали
сериозно внимание на
нарушенията, свър-
зани с трудовото за-
конодателство - ра-
бота без договор, ра-
ботно време, извън-
реден труд, заплаща-
не, а също така и на
 нарушенията, свър-
зани със създаване на
здравословни и безо-
пасни условия на
труд.

Учат първолаците да пишат
“педераст”, “стриптийз” и “дашен”
Виктория СТАНКОВА

Гневни родители и
експерти по българ-
ски език изразяват
възмущението си в
интернет заради уче-
бно помагало по пра-


